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. :ê.. as~~ 1 · 
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CAMARA OOS DEPUTADOS 

Terceira ~essãn .da declma legislatura do Congresso Nacional 

95.. SE~SÃO, EM f i DE SETEMBRO DE 1920 

PitES IDE.NCIA DOS SRS. BUENO BRANDÃO, PRESWENTE; COSTA REGO, 
SUPPLENTE D.E SECRETARIO, E BUENO BRANDÃO, PRESIDENTE · · 

A's 13 horas compa:rec~m 9S Srs. BueD() Brandão, Artbur 
Collares Moreira, Ephigenio de Salles, Costa Rego, Souza 
Castro, · Dionysio Bentes, Bento Miranda, Cunha .Machado, -Luiz 
Domingues, Agrippino Azevedo, .Rodrigues Machado, Arm~do 
Bur lamaqui, Marinbo de Andrade, Thomaz Rodrigues, Vicente 
Saboya, Osorio .de Paiva, :IDrederico Borges, José Augusto, 
Cunha Lima, Simeão Leal, João Elysio, Gonzaga Maranhão, 
Eduard,o Tavar~. Gervasio Fioravante, Corrêa de Britto, Pe
reira de Lyra, Estacio Coimbra, Austregesilo, Luiz Silve.i!ra, 
Rodrigues Doria, Manoel Nobre, Deodato Maia, Pires de Qar .. 
valho, Leoncio Galrão, Pacheco Mendes, Seabra Filho, Raul 
Alves. Elpidio de Mesquita, Eugenio Tourinho, ..Leão Velloso, 
Sampaio Cor.rêa, Paulo Frontin, ~ul Barroso, Manoel Reis, 
Francisco Marcondes, Mario de Paula, Mauricio de Lacerda, 

.-José · Alves, Augusto de Lima, Albertino Dr ummond, Landul
pho de Magalhães; Zoroast.ro .Alvarenga, Francisco Bressane, 
.Moreilra Brandão, Francisco Paoliello, .Manoel Fulgencio, Raul 
Cardoso, Carlos Garcia, Ferreira Braga, José Roberto, Alberto 
Sarmento, B.arros Penteado, "cesa.r Verrgueiro, Marcolino Bar
r~eto , Palmeira Ripper, Jõsé Lobr:-, João de Faria, Sampaio Vi
aal, l\fanoel Villaboim, Cados de Campos, Arnolpho Azevedo, 
Ayres da Silva, Pereira J;.eite, Ottoni Maciél, Luiz Bartbolo
meu, João Pea-netta, Alvaro Baptista. Carlos Penafiel, Marcai 
de Escobar, ..Barbosa Gonçalves e Carlos Maximiliano (81) . 

o Sr. Pr.esideate - A lista de presença acousa o oom- • 
parecimen.to de Si Srs. Deputados. 

,Abre.,.® 'a .fies4o. 
o.- T.._ "1'111 
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.\~=' -IES D.\· C.\~fAH.\ 

O Sr. Costa Rego (supplcnfr~. se1·vindo de 24 Scc1·ctario)" 
p~·u1: ,·de ú !eilura da ada da sessão antece<.lcnte, a qual é., sem 
ub::::~~L·va~õ<.'::., ;J.pprovada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitm;a do expediente. . 

O Sr. Ephigenio de Salles (supplenté, :;el'Vindo de· 1~ Se .. 
c1·etario) procede á leitura do :5eguinte · · 

Officiós: 

De S1·. 1 o Seet·cLario do Senado, de' 10 do corrente, . cn
viaudo o projccto daquella Casa do Cong-resso Nacional ms
tabek-cendo penalidades para os contravenLore:s na venda da 
cocaina, ·da m'orphina, .do opio ó de seus derivados. - A' 
.Commissão. de Constituição . e Justioa. 

Do .:llinislerio ua Just.iça e Negocies Interiores, de ü do 
corrente, rcmettenao a seguinte·· 

MENSAGEM 

Exmo. Sr. PresidenLe tla Ca-mara dos Deputados - Po-t' 
.ha.vet· negado sancção á resolução do Congresso Nacional, de
terminantlo que a cadeira de chimica analytica da Faculdade 
d e l\l'edidna da Bahia passe a copstituir uma sec~ão c dandc. 
.outras providencias, tenho a honra de transmittir a V. Ex., 
com as razões· do vélu. dou$ dos autographos que acompa
nharl:l-m a mensagem n. 158, de 26 de agosto proximo findo, 
do .. Exrno. Sr. Presidente. do Senado .C'ederal. 

.. Rio de Janeiro, em ti de ::)<!Lembro de 1920, ggu da lnde
pcudencia e 32" da Republica. - Epitacio Pe~soa. 

Resolução a que se 1·e(e?·e a Jlen.sagem sup1•a 

O Cou~rcsso ~acionai decreta: · 

Art. 1.0 No curso de pharmacia da Faculdade de ~i!edi
ciua da Bahia. a actual cadeira de chimica analyLiea passará. 

. a constituir, com(} na Faouldade do Rio de Janeito, uma se·c'Çâ() 
e.om cathedratieo. e substituto, considerando-se o seu aetua.l 
títular como caLhoorati·c-o. com preferencia na promoção a 
substituto de um dos livres docentes na materia, ~edico·, !rUe 
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tenha regido cursos ofl'i'ciae::; ·l::'m mai:s tk dou~ aunos lecl ivu:;;, 
correndo por con.la ua subwnr_:ão da í'uculdade. as Je::;vezas da. 
presente alteração. · 

Art. ~. u N o::s cul'sos medico,~ de ambas as faculdades u. 
711. secção receberá um desenvolvimento pratico, ampliando-se 
a sua designação de modo a abranger a pat.hologia experi
mental, constituind-o tudo uma só cadeira, ~endo posto em 
disponibilidade o re:::pectivc cathedratieo, si assim o requerer, 
tendo a:cce.sso ao seu logar o respectivo substituto, coro pre
ferencia na promoção a substituto, de um dos livres docentes 
da actuai secção que tenha regido cursos officiaes da matel'ia, 
ou não, correndo por conta da subvenção das respectivas fa
culdades as despezas decorrentes da 'Presente alteração. 

Art. 3.0 Os professores substitutos dos institutos de en
sino superior e secundaria, regendo ou nãq cadeira, fazempart~ 
das respectivas Congregações, ·Com direito de voto em relação 
a todos os assumptos . 

.Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario .. 

N-ego .sanccão pelas razões .constantes da exposicão junta.: 
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1920 .-Epitacw Pessôa., 

RAZÕES DO VÉ'l'O 

O projecto contém tres artigos. O primeira manda que 
a eadeira de c.himica analytica do curso de pharmacia da Fa
culdade de Medicina da Bahia passe a constituir uma seccão 
com cathedratico e substituto; que o actual pro-fessor s~a o 
cathedratico, «com preferencüa, na pi·omõcão a . substituto, ,de 
um dos livres do·oentes da materia, medico, que tenha. regido 
üUrsos officiaes em mais de dous annos lectivos)). · 

A primeira parte -de13te dispositivo é perfeitamep.te ra-· 
zoavel: viza uniformizar o regimen da Faculdade de !MJed'i
cina da Bahia· com o da. Faculdade de Medicina desta Capital, 
onde já vigora a mesma providencia. Mas a ultima parte 
encerra medida inconveniente ou excusada. 
. Com el'feito, · si 0 intuito da -Congregação é que o Poder 

Executivo, independente . de concurso, nomeie substituto um 
dos actuaes livres qocentes nas •oondições prêscriptas, com~J 
parecem indicar as :palavras acima reproduzidas, o projecto 
é inconveniente, p_orque, sem razão plausivel, prescinde do 
concurso, que tem sido o regirnen sempre: seguido entre nós 
nq P.rovimento dos cargos didacticos e, apeza:r de todos os se~s 
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del"t:ilu;::, a.inda couslilue o ll~iltor pl'Ocessu de s eiecyã.o Ja::> 
t:al;u t:ülades~ Si, 'POL'élll, a. ljl·dr.;l."t.:lwia que se quer esLa.lJeleuer 
tem por fi.Jn apenas favorecer, entre todos que se habili tarem 
em coucom:so, o:s docentes naquellas cond.icõe.s, o projecto é 
excusadQ, porque el)t.a p~eferencia j'á ~stá prevista,. e até 
em termos mais amplos, na legislação · em vigor. 

O art. 2" do projecto addiciona nos cursos medicas o en
sino da -pathologia experimental a.o da cadeira de microbio
logia; manda pôr em disponlbilidacte, si o requerer, o lente 
desta cadeira, e nomear para seu logar o respectivo substi
tuto, «oom preferencia, na promoção a :mbstituto, de um d.os 
:livres docentes da actual secção que tenha regido cursos offi..
ciaes da. ·materia. ou não)}. 

Antes de tudo é de notar que o Congresso autoriza a dis
ponibilidade do cathedratico,. por não~ poder coagil-o a pro
fessar materia que, ao tempo do seu ·concurso, era extranlla. 
ao programma -da -cadeira, e manda elevar a cat.tredratico, sem 
lhe recozm.ecer o mesmo direito, o substituto, que se acha 
em identicas ·oondiçõt::s. Depois, o proj.ecto incide tambem 
aqui na censura jú. apontada quanto á chamada promoção dOS 
docente;,:, com a aggr avante agora de instituir pret"ereooia. em 
favor· de:~tes, ai?td(l. (}ue não tenlw.m .regido cursos of{iciaes 
âa 'f/W.teria -- <t:que tenha regido cul'SOS officiaes da mat'eria 
ou não - é a. linguagem do projecto. · 

ú a1·t. 3° out..org-a ao::. substitutos dos estab'elecimentos 
de cruiuo :iU},H~rior uu "'r:eunda.1.'io, que não estejàm em regen
cia de cadeiras, o direito de tomar parle nas congregaÇÕes e 
volar em todos os assumptos. Parece-me Lambem inoonve- · 
nicnte e::;ta medida. As ~.:ongregações exercem, por ÍOif.'Qa da 
lei, attribuicões taes que ~.:onvém sejam confiadas sómente aos 
caLhedl'atJco:s, em quem a idade, a longa pratica do magis
teri0 .. e as l'Ciipon.sabilidades inherentes ao exereieio da fUDeçáo 
constituem garantia segura de açerto e prudencia nas deJ.ill.A-
rações. . . 

Dar nellas accesso aos substitutos. seria muitas vezes 
~por ·ao . voto l;llenos aulol'izad.o de professores, forte~ pelo 
nri.mero, mas sem a ~xperiencia dos annos nem a r~$Po.nsabi
lioade, diree-ta e ·actual do ensino, a deoísão dos graves e mul
tiplos assu.mptos que pela lei yigente são entregues. ao ve-. 
1-edictum das .congregaÇões. 

O Qodigo do Ensino de 1892 excluía destas os substi
tutos aue não estive~S~IP- em exercício d!e ca.thedraticos. ·o de 
1901 manteve o principio. A chama.da lei orga:nica (decreto 
n. S . 659, de i 91'1 ) revogou-o e incluiu os então denomirut.dos 
p'l'otessores e::ctra-01·dinarios entre os membros pern'1anetes das 
congregações. ·JJentTO :em poudo,, ~O!'.~",;r;, reóOillheceu-,se a 
incon)·enien·.oia da innovação e o decreto n. 1L530, de_ 1915, 
voltou ao regimen anterior. Nada aconselha a abandonai-o 
·outra vez. 
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SESSÃO EM i { DE SETE!@RO DE i920 .5 

Finalmente, o projecto acarreta consideravel augmento de 
despeza, incompatível com (lS recursos da faculdade, que.
antes mesmo deste novo onus, já está reclamando reforço de 
subvenção, como consta de papeis em processo no Ministerio 
do Interior. 

· Pelas razões expostas, considero o projeeto contrario aos 
interesses nacionaes . Nego-lhe, portanto, a minha sancçlo e,· 
nos termos do art. 37, ~ 1° da Constituic§.o, o devolvo i ca..
mara que o iniciou. 

Rio de J'aneiro, 6 de setembro t1e !920.-Epitaeio PeuM..1 

A' Commissão de Tnstrueção ·Pnbliea. 
Do Ministerio da Fazenda, de tO «!o eorrente, enviando aii 

seguintes 

Sr. Seeretario da Camara ·dos Depata(!os·:· 

N. 7! -Respondendo o offieio dessa Seerefarla, n. t78. 
de 30 de .iulho proximo passado. relativo ao -pedf!!o de rele• 
vacão de presCTipção feito -por D. Ame lia Rita de ViU ela, te
nho a honra de communicat'· a V. Ex. que a pt'escrtpc!o· foi 
legalmente reconhecida e a sua releval}ão será. acto de grsea 
do Congres!l<l Nacional, não aconselbavel, porém. na situaolC) 
actua1 <!o paiz. 

Reitero a V . Ex . os meus "Protestos de elevada esUms ·e 
mui distinct.a. oonsidera(Jio. - 1IO'T1U!f"o Baptüta. - X quem: 
fez a requisiclo. 

Do Minfsterio da Guerra lle 9 do eorrente, remettendo 
a. s~gufnte 

Srs. Membros do Congresso Nacional - TnmsmittftidO
vos a inclusa exposfç~o que me foi apresentada -pelo Ministro· 
dP. Estado da Guerra . f.t·~tando da necessidade de se abrir ao 
resnedivo ministerio· .o- credif.o de 42 :000!. su.]JpJementar á 
v~rba 3• .- .Tustica Militar-·· Supremo Tribunal Militar e AU:
dit.orP.~ - Auditores -:- do nroamento do mesmo ministerlo 
para o actual Pxer<',icio. prer.isn para o pagamento que com~ 
nP.f.f' . . no I'OrrentP anno. ans auditores ~.,. ~erra bacba-reis 
Thon. ~7. Gomes Vie~s ~ Elias Fernandes r .. eite. na raz§o de 
21. :not .. '-. a cada um .' venho pP.dir quf' llabilit~i~ o Governa a 
<lhrjr o · men!"iona~o c-reflito . . 

Rio de J~n~iro. 9 :i e setembro · dP. i 920. 99° da Tnd~pen
- dencia e 32° da Repub!ica. - Epftacio Pess&a. 
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1\NNAR~ DA CA~!IARA 

EXPOSiç.~O 

. Sr. Presidente da Republica - Para o pagamento aos 
vencimentos que competem, no corrente anno, ~os auditores 
de guerra bachareis Thomaz Gomes Viegas e Elia.s Fernandes 
Leite, na razão de 21 :000$ a cada um, em consequen-cia de 
terem sido reintegrados no Departamento do Pessoal da 
Guerra, não foi votada a necessaria dotação, por isso venho 
pedir, á vista dos inclusos papeis, que vos digneis -solicitar 
do Congresso Nacional a necessaria autorizaoão para a aber
tura ao Ministe.rio da Guerra. do credito de 42 :000$, sup
plementar á verba 3" - Justiç·a Militar - Supremo Tribunal 
Militar e Auditores - Auditores ~ do orcamento do mesmo 
minísterio para. o exercicio· vigente, necessario ao pagamento 
de que se trata. 

Rio de .Janeiro. 9 de setembro de 1920. João Pandiá 
Caloge.t·as-: - A' Commissão de Finanças. 

Telegrammas : 

Pernambru-co, -1 O de setembro-Presidente Camara. Depu
tados. Rio - Clas.ses ::~gricola. industrial commercial Pernam
buco· hoje reunidas edificio Associação Commercial em gran
de reunião deliberarani ap'pellar patriotismo repr~entantes 
Na·cão sentido extinguir repartifão Supe:rin'tende:nci:i .Aba8-
tecimento dando livre permissão exportação productos o que 
além concorrer restabelecar principio liberdade commcrcio 
estatuído no;:~sa Constitui~o trará benefrcos result.ados in
teresses vitaes paíz. Pernambuco deixa de pleitear auxílio pe
_cuniario attendendo sítuttção precaria· ThP.sourn solicitando 
apenas garantia constitucional liberdade seu commcrcio. 
Saudaç-.Ues" - Manoel Pinto, PrP,sidenLe assembléa. - A' 
Commissão de Financas. · • 
. . Cuyabú. 7 de setembro - Pre,c;idente 'Camara Deputados. 
R10 - Tenho honra d0 r ~omrnunícar V. Ex. que se installou 
l10.ie solcmnemente a :3" ::;cssão da 1 t legislatura da Assem
bl.é_a L~gislativa de l\falto 'Grosso comparecendo o R.evm. 
:81spo Presi9ente do Estado que leu a mensagem constitucio
nfll. Attenc10sas saudaç.ões. - Francisco Paes Oliveira, Pre
Sldcnte assembléa. - Intr.i rada. 

. CuyaM, S rlc setembro - Presidente Camara Deputados. 
-!t1o ---:- Com. viv;ts congratulacõe,., pela passagem faustosa data 
mdepet?denc1a nacional tenh.o satisfação coinrounicar V. E..~. 
q_ue foJ hontem solemnemrmtP. isntallada Assembléa Lcgisla
ttv~ deste Estado em sua terceira sessão ordiaria de udecima 
l~g1slat.ura I?erante qual procedi leitura mensaf:'em presiden
Cial.. Attenc1osas gaudaçõP,s. - B'ispo .4.quino Prr.sidente. -
Jntf~1rada . ' 

Sãn snC"r.f'~sivnment.r lidos e vão . a imprimir ·os se
guintes 
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.AESSÃO 'E~J 11 D'E SE.'i''E).tDP.O DE I 0:?0 z. 

I>ROJ'ECTOS 

N. 105 B - :1920 

Reclacção para 3° discussiJ.o- do p1•ojecto n. 105, de 1920~ que 
[i,1;a a despeza do Ministerio das Relar;ões Exteriores para 
o r..-cercicio de 1921. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art.. 'i ,0 E' o Presidente da Rermb-Hca autorizado a des
pender, pelo Ministcrio das Rela'çõcs élilicteriores, com os ser
. viços· designados na~ respectivas verbas, a quantia de 
-i. 656 ;5'70-1:655, ouro, e a de 2.361 ; -120$. papel. 

Ver-bas; 

1• -.Secretaria de Estado . . 
2• -Empregados em diapo-

nibilidade ........ . 
3'-Extraordinarios no in-

terior ............ . 
·.'J~ ~Obras .......•••...... 
5~- necepções officía·es ...• 
G• - Congresso~ ~ Confe-

rem:~ ias ........•... 
;•-Bcrviço Tetegraphico c 

P·osLal ............ . 
s•- nr.pnrtições Intema-

cio9aes. Augmentada 
de 6:2.()0$77-6. ouro. 
!)ara a União Pan 
Americana. antigo 
Bureau of .1\m~rica 
RE>puhlics ; •...•.•.• 

fi" -C o r p o Dipl(}matiro 
(distribuindo-se pe
las rubricas das dif
ftm:ntes embaixadas 
e legações os pri
meiros e Sf}gundo::; 
secretariós. 'de ac
côrdo com · as tabellas 
explicativas do cor
rente anno. Au-gmen
t.ada, no « l\!'a.terial », 
de 45 :0-00$, para os 
augmentos de . alu..o 
gueis de <~hancel
larias <le embaixadas 

Ouro 

. ............... . 
' 

:~00 :000$000 

:100 :OOO)jWúO 

Papel 

9116:120$006 

165:000$000 

90:000$000· 
30:000$0()0 

150: OO():!SOOO 

-~0: 000~000 

1'20 : 00()!$0QO 
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e legações, que oc
correrem durante o 
ex~rcicio. Augmen
tada, no ~. Materia'l ~. 
de ! :50U$, sendo 
1:000$ para o expe
diente da lega~ão na 
Hollanda e 500'$' para 
o expediente na le
gação do Japão .... . 

to•- Cor;po Consular (redu
zida de 5 :000$ · a 
consigna:ção de pes
soal na Russia pela 
eliminação do consul 
de Helsi-ng!ors, e 
ereada com essa do
taclo, a de .. Finlan
dia, para esse mesmo 
consul.. e corrigida 
para 2• ela-sse a: ca
tegoria do consul ge
ral . em Yokohama, e 
para consul de 2• 
classe a do consul ge
ral em Sh'angai. Au
gmentada de 15:000$, 
na parte destinada: ao 
~Material !>, para · a·s 
ooancellarias dos con
sulados, para os au
gmentos de-· aluguei~ 
de chancellarias, de 
exp'ed\ente, sa.la'rios 
a porteiros e con
tinuós de consulados, 

· em ·que forem ne
cessarios. Augmen
ta-da de i20$ no «Ma
terial ~ - Fa.cturas 
consulares -, sendo 
60$ para o consulado 
geral no Porto, 2.0$ 
para o consulado em 
Lisb oa·. 20$ para ·o 
consulado em Genova. 
e 20$ para o consu
lado em Southa'm-
pton . .. . ...... . .. . 

01l1'4 Pa~l 

i. 523 :Hi$1i1 

.. 

1. 3t9 :500!t000 
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8BS8ÃO EM 11 DE Sm'EMBRO DE 1920 

H• -Ajudas de custo ... . . . . 
12•-Extraordinarios no Ex
~ terior ( Mcrescen-

tando-se depois· de 
«duplicatas de ·ven
eimentos "· as pala
vras: ;para oocorrer 
ás despezas even
tuaes de viagens e 

. outras resultantes do 
• Tratado de Paz e da 
Liga das Naeões .. .. 

t3• -Expansão Eeon.oinica . . 
H a-Commissão de Limites . 
t5•- Porcentagens sob r e 

vencim.enf.()s.. 'Para. 
attender ao augm·en
to de 25 % nos ven
cimentos dos func
eionarios do Cotpo 
Diplomatieo e do 

1- Consular em exer-
cício ...... · .....• ... ' 

320:000$000 

330 :000$000 
87:000$000 

525:385$000 

200 :000$000. 

Somm·a....... .. 4.656:570$6·55 2.361:120$000 

· · Sala das Commissões, :11 de setembro de f 920. - Carlos 
de Campos, PreSidente. - Celso BfL'I/m-a, Relator. - Pacheco 
Mendes. - Oscar Soares. - Ramiro BrQIJa. - Souza Cmtro. -~ 
Cll1"los Ma:rimiliano. - Balthazll1" Pereira. 

N. 383- 1920 

Cr~o. no Ministerio ·da Auricultv.ra. o serviçG floresta~ ·100 Bra
sil; cnm parecer da CommiÚão Especial do Codigo Fl~ 
restfll, favoravel á emenda do Senado 

(Vide projecto n. 54, de 1916) 

A Commissão Especial do Codigo Florestal, incumbida de 
dar pllrecer sobre a emenda do Senado ao . projecto n. 54, de· 
1916, que crêa no. Ministerio da Agricultura o Serviço Fl~ 

• 
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to ANNABS DA CAMAM 

resta! do Brasil, é de parcer flue seja adÕptada a referid:i 
em~nda. 

I . 

Sala das Commissõe~. 9 de setembro de 1920. - Alberto 
S(J.rmento. Presidente. _.:.._ Auausto de Lima, Relator. 
Dominyos Mascarenhas. - Luiz Domirt{Jttes. - Pauto de 
F1•ontin. ~ Bento Miranda. 

Pro.iecto n. 54, d;<J . ~ 916, que 
erêa, no Ministerio da Agri
cultura, o Se:rv~o. Florestat 
do Brasil 

O Congresso Nacional re-
solve~ -

Em,fNUia . do Senad(l ao pro
jecto n.. 54, de 19_16, que 
crêa, no Ministerio da Agri
cultu,ra, o Serviç6 Floresta' ,l) 
do Brasil 

Onde convier: 

Art. 1 . o Fica creada no Mi- a ) os funccionarios empre-
nisterio da Agricultura, In- gados, aetualme.nte, da conser
dustria e Commercio, uma se- vação das florestas .nacionà.es, 

. cção especial, sob a deno:ini- passarão para o sel'Viç.o da De
nação de Serviço Florestal do fesa: Florestal, garantidos os 
Brasil, tendo por objectivo a . seus direitos na fórma da lei.. 
consen-ação, beneficiamen:to, vigente; -- _ -.: 
reeonstitui~ão, formação e tJ) ao serviço da Defesa Flo-· 
aproveitamento das florestas. resta I do Brasil, incumbe: 

Art. 2. c Para os effeitos 1°, ,promover o levantamen-
desta lei, serão consideradas t.o da carta., florestal do Brasil, -
tlorestas não só as áreas aetu- aproveitando o trabalho exe-

. almente cobertas de vegetac-ão cutado pea Commissão da Car
G~ alto médio porte, como ta .Geral da Republica, os <ta 
tambem aquellas em que se Inspectoria de Obras Contra ·as 
pretenda desenvolver e$Sa v e- Seccas, da de Linhas Telegra- : 
getacão, para defesa da saiu- phicas, da Commissão Geogra
bridade e augmento da riqueza phica dos Estados de S. Paulo 
publica. e Minas Geraes, do S~rviço 

Art . .3. o Ao Serviço Flores- Geologico do Brasil e as con-
tnl incumbe: tribuições subsidiarias <ie es-

L Promover · e auxiliar a tabelecímentos officiaes - da 
conservaÇão, creaçfo e guarda Republiea; . 
das florestas protectoras, isto 2°, colher dados minuciosos 
é, das que servem para: sobre a ecologia vegetal e es-

§ 1." Beneficar a hygiene e tudo -das essencias forestaes 
· a saud-e pUblica. mais importantes do Brasil; 

§ 2. o Garantir a pureza e 3", discriminar as florestas 
abundancia dos mananciaes protectoras, <UJ.er as que in-
aproveitaveis á. alimentação. teressem aos cursos de agua e. 

§ 3. o Equilibrar o regimen m~na·nciaes, quer as que . in
'<ias aguas correntes que se t.eressem á. salubridade pu
destinam, não só ás irrigações blica; 
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SESS,,O EM 11 DE SETEMBRO DE 1920 

.P'I'ojecto n. 54, de ·/9/6, que 
crêa, no. Ministerio da Agri
cultura, o Serviço Florestal 
áo Brasil 

das . terras agrícolas, como 
tambem ás que servem de vias 
de · tra.ns-por.te · e se prestam ao 
aproveita.mentó -de energia. 

§ 4. o Evitar. os effeitos -da..: 
mnosos dos agentes atmosphe
ricos; impedir a · . destruição 
produzida pelos ventos; obstar 
a deslocação das areias move
diças, como .tambem os esbar
roca.mentos, as· erosões violen
tas, quer ·pelos rios, quer pelo 
mar. 

§ 5. o Auxil-iar a defesa diis 
fronteiras. · 

n. Esf.a:"~elecer e propagar 
os couhemmentos relativos á 
Eilvicultura, mediante investi
gações e demonstracões pra
ticas em hortos florestaes 
convenientemente situados' 
competindo-lhe par·a esse ef~ 
feito: 

§ 1 · • Organizar instruecões 
sobre as essencias, seus me
tho~os de plantio e replantio 
ma1s adequados a cada.região •. 

§ 2. o Fornecer aos Estados 
mun~cipiôs, associacões ·· od 
partiCulares, sementes e mu
d~s das especies ·mais conve
mentes ás differentes zonas. · 

§ 3. ~ Propõr ao Governo os 
~elhores planos para a. orga
mz~cão do ensino e a ' locali
zaçao das escolas de sivilcul
tura. 

ffi ·. Ex;e~utar, a titulo de 
exper1encia e demonstração, 
em florestas-modelo, conveni
enÍ\emen:te escolhid~ a ex-

-ploração : · ' -

Em.endo. dQ Senado ao pro .. 
jecto n. 5~, de 19·t6, que 
crêa, no Ministerio da Agri
cultura, o Serviço Floresta~ 
do B1·asil 

4°, fazer estudo:s ae accli
macão de espee.ies exoticas, de 
.germinaç.ão e ensaio de se-
mentes; · · 

5°, ministrar aos agriculto
res todas as informações ne
cessarias ao conhecimento da 
silvicultura e fornecer-lhes 
sementes de essencias indí
genas e exoticas; 

6°, ma·nter um curso 'Pratico 
de agricutura para o ·preparo 
de g·uardas floresta.es; 

c) as estradas de ferro fe
deraes custearão culturas flo
restaes em que se abastecerão 
d-e combustível; 

d ) nas revisões de contra
ctos com companhias de es
tradas de ferro e· de navegação 
.fluvial que recebam favores da 
União, será incluida a clau
sula da obrigação do custeio 
das culturas florestaes de qus 
trata a Jettra c; · -

e) ficam em absoluto pro
hibidas cuituras nas ribancei
ras· e derrubadas nas nascen
tes e margens dos rios ie
deraes, sujeito o infractor á 
multa de 50$ a 50()'$000; 

·f) o fiscal federal das com-
' panhias ·de navegacão fluvial 

subyene!ona9as pela União 
sera o fiscal da observancia. d o 
disposto na lettra e· 

. ' 
g) fica dependendo directa

mente do Serviço de Defesa 
Florestal o Horto Florestal· 
actualmente annexo ao Jardim 
Botanieo; 
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ti ANNAEB DA CAMARA 

. .- . 

Projecto n. 54, de '1916, que 
· cr~a. no Minísterio dã Agri

cultura, o Serviço Florestal 
do ' 

§ f. o Estabeleé'er o regimen 
· florestal mais adequado .· ás 

differentes zonas do paiz. -
§ 2. o Organizar planos para 

exploracão systematica de no
restas; quando o requererem os 
respectivos proprietaRios. 

§ 3. o Pr()p0r as medi<tas 
mais urgentes e opportUias ao 
desenvolvimento da industria 
dos produetos florestaes, como 
seJam: conetruccão e aperfei
çoamento de vias . .C-e transpor
te, construccão de armazens 
para deposito e saneamento 
dos . diversos productos e de 
apparelhos para carregamento 
rapido e eeonomieo mos portos. 

IV. Estudar e vulgarizar os 
processos de conservação, por 
meios chimieos, das madeiras. 
quer quando ap:pli~adas aos 
vartos fins a que se destinam, 
quer quando depositadas· .e em 

· transporte. 
· V. Organizar a estatistica 
florestal, e 'Para · este fim ~ 
··· § f. o Representar em map
pas a dietn.'buit;.ão e caracte
rísticas das floresta~ existen
tes, indicando.,...lhes a applica-
.oão, e as modificações que fo
rem soffrendo. 

§ ~. • Fazer o tombamento 
das florestas d:t União e a de

, seripcão das que t.iverem ne
'cessidade da jn'terferencia do 
Governo para o . seu melhor 
aproveitamento . . .. 

. § 3. o · Re~strar a quanti
dade, qualidade e utilizacão 
de madeirao:; extrahldas de flo
restas e, quanto possivel, a sua 
l'espeetiva capach1ade de T,lro
ducç~o. 

Emenda do Senaao ao pro
ject0 n. ·54, de J916, que 
crêa, no Ministerio da Agri .. 
cultura, o Serviço .T?lore&tal~ 
do Brasil 

h) esta lei, uma ve:~ regu
lamentada, entrad. immedia
tamente em execuçãl? . 

/ 
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SESSÃO EI\1 U DE SK'l'EMBRO DE 1920 - i3 

P1·ojecto n. S4, de -1916, que 
c1·éa: no Ministerio da Aori
cuttu1·a, o Se1·v ·iço .Flo-restaL 
do Brasil 

VI. Determinar, depois de 
completos os reconhecimentos, 
as regiões em que devam ser · 
estabelecidas ·as r.Jserva8 flo-
restaes. · 

VII. Estudar e propôr ao 
Governo as melhores situações 
para o estabelecimento de par
ques naciooaes, isto é, <le flo
restas typicas das diversas re
giões do paiz, que conservem. 
quanto possível, todos Ol:! ca
racteristcios da fauna e flora 
indígenas. 

VIII. Pôr em pratica e fa
zer culllJ)rir _todas as medidas 
de proteccão e de policia. flo
restal que forem decretadas de 
accôrdo com a lei. 

IX. DiYul.gar, em publica
{iÕes, ou por quaesquer outros 
meios de imitruccão, idéas e 
traballiln:JS de utilidade referen
tes á.i !Jorestas, considerando
as p?Dipalmente sob o pon
t-o de Vista economlco. 

FLORESTAS PROT_!:al'ORAS 

Art. 4. • O Governo expe- . 
dirá regulamento para eonser
v·aç.ão, melhoramento, forma
cão e guarda das florelf~, 
protectoras do domínio da · 
União, observando as seguin-
tes disposições : . · 

§ i. • Sómente em casos de 
. grande vantagem t:·ára a ri
. queza publica serâ permittido, 
mediante licitaC}ã.o, o aprovei-
tamento· economico de 1)rodu
ctos dessas· florestas, mas sem
pre com a obrigaeão do re-
plantio. · 

í:.'mcnda do Senado ao 1'1'0 -
jecto n. iH, de /9 ·16, lflf.t: 

t.:1·êa, no M.iniste1'io da Au·l'i
cuLtura, o .Serviço Flore~>lu.L 
do Brasil 
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l??•ojecto n.· 54, de '19!6, que 
· c'réa, no ltfinisterio da .4.gri

cultura, o Serviço Florestal 
do Brasil 

§ 2." Terão regulamento es
pecial ;p~_ra sua conservação e 
reconstituição ·as floré.stas e 
terrenos de m(Lrinha, ribeiri
nhos e accrescidos. 

§. 3.0 Nos eontraetos de con
cessão de taes explorações 
será sempre incluida a elau
sula de resgate da mesma por 
parte do Governo. · 

A.Tt. 5." Quando os Estados, 
Munieipalidades. ass~iac;ões 
ou particulares. · requererem 
que as flores.tas de sua pro
priedade sejam consideradas 
protectoras, o Governo as fará 
estudar ·pelo Sérvico Flores
tal; e, no casó de ser reco
nhecido aquelle requisito, se 
incumbirá de auxiliar quanto 
possivel a sua conservação e 
guarda, ddendendo-as de in
cendio e de toda a sorte de 
devastação, presorevendo os 
meios '<le melhorai-a pelo re
plantio, e mesmo fornecendo 
~essoal habilitado para diri
~ir estes ultimos trabalhos. 

:Art •: 6. o No caso .previsto nó 
· artigo anterior, poderão os 

proprietario.s ~lorar algti·ns 
productos das florestas, · -desde 
que se submettam ao regimen 
esp-ecial prescripto pelo Ser
viço Florestal. 

Ar't.. 7. o As flo'restas prote
etoras, depois de estudadas 
pelo Servi~..o Florestal e reco
nhecidas imprescináiveis pelo 
Governo aos fins referidos n-os 
§§ 1:0

1 . 2°, 3°, 4° e 5° dO ar
tigO 3", do n. I, constituirão 
objecto de utilidade ou ne
.c~ssidade publica, ficando pas..: 

Emerula. do Senado ao pro
j ecto n . iH-, de 19·1 6, que 
crêa, no Ministerio da AU1'i
cuUura, o Serviço Flore$tat 
do Brasil 
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SESS.(O E~! H DE ·sl?I'El\IBfiO DE i020 

Projecto n . 54, de 1916, que 
crêa, no Ministerio da Agri
cultu1·a. o Serviço Florestal 
do B1·asi~; 

siveis de desapropriação pelo 
Governo, segundo as leis e 
-processos vigentes. 

Art. 8. o Feita a notificação 
de que a flOTesta protectora é 
imprescindível, não pod·erão 
mais os seus proprietarios 
usar ou utilizar qualquer par
te della, sem prévia autori
zaoão do Serviço Florestàl, ou 
de s~us delegados nos Estados.· 

Art. 9. o Si, no p!azo de um 
anno, eontado <la d~a da !Il'O
tificação, não for ultimado o
processo de· desapropriação e 
indemnizacão, poderão os pro
priettu;ios psar, gosar e qis- · 
pôr livremente dos bens de
clarados imprescindíveis, fi~ 
cando-Ihes . ainda salvo o di
reito de inde:ó:mização pelo 
-:tem"Po em que a sua proprie
dade estava grava~a. . . 

HORTOS FLORESTAES 

Art . i-o. Fica o · Governo 
autorizado a i-niciar ·a creacão . 
de hortos florestaes em que · 
.sejaJI1 praticamente estuda<las 
as espeeies, indigenas ou não, 
mais· aptas ao replantio e á 
formação das mattas. 

iA.rt. H. Os. quatro prime!
ros estabelecimentos serlo SI
tuados em zonas· que · ort:ere- -

· çam quanto .possive.l ã média 
das condiçlfes do clima e sólo 
de regiões mais vastas. · · 

Art.! 12. O Governo au
smentará, . opportunamente, 
essa seec.ão do Servico Flores
·tal, de ~odo que ·exista em 

Em,enda ·do Senado ao 2>1"<' 
jecto n . M, de -1916, q11 r: 
c1·êa, no Ministe1·io da Auri
cuUura, o Se1'viço .Rlo1•estal 
do Brasil 

• I I • ; . , 

.. 

·: ~ ,. J ~ : i 

b· 

. < 
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,... . 

· P1·ojecto n. lU, de 1916, que 
c·rtJa, no .Ministerio da Agri

. cultura, o Sel·viçp Florestat, 
do_ !Jr'tUÜ 

.. ' 

cada Estado, pelo menos, ~ 
horto f.loresta1 com , a escola 
annexa. · 

.Art. 13.. Na installação 
desses estabelecpnen~os, a pre
!erencia caber~ aos Estados 
q-u.e contribu~em com as 
inattas e .te~ras ilecessarias, ou 
com auxilias -de outra natu
reza. . . . ' 
· Art. 14 .. As especies reco
nhecidas mais vantajosas ;Para 
a reconstituição da~ · florestas 
~ para a formaeão de mattas 
economicas serão cultivadaS em escala suffioiente para 
serem distribuídas as respe
ctivas · mudas e sementes pe
los E$ld.os, muniqpalioa®s, 

· ~sociações e particulares que 
~ requererem. _ 

.Art •. 15. Annexa.s aos -n9r
tos flores.taes serão creadas 

. :escolas theorico-praticas d.e 
silvicultura, que prestarão ao:; 
!interessados todas as informa
ções que -lhes :forem solici-
tadas. ' . . . 
· .Art. 16. O Govemo insti
;tuirá premios de aiÚDlação á 
iniciativa particular para os 
trabalhos <ie criacão · de flo
·restai óu mattas economicas 
:em terrenos devastados ou de 

.~ampos. . 
Art. 17. Esse~ premios se~ 

rã.o de 25$ a iOO$ por heetare, 
.se~do _ as condieõ~- · · 

. · FLORESTAS MQDELOS 
E 

Art. · 48. Fica · o Governo 
. autorizado a estabelecer nos 
[pontos mais _ convenientes · dQ · 
paiz fiol'~t.as. modelos, em gue 

Em.enda do . Se~o · ao ,Pro
jecto n . 54, de 1916, que .. . 
crêa, no Ministerio da Agri
cultura, o · Seryiço Flore~taJ. 
do ,Brasil ~~:·· 

I 
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~ESSÂO El\1 if DE SETEMBRO DE 1.920 i7 

P1·ojecto n. 54, de -f 916, que 
cr•êa, no Minis_terio da Agri
cultura, o Serviço Florestal 
do Brasil 

Eme<nda do Senado ao pro
jecto n. 54, de 1916, que 
crêa, no Ministerio da Agri
cultura, o Serviço· Florestal 

lie exercitarão os trabalhos 
das escolas pratio~as de silvi
cultura. 

Art. 19. Esses tr'abalbos 
serão iniciados. em !nattas pu
ras quando possivel; passarão 
a mattas mixtas, que irão pu
rificando pela cullura, e, fi
nalmente, á formarão de mat
tas homogeneas e economicas, 

. creadas em . terrenos devasta
dos, ou mesmo em campos. 

Art. 20. Os ob.jectos prin
cipaes do estudo c;erão a eco
nomia da floresta, a· capaci
cade de producção ou incre
mento .de cada es.;;encia, e os 
melhores method1,:, de explo
rar essa produccão com a ma
xima vantagem. 

Art. 21. A corporação do 
ensino ministrará aos interes
sados, no local, as ipformações 
precisas, e, por dclerminação 
do Serviço Florestal, poderá 
fornecer" planos de ·exploração . 
. eeonomica para regiões ana
Iogas ás do estabelecimento. 

Art. 22. Opportunamente 
.serão creadas escolas praticas 
-de silviC-ultura no Distrioto 
Fede~~al e em todos os Estados. 

Art. 23.· Terão r.-referencia 
para o estabele;nmento de 
escolas e florestas modelos os 
Estados que cederem gratuita
mente á União ma.ttas e terras 
ap.ropriadas, ou .contribuírem 
com outros auxilioõ efficazes. 

Art. 24. O Serviço Flores
tal ministrará tambem o en
sino amtmlante, onde Julgar 

,_ eonvelliente. 
c.- v~. ''IJI 

do Brruil ~ 
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:ANNAES DA CAMAl\A" 

~ojecto n. 54, de :1916, que 
· cr~a,. no Min~te:io da Agri
cu_ltv•r~ o. Serv:ço, Fl.or.estal 
do._ Brasil ' 

Art. 25. O regimen flores
tal terá por base f!.. conserva
ção methodica das florestas e 
a perpetua e:q>loracão e eco
nGmia ·das m·esmas. 

Art. 26. O regimen flores-
tal será organi,_zado de modo a 
conter disposições · adaptaveis
ás differentes zonas do paiz. 

Art. 27 _ A adopção espon
tanea do regimen forestal pe
los Estados; municipios, asso
ciações, ou pàrticalares, con
stituirá motivo de preferencia 
,para favores do Governo, re
lativos á agricultura,. _estradas 
vicinaes e outros e,~tabeleci-dos 
nesta lei. 

ESTATtS~CA FLORESTAL 

Art. 28. O Serviço Flores
tal, ·.por seus delegados e pre
postos nos Estados~ fará a in
.specção àas florestas para or
ganizar-lhes a estatística e 
informar o Governo das con
dições e caracteres especiaes 
-de ·cada uma, para justifica-. 
.t•ão das medidas. iendentes ã 
melhor utilização d-ellai>. 

Art. 29. O ·servico Flores
tal publicará annualmente os 
dados estatisticos mais impor
tantes: 

Art. 30. Na representa!}ão 
cartographica das florestas 
será o Serviço Florestàl dire
cta~ente auxiliado pelo Ser-:
viço Geologico e Mineralogico 
do Brasil. 

Emend.a do Senado ao pro
ject0 n _ · M, de ·1916, que 
crêá~ no Mir~,istm'iQ da .Agri
ct(ltura, o Serviço - Florestal 
d.o Brasa 
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S.SSSÃO EM H DE SETEMBRO DE 1920 !9 

J?rojecto n. 54, de 1916, aue 
crêa; no Ministerio da Agri
cultura, O: Servico Florestat 
do B1·asil · · 

EmenM. do, Senadd ao pro
jecto n. 54, de 1916, q~ 
crêa, no Ministerio· da .'lgri~· 
cultura, o Serviço Fl01:estaL 
do Brasil 

RESERVAS F"~RESTAES 

-""Art. 3i. As reservas flores
taes já existentes ·e as que 
forem sendo constituidas, fi·· 
carão _sob a direcção e guarda 
-do Servico Flore~tal. . .._ 

Art. 32. No TerriLorio do 
Acre· a reserva florestal será 
,_ oilstituida de accórdo com o 
art. i o do {tecreto n. 8. 843;' de 
'26 de junho de ..1911; obser
vada a disposição do paragra
plH• 1Jnico do referido artigo • 

.Art. 33. Para a constitui
ção da reserva r!orestal, a 
União entrará com as - terras 
<lo seu , dominio e solicitará. 
dos governos estadilaes a ces
são_ gratuita de florestas que, 
;pela sua situação e condicões, 
s~j am apr_opriadas a esse des-, 
tmo. ·· ·': 

Art. 34. O Governo poderá 
tambem constituir reservas · 
florestaes com terras parti
culares, estabelecendo com os 
respectivos proprietarios ac
côrdos para permuta uu com
pra, mediante approvação do · 
Congresso Nacionnl. 

Art. 35. O Governo orga• 
nizará o . regula,men!o para a 
conservação e guarda das re
servas florestaes l::ituadas no 
Districto · Federal e · nos Es
tados, estabelecendo os casos 
em que será permittida a sua 
exploracão economica . · 

Art. 36. Quando um Estado 
o solicitar, poderá o Governo 
fazer executar a conservação 
e guarda da reserva estadual . 
por funccionarios do Serviço· 
Flol'es~l.!l :. · · -
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ANNAES DA CAMARA. 

P'rojecto n. 54, de '.f916, que 
crêa, no Ministcrio da Agri
pultura, o Serviço Florestal 
áo Brasil 

PARQUES · NACIONAES 

Art. 37. . Oppoctunamente 
aerão creados parques nacio
naes em locaes caracterizados 
notaveis, grandiosos e bellos, 
e encerrando florestas virgens 
typicas, que serão perpetua
mente conservadas. 

Art. 38. O estabelecimento 
dos parque...:; será feito em 
pontos de facil áci}E?SSO, rela
tivo, e mediante <1i$osições 
préviamente estabelecidas pe-

. lo Congresso Nacional. 

POLICIA FLoREfTAL 

· · Act.. 39. O Governo estabe
lecerá · o. regulamento de poli
cia para as reserva.; flore~taes 
protectoras, comprehendendo 
.a inspecção geral <fe todas a5 
maltas. 

Art . 40·. Nesse rE"gulamento 
devem figurar dispositivos 
contra os incendicts e outros 
damnos, -sendo ~omminadas 
multas para os car.;os de c:on
travençãoJ e pena~ de prisão 
d.e 15 a 60 dias. 

Ar L. 41. · Essas muJtas serão 
de 20$ a 50$, seg-urdo a gra
.'"lidade do. infraccão. 

Ar. t 42. O Governot por in
'ter-medio do:; fun~~<'tonarios <1o 
Serviçó Flor-E-stal. trabalhando 
de accôrdo e juntamente com 
os governos -estaduaes e as 
municipalidades, '•lstabelecerá. 
medidas e empregar·á todos os 
esforços para minorar o mais 
possivel os effeitoa damnosos 
das queimadas. 

Emenda do Seruzdo ao pro
jecto n .. fJq, de .f9f6. que 
créa, no Min:isterio da Agri
cultura, o Serviço FlorestaL 
do Brasil 
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P.,.ojec:tC> n. 54, de .f916, que· En~enda do Serúrdo· ao p1'0-' 
c1•êa, no Minis teria da Agri- ject0 n. 5.f., de 4 916, que 
cultura, o SeTViço, Florestat crêa, no ldiniste!W da. Agri-
do Brasil .cuuura, o Serv1ço Flort~ltaL 

do Brasil 

DIVULGAÇÃO DE CONHECIMEN
TOS .. UTElS 

·Art. 43. O Governo promo
verá por todos os meios, a di
vulgação de con!lecimentos 
uteis relativos ás ·florestas. 

Art.· 44. Essa instruccão 
visará de preferencia a edu
cação dos lavradores, e será, 
quanto possivel, ministrada 
junto a estes e nas ~~colas pu
blic.as. 

DIBJIIOSIÇÕEB . !GEMES 

Art. 45 . O Serv;ço Florl:!s
tal , terá todo o au"<ilio pcc;si- · 
vel das repartições e de quaes
quer servicos federaes corre
latos existentes ou que forem 
creadol5. · 

Art. 46. Nos processos de me
dieão e demarcação de ten-as 
feõeraes para IegLtimacão de 
l)O!'Se, venda ou . cessão, fica
rão sempre deiimi tndas ~ r e- • 
servadas as flores~as pr•'>tc
ctllr?. c;, fazendo parte do ac~r
,.o nacional .e suj.,itas á vig-i
lancia e direccão do ~ervi~o 
'Florestal. ' . 

Ar·t . 47. Nos prC~cessos · <te 
ce:ncessão, aforamento ou.· an·
rendamento '-de terrenos fe.
deraes, bem como nas conces
sões para aproveitamento de 
energia hydraulica, serão sem
pre delimitadas e · reservadas 
as áreas de florestas prote
cto-ras, que ficarão incorpo-
radas ao acervo nacional e sob · · · 
a direcção e vigilancia do Ser-
viço Florestal. · 
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p,.ojecto n. 54t âe '49!6, que 
crêli, no Ministerio dá Agri
cultura, o Servico Florestal 
<Lo Brasi~ · 

Emenda do Senado ao pro
jecto n. 54, de ·1916, que 
crêa, no Ministerio da Agri
cultura, o serviço FlorestaL 
do Brasil 

<:> 
Art. 48. O Governo orga

nizará instruccões para o em
prego da lenha como combus
tivel nas estradas de ferro em 
geral, e, nas feder-aes, ou que 
tenham favores da União, es
tabelecerá sempre entre as 
clausulas das novas conces
sões, de novação de contra
ctos, uo de quaesquer favores, 
a obr-igatoriedade dessas in
strucç.ões. 

§ 1. o As inslrncçõcs deter
minarão, para caja caso, as 
zonas ou trechos err• que será 
permiltido o uso da lenha, sob 
a condi!:ão de replantio; ou 
(lreacão de maltas economicas, 
de capacidade - r,roduclora 
nunca inferior . ao <:onsumo . 

§ 2. o Nas regiões mais as~ 
soladas pelas seccas, princi
paimente naquellas em que o 
G::rverno tenha de estabelecer 
obras de irrigação, não será 
absoutamente permittido o uso 
da lenha cortada de florestas 
espontaneas, nas estradas de-
ferro fedel'âes ou que tiverem 
faYores da União. 

§ ·3 . o Nessas zonas, o Go
rverno animará, por to<los os 
meios efficazes, a act;ão dos 
Estados no estabeleci•JH'lltó de 
.culturas de arvores e ·arbustos 
qÜe l'esistam ás seccas, ou at
tenuern seus ef.feitos. 

Art. 49. O Governo esta
belecerá para as e.~tradas de 
ferro em geral regulamentos e 
disposições que tenham por 
fim im:pedir ·os effeitos rui
nosos dos incendios das mat-

. tas e . campos, produzidos por 
fagulhas de combustiYel, de-

i ; 

·,1 . 
... l 

\ 



camara dos DepLtados - lml)"esso em 2410012015 11:31 . Página42 re 112 

SESSÃO EM H D~ SETÉMBRO DE i920 ~-

Projecto n. 54, de '1916, que 
crêa, no Mini$terio da A.gri
cultu1'a, o Serviço Floresta/, 
do Brasil 

terminando que as chaminés 
das ·locomotivas sejam pro
vidas de apparelhos de reten
ção d.e fagUlhas, capazes de 
impedir ,os mesmos incen<iios. 

Art. 50. O Governo creará, 
n<>s Estados, delegacias de 
Serviço Florestal, que func
cionarão annexas e de accôr
do com as delegacias fisca.es 
federaes. , 

Art. 51. Os guardas flores
taes serão, no exercicio de 
,suas funcções, considerados 

. agentes de seguranÇa publica, 
exercendo tambem funcções 
identicas ás de official de jus
tiça. 

Art. 52"~ O Governo regula
mentará' a fiscalização de 
quaesquer em prezas ou soei e.:. · 
dades anonymas, nacionaes ou 
estrangeiras, que se destinam 
á industria extractiva -da ma
deira; e estimulará pelos 'meios 
convenientes, ·a pratica de 
processos racionaes na. explo
ração das florestas. · 

. Art. 53. Essas so~iedades 
ou emprezas não poderão go
sar dos favores facultados nas 
disposições desta lei, nem ob'
terão licença . .para funccionar 
na Republica, si expressamen
te n ão tomarem o conipromi•
so ·d·e replantar as áreas que 
explorarem. 

Art. 54 . Nas· concessões e 
favores .para colonização es....:·. 
t~belecimentós industriaes, ou 
v1as de com.municacão, ,será 
estabelecida a claúsula da ob
s~rvancia obrigatoria do re
gimen florestal. 

Emenda do Senado ao pro
jécto n. lJ.4-, de f 916, que 
cr~a. no Ministerio .da A.g.ri
cultura, o Serviço FlorestaL 
do Brasil 

' 
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ANNAES DA C.:\~1<\RA. 

Projecto n. 54, a.~ .f916, . que 
crêa, no Ministe1·io da AgTi-. 
cultura, o Serv·iço Florestal 

, do Brasil · 

Art. 55. O não cumprimen
to, comprovado, da clausula 
prevista no ~rtigo anterior, 
motivará ipso fa~to a caduci'!; 
dade das c.oncessões ().U dos 
favores concedidos. 

Art. 56. Fica o Governo 
autorizado a procerter, quando 
~·or necessario,. á discrimina
ção e demarcação das flores
tas da União. 

Art. 57 .. A discriminação e 
demarcação ·desSa c; florestas 
serão feitas segundo as leis e 
.processos em vigor para as 
terras federaes. 

Art. 58. O regimen flores-
. tal será obrigatorio para todos 
os terrenos do dominio da 
Uniã9, administrados por qual
quer ministerio, 

Art. 59. A equiparação ou 
córte de mattas, em qual
quer terreno do dominio <19. 
Urrião, não poderão ser feitos 
8em consentimento prévio do 
Serviço Florestal. 

Art. 60. -O Governo esti
mulará, pelos meios conveni- · 
Bntes, a pratica de processos 
simples e economicos de con
servação da madeira, que per
mittam o emprego da madeira. 
branca, de rapido crescimento, 
nas construccões em geral . 

Art. 61 . Q Governo promo
verá, de accôrdo eom os Es
tados, a regulamcntacão da 

· exploração das orchidéas e das 
pla_ntas raras do Brasil, respei
tada a _liberdade -de commer-
cio. . 

Art. 62. O Governo promo
verá; de accôrdo com os Es;.. 
tados e m1.micipios, a institui-

Eme-nda do Senado ao p'l'o
jecto n. 54, de ·1916, que 
crêa, no Ministerio da ji.gri
cultura, o Servi{;o FlorestaL 
do Brasil 
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_ SESS.~O EM i1 DE 6E.'TEMBRO DE 1920 

ProJ·ect0 n. 54, de 1916, que 
crêa, no Ministerio da Aym
euttura, o. Sert'iço Florestal 
do Bras~l 

ção da festa do q:Dia das Ar
vores», -em todas as escolas pu
blicas do paiz. 

Art. 63. Fica o Governo 
autorizado a regulamentar cada 
um dos serviço.s creados por 
esta lei, organiza.n':i.) opporlu
::Jamente as respect: \·as repat'
ticões. 

Art. 64. O Governo inieiarâ · 
de . .;:de logo o serviç,l de re~lo
re~iação . nas área:S dos· Cam
.pos de Demonstrat;ão e Es-
colas Agricolas, rtão aprovei
taclas em cultura:;. -

Art. 65. O Govt:rno rcgtl
lamentará o __ servico de extm
c<;ão de formiguei::-os, a do
:ptando para este effeito DtO
cessos praticos e 3{ipquador:., e 
,poàendo impôr ao8 infr&ctor·e-? 
multas de 20$ a 1 00$00ll. 

Art. 66. As mui\ as previs
tas na presente lei serão co"
bradas nos termos da legisla...; 
ção fiscal em vigor e deposi
tadas no Thesouro Nacional, ou 
delegacias fiscaes, para serem · 
applicad)ls pelo Ministerio da 
Agricultura em beneficio e no 
desenvolvimento -do Serviço 
'Florestal. 
. Art. 67. Fica o Governo 
autorizado a abrir desde já· os 
necessarios credi tos para ini
ciar os serviços creados pela 
presente lei, despend~?ndo até a 
quantia de 150:000$000. 

Art. 138. Para dirigir o Ser
viço Florestal. o Governo de
signará um · profissional de 
notoria competeneia technica. 
aproveitando para este e os 
outros- cargos os funccionarios 
nddidos que forem precisos, 

Emenda do Senado ao pro
;ject0 n. 54, de 19-16, que 
crêa, no 1l-tiniste1·ío da Agri
cultura, o Serviço Florestal 
do BrasU 

- \ 
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25 / ANNAES DA CAMARA 

P'l'ojecto n. S4, âe vf916, que 
crêa, no Ministerío da Agri
cultura, o S&viço FlorestaL 
do Brasil 

ãe accôrdo com · as aptid-õ'es 
especiaes de cada.~. 

Taóell•l 

Um director. . 12:000$000 
Ajuda de custo 

e diaria. . • 30 :OOu$000 
-.Material . . . . 108:000$000 

Art. 6\1. As des.p.ezas com 
·o material serão custeadas pe
ias verbas ·de eventuaes e ma
terial -do orçamento ordinario," 
a juizo do Governq, até que 
tenham em futurqs orçamen
tos uma dotação e~pecial. 

Art. 70. Revogam- se as dis
pos.ições em contrario. 

Sala das Commi~;sões, 20 de 
junho de 1916. - Cesq.r de 
Veraueiro : - A . !r! onteiro de 
Souza. - D·roclerio Borges. 
~ Evaristo AmaraL 

Emenda do Senado ao pro.J 
_je.cto n. õ4. de 1916~ . que 
crêa, no Minúterio da Agri

. cultura, o Serviço Florestal 
do Brasil -

'· 

,_ 
I 
( 

Senado Federal - An.toniv· 
Francisco de Aieredo. Vice
Presidente.-Man(lel dé Alevi
car Guimarães. 1° Secretarfo . 
- Pedro da Cunha Pedrosa. 
2~ Secretario. · · · 

. l . O Sr. Carlos Penafiel - Sr. Presidente, occupando, hon.-
~ tem, .a tc..ibm).a do Senado, o Sr . Mendes de Almeida declarou 

· que não era. possivel, --no momento, revidar of{ensas que al~ 
guns Senadores soffreram por suas opíniões, na commemo
r ação civica ao Senador Pinheiro 1\[achado. 

O meu nobre amigo Sr. Senador Vespucio· de Abreu teve 
occasião de responder cab!).lmente ao refe:rido Senador. 

Em torno de palavras por miro P.roferidas nessÇt. comm,e- . 
• moração tt>m-se feito uma lenda .motivada simplesm~nte pe!o 

facto de ter imprimido ~o meu .discurso um cara~ter doutrl
n.ario. Todas a~ vezes, Sr . Presidente, que sustentamos idéas 
ou principias, não podemos agradar a todo o mundo. 

Absolutamente não · emprt?guei um termo siquér, uma só 
&xpressão que pudesse ser taxada de inconveniente, quanto 
r1ais de offcnsiva a qualquer congressista desta ou da outr-a 
Casa. · . · . . 

. O . termo . que usei mais _vei:l_emeíÍte, si é qÜe elle póde 
chamar-se v P.hemente, e motlvou, ao que parece, a r ·etir:ída 
do recinto de um Senador, foi a eXl>ressão .- · «ultramontanos 
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'{;Oliticos:t> -, expres~ão perfeitamente parlamentar de que 
me podia ter valido desta tribuna. . 

Nestas condições, parecendo que essa lenda procedê do· 
facto àe não ter datlo publicidade ao meu discurso, nem si
quer fornecido um · resumo aos jornaes, venho solicitar, 
Sr. Presidente, em vez de ler o discurso, que é longo; nésta 
hora. do expediente, a sua transcripção nos Annaes .do Con
gresso, tanto mais que é materia critica de inteira actualidade ~ 
politica. 

Terei, assim, respondido e deixado ao · julgamento de 
meus collegas a conducta que tive naquella solemnidade. 

Dizia, ao começar o meu discurso, que, no momento em 
que baixavam á terra, repatriados, os restos rnortaes de per
sonalidades eminentes; corno Pedro H e Silveira .Martins, 
person,alidades que lembravam, - uma, o interesse dynas
tico do passado regimen, e, gutra. os riscos das irresponsa
bilidades collectivas, tão proprias do parlamentarismo, cor
ria-nos ainda, mais do que nunca, o dever de sustentar o culto 
publico á memoria de Pinheiro Machado. 

Parece que a um dos Senadores presentes afigurou..,se
lhe, que, com ess~ altitude; eu reprovava o aclo do Governo 
suggerindo ao Congresso a transladação dos restos mortaes 
dos ex-imperantes, que foi seguida da revogação do bani-
mento da família imperial. · 

Tive occasião, no decorrer do discurso, de mosfrar até 
por que a bancada riograndense suffragára esse p-rojecto, con
cordando com esse acto · governamentaL provando que essa 
attitude não envolve uma questão de princípios. Agora, 
Qt!antQ a outros projectos em circulação pelas .dua·s Casas do 
Congresso e alglms . em preparo ainda nas GClrnlD.issões, por 
envolverem questões fundamentaes . de principies, dera!Jl-rne 
ensejo na ocq~sião, em que a melhor homenagem a prestar á 
n.cmoria de Pinheiro 1\iac.hado me narecia ser combater esses 
projectos pelo seu éspirito anti-rêpuhlicano, que considero 
inàppor~unissimos uns, perigosos outros á ·vitalidade elas 
.ii!stituições . vigentes ___:_ a lembrar que des:as Piriheiró Ma,.. 
chadc havia "sido o defenso.r e o sustentaculb e, sobretudo, de" 
õ:e~:~n'Yolver a these, amHrsand<?-.os, um a t:l~i. esses Ptojectos 
.a e que o proJ?lerna magno . P?hhco da .~e~nb. 1~a con~nste em · 
fortalecer e · desenvolver as., suas duas mstltmçoes fundamen-:
taes: o presidenc-ialismo e a federação. 

Uma vez que pi-'oveL de accôrdo com a minha doutrina, 
Que todos esses projectos, longe· de virem fortalecer, enfra
Queceriam uns a autoridade presiÇencial e seriam outros in- . 
&dequados ao regimen federativo, não sei em que, por isso, 
pudess·e ter csido offensivo a Senadores da Republica. 

E' verdade que citei nominalmente o autor · de um dos 
projectos, mas isso simplesmente porque, uma vez que estava 

.sustentanào · a vantagem de · ·um reginen de responsabilida
.des, como ·é o republicano, pareceu-me melhor declarar a pa
tern]dade desse· ·Jtrojecto ·a quem tivera a iniciativa da sua 
apresentacão .ua outra Casa do Qongresso. 

~ ,{ 
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O Sn. R.4.m. AL'i""E·s ~ Aliás, esse Senador permaneceu até 
o fim da sessão. 

O SR. Lurz DOMTNGUES - Nem podia. ter absolutamente 
vexa.rpe da autoria do projecto. 
· O SR. CARLOS PENAFIEI. - Sim, .quanto ao Senador C1 mha 
Pedrosa. Não creio, porém, que a retjrada do Sr. Senador 

e Eloy de Souza tivesse sido motivada· por aquelles factos. Hou
ve qualquer outra razão. S. Ex. ·talvez tivesse que assistir á 
mauguração da nova companhia lyrica ou talvez seutido 
qualquer incommodo passageiro~ Não acredito que S. Ex. 
i.ivesse um geSto tão pouco delicado de cava!heirismo- r3 de 
nenhuma Aducação poliUca .. 

Acredito que tenha sido, ou em torno desse gesto que se 
. bordaram commcntarios, ou devido ao silencio que motivou a 
não publicidade na imprensa do meu discurso, que se tem 
avolumado aquella lenda a ponto do Sr. Mendes oe Almeida 
julgar, agora, que eu fui offensivo a amigos- del Pinheiro 
Machado. 

Naturalm~nte, h a vehemencia em ·minhas palavras, mas 
nessa vehemencia vae apenas ardor politíco, sinceridade, . 
paixão, talvez, pela minha fé- doutrinaria. Mas, em relação 
aos Srs . . Senadores, Iiada ha que possa siquer causar-lhes 
magoa, .pois seria incapaz de procurar constranger qualquer 
dos presentes, pelo que peço licença para inserir nos Annaes 
o meu discurso: · 

Eil-o: 

<~0 Sr _ Cai-los Penafiel - Neste momento em Que baixam 
á terra, repatriados, os restos mortaes de personalidades erni
nentP.s que recordam, ccrrio D. Pedro li e Silveira Martins. 
~ uma, o interesse dynastico do pa~sado regimen e, outra, 

. o risco das irr~spol'sabilidades eóllectivas, tão proprias do par

. lamenb.ristno, - corre-rios ainda, mais do que nunca, o dever 
de sustentar o culto publico á memoria de Pinheiro .Machado. 

Podia valer-me do meu direito e das minhas credenciaes, 
·como interprete da bancada rio-~endense, para fallar em 
nome de sentimentos partidarios tradicionaes, oppondo a ma- . 
nifestacões que se aff'irmam em sentido contrario dn · espí
rito verdadeiramente republicano - o imponente espectaculo 
da vida do beroico Pinheiro_ cujos esforcas contínuos, erri 

· .'tocoR os transes e vicissitudes do regimen, pela defesa das 
nossas instituir,ões fundamentaes. podem bem servir de exem
plo a uma mP-lhor conducta dos nossos homens publicas. 

8t>ria. demais vos repetir a historia do inolvida:vel chefe 
1'enub1ir.ano. já por vós e pelo paiz inteiro sufficientemente 
conhecida. . .... " J 

E' de todo o ponto preferível, como assumpto de maior 
actualidade politica, como Ii~ão civica proveitosa, como o mais 
.expressivo preito glorificador que possamos prestar â_ sua 
memoria. ass1gnalar confrontos opportunos ! ... 
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·' 
];<'algo até de ter apropositac!o ensejo para dar. as razões · 

da disparidade absoluta Entre duas .quadras contemporaneas . 
. iá que ainda a medo, constrangido, do proprio seio dos seus 
-nais impiedosos adversaríos em vida, entra o pudor publico a 
levantar os olhos c!eante de certos aspectos da verdade re
publieana, que antigas e refinadas hypocrisias políticas o 
obrigavam a não fitar. 

Com o vacuo impreenchivel que deixou Pinheiro no nosso 
meio pai-lamentar, quantas precipitações, quantas demasias, 
quantas inopportunidades ! . . . Quanta desfaçatez, <f.OÕsCUJ'e
cendo o ob8cur9 », como diria Machia.ve!, no perturbar e anar·
chizar a índole do regimen, invertendo-se e descora'IUlo-se o 
pensamento dos Constituintes ! . . . . 

E, todavia. pr-nsavamos que a questão dos princípios es-. 
tava· acabada ! Julgavamos; que todas as _questões a tratar 
eram mais de methodo e de fórma, _çl~ pratica do r-egimen, do 
que de principios 1 Eis que, rle inopino, \J.rrta invat;ão de ul- · 
tr~montanos politicos entra pelo Senado da R~publ~a a den
tro, aquelle mesmo ·Senado onde a figura de Pinheiro Ma
chado, representada em bronze, paret'e envolver o ambiente 
com a sua coragem e fidelidade ás instituições, e, com essa 
invasão, como ~i os sold'ldos' do Papa já ·campeassem na Re
publka desmantelada, propõe-se o que, senhores?... Uma· 
violencia, o maior attentado até hoje premedHado eontra a 
Constituição da Republica ! 

E sahein victoriosos por 29 contra 11 votos ! ... 
Eu vos c:.onfesso, republicanos gue me ouvis a commentar 

este episodio parlamentar em torno da evocação que, neste 
' instante, me traz á lembrança aquelle sobre cuja cabeça cru
zaram-se durante largos annos todas as coordenadas politica::~ 
do paiz, tornando-o centro da vida republicana nacional e 
constituindo-c a maior. força politica de sustentaculo, de ga
rantia inexcecivel da normalidade governamental e da ma
nutenção conservadora da ordem constitucional ! eu vos con
fesso que: na minha vida de'moço e novo na polilica, jámais 
pensei curtir maior decepcão do que vêr veteranos Senadores 
em uma corrente de descredito. sem conta nem medida contra 
pontos cardeaes do regimen I 

Nessa corrente os políticos sinceramente republicanos 
.não os podem acompanhar ! 

Subiu, porém, de ponto a minha admiração a avistar en
tre os que as:;im buscam provocar mal disfarçada crise insti
tucional, - alguns companheiros de Pinheiro com respon-
sabiliJades na fundação da Republica. . · . 

· Custa-me crê-r que aqu9lles IpesmG~ que na factqra da 
nossa· Constituição estabeleceram principias, '· cayillem, agora, 
a sua ~xecução a propo!;ifn d~ um ra;;;o ,.,..ligin«n Plll nm pro
jecto de lei onde parece haver o proposito deliberado, á re
velia da opinião política dominante no paiz. de se .fender, por 
uma brecha perigosa, a estructura massica do monumento 
üe 91! 
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Pelo meno·s durante o reinado de Pinh.eiro não era tão la
mentavel, ·nas duas Casas do nosso Corpo Legislativo, ::: dis:.... 
persão de responsabilidades, que é uma das faces do mal actua:L 
E, como sabeis, a responsabihdad~ em todos os gráos con~ti
tue um dos princípios essenciaes dp regimen republicano. 

-..~ t1 Não é só pelo aspecto pohtico, como adeante deixarei evi
deneiado por outros symptomas, que o ·confronto é favo-ravel 
ú época· em ·que Pinheiro viveu ~ dominou no Parlamento 
brasileiro com toda a força moral do seu prestigio. Nessa 
<:'poca 11ão era tambem tão cheio de av>enturas, como depoi.s do 
seu desapparecimento, o criterio então reinante sobre as nos
sas questões financeiras. Sem as vantagens que contrapesa
vmn esse criterio, - em materia de ficções e artifícios na lei 
financeira da Rcpüblica - iguaes ou maiores inconvenientes 
sobrevieram C.epois: até os creditas illimitados votados pelo 
Congresso ! _,._ . 

Si o povo prefere, em sua alta sabedoria 'pratica, a toda 
~~ specie de- conttoversias politicas, a discussão e voto da lei de 
meio.s, pois o orçamento é a questão capital para a sociedade, 
- naàa· é mais facíl de se verificar do que ó desabuBado , 
appe!lo, posterior áquella data, ao recurso das emissões, afi:~ 
11al àe contas verdadeiros 'emprestimos internos lançados á 
conta de uma t.ribntacão maior e irracional sobre o povo. 

Justamente no período de cinc.o· annos de ausencia obje
diva de Pinheiro !\!achado, a nossa historia republicana re'"' 
gistra, ainda, por outros prismas, exemplos chocantes de este
rilidade e da insufficienria de cel'tas attitudes parlamentares 
que claudicam contra o senso commum. · · 

Djr-se-hia que a uma época de lutas partidarias, de 
agitações que terminaram com o assasinato do valoroso e im
pavido representante do Rio Grande, seguiu-se o soeego, a 
estagnação, a paz I 

Quantas vezes; porém, como, agora, na Europa, estamos 
..testemunhanào, -. a paz separa e torna hostil aquillo que 
a guerJ·a havia· unido e pacificado ? ! ... 

-A nos::;;a. Républica, em sua marcha, ainda não poude esca
par á fatalida<:ie de retrograàos preconceitos, que desdenham 
do s~:ntimento popular, fundamentalmente republicano na 
Dessa terra como em toda a livre America. 

E' veràade que'·a observaoã.o desprevenida· dos ·phenome"'"• 
nos políticos, como a previsão empi'rica dos phenomenos 
rrieteorologicos, póde, nos levar a crêr que em periodo Q.e 

· calma tudo passa e p6de sobren~dar sollr.e o pantano do in
. Çiffcrentismo popular. Mas a propria emersão de idéa8 já 

afundadas· e mortas,·- por ser exactamente à negação da 
mesma: opinião pubUca, poderá, ao Contra.TÍO; amanhã, ach.1ar, 
em. tempos de crise, como for~a violentamente perturbadora. 

Certamente na,da vale, com essas velharias já. condemna--. 
das, a proliferação de pro.jectos e mais projectos, sobre o Dia 
de Graoas a Deus; sobre .dragões da Independencia; sobre um 

'· succ~dan.~o, em ~~icatgr;1 rep~Jicana, do antigº ºo;nselh~ d~ 
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Estado monarcbico; sobre a Ordem do Cruzeiro, como se es
ve.rassemos um Rei ou procurassemos um Imperador .. ..,.cer
tamente não tem signiHcaç.ão só por si nenhum desses proje
dos. Pontos d\3 vista isolados, a esporaeidade de taes mani
l'estações são energias, _púr sua nalureza e poLencia, tão fra
<;mentarias que não chegam a e};.p:rimir exig~ncias exces!",\'ivas 
da política desorientada das nossas duas Casas do Congresso, 
nem obedecem a uma acção de convergencia capaz de domi
nar as divergencias porventura existentes em torno de taes 
questões. · . 

Os movimentos geraes da opinião r epublicana na socie
::lade brasileira, onde a circulação dr:rs idéas é hoje mais in
tensa e rapida, foram já significativamente expressivos, .. na 
repulsa a tae3 ideias, para não alimentarmos duvidas quanto 
ás intenções da massa popula-r e quanto á. vontade da élite. 

E ' verdade que· os representantes do Rio Grande no Con
gresso Nacional suffragaram, e bem o 'fizeram, a meçtida que 
ao. alto espírito dos .actuaes legisladores bra:;ileiros sugge
riu S. ,Ex. o Dr, Epitac.io Pe:;,oa, como supremo magisti·ado 
da Nacão, e que acab::t d·! ser concretizada no acto que pro
screve o e-xilio da família imperial. Por 1iua vez. como ·é sa.
biC.0, o Presidente Borges de Medeiro.s, em mensagem á As
_,embléa do meu Estado, se pronunciára favoravelmente a 
trasladação dos despojos de Silveira Martins . · , 

\ 
Não podíamos dar n;1ai-::r prova do nosso elevad-o ·espirit,n 

de tolerancia e de respeito aos· sentimentos dos adversarios · 
políticos, nem maior prova de confiança na solidez do regi-
men. L :· . · 

Essa attitude franca, nitida e nobre de nossa parte, não 
envolve porém, nem podia envolver a idéa ce culto a tae::~ 
personagens, por maiores que outros considerem os seus re
vicos á Patria, ·.porque a id~a de culto publico n5.o deve for
çosamente, par a ser na realidade, efficaz, chocar- ·as nossas 
convic:;ões. Antes, ao contrario, deve apoiar-se sobre e lias. 
Pelo .se.u fim, pela sua destinação social, o culto prespupõc 
sempre que o coração e a razão não est&jam e'm desacó.ôrd,o. 

Quero, desta maneira, a quem houver causado estrahheza 
o procedimento dos ·republicanos que um.nimemente/ saneei o
nar=im a r·esolução d,'J reuatriamento dos rest"' mortaes dos 
ex- imperantes e r evogação do- banimento; salientar que tal 
attitude nã-o envolve uma questão de principias. . 

Não assim, senhores, ·os ·projectos para os quaes,, abu
sando -de vossa benevolencia, nãd devo deL"'{ar de pedir voosa 
d etida attençã:o, por comprometterem principi06 republic::.rnos, 
simple•s · fantasias de legisladores que ·estão se caraeterizandq 
·por ·uma conducta 'pos'itivà.mente 'l.'etrogràda ta.o pretende-·' 
rêm armar subversivamente o poder presidencial da União 
<.!~ autorizações que importariam em d-erivar toda a · acção 
de .Executiv-o do poder · reai1_ do poder divi.no em linha recta, · 
esquecidos de qu~ 9~ ~idao.ãos r-ep\lQlic~os desta te~\, ja-

l 
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mais consen tir iam em principias, não só diametr almente op
pc,stos aos séus, mas · completamente destruidor es d'o espírito 
const'itucional ! 

A Camara foi eloquentemente republiuana quando ha 
dias srpultou o proje0to sobre a Ordem do Cruzeiro ... . 

P ela enormidade do erro que eEe continha, com escan
d:alo da _opinião verdadeiramente republ icana do paiz, a sua 
fulmina~ão, vibrada em um · invencível argumento, --póde 
tambcm cahir em cima da idéa capital dos demahs proj ectos 
que vos ennumerei, na c·erteza · de mata l-os doutrinalmente . 
Refiro-me á confusão dos poderes temporal e espiritual, que 
todos e.sses projectos veem novameflte eslabelect:r. Por esse 
aspecto são francamente monar-chicos ... 

Abandonemos~ um pouco o circulo das discussões juri
:dicas, por improprias nesta reunião, e ·encarem~s Lodos es
-ses projectos, em cunjuncto, sob um cr:iterio geral, sOb o-
ponto de vista doutrinario. . ' 

Não careço d·efender o Sr. Presidente d~ Republica, es
tadista capaz pel.a sua cultura, . de conhecer as condiçéí ~·.$ 
actuaes de um verdadeiro governo republicano: independen·
cia, continu idade, concentração e r esponsabilidade .. A im .· 
pr·ensa já noticiou, a proposito do projecto do illustre Sena
dor pela Parahyba Sr . Cunha .Pedrosa, o mais perigoso en
trE' todos os que por ahi C~~ndam, que o chefe do Poder Exe.
cutiv,) era estranho a qualquer apoio governamontal ra. seme
lhante padrão negativo de sab-edoria constitucional, i.nv iavel 
como os recemnascidos disformes já condemnado.; á morte 
nas faixas infantis. Outro desses projectos que se podem ar·
rolar sob a inecripção commum de contra-indicadores do 
sentimento r epublicano, e agora retirado do . pó dos archivos 
parlamentares, é anterior á ascenção do Dr. Epitacio P es
soa á suprema direcção do Governo da Republica. 

A superabundancia de leis .. ·escriptas muitas vezes não 
é mais do que uma prova de' anarchia. Sobretudo, senhores, 
quando essa legislação vae de ·encontro ás institui'(}ões . Os 
povos governam-se antes per exemplos do que por leis, e por 
influencias anles que por injunc~,;ões . Quanto mais se ese;reve, 
se fala, e se 4icta pretendendo legislar ás cegas, mais se tor
nam fracas as instituições. 

A razão é ·clara, sen.bores.:. E' J _ de Maistre quem nol-a 
dá, quando escreve : , 

~As leis não são mais do que declaracões de direitos. ·e 
os direitos não são declarados sinão quando estão sendo ata
cados, de sorte que a multiplicidade das leis escriptas não 
prova ~inão a multiplicidade dos choques e o perigo de uma 
destruição. Eis porque a instituição mais vigorosa da anti
guidade prr)fana ~ui (1. da Laced'emonia, onde não se escrevia 
•oousa nenhuma.» _ 

E' para mostrar que vamos a caminho dessa mu1tipli_çida
dB e até o perigo, inopporlunissimo, de uma revisão consii
;tucional, que filio a urna soffrega e mal disfar~ada eampa-
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nha em tal sentido todos esses esboços dl3 correntes descn
conLradas de reformistas, · opportunist.as, possib.ilist.as c até 
cubdstas na arte -legislativa. · _ 

Essas- singulares transformaoões -no . espirito conservador 
. ae alguns congressistas . tlâ vel~a guarda rep.ublicana, nãio 
pod'iam, desta feita, b"uscar explicação momentanea e orige!ll, 
Iiem ter acoroçoamentó nas palavras finaes da mensage-m pre- _ 
sidencial sobre o repatríamento dos restos mortaes do Impe-
rador e de sua famili!i. · - -

Os motivos que· já disse _ são sufficientemente ·claros para 
diff.erenci-ar a inspiraçã'O ou a índole d-e taes .proj'ectos. T rans
formados em rei valeriam, :na -sua acção -soci-al e 'I}Ohtica, J:>O~-.,. 
um· repudio dos :ó.qssos principias, ao passo que a med1da "
sU:g.gerida :pelo pr~sidente Epitac.io Pessôa,. ·conforme suas pa
lavras - «nenhuma ·influencia te·rá nociva ás instituições 
adoptadas pela ria~iio ha ·mais de trinta annos; pelo_· controriO' 
servirá partz ·mo.strar quanto""·ellas se radicaram em todo · o paiz, 
a·()azi(Juand.o as paixõ~s · e {azeftdo revri(Jord.r: a tole-rt1.ncia, a. 
d{t,ja som~ra podem met:lrar e cre8cer .os mais ale.vanta&ós sen-. 
;ii.mentos de' generosidade.'> . · . ·, 
., . E ', toda~ia, IÍl:ist~P nunca . esquecermos não ser 1J<)ssivel, 

. ~ust.amente pelo facto .de "Pedro II ter sído «o representante 
,?.,erdadeirarn·er~.te nacional da dynastia"» sob êu.ia influencia 
:viveu a nossa Patria largo período da sua vida constituci.onal, 
:--, qualquer «especie ·de iecdnciliação entre o-passado e o pre
sent~. uma: vez-· q.ue Um diOs meritos da Re:Publica foi SUJ.P-
prir, fundamentalmente; Q antagonismo, sempre possível, en
tre Q interesse "llacional · e- o ·interesse dynastico. 

:As monarcb.ias mais con6tii ucio.haes1 -mais parlamentares, 
- •como foL a nossa no s-egun-dQ -~per10, - correm sempre 
mais ou menos o· ·grave risco desse anLagonismo. 

Mas existe um óutro risc-o eontra o qual ·os Es~ados <:le
vem defender-se. Esse outro perigo é commum ás monar
chias e ás rep.ublicas . Não . 6 indifferente, para nos preve
rJrmos contra elle, que as Republicas sejam organizadas de 
tal ou tal maneira. Esse outro: risco é o dos interesses parti
culares, poderosos ou coUJígados, quando chegam a pôr em 
cheque o V€-rdadei-ro i-nter-esse . nacional, gr.aç.ás a irrespon
sabilidades colleotivas de que se faz-em orgãos cértos jornaes~ 

·. na imprensa,· e •oortas tribunas -no parlamento.. · · 
. . Foi essa· calamidade de íntéresses particulares, poder.osos 

--~ou colliga~os, . que, sabendo ·qqe Pinheiro I).ão recuav.a, não 
~bjurava, não _cedia. Jamais, ,...-- ·alto e altivo~ cheio. de resigna
çãQ e hombridade· ciVi.ca nas~ poss~ssões da., SUa r esistencia de 
p:uro. rep:ublicanismo, -foi ·a -paixão desses inter esses ·incon
fe-ssaveis que acabou., .por cegar os seus inimigo-s, convencidos, 
a cerLa-. altura da s~ia:·.inconsciencia, de. que U:m luêtador forte 
e incansavel assim;a~ podia, a nunbal, ser- escozido, cavar..., 
demente-, pelas cost.ce.i.~ · 

' • , • •• j • • • ·• 

c.- Vol~' VIU . ª 
; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 11:3 1 +Página 53 de 112 

ANNAES DA CAMAM · 

Essas tempestades que liquiaam homens por uma discor::-
dia apenas de poderio, podem, entretanto·; deslustrar as instí...; 
tuioões quando costumam ter ligações de pro·paganda intel
lectual sufficientemeníc anardüca para contrariar as inten- . 
cões e as vontades dos dirigentes mais bem avisados.·· . 

· Não ha, em ver<lade, mais monarchistas no Brasil. Mas per
.clura sempre.o espirito do .monarelüsmo. T·amhem não harmais 
Bonapartes em :França, mas ainda alli paira sobre os destinos 
da grande Repuhlíca oecidenLai curopéa o espírito .do bona
partismo que ora ahi irrompe, comci já irrompeu, ~om o bou-

./ langísmci, ora alli ·inspira, como o fez recentemente, o ele-
mencismo, o fochismo, o militarismo ey;pi'im. · · 

\ 

A divisão metaphysica en:tre o Poder E!:s:dmtivo e o Po
der Legislativo constitue já por si_ uin ·:vicioso reflexo em- -
pirico da grande separação ,esboçada na I-dade 'Média entre os 
.clous elementos necessarios', temporal e espiritual1 d.J go
:ver.no humano. . . o regimen. da liberdade, proprio a uma 
R.epublica -de .fórma presidencial;' exige cada. _vez riiais~ (como, 
segundo as affirmações de Wilson, .. estamos vendo nos Esta
dos-Unidos), _,a.· energ'iea preponderancia do Poder Executivo. 
Esse poder central verdadeiramente progressivo deve · ficar. 
!POrém, conv-enientement~ reduzido· á sua destinação pratica 
por uma sabia renuncia á supremacia espiritual. . · 

Por que, então, agora, essa r'eaeção rotin~i:ra de vinte _e 
nove ·senadores da Republica brasilejra pretendendo ;r.een
carnir na autor.id·a~ oivil uma funoção -de ordem ·e-spiritual ? 

. Um povo tem sempre o direito q.e muda.r suas reis,, rrias 
para melhor: E' uma temeridade, uma loucura que tem tanto . 

·ae ousada quanto de perigosa pela -sua inconsciencia, voltar:..... 
mos a nin dos vicias característicos nor exce1lencia, do sys
tema monare.hioo, pois todo o rn,al deis projectos sobre a Or
dem do Cruzeiro, o Conseliho do Estado e o Dia de Graças a 
Deus, está pre.cisam.ente na idéa - mater, communi as tres 
medidas, de conduzir necessariamente, e cada vez mais,· á. 
confusão do temporal e do espiritual, sujeitando esta auto
rida-de áquella, o l[ue r-edundará no peior servilismo. Isso sõ 
p-oderia nos levar a um radicalismo de i'órmulas anti-repu
blicanas, ,hi desprezadas pelo r~spirito e a ~Jnergia dos no-ssos --

. constituinLes de 1891, in:cto a.Lé' ·ao clericali~.mo, á politica de 
- -campa-nari-o fetta pelo viga.río da ald·eia, ou á.s .reacções coi:J..:

;t.rarias, isto é á ·exallacão, amanhã, d-e -e-lBmeutos oanti-cl-eri
calistas, até ao propr~o souialismó vermelho, .a todos. esses 
males de que até aquí temos vivido livres, ou quicá ao pu
nhal; que é o cesarismo, o caudilhismo das pracas publicas~. _,_ 
E o ca:udilhi~mo das ruas, mesmo das ruas bem policiàdas , 
da metropole brasileira, · já o conheceis: del~e f.oi victlma o 
glorioso republioano quando, na funcção de Presidente do Se.;.; · 
nado, representava a Lei e a Autoridade, defendendo a todo 
Q transe uma e outra do flagcllo das hcções demagogioas e. 
demolidoras li -· · - -·.-~. 

. ,Não zp.e vencó . que· não vos aponlei~t1na a uma, em. re ..... 
. yist4 9ritíca as eivns _t()dus de moriarchis~~.!,}.iaquelles proj ect?s .• ,' 
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Politicamente ·a questão magna nesta: Republica jcon
àensa-se em fortalecer e desenvolver as suas instituições fun.-
dameniaés: e prsedencialismo e a federação. ~' 

O · Supremo • Conselho da Republica, uma das idéas em 
p_rojecto e que já logrou parecer favoravel· da maioria da 
'Gommissão · de Constituicão e Justiça, da Camara, longe de 
fortalet:er a au;toridade presidencial, 'impOl'taria., em dou- . 
trina, em uma depreciação do prestígio decorrente da com
petencia que o eleito á chefia do Executivo deve trazer pelo 
nosso regimen constitucional,· e traz comsigo; desdé o· mo-

I mento da eleição. No tocante á federação s~ria inadaptavel a 
tal systema. Semelhante Conselho, mesmo s·implificado á ex
pressão singela de· um corpo de fórma "'collegial de consulto
res jurídicos da administração publica, seria um apparelho 
por demais centralizador. Circllmscripta, embora, sua es
phera de a-cção a um niéro papel conselheira!, a uma tutoria 
facultativa d!:J.S administrações publicas federaes, .estartuaeS1 e 
mnnicipaes, - como ·está no projecto, -· - eSsa nova phenyx · 
de tendencias unitarias . .logo traria,' entre -suas seducções pos .. 
siveis, a suggestão, por demais per-turbadora para a vida po- · 
Iitica adm'inistrativa dos nossos Estados, de arrastos· oentra- · 
lizadores ... 

A fórma republicana federativa não constituiria .um im~ 
pccilho á creação do Cqnselho ile Estado si pudessem preva...
lecer os conceitos do discurso que o autor. do projecto pro
nunciou na Camara, a 3. de dezembro de i912, reduzindo a 
federação a um systema político em que ha duas qualidades 
de governo no mesmo terrítorio: Governo Nacional e Go
verno Estadual; o cidadão ~ujeito a duas legislações, ~ .fe- · 
deral e a estaauál, etc. ' "--- . · · . 
· A descentralização, a verdàêeira descentralizaÇão, orga-' 
nica e não. ~ograph1ca. impediria realmente -de exercer tal 
podcri~ de ·sabedoria sob a fórma de ~advertencias
saluta'!fes a. esse Conselho de Dez mandarins, porquanto,· na 
hypothese contraria{ poderiam fazer do territorio da Repu
hlica um Imper'io chinez e exercer, anonlljmG, irresponsavel e 
centralizqdor, o s.eu dominio de interpretes conselheiraes in
faUivelmentc destinados a serem os arbitristas da moda, pois 
arbitrariam, no coilcemente á politica administrativa, o Con
gresso Nacional, a vontade do suprem·o magistrado na .Nação, 
o Supremo Tribunal Federal ·e os orgãos do poder publico 
estadual e das municipal~dades, tambem 'incluidas no ,.pro
jecto. Arbitrariám até a propria opinião publica .. Ningueii:! 
ignora que a idéa dessas Càrtes Supremas, <ies~es Conselh«?s 
Supremos, vae btliScar sua força num appello 1déai, espec1e 
de tePmento apaixonado, que levanfa os homens para esses 
~ltares publicas ou secretos. 

NãO> procede, oorr.io bom argumento. o caso -<ia .Franca e 
~o~chile. A. Franca é republica, mas, pelo seu espirito uni

. (tario, pelo seu caracter een~ralizador em todos os ass'umptos· 
tt.e: gz::d_eJn politiGa. .e aQ1llinistrati:va. e pelQ . SeJl ;P.arlamenta'"! 
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rísmo, sua anglomania, sua consútuição politica - verda
deiro regimen t1·ansacciona.! entre monarchistas e . r epubli
canos, pond~ até hoje tolerar, como tem tolerado, um Con-

selho de Estado - reminiscencia ce uma instituição delibe
rante auxiliar da funcção imperial, não electiva. 

Não .é só a idéa do Conselho Supremo da Republica que 
:vem a ser, pelo elemento historico da o·rigem de taes insti
tutos, um veneravel obsoletismo político onde o princ·ipio da 

adve1•tencia salutar. decorre do poder perpetuo, hereditaria, 
inviolavel e divino -do monarcha e, portanto, onde a tr.ans

-missão das funcções de Chefe da Nação não póde, pela lei do 
sangue, conferir a capacidade como competencia. Por isso 
_taes soberanos teem precisão -de encontrar nos membros do 
Conselho do Estado um supplemento para a defesa do throno. 

Póde-se tambem vibrar contra o .projecto ' sobre a Ordem 
do Cr-uzeiro o mesmo estygma de inconstitucional por ser, na 

- fina. substancia, anti-republicano, restabelecendo, como resta
beleceria, de facto e de direito, a confusão dos dous pnderes 
temporal · e espiritual. Uma ordem, com effeito, de 4ignita
'rios mediante uma h.ierarchia de categorias, camo estabelece 
o art. 3° do projecto á escolha C'9 favor ou das graças dos po
·de.res publicas, é visceralmente anti-republieana. -
· O Estado assumiria a si, com tal direito de agraciar, o 

encargo de uma fiança de ordem espiritual que não podia ter 
a certeza de cumprir sériamente. ·Para o . criterio dessa es
·colba como avaliar d-o merito ou (l·emerito, dá. justiça ou não 
da recompen,sa, que alli se pretenaià decretar, a·o patriotismo 
dos nacionaes e á amizade ao Brasil óe estrangeiros ? Não 
ba organização republicana que tenha capacidade e. possa as
segurar a. sériedade e· juetiça dé tal distribuicã'O... Quantl3.s 
vews a responsabilidade offi<nal :não iria b~fejar, com esse 
favor de príncipe, a inepcia dos mais vaidosos ~ quantas não 
sacTificaria o verdadeiro ·mer-eciment<O ? Para Ri se arroga,r 
essa funcção sobre todas melindr-osissimas, era misté~ além 
da segurança de não errar, o esquecimento <la · completa se
P.araoão dos poderes,temporal e espiritual, principiu funda
mental no nosso Estatuto organiM basieo. ·uma recompensa 
ido merito por favor assim divino, ~ sempre· um favor e não 
:um direito, muito adequado ás monarchias, mas destoante da 

. boa doutr-ina republicana. Esse poder de agraciamento, · con..;. 
.stitue um ,privilegismo do · pode!" temporal; uma ridicularia tal 
que a voz publica. já dizia que - a màneira da:s Sabinas cujo 
l-apto Ovidio ·explica pelo des-ejo, muito feminino, di! -se dei
~rem raptar para se dar ao espectaculo ·· de se mostrarem 

- á gente estranha - os en.tbutliastas da Ordlem .àb · C~uzeiro 
· iam mais nisso antes .Pela vontade . de que entre os oossos. 

:fossem distribuídas eommendas 'E!Strangefras do que .pela eon
;viccão sincera na utilidade da creação <le insignas nacionaes. 

, Passo, por fim. ao proj eclo, que reputo mais a}iarchico 
e perigoSo á :vitalid-ade do organismo ·.constitucional repub1i
cano.~ ... .. ,_ 
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Dur-ante trinta. arinos de Republic.a a liberdade religiosa 
reinou, sem distineção- d!e cultos, eom ra. mais perfeif,a neu
tralid'ade por parte <io Estado, sem p-erigo para a.· ordem so
cial, e, antes, com a maior vantagem pa:ra. a Igrej-a Cath()l.ica 
que tem adquirido, no a.ctual ;regimen, entre a· população 
brasileira, uma .prosperidade crescente e um notavel prestigio 
de ascende:ncia moral. 

Quando, porém, podiamos nos ufanar do nosso paiz por 
ter r.ealizaQio antes do.s demais a libevdade d'os cultos de uma 
maneira real, efficaz, .gaJra,ntida, quando tinhamos, de •facto- e _. 
por direito, <> Brasil, :n:e.sse sentido, como a berra de Chana~n 
.prornettida, assegurada, possuida - o projecto do iUustre Sa_
nador pela Parohyba, approvaoo .por uma mai·oria occasiona:l7 
vem ah.er·roar da inJ-o1e, da essencia, dos preceitos ·constitu-
cionaes, comprome"ttendo essa neutralidade· do Estado. 

Por essa ,proposta de lei, o Estado deixa de · ser leigo, 
neutro em materia religiosa, e -decretá officialme~te uma data 
para congracamento de· concidadãos <leis tas. · 

E a parte da na.cão que não é deísta ? . 
Então esta já per-d;eu os s.eus direito~ •não ·Póde contar 

üom a neutralidade do ~stado, assegurada pela Constituição'! 
Não se poderia considerar, senhores, como resp-eitando a. 

J.iber.dade de cultos, um governo que : subrrlettesse seu livre 
exerci-cio a autorizacões legaes, mesmo que não pareçam li-
mitativas -Qa liberdade religiosa. · , 

Tal tém sido, com razão, sempre o juizo da escola liberal . ; 
em todos os congressos J!Oliticos modernos. 

Aquell€s que. estão se servlndo da tribuna d:o -Senado d:a· 
Republica -para Lrahir esse pens-amento, ainda não .appren
doeram a t.omar a sério a l·iberdade de· con.sciencia, pois alta
mente proclamam, e não se peJam di6SO, que el-l:es admittem 
a nee>essid:ade d·e .pedir o beneplacit.o do Gover.no -afim d~ 
eumpri.rem, em um dia dieterminado por decl'eto, com seus 
dev:eres religiosos. . 

Esquecem-se, no em tanto, . os illustres sen.adores, de que 
admitti:r e . p:edir a approvacão pelos pod'ooes pub'lieos de um 
Dia para renoder Gr.acas a Deus, im;porta lúgicame.nte· ·em re
conhecer nesse mesmo Governo a- faculdad·e d·e recusar o 
exercício dos cultos religiosos, .e por I}Onse!rllinte -em tornar 
·illusorio ·o direito mais P·recioso do homem. 

Dizer que na segunda hnotbese -a interv-enção é limita
tivà, e na primeira não, seria pedir par.a torona·r amplo um 
direito já. constitucionalmente amplissirno. . 

· Por essa vereda só falta· retrocedermos ao· tempo em que 
'a execução das bullas ponti,ficias dependia do. beneplacito do 
Estado. · · · ·· · 

· .E' -dolorosament~ contradictorio que agora qüe a nova 
Constituição . allemã, em seu art. 137, estatue a se;laraçao da 
Igreja do E$tado de modo radical, assim · como a França e 
I•ortugal que a promoverall). depois do nosso .:paiz, ""alguem, com 
a responsabilidade de representante da ca~hedra de _Roma nes.ta 
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. Capital, venl1a .prégar . pelas columnas dos jornaês o retrocesso 
no Brasil até á alliança Ieg;:~-1 entre o Estado e a Igreja. 

·Tolerar .simplesment.~ a necessidade para os deistas de 
artigos organioos de leis temooraes e de concordatas entre o 
Estado e os reli.gios'os, afim d estes renderem graças a Deus. 
de se reunirem p.ara orar segundo . sua consciencia, para ou-

, virem, emfim, palavras de consolação e de es-(lerança, - é. 
por coherencia, admittir, sob o ponto. de :vista legal, uma au
.torizacão expressa e previa naquelle sentido e, portanto, não 

, comprehender que as idóas de uma autorização semelhante e 
de liberdade religiosa se r e·p.ellem, excluindo-se mutuamente. 

It' a ponto de acreditar o Estado, isto é o poder leigo ~ 
civil, competente para decretar P.Sse feriado religioso. apena:!l 
peJo prazer do ·contentar um pedido dos Srs. bispos, como Q.O'"" 
Uçiou O Pa.iz, desta Capital, é levantai' a suppcsição de .que os 
Srs. bispos, em vez de theologia, cuidam de inaugurar entre 
nós uma politica inicialmente perniciosa. pela dislincção .que 
vao logo esta:pelec.er. Assim é que para os catholico!3, ou os 

. deistas em geral, se p1·efende uma conv_flnção especial em lei· . 
ordinaria ~ os artigos constitooionaes sõbre liberdade da 
consciencia1 e., para OE<P out.ros credos religiosos, ao contrario. 
os artigos da. Constitui(~ão sem llquella e~pecie de· concor-
data . · · · 

Mas isso, · senhores. ~ niV'eJar muito prosai-camente a hei ... 
le2a das reuniões religiosas ou da communidade de culto com 
qualquer associaÇão ou escolha de pessoas sem · identidade d" 
cren~as . Não é por fórma de associação que os correligiona~ 
rios .se rennem; é por identidade de· crenças. 

Nas reuniões religiosas, reuniões em que · varias pessoas 
se juntam sem se connecerem, na maior parte das vezes, nad~. 
absolutarnrmte nada de commum !;leve existir entre essas pe!!!~ 
soas e o Esta<lo, po'is nMa as leva a essas reuniões a não ser a 
intenção de rezar pelo seu Deus segundo sua consciencia, o 
honrar a sua divindade. obedecendo a certos ritos, c.onformes á 
sua crenç~. . 

E' para· tanto que o Estado <leve igual neutralidade a cada 
eultn. E' para o Governo um deve-r absoluto. . 

Esse ilir~ito e esse dever são incompativeis com a auto~ . 
rtza~ão solicitada ao Congresso pelo Serrador . Pedrosa.. ·O en
gano def;se alto -revresentante da nação f!stá em pensar que é 
sómente a liberdade de ;mitos rrue garante a Con$tit-~Iicão te- . 
publicana.. E' a Plena :liberdade de conscienciá. de :fôro i~
t.im.o. que ella promette de modo insophismavel. Os catholl-

·-' cos elevem ser os primêiros a . auerer para as r elações do ho-:
roem priv.acln com o seu -Ser infinito, o seu Deus, a consagra-· · 
Gão de finitiva da liberdade espiritual . O autor do projecto 
ba dt> concordar com os verdadeiros republicanos, q.ue isso 
de decretar um feriado nara nesse dia os deístas se entrega-c.em 

_,..à praticas de ordem reÜgio.sa, seria uin recúo aos . tempos· an-: 
teriores a 'I'ocqucville, oois est.c dizia em sua "época: ·«o mo_. 
mento chegou dE.' se poder adorar a Deus sem a permi~go do 
commissario de polic:ia>. · 
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Seria, de -facto e em principiQ, retrogradarmos aos dias 
Nn que o Eslaoo com <>seu poder de pcilici,n. e de tutela inler
vinha em tai esphera. 

A lf~~. em1 tentati Ya- não:. r.! -~pplicavel ao Brasil. A liber 
dade ma1s c~rnplet.a d~ rehg1ao, formalmente declarada na 
magna Cart!l bas íca do nosso regjmen actual, - constitue um 
direito . tão sagrado que esse apparentemente ingenuo e sim
Ples acto de to lerancia qüe se ensaia ter -com a maioria ca
tholica deve, com tod~s as apparencias dessa ingenua tole
rancia, ser, ao contrario, tomado como tyrannico, pois que a . 
existencia da· autoridade civil com . o poder de estabelecer tal 
·taleranc"ia, já atlen!.a contra a Jibe-cdade de pensar pele 
:facto mesmo de · que elfa tolera, c de CJ.Q..e, assim como tolera, 
poderia não tolerar. . · : . · 

Nessa passageJTl,S!!nhores·, estou paraphraseando um dos 
períodos de uma orar;ão de Mirabcau que, assim, foi superior, 
na defesa dv. .liberdade espiritual, ao seu i.empo e. ao uitra...
montanismo · do nosso Senado, onde · um dos seus pares che
gcm á heresia, estreme e e:ttrema, de · abjurar .da verdade con
sti luciori:ü busca,n.do acobertar-se, no · seu apoio ao malfa-

. · dado prójecto, á 'sombi:a da Carta norte-americana, quando 
.i á em 18sz··o conhecido parlamentar francez, Sr. A. Bardoux. · 
escrevia em um rlos seus livros: «Nos Estados Unidos, a Con
stituicão, temendo despertar ·susceptibilidades, prohibe · for- · 
malmente, qnalquer intervenção elo Poder Legislativo nos ne-
oocios religiosos.». . · . . . 

Singularizo a opinião de Bardou:x. frisando-a onde diz 
'<<(f~talquer interiren~ão do Pode?' Legislativo», por es.f&_r em 
.desconcerto fJagrant0 com asserç·oes ouvidas naquelle-· Casa..;,_ do 
nosso Congresso Nacional,· por um dos principaes <lcf~nsore"' 
.do dia offkial religioso. ' . · - · 

E' verdade que o· fundador da Reiiublica norte""'amer1-:
cana, \Vashington, ao .as-sumir a· presidencia, não pi'estçm sim
ples corri/jtro'inisso. mas- ju,ramento sobre a Biblia. --

Nesse tempo,· nos Estados Unidos não se havia estabele--; 
cido a lib~rdade religiosa que só o foi posteriormen~e po~ uma 
emenda addicional. · · ' e 

.Aqui se invertém os papeis. Por uma lei ordinaria · que, 
-snnccio~a,. val~rip. por urn verdrtdeiro acto addicion~l ao 
pac~ r éj:)ublicano· t~m viga!' no Brasil ,procura ferir-se fundo 
a Iiberqade relüüosa. O acto dos nossos constituintes, compa
rado ao~ de· Wa.:->hin gtón i veem demonstrar, como um typo emi
nente C)Ual o fundador da Republica norté-americana, não ti- · 
nha assimilado em .· toda a. sua plenitude o prcgramma já 
esbocado .. nelos encyclopedis1 as. Já repeti na Garoara, ·em 
acerto de~te -ponto, que ílessa falta ~e resente ·a infr'acção muito 
mais grav~ . , commettida por Washington, e só tardiamente 
resgatada, referente á escravidão· que elle poude conciliar com 
o regimen r~J}uhlicano legal e perdurou nos Estados Unidos 
até _1865. . . -· . 

• 
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O que hn. officialmente na terra de Wilson. até hoje em 
materia religiosa, «é a liberdade para todás as re.ligíões, 'mas 
não plena separação do domin.io espiritual do temporal, tanto 
·assim que D3US -é officialmente invocado em actos publicos •. 

No Brasil, porém. a liberdade de religião ·uesultou justa
mente do principio po1itico da separação completa dos . dous 
poderes temporal e espiritual, como o prova o decreto de .7 
de janeiro de 1890, e a propria Constituição· de 24 de fevereiro · 
de 1891. . . · 

Da geneses diversa dos preceitós estabelecidos· nas duas 
constituições, a norte-americana e a brasileira, decorre a con
fusão estabelecida no Senado, confusão a que os illustres re
presentantes do . Rio Grande do Sul, Srs. Senadores Soares 
dos Santos e V espucio de Abreu, deram-·se pressa· em des
manchar. A 'iiivocação da Suíssa, tambem foi infeliz, porque 
nessa Republica, uma das liberdades mais -essenciaes, como a 
religiosa, , vive ainda debaixo de um regimen : acanbadissimo,
tant.o que o !lrt. 5° da sua Const.ituicão estabelece.: «A Ordem 
dos Jesuítas ·e as sociedades que lhe são filiadas nã.o podem 
ser recebidas . em par~e alguma da Suissa e. · toda a acção _na. 
Igreja e na Escola é interdict-a aos seus membros. Esta 

. interdicção . póde estender-se tamb'em, por iria'· de decreto · 
federal, a outras ordens cuja accão é ,perigosa para o Es-' 
bdo e perttirba a paz entre as· confissões». · 

Por sua vez, o arL 52 accrescenta :-~· prohíQidó Nndar 
novos conventos ou o;rdens religiosas e restabelecer as· que 
forem supprimidas.» ' · 

. .Ante esse exemplo d~. coacção da liberdade religiosa na 
C:onfedé ração suissa, que espectaculo grandioso deram ao 
mundo os nossos constituintes es_Jabelecendo a. separação de-
finitiva dessa força dupla: o Estado e a Igreja! . · 

Por que, agora, esse serodio voto do Senado procurando 
voltar a formulas de- <lespoLismo monarchico, theologico, e a 
suffocar o desenvolvimento da libeirdade mais essencial ao 
homem, com umã intervenção intempestiva, índebita, ria es
phera de liber.àade~ já conquistadas? · 

.lá passou dos ·nossos Codigos para os nossos habitos essa · 
' grande idéa pela qual se bateram tantos espíritos dos ultimas 

s~cukls na Europa, e a Republica brasileira realizou de modo 
tão inve,iavel. · ~ 
. . Pon to de honra, questão fechada do ' ~ogramma pol.,itico 
(.los republicanos · do Rio Grande, pensamento personificado em 
home!~s puh_licos. da estatura de Julio ·de·· Castilhos, ~ôrges de . 
Medeiros, Pm he1ro Machado, e tantos . <ltitros, profundame~te · -
<!evotados aos sentimentos Iiberaes da Nacão ~ á manutenção 
da ordem constHucional, - eu não ·podia;: ao evocar. a roemo
ria de um çlelles, deixa±- de bater forte · e longamente no máo 
pret;edente que se quer abrir, mão precedente que. póde dei
xar rastros fun estos amanhã, e contraproducentes para a pro
pria co:rrente religiosa de que se faz~m éco no Parlamento os 
propugnadores do proJecü:l Cunha P_edrosa. . · . · 

.. 
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«Catholicos, dizia filin dia uma palavra celebre, e3cu,tae 
bem, si quereis a liberdade para vós, é preciso desejai-a para 
todos os homens e debaixo de todos os céos. Si não a pedis 

. ~inão para vós, ella não vos s~rá já~a·is concedida; dae-a onde 
' sois senhores; ~im de que vol-a deem onde sois escravos., 

Essa: invocaÇão vem a talho uma vez que os pregoeiros da 
1déa de uma data ófficialmente escolhida' para esse fim reli-:. 
gioso allegam· corria. süpremo· argumento que a ri:wão em sua. 
«incommensuravel» maioria e catbolica. . 

Decididamente não é possível contender com aquelles que 
desvirtuam a fu~c~ão SociaL do numero~· . · 

A funcção social do numeto,~mesmo de accôrdo com :,t. fi
. cção .. democratica do ·reg~men repré'Sentã.Liv!O pelo suffragio' 
universal, ~ão é actuar, nem comrnandar, nem dirigir, más 
sanccionar, regular e inspirar. 'E' toda espiritual. · 

Quando se pretende confeii'iT ao nu'mero o papel de admi
rüstrar, de governar e até de ensinar, não é sinão para susci~ 
tar, com ,a_ peior ·das tY'rannias, uma funesta confusão. 

6 numero, como. a riqueza, 'é uma força. Mas uma força: 
. qualquer· é. ·um mei·o e não um fim. Quando o nume:ro pretende 
desviar-se de seus cursos e . impôr-se, como pretendeu o Sr .. 
Pedrosa pàra justificativa. d~ seu projecto na replica a uin dos 
Senadores rio-,ti'andenses,.. ql',Iando o _numero pretende tornar
sr. não o meio, mà.s o proprio .fim da soberania popula1' as.;. 
pirando dirigir o Estado, mórmente quando o numei'o, que se 
julga rep:resentante de uma ·rorça espiritual, Re joga de en
contro ao· poder temporal, ~ ai I das Republicas 1 ai 1 das 
monarchias ! ai ! da ordem social ! ai ! das liberdades ! 

. E' que' o- caracter moral do numero, em sua func.ção po~ 
litica e social~ está alteraao profunda e lastimavelrriente ! C.a
himos, a acceitar ésse argumento como decisivo, nas mystifi_.. . 
cações oppressivas, nas loucas utopias da violencia, nas aber• 
rações todas do negativismo que não vê. mais no dever dos 
fortes ·para com os fracos u,ma realidade positiva. , 

'Não acredito· que se consummará em no&so paiz esse sui-
cidio republicanô I • 

Sou até; Já. tenho dito, e o -re~pito, dos ·homens. que se 
curvam, reconheC>idos, ante a obra mage~tosà realizada pelo 
cat'holicismo~ e a maior obJ:<a da Igreja para· o meu e~irito. 
como para· o espírito de iodo o homem . senSa.to, foi justa
ffi!3nte ter sldo e lia a primeira ,p·otencia .que levantou na terra 
a indepéndencia do.: poder. espiritual em face do poder tem
poral do ·antigo Imperior~ro~no. Nem seu: dos homens que 
adm_ittem socjedade sem relfJ?iâo~ mostrando que os meus 

·sentimentos ·sao. os de verdad~Iroj · nomem,: sempre e cada vez 
mais 'religioSo . . ' . . ' .... )_,., ' 

., • --:. . ' ~: - . _. ~.'· "f- . 

• ··•·• ~- ·~- •• .. • ••. •- .......... • .•• •. ·-·.-~~ - '·!'~.-·. • ••• ,. 1- • " • • ... ··•. -.., 
E' tempo. aqui d!e cortar o assúmpto'.:·_ · 

·._. • •• • <111 ~·.!" • .•, +•-•. 9 .11 •' 9 I . • ... ·~~·- ~~----~ .·~ ~-.· .. ·- . . . . . - . . . . ·•.· '-· ..•. •. -~ ..... -•.... .• ...... ~ 

.' )• 
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. . 
. Direis que falei .mais dflsses projectos do que·:_do homem 

no interesse de desenvolver a doutrina· que inspira -e guia 
a 'POlit.ica riograndense, a· que estava tão estreitamente· li
gado Pinheiro 'M•acha'do e á influenciã de cujas idéas_ sçbre a · 
marcha da Republica, ·o vulto desse ·'gr'and.e.,mor:to··torna·.;...se 
inséparavel de Julio. de Castilhos e de :Borges de' Medeiros; 
~. . Em politi'oa, meus eoncidadãcs, não somos herdeirüs de 
um homem. somos os portadorns 1~le uma idéa. Aquelles que 
rnelllor a realizam são esses os herdeiros· legítimos. 
·· . . Gove_rna~se com . hom_e~s, e,. ~o r consequencia, g.flm u~a 
m1st.ura mse~r.av:el de ·v1c1os e. v1rtudes. Mas quando o Vl
gor republic-ano enfraque.ée entre os homens; qye outro re
curso existe s1nfio chamal-os á ordem historica, á. ordem 
doutrina], ao terreno das !déas .e dos p'!'incipios, ·com .a legiti
midad-e que· temos como. herdeiros de uma grande· otira orga
n!ca e constructora ? · 

. . .·· ,. . . .. . .. .. ... . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. •. ... . . . . .. . . ... . .. . . .. •. 

Senhores, hâ cin;o annos nos r.eunimos sempr.e~n~ste le
gar no cumprimento de de-\-·eres patrioticos precisos e deter.,.. 
minados. ·, -~ . . · . · - ..... : 

Voltamos a nos encontrar aqu:li- eom os mesmos sentimen- _ 
tos e com saudades mais ci'Ueis talvez, porque s·ão reflect.idas, 
e por .i êi estarmos provando amargamente, por assim dizer, a 
eX'periencia de sua perda.. . . . :._ . · 

São. de facto. e em principio, deveres ~ltamente civicos 
que nos arrastam. nesta data commemorativa, á satisfação 
df! um desejo veh-emente de boa so·ciabilidade republicana. 
. Mas, senhores, si as nossas emoções crescem ~ndo são, 
communs e se tornam, pelo facto de demonstrar as mesma~ 
idéas, um poderoso processo de e:xcita~ão sentimental, - nada · · 
significariam si, · de · anuo para -anno, não a eritretivessemos 
demonstrando qlJ_e a ~ontinuidade '-deve- prevalecer sobre a so-
lidariedade: . : · 

Si não. houvesse sinão o presente e os ~vivos, bastaria a 
eduQaç.ão, a educaÇ~(, racional que visa nãD. SÓ a intelligenc-ia, 
mas o coração, como o .meiQ mais efficaz pari áperfeiçoar o 
homem. Mas ha o passado e 0:5 mortos, o futurà 'C as. gera-

. ções que hão de vir: E é por isso que existe tambem outro 
meio · P-fficaz de aperfeicoamento para a especie . huma!!:::.l. 
quando organizado· de .maneira· a prolongar a educaÇão: é o 
culto, sobretudo o culto civico ! _ · · . ·· 

A par daquelles . {}l.le concorrem em um plano · úníversal 
para o patrimonio. da humanic4J,de, emquanto esperamos. pel(,l 
cult() ·do futuro, a. chamada vulgarmente .justiça, :,da . historia,... 
cada ·povo, cad~'-grupO social deve escolher os typos que_.me
recem_ ser hon~ados segun_do os lugares e segun{lo as cir~: 
cumstanc1as. - . - · ·. · · . · . . · . . . ~, 
- O culto" de um. grandê . homem como PinheirÓ- Machado., ;,; 
para os nossos· sent imentos repu~licanos, dadas as ' -circums- · 
tancias, -dada ~ ép_oca. da:dos os 'Qomep.s pu'Qlicos qúe ~_<~ª~a- . . 

~ •···· 
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cteri.za~am, é perfe~.t'amentc legitimo; obedece a certa espón"" 
tane1dade por conv1r em sua concordancia com as nossas 
r.t.etuaes aspirações conservadoras. E' um culto q'ue satisfaz á 
nossa intelligencia pela justa avaliaoão dos serviços que elle 
prestou á Patria e á Republica e cabível tambem satisfacto
riamente dentro da nossa sentiroentalidade - como. attestado 
da gratidão publica 9ue merecem ta03s serviços. 

Os acontecimentos, - ain,da hoje ouvimos na Camara da 
palavra ele um dog seus mais eloquentes adversarios; justifi~ 
cam que as ideias que. deram força a Pinheiro não passaram. 
A respMia á duvida de que ellas não passaram. é P,SSe grande 
movimento ·de justiça, de -reconhecimento publico que existe 
r.os meios mais cultos d() paiz, coma viruos pelos elogios que 
ainda esta tardo lhe renderam no CongresS(J os Srs. Lauro 
Müllerr Francisco Vulladares e Mauricio de Lacerda, movi
mentQ que ha de ir se accentuar..{fo ue maneira continua ... a 
medida· que desenhar-se cada vez mais a fallencia crescente 
d:,ls idéias de ri.egaçãp. 

As escamas comec.am a cahir dos olhos: o que ha <;le mais 
vivo no presente é o passado. Pinheiro- Machado identificou.
sr de tal modo com a ordem publica e politica nos dias ·mais 
<J.gitados da Republica, que a sombra desse morto, «archetypo 
do civismo~ é daqtiellas sombras que fallam, que hão de agir, 
que hão de nos /levantar toda a vez que periclitar essa mesma 
ordem, ou que um .mundo. ea~otiÇ.o de anarc:bia e ambições 
ameacar a8 instituições! . . 

Sigamos adeante, revigorados na sua fé, no · seu exemplo ! 
Escútemos a . voz desse morto que falia e ainda pazec.e repe-
tir-nos aquella palavras: · · · · · . 

. . «Mantenho--me irnpavido perante os perigos que ·prevejo .... 
Convencido ·.que a minha vida corre perigo. p-ais · que a minha. 
altitude agora, como sempre, tem sido a antemural contra a 
onda, que el.n mais de um estadio da Republica, tem pro_cura-
ào ferir de morte o regimen ... » · 

· Attentemos, ·em uma .. _evocação forte, para a sua figura; 
mais sobranceira do_ que nunca · quando pronunciou essas pa
lavras. Revestido da hombridade ej_vica de um romano, de
vorado pela fé do seu {)ever, vimol-o preoccupado até o de_; 
Respéro com a anarchia embora affectand.o uín ap.parente si
lencio que nos. parecia incon_seiencia <:l-a perigo a· que se e?"
punha. · 

Não é que o calculo do seu assassinato, que é o melhor 
~t.testaào -· da desorientação dos seus inimigo~, não houvesse 
.támais entrado no ·seu espírito. O duello de morte a que lhe 
atirara:m as contigencias. daquella negregada , quadra da phase 
republicana; e !I e o acceitára com a maioi:. nobreza. 

íN'o meio da triste' rajada de reaccões de o di o, sob o des-
commodo ingrato do afassalh.o dos seus aggres.s~res, a hist<?ria: 
da sua c·atma, da sua serenidade, dQ .seu esto~c1smo superi?r, 
resumbra, com a, maior ·sobranceria, haquelle ·documento bls
tc:dco.. · 
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Alli se· lê, através da tempera de tal caracter, o_s sen-· 
i.in\entos C]Ue moviam tal homem! Considerava alé cnme d'e 
lesa patria am typo da sua estatura compôr a tunica e em·.o
lal--a para morrer, ocr.:ultando ·como Cesar- a face com a toga! 

. Em torno desse quadro. onde fulgura a imagem de Pi-. 
nheiro Machado com 1rradiaÇões de heroismo- tragico_ ineguJa .... 
vel, já aoordPi, de outra feila, palavras tão apro.pr1adas que 
não sP.i de outras com as quaes podesse trocai-as para ·um~ 
i'eliz peroração. . 

.Sim. Pinheiro tinha vergonha de enrolar a face como 
.Cesar·! «Queria olhar de frente, queria dlhar fito a tedra e 
ignobil figura do bandido, do sicario. 

Tombaremos na arena, fitando a g,randeza da; nossa. Pa"""! 
tl'ia, serenamente, sem maldições nem desprezo, sentindo tão 
sómente compaixão por a.quelle que assim avilta a nobreza. 
innata do brasileiro.» 

E nem, de outra fórma, tombaste. · 
Querias acabar bem, e nem de outra fórma acabaste. 
Não deserLaste á ronda. dos críminaveis que te 'perse-

- guiam. Querias tombar na ·arena i'itando a grandeza da. tua 
Patria, e nem de outro modo cathiste. 

Tombaste esvaido em sangue na propria arena dos teus 
trophéos. Continuarás a servir a gloria da R~publica e da 
tua Patrin com a paz inefavel que a historia reserva ás gran
d~s vonlndes como a tua, sempre reclamadas e exigidas, em 
aua época, pelas maiores necessidades- da communhão social •. 

Tiveste-a, nobre lutadoi:-! Os teus grandes actos, os teus 
. grandeí: pensamentos, os melhores insp·irados, vinham s~m

pl'e do teu coração de republicano, idolatra convicto e cego <las 
im~Litu i.;ões que prega!'te, fundaste, consolidaste, e defendeste 
~'·'' o ultimo alento, com a propria couraça da tua •vida, blin-:
oada a ~i to c cada vez mais ·por uma actividade sempre con-
Ril'udora. · 

rMoneslc illesei na fidelidade de um sagr.ado dever que· 
nunca cn.pit.ula. ·· 

Desp!'ecatada desta· desgraça, que tu .~tevias tão clara
mente, sabias ·que ias morrer a mais affrontosa -das mortes. 
essa invcsLida de salto felino, de :Qóte cov~-de e traiçoeird
que dá bP-m o estalão da força dos teus. oppug-n.adores . 

Anathematizaste-os em uma missiva posthuma = a cobiça 
inc~ni'essavcl delles, que sempre rep-elliste, é que à~urvava, · 
pela sua flexibilidade rachideana, taes vendilhões da Patria 

· e da Republica. · _ 
Disseste tudo singela e · erx.pressivamente:. «a. minha as-

'-" sidua e vigilante cooperação para impédir que a cubiça assal
tasse o Thesouro publico, embora ella se . desenhasse em in ..... 
div~duos a mim ligados· por estreitos .laços pessoaes e parti-
darws~. · . 
· . Affeito á larga rrlareação desse sorvedouro de homens de 
todas as castas que te assediavam tentando fazer da ·politiea 
umá indusfria, constrastavas, com a tua vontade de ferro, os 
travessões de .um~ resiste,çtcia, quasi suP.erhumana, fi. i~f~~~ 
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collisão multiforme -das mais vergonhosas ambiç;ões. E dahi, 
marcarem-te como alvo predilecto dos seus mais hervados 
virotões, ate conseguirem o desmoronamento da barreira dos 
seus desenganos .•• ». 

O Sr. Presidente -;- Não . ha ma i$ oradores inscriptos. ., 
Si mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar da pala

vra na · hora destinada ao expetiiente, vae so passar á ordem 
~o dia. (Pausa.} 

Compa,recem mais os Srs. Andrade Bezerra, Abel '(},her .... 
mont, Chermont -de Miranda, José Barreto, -Pir es Rebello, Il
defonso Albano, Affonso Barata, Oscar Soares, Balthazar Pe
reira, Arnaldo Bastos, Alexandrino da Rocha, Turiano Cam
pello, Aristarcho Lopes, João Menezes, Octavio .Mangabeira. 
João M.angabeira, Alfredo Ruy, Arlindo Leone, José Maria, 
Heitor de Souza, Nicanor Nascimento~ Salles Filho, Vicente 
Piragibe, João Guimarães, Themistocles de Almeida, Ramiro 
Braga, José de Moraes, Verissimo de Mello, Ribeiro J.unqueira. 
Francisco Valladares, Gomes Líma, Antero Botelho, Josino de 
Araujo, Raul Sá, Waldomiro de-Magalhães, Vaz de ,1\lfello, Ho
norato Alves, Mello Franco, Salles Junior, Cincinato Braga, 
Prudente de Moraes Filho, Eloy Chaves, Rodrigues :Alves Fi
lho, Pedro Costa, Tu!lo- Jayme, Sever"iano l\larques, Celso 
Ba)"'lla e Dorni~gos Mascarenhas Ç 49) • 

Deixam d-e . comparecer os· Srl;i.· Felix Pac-heco, Juvenal 
Lama-rtine, Anniba.l Toledo, · OctaciliQ -de Albuquerque, Do:r
val Porto, Monteir-o de Souza, Antonio Nogueira, Pr-ado Lo
pes, Herculano Par-ga, . J-oão Cabral, -Hermino Barroso, . Mo
·reira da Rocha, Thomaz A-ccioly, Thomaz Cavalcanti, Al
berto Maranhão, Solon de Lucena, Antonio Vic-ente, :Pedro · 
Corrêa, Julio -d.e M-ello, ~talicio Camboím, Alfredo de Maya, 
Miguel Palmeira, Mendonça Martins,- Pedro La.go, Lauro Vil
las Boas, . •Castro R~bello, Mario H:ermes, Ubaldino d-e Assi-s, 
Arlin-do Fragoso, · T{ll·quato .1\-Ioreir.a, Rodrigues Lima, Manoel 
:Monja~di~, · ·ubaldo Ramalhe te, Antonio ·Aguir-re. Octavio da 
Rocha Miranda, Azurém Furtado;" Aristides Cairre, · Mende.J 
Tavares, Norival de Freitas, Lengruber Fil-ho, José Tolen
tino, Azevedo- -Sodi'é, M-acedo. Soares, Buarque de Nazaretb, 
RauL. Fer-nQndes, Tebceira · BMndão, José Gonçalves, Her
culano Cesar, MatLa Machado, Silveira Brum, Antonio Car
los, EmiliG Jardim, Americo . Lopes, ·Senna · Fi-gueiredo, José 
Bonifaei-o, ' Od:ilon do Andr-ade, . Lamounier Godof.r-edo, Fausf.o 
Fer-raz, Jayme Games, A-laor p,rata, _Câmí-Ilo . Prates, Ed-gardo 
da ·Cunha, Veiga Miranda, Ramos Caia-do, Olegario Pinto, 
Costa Marques, Luiz Xavier, Ab-don Baptista, Pereira de Oli
veira, Eugenio l\iüllel', Gomerein.do Ri:bas, Evaristo Amaral, 
Augusto P-estél'na; Alcides Maya, Nabuco . de Gouvêa, f:1o~es 
da CJ!nha; Octavio Rocha .~ ~oa~im ~sor_io !(78) ~; _: __ _____ • 
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ORDEM DO DL-\ 

Continuação da 2" di$cussão do projecto n. 361, de i 920. 
autorizando a emissão de papel-;noeda nas bases que esta
belBce. 

Entr.a em discussão o art. 1 o. 

O Sr. Presidente - Acliam-se sobre a mesa diversas 
emendas que ,vão oSer li~s. 

São successivameut.e lidas, apoiadas -e enviadas á Com
missão de Finanoas as seguintes 

-..... 

EMENDAS A'O PROJ.ECTO N. 361, DE 1921} 

(2• discussão)" 

N. U 

Ao .. art. 1 o, Iettra a, accreseente-se: «~ o ~aximo de 
5o o .. o 'o o: ooo$-ooo~. 

Onde convier: 

10 . Governo applicará . os i 00. 000 :000$ na. eonstruccão· de 
estradas de ferro e destinará outros fOO .000:000$ ao ser
:viço de resgate- de apolices da divida publica. 

Justificação 

o desenvolvimento das estrada"s de ferro s6 pôde trazer . 
relevantes melhoramentos para o Brasil e consequentemente.: 
á fortuna publica. Sa}:)ido -é que o Thesouro Nacional .sô p:6ce 
esperar o . seu desafogo d~s diversas causas que concorrem 
para o augme.nto da renda: crescimento -da populacão, des
enyolvimento. das diversas industrias, circulação da inerca:... 

. doria, sahida desta para. portos estra._nge:iros e, ao revez,. en
trada de outros de producoão extranha, etc. 

. . ~ tudo isso. só se ··pó de conseguir com o desenvolvimento 
bem dirigido de uma. rêde ampJa. de estradas, que fncilitem a 
troca, pelo curso rapidô- da m~rcadoria; que facilitaria a pro-
duccão ,pela possibílida-de rla sabida. · 

Quanto as· apolices. . • . .· , 
A divida· da União· em apolices é de ·, 1.036.580·:~0$. ao 

juro · de· 5 . _% e, i. 6i 7:000$ a · 3 o/o • . ISto dá um. total de 
5f.909 :86~~ - p~r ailno, sob~.e uma il:xlportaneia que, em cir-.' 
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culação pr6duziria. · muitó ·maior. somma de rendimento para 
os particulares. O paiz sentir~e-hia desonerado cessa somma fabulosa pe juros, que cencorre. pa.ra augmenta).' excepcio
nalmente o · deficit orçamentario. -

, Propomos o resgate de uma párte apenas, não só para 
evítar a inundacão do papel moeda no mercado, como porque 
grande numero de apolices constitue garantia de interesses 
de orphãos e ínterdictos. · . · . · 

O resgate d_eve ser graeual, mas incessante, porque alem 
do arguído; · traria ainda · a vant agem de evitar que o oofce 
nacional cqncorra para· a· inercia .de cidadãos que. deviam es- · 
tar agindo ·· na luta diaria,: tendente a ·.fazej produzir, os seus 
~a.p~taes em movimento . · ·, · . . . . . ~, .. --~-. . -

Sala das sessões, 11 de ·setembro d.e 1920. ....;... Alber.tino 
'P_rumrrwrul. l · · · · · · · 

Onde convier : 
~, .· ' 

Art. -1. o Cem mil contos da presente emissão serão .des-
tinados aos dous seguintes fins:. · - . -. -

i 0, Jiquiàa~ as dí-vidas contrahidas ;.pelos funccionarióS 
· publicos, . civis' · a · .militares, e diaristas da . União, em 
estabelecimentos bancarios, associaÇões de classe ou .parti
eul~res e pa·;ra pagament.o das quaes. tinham sido· feitas con
signações, reembolsando-se o Th~souro Nácional, das · sqmmas 
'que houver adeantado, -em ,60 prestações, qp.e serão desconta
das n.as ·folhas de pagamento, --accresoidas dos juros. de 5 % 
annuaes sobre · o. saldo devedor. · · 

2°, restituir aos interessados ou,·aos seus herdeiros a. im
posto de -vencimentos arrecadado· nos exercícios- de 19i5 a 
1918. . . . ·. . . 

. Art .. 2 .~ Não serão mais admittidas no Thesóuro, para 
.recebimento' de vencimentos, as pt'ocuracões em causa propría 
e as consignacões em f(}!ha só o serão quando se tratar: · . .. . - . . . . -. . 

· _1. 0
, "'d·e· conjug-e, pae, mãe, filho oU: irmão; ~ . . . . 

2°, de -.instituto ·de credito garantido pelo Governo, desde 
que· não cobre juro · super ior ·a 12 .o/o ao anno e a amortiza-:
cão mensa) não. seja superior a um·terçó do .vencimento;' 

' : . 3", de:.'" credor . por . obrigação · contractual, devidamente 
comprovada, p:ara acquisição ou construcção · de · predió, unica 

-· hypofhese . em· qu-e a consignação- poderá · conipréhender até 
douf tercos ·do vericime:nto mensal; · · . . · 

-·4o, · de associação de ·classe, registrada na fórma da lei, 
quando a ·consignação tiver. por _ fim: · Q · , ... 

a) _ paga:rhento de mensalidade ou de · aluguel de · casa de 
que ·seja f iado'cil a associaoão; . . .· · . . · · · : · . -· 

-õ) liqUidâcão de adeantari:tehto sobre vencimênto ·de um 
~~Z~ ;não P.~de:ttdo a SOII1llla aae~t~d~ e:xçeder de- 11~ terco; 

. . . . .-- . " . - . 
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cy ãmortização ·;~e emprestimO con,trahido pata funeral e 
luto, não podendo a parcella descontada exceder de um quin.to 
do ·vencimento mensal. ' . . · 

· Art. 3. o O dinheiro.·· recolhido ao Tbesouro Nacional ·em 
pagamento das prestações a que se refere · o art. 1° será men
salmente incinerado, . dl;lpois de descontados os juros, que se
xão no :fjm de caqa. an.no, . distribuídos pelos Estacos e· pelo · 
Districto Federal; ·na proporção do numero de habitantes e 
destinados exclusivamente á auxiliar a instrucção primaria. · 
, Art . 4. o Todos ds pagamentos efíeetuadôs pelo Thesouro 

:Nacional soffrerão~ da pata da presente lei' em deante, o c es-· 
conto de 300 réis, it titulo de .sello de r ecibo. O producto desse 
·imposto será, n9 fim d~ :cada anuo, igualmente incinerado. até 
eompletar a Eomma despendida para attencer ao disposto no 
n·. 2, do art-. :1~.' · · · \ · 

Sala das. sessões, ürde setembro de· ~920 ~- ~ Vicente Pi:.. _. 
ragibe. '· .. · . . · . ·' . . 

N . 13 .· ,, 

Art.. . Ó' Poder Ex:ecu tbio resgatará, . cóni' & recente.. emis-
são, as apolices' da_ c}ivida publica federa:l até ag_ora eníittidas. 
obrigando- se_, sob . pe.na de responsabilidade do -Presidente da · 
Republiea, a incin~rar annualme!lte a somma correspop.dente aos 
juros que tem df:! pagar,. iiLé qué haja i)l'Cinerado a só.Jn,ma. total 
emittida par~ o fim indicado .. · . · .' ·. . · · · · 

· Sala da:s sessões, 10 de.sélenibro de 192·0 .-Vicente F . daC. 
:Piragibe. · ·. 

Onde corivler :: 
N. i4 . 

.. Art. E' o Go\ierrt~ autorür.ado a fechar as Caixas Liqu1~ 
idadoras e Registradoras, até quando julgar conveniente, pro- . 
llibindo as operacõés a termo sobre o ·<:afé. · · 
. Sala Qas sessões·, :i 1 d~ setembro de 1920 ~ FranciS'ifo··:v_al-· 
ladares. · ·. . · ·· · . · .. . 

N. 15 

Art. i :c E' o Pc<fer Executivo autorizado: 

:t•, perman-entemente; a intervir nos mercados, como ~om~ : ~ 
· t>rador e vendedor, como entender, direeta ou indirectamente1

: : .... 

: . a ) . a~q~irindo {tuaesquel'. productos :nacióna~s e .depositan- . 
do-os no paxz, -vendendo..:os, quando opportuno; . . · . 

·. · · _b ) faze~ do emprestimos acs produetores, mediante· a ga- .. , 
rantia .dos productos, ·em deposito, mesmo nos proprios estabe- -..•. 
Jecimentbs agriçolas e 'iriduatriaes. . · . . 

. ·~ . .\. 

/ . . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 11:3 1 +Página 68 de 112 

SESSÃO E~:Í 11 DE SETE:MSRÕ DE 1920 . 

~o, a or:ganizar · o ereditc- ~hypoLhecario, agricola e indua
irial a uma taxa de juros nunca excedente de 15 olo •por con
,tracto tom o· Ba.nco do Bra:;;il c outrcs institutos que julgue 
idorreos, on pela fundação de um estal;>elecimento official, do 
credito hypothecario, agrícola e industriaL 

Art. i!:-.. Para os ob,lectivos ooustanteS' desta lei, é o Pode:' 
ExP.cuLh·o autorizado a emittir per si directamente, ou por 
contracto para os fins desta lei pelo Banco do Brasil, si lhe for 
dada a faculdade. emissora; ou a fazer operações de credito in
ternas ou Pxtr.rnas, ccnfórrne julgar conveniente, attendendo ás 
cOndições da circulação, situação dos mercados de tiiulos inter
nos e estcrnos, até um milhão de contos de réis. , .. 

''Art. 3. o Das operações a que é autorizado· por esta lei e de 
quaesquer actos aue com ellas se relacionem-independente de 
publicidade prévia, que fica expr·esamene dispensada, em razão 
da natureza das mesmas, o Poder Executivo dará contas ~:w 
Congresso: 

1.1 ) quando julgar ccnveniente: 

b) obrigatoriamente, em mensagem, antes de deixar o Gó·· 
verno, cada Presidente, quanto ás operações e actos que tenha 
praticado. . . ' 

Art. 4." Liquidadas quaesquer operações de que cogita esta 
lei. é o .Pode!' E..~ecutivo autcrizado a realizar novas coro os re
cursos nella consignados e dentro ãos seus limites. 

Art. 5. " Tcdas as operações praticadas em virtude desta Iei 
lf)rão no Thesouro escripturação a parte e serão· levados a depo-
site; especial no mesmo Thesouro os recursos della provenientes. 

Art. 9." Os Lucros das operações de que, ccgita esta lei serão 
obrigatoriamente empregados pelo Poder Executivo: 

n) na 1.~ompra para. deposito no Thesouro de todo o ouro 
]1rocedPnte das minas brasileiras, cuja exportação continuará. 
prohibida.: 

lJ) na üOrnpra para o mesmo fim de ouro amoedado ou em 
barra. de tJualquer procedencia; 

r:) na amortizaçãc· fla ,divirla externa ou interna nrefetido~ 
o~ títulos cu,ia eotação ~cja mais baixa. ' · 
. Ar·t. ? . o ·r.onlrll: C} de.posito ·das apoliees da divida publica 
J~terna, hLu1os da chYJc!a PXlrrna, ua União, é a Oaixa de Amor
t!zação autoriz~da a emit.tir a quantia necessaria para empres
hme aos depositantes. 
. :\r. S. o Para ess('~ rmprestimos tomará por base a cotMãO 
do cha. com abatimento de 1 O ola·, não excedendo nunca o par. 

Art. n." O prazo destes emprestimos será no maximo .de. 
~Jm anno; podendo ser renovado annualmentc~ . 
:!indÔ;~t. 10. A laxa.~e juros será. de 5 oJo, p~gos por :~e~~~;~~. 

. Art. H: Rc~gatauo ou pago qualquer emprestimo será in
,cmerada a mlportancia respectiva, pena d_e responsabilidade 

c.- Vol. vm 
41.. 
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tios futwcionarios encarreg-ados desta~ uperàcõe5, que ·O nãti. 
fizerem ·· '~ 

' 1~rt.'. 1.2 . Não pago qualquro:e destes emprcsti_mos, e não siJ
licilacla sua rEfo.rma, considcra-l'.:e qu e o dçpos1tante aban~o
nou ú Naç.ão a propriedade das apolices depositadas, sendo m
cinerada~. dando-se baixa no livro r espectivo. 

Art. :13. ·Para o serviço destes emprcstimos será o"';'eada 
uma secç.ão especial na Caix~ de Amortiza(}ão com funccJOna
rios da mesma. retirados de · outras· seccões. ou do Thesou.ro, 
podendo ser aproveitados addidos de qualquer ministerio, a 
juizo do Governo. 

Art. 14. ·Revogam-se as disposicões em contrario. • 
Sala das sessões, 10 de setembro . de 1~20. - Francisco 

.vaUadares. · . 
/ o 

N. i6 

Ao art . . i o accrescente-se: 
§ 7..0 'Para regularizar a situação monet.aria nacional at

trahindo' o ouro em troca, de nossos productos. ficam suppri- . 
rflidas tóda.s as o restricções . á livr~ .. export.ação, mantendo-se o 

em sua plenitude a ·liberdade de commercio. • 
Sala. das sessões, 10 de setembro de 1.920 . -Andrade 

'Bezerra. . .:_ Estacio Coimbra. - L. COrrêa d.e Br.ito. - . bJJ.io 
de ltfello. - A. A . Perei·ra de Lyra. ---. A. Aust1·egesilo. - Pe..;. 
dro Correia. -, Turiano Campelto. - Gervasj,o Fio1·a1fanti. 
-Gonzaga .tl-lahmhão. - Alexandrino Rocha. - Edu.m•do Ta...; 
vares. - .r'lrista.rcho Lopes. - A1·naldo Bastos. - João Ely
.do. - Balthaza:r Pe-rei1·a. ,__ Ramir.o B1·a.ga. - João Guima
·rii.es. - L enarttbe1· Filho. - · Theinístocles de Almeida.-Ve-

' 1·issimu de Mello. · - Azevedo Sod1·é. - Buarqué de N~areth. 
- Mm•io de Patlla. -Manoel Reis. - Bueno Brandão. - Ri- · 
bei1·o .hwqu,ei1·a.. -. F 1·ancisco Marcondes. __, Raul Alves. -
Eugenio 'l'outinho. - Leoncio Gal1·ão. - Seabra · Filho. -
õJ • .ilf.an!Jabei1·a. - .Manoel Villo.boirn. - João Menezes. - R. 
11. Sampaio Vidal. - Octavio Mangabeira. 

0

-J/l.odrigY,es Lima. 
,__ Arlindo Leoni. - Alfredo Ruy. :--: ~fanoel 'Noúrc . ..._ Fran
cisco Paoliello. __..., José Augusto. - l'aldo.mü·o fk Magalhães. 
,__ PachAco Mendes. - Pau.zo de -Frontin . .....,... Frederico Bo-r
ges. - Dionysio .Bentes. ___, Bento Miranda. - Souza Castro • 
.._ Ephy(Jenio de Salles. - ,t!a?'inho. àe . Andrade. - Abel 
Chermont. - lldefonso Albano. - Ozorio de Paiva. - Tho
m .a.z RodritJu~s. ·- Torquato Mo1·eira. _:., L.u,iz Silveira. -
José Ba1Teto. - Cos.ta · Rego. - C'incmato B1Wfa. Vicente Sa
boya . . - Domingos lrlascarenhas. ---' Carlos. Penafiel. - Sal
íles Ftlho. - Macedo Soares~ - ,'Manoel J.lfonja>rdim. - Pru
'de'TI,te 'de Moraes. - . Heitor de Souza. - . F. Vallad,ares. -Si
meão. Leal, - Deodato llfaia. -·- lose Maria. -· Elpidio de 
'Mes~~tita. - Pir!!s Rebello. N. Camboirp..·- Barbo~a Go'l].çal._ 
ves. - -Cunha Ltma. :-:F-. AY?·es da Silva. ,........, ·Tullo Monteiro 
1layme. ·. · ' · · · 

A 
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SESSÃO 'EM i1 DE SETEMllOO DE i920 . 

N. 17 

O Governo concederá á primeira uzina. de refinação de 
JJorracha seringa que funccionar nas cidades de Manáo~ ou 
Belém, antes ou depois de entrar em vigor a presente lei, os 
favores constantes da lei n. 2. 543, de 5 de janeito de 1912 
e decreto 9. 521, de i 7 de abril de 1912, comprehendidos na 
isenção de direitos, os machinismos <rue para ella tenham 
,Sido importados. . . 

Sala das sessô€s, 4 de setembro de 1920. - Souza C~
p·o. - Bento ;Miranda. 

Justificativa 

E ' ·sabido que a maior dqueza, si não . a unica. dos Esta
dos do Amazonas e Pará, assenta.. na . prducoão da borracha, 
quando valorizada, a qual, não tendo ~onvenienle exportaç.ão, 
a.ccusa scnsivel diminuição na receita dos referidos Estados . 
. Muilo embora, porém, seja a borracha brasileira üda. como 
a melhor, sua procura é reduzidíssima pela falta de benefi
ciamento, sendo preferida, por . esse n1otivo, a de uuLros 
paizes .que. embora ülferior, entra em melh<:n·es condições de 
refinação. . · . · 

O Governo Federal já tem despendido sommas avulta
das par~ valorização desse producto, sem proveito real por 
não ter cuidado do -seu beneficiamento pois que. -até agora. 
nem flirectamente nem por meio de iniciativas particulares, 
:foram montadas em quaesqucr dos Estados acima alludidos,. 
:vzinas para beneficir .a borracha. . . -

Ver.dadc é que. de accõrclo com a lei n. ·9.521. ·de 17 de 
abril. de Hl12, contractou o l\Hnisterio da Agricultura com a 
firma IIIarLinelli, a montagem de uma uzina nesse senero, 
eonferindo.-lhe os favores da lei citada obrigando-a, porém, 
~ fazel-a funccionar dentro do prazo ma.~imo de 1.8 mezes. 
contados da época do res:pcctivo registro no Tribunal de· 
Çontas. 

São passados ::;etc annos não tendo sido dado cumpri
ll1ento ao alludido contracto. 

A concessão ·exclusiva dos favores dessa lei :í. primeira 
uzina nesse genero que se estabelecesse em cada um dos Es
~.ados acima referidos, fez recuar outros que poderiam já ter 
suas uzinas íuuccionando ·· naqU:elles ·Estados. · 

Todas essas razões jUstifica a segliinte- emenda· ap1•esen~ 
'tada ao orça.mento do Ministerio da Agricultura; 

EM~DA 

O Go'Verno concederá á primeira uzina de refinação- de 
pprracha seringa· qu,e ~neeionar nas cidades de Maná.os ou 

j 
'I 
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Belém. antes ou depois dP- enLrar em vigor a presente lei, os 
favores -c:onstantes da lei n. ~. 543 A, de 5 de ,janeiro de 191~ 
e dooret:o !) • 521, de 17 de abril de HM2, comprehendidos na 
.]sencão de direitos, os mach'inismos .que para ella tenham 
sido importados. . 

O Sr. Cincinato Braga (rnovimen-to de attenção)" ·-. . Sr. 
Pr-esidente, desejo declarar a V. Ex. que na 1'6rma do Regi
mento tratarei do (tSsumplo ·durante as duas horas, absten
<lo-me <le usar da palavra 0m relação a outros :artigos que 
não o 1°. ACJho que nesse prazo poderei concluir as minhas 
observações, 'mas como não me sinta muito- bem parecendo
;me que fallar de pé me obrigaria a um cansaco maior do que 
~ .que a minha saude permittiria, venho pedir licença para 
falia r sentado, rogando a V. Ex. se digne consultar IJrévia
mente 3 .Casa.-

(Consultada, a Casa concede a permissão solicitada pelr> 
.- ·orador.)'. , . - . 

O Sr. Presidente - A Camara acaba de uonceder ao no
I:lre Deputado por S. Paulo- a, permissão solicitada. · 

, O Sr. Cincinato Braga - Meus agradecimentos a V. Ex. e 
'á Camara <los Del:lutados. 

D.ou-me parabens, Sr. Presidente, pelo auspi_cioso facto 
O.e ;11aver ·a Commissão de Financas desta Camara -trazido a 
debate o importante projecto, .<rue neste momento está em 
11ossa ordem do dia. Tão ·vital IJara. o pai:~; é o assumpto ahi . 
tratado, que, posso dizer, não sc_acha elle unicamente na or
dem do ·dia da Camata dos Deputados, mas sim na ordem 
do dia <lc todas as discussões nos parlamcntos1dos Estados da. 
Federacão, nas · associações de agrkultura, nas associaÇIÕ'es 
commcrciaes, nas associações induslriaes, nas columnas da. 
imprensa, nas .conversações parliculares, em toda a Nação.· 

·l1or muilo modesto que cu queira ser, Sr :' Presidente, 
não po~so deixar de confesl:ial' que, dados os meus preccde11tes 
na vida. parlamentar, seria f'IXItra·nhavel minha ausencia deste 

. <lebatr, em face das responsabilidade~ que já pesam sobre meu 
nome; em tão gl'andt) despropot·1;üo, aliás, com o meu escas
sissimo mereeimento. Ma:;, o grande sonhador, que eu sou, a 
grandeza <la Patria, alicerçada sobre sua cultura. mental · e 
sobre sua l'iQueza material, não poderia desertar aa discussão 
deste assumpto, que entende directamente com a ordem fi
$lanceira e com a ordem economica do nosso paiz. 

Fiel ao lemma - clama, cla.ma itaque, ne cesses -. co..: 
_meçarei pela 1·epetição de uma asserção tantas vezes por n1im 
feita, neste recinto ~ fóra. -delle: - o -mal que affecta ao .Bra
sil, que sobre elle- j OH-a crises sobre crises, é a _ anemia eco
no mica, é a escassez de nossa producção exporta'vel, é a quéda 
do· algarismo <le nossos lucros annuaes em ouro, é a he
~or~hagia ~P. o ~sco{WleJ:lto de nossa :yi~l~d~~ pe!!J ~âlla! d~ : 
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âeficit contra nós, no balanço geral das nossas contas inter ... 
nacíonaes. nossos de{icits orçamentarios annuaes não teem o-u
tra causa permanente, que não seja a insufficiencia de .nossa 
producção economica. Ahi está o redu c to inimigo. Cumpre. 
votarmos contra -elle todas ~s ·nossas baterias. Nos Estados da 
J!'ederação, mais attentos ao· phenomeno productor, os deficits 
orçamentarios já estão sendo batidos por auspiciosos supe
'l·avit!l. O que nos cumpre é proseguir nessa rota, extendendo
essa politica a todos os cantos do paiz: Sem rrue· a Nação bra
silei?"a augmente decisivamente sua rprod-u.cção eccm..amica. 
,-vale dize1'. seus recebimentos âe otwo, é absq~utamente im
possível ao Thesouro Nacional pagar as responsabilidades de, 
qae e.stá one"J'dr:J,o e v·aloTiZfLr em ouro o 'deprecio.d.fJ ".P.U.'f.Jftl.c. 
moeda que circula no Br~il. · · 

~inda agora, n:ndamos os representantes da Nacã·o a es~ 
falfar-nos no esi•orço tenaz -de debellar-se o delicit no orça
mento federal. Certo, meritorio é esse afan. Mas, totalmente 
perdido, totalmente inutilizado, si a essa preoccupação -de. or
dem restrictamente financeira não correrem parallelas, QU 
melhor, não precederem medidas- rortalece~ras da ordem 
~~conomica. Basta Qma baixa cambial, ·pers.istente em um mez, 
para deslruir todo o ésforco do .Congresso Nacional tocante a 
todo o exercício de um anno. · 

Debêllar ·o deficit é apenas alliviar um symptoma. Cum
pre atacar a causa da mol~stia do Brasil .. Debellar o dt:{icit.., 
equivale,_ na prophylaxia malarica, ao trabalho,- sem duvida 
util, de rr.iatar mosquitos_ .Mas a prophylaxia verdad-eira, real, 
~stá em supprimir as aguas estagnadas, onde os mosquitos se 
t;eram e se multiplicam. . 

Na nossa ordem economica, as aguas estagnadas são a au
sencia de educação profissional e a auseneia 'de organização 
llancaria, estimuladora do phenomeno da produccão. e defen
~ora desta nos mercados. 

A educação _ wrofissional nos centros productores é as-' 
"umpto extrantho' ao pro.iecto em debate. iNada direi a p-ro
posito. ·Mas, o fomento c a defesa da producção são, a meu 
vêr,. o lado mais respeitavel do projecto em discussão. 

úra, no Brasil não se póde discutir sobre fomento e de
ú:sa da producção nacional, sem que, em primeiro lagar, 
antes de .qua1quer outra, o café reclame nossa attenção, pela 
sua importancia, de faeto, em l'rente de todas as outras pro-
ducções de nosso solo. · 

A .si!.uaçã". do Br~sil, em materia de recursos pecuniariM 
para pagamentos .de suas dividas externas e de suas impor
tações commerciae_s, está :vitalmente dependente ca sorte do 
café. nos mPrcados, ouro, do mundo. -o preço do café expor
tado tem para o ~Brasil. actual o mesmo significado .que para 
o organismo humano, te.em os globulos vermelhos do sàngue. 
Em um dos artigos. ·edit-Qriaes do Çorr.eio_ da. Manhã, vem -~ssa 
co~sa muito~ bem explanada pelo· competente e imparcial es
Crlptor norllsta Mar,io Guedes. Aqui vão suas palavras : «< 

· café não é uma questãQ econpmica ·regional. ~egio11a1 é a 
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sua produccão e:x:porta'Vel, o que é causa differente. o café 
é, sim, uma· questão economica nacional. Posso mesmo dizer, . 
alto P. bom som, que a ·unica questão economica no Brasíf. 
actual, do ponto C.e vista da exportação, ou melhor, da entrada 
o"~ o:üro no paiz. Pensai.' politicamente o inverso disso é não 
ter o senso d~ economia nacional. E~ um erTo que póde aear
relat. .. JlS mais graves-consequencias para a economia em ger~l, 

. ~ pai· a as fi~anças do. paiz . Porque comquanto localizada· sua 
producção exportavel, o. café não interessa sómente aos Es
tados ditos caféeiros . Não ! Interessa a todo o Brasil, sem 
distincção, ou restr1cção de Iogar, .c·e sul a norte, directa e 
5m!irectamente». . · , . 

-o..·~ouro qúe o Brasil -recebeu em i9i9 lhe veiu por estas 
porta:: prinei];Jâ'es: .. 

'Banha, carnes em conserva) carnes res
. friadas e--congeladas, couros, lã, 
~ pelles, manganez, algodão, arroz, · as

~ucar, borracha, eacáo, ca.rnaúba., 
farinha d~ mandioca, feijão, ma
mona, caroço de algodão, castanhas, 
fumo. herva-mate, madeiras, oleos, 
etc. (:26 artigos exportados) .•..... 

Café. . . . ........••••............•. 

J 

. 952 . ~57 : 000$000 
1.226~462!000$000 

E,xport.ação total. . . . . . . . . . . . . 2.178~ 7i 9 :oQ00$000 

Esses dados . demostram cabalmente a affirmacão eqntjda , 
no trecho supra transcripto : - sem sua producção caféeira, 
l)U - o que vale o mesmo ~ com sua pro~·Uccão . caféeira 
sacrificada ou anniquilada, o que seria do Brasil actual na 
ordem economica. e mesmo talvez na ordem politica inter
nacional? 

Os governos das nacões defendem militarm~nte seus ter
ritorios principalmente para se. assegurarem q produc.~ão 
~lles. Por causa· dos extensíssimos, mas aridos e "improda
ctivos desertos do . Sahara. nunca se armáram. exerci tos ... 

Logicamente, . coherentemente, ·a politica moderna, com 
a de-fesa militar do territorio, faz zelosamente a defesa de 
sua produccão nos mercados. Quasi ·· que exclusivamente a 
esse mistér. estão reduzidos os tratados e ·as funeções diplo
matic'as e consulare$; · 3S grandes · esquadras das grandes po-
timcias cruzam os mares .com correlata preoccupação. .' 
· .'\ cada paiz, ceixa. . a consciencia .iuridica. universa~ a: 
es.colha dos meios aptos ã sobredita defesa: as cooperativas 
da .producção, os tr.usts, os eartels. as b·~rreiras alfandegari~s~ 
os saldos dos thesouros, os emprestimos publicos, as emissões 
de toda ordem, até chégarem ~os· bloqueios e aós eanho•. 

· neios.:. :.; 
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Não ha, pois, extranhar. que os poderes pqblieos do Brasi! 
façam a polit.ka pratica da defesa de stla principal pyoducção. 
por todos DS meios ao seu alcance. 

No momento actual, o capitalismo estrangeiro está con
vergindo seus aríetes destruidorês contra nossa fortaleza prin- ·. 
cipal - o café. · 

. ·Os resultados desse ataque. seriam uma série de del,)astres 
para todos os Estados brasileiros, e para .o propl'io Thesouro 
NacionaL 

E' sabido que · os Estacas caféeiros são os maiores ini-' 
portador es para seus consumos, dos generos · nacionaes pro
duzidos nos territorios dos Estados não caféeiros. As syn
r.opes na lauvoura de café, desmontando completam.ente a 
ordem econoinica nos • E stados . ~oJéeiros, torna estes inaptos 
ús compras que eoshirr.am fazer aos demais Estados, -·que se
riam por ~ma vez victimudos em seus mercados dé exporta--
ção interestadual. .. 

Por outro lado, a fraqueza economi..ca dos Estados caf~ei
.ros desorganizaria profundamente sua capacidade para as· 
con tribuições, por meio de impostos. ao Thesouro Nacional. 

As rendas federaef;, em 1919, attingiram o algarismo glo
bal de 590.534:347$372. Para esse resu1t:ado as regiões ca
féeira5: (S. Paulo, Minas, . Ilio de Janeiro. Espirito ._Santo, Ba
l~ia, Par~uá i~ concorreram · r,om.~~)Q. 000:000$, fsto é,_ ~om 
oous terços das rendas feder·aes ; Comprehende-se mtida
mP.nt.e a importancia capital, para o· Thesouro Na~ional, da so
lidez economico-financeira das regiões caféeiras . . 

Mas · a aspecto · á luz do qual r.nais._relevant.e é o exame 
do · assumpto; é o · aspecto .cambial .. ~ terreno commum onde 
vão ier wepercussão fatal os interesses individuae!': de cada 
Jlabitant~ do Brasil. rm c-oneomit.ancia com os .interesses das 
(:mprP.zas industriaes, dos 'thesouros~ municipaes, · estaduaes e 
í'ederaJ, na caça do ouro -para pagamentos commerélaes das 
n?s~as importaoões. e para pagamento~ dog col:Jl.promissos da 
dwtda externa. _Sob este aspecto. nossa situação póde s&> ap-
:prehendif'la em rapidas ·palavras·. · .· 

Ha cerca de um anuo, em agosto de 1919, a cotação do 
café .crú, tiPo ~antos. nos mercados norte amex-ieanos era de 
2-9 centavos por -libra. Nessa occasião os stocks eram tres 
vezes maiOTes e o consumo muilo menor. '-'\ .. . cotação do café 
·iorrado na mesma · data era de 50 centavos por .libra. Assim: 

· compravam o ca.fé crú a 29 'e revendiam-no t:orl'ado a 50 . 
Como muito bem accerrtuou. (>ffi recente e ~magistral discurso 
nesta Camara; Q meu competente eo!lega de bancada ST. Sam
paio Vidal, rios de dinl1eiro ganhou' o commercio americano 
com os nep:oci<ls nessa base. notando-se Que o consumo au
!'tmentott aUi com os negocios por taes preços. P.ois bem. A 
coÇação do caf'é crú, pelas manobras gananciosas da. especula
eíio agindo á sombra de . nossa indifferenca governa~ tal por 
~stes assumptos, ' foi baixando· ... baíxando. ~. até que em ju-· 
nhQ de 1920 .. cahiu · a 2.4 cen.tayos p café :cru, man!eruio-se~ 
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pm'érn,, a 50 centa~os os p1•eços rlo varejo. Pois bem. ·De ju..o. 
nho para cá a baixa continuou mais ousada: - dos 29 een-: 
tavos .de agosto do anno passado, cahiu o preço para 14. cen..o 
tavos por libra actualmente . Ora, tendo a sacca 132 libras, 

' claro é que soffreu o Bras-il um prejuízo de dezenove dollares 
e oitenta centavos por sacca. exportada; e como a saf['a bra
sileira de 1920 é de 1.1 milhõ.es. de saccas, o pre3uizo do Brasil 
na corrent-e 'campanha. anrma1 vae ser de $217.800.000 dol
lares. Estão ouvindo os Srs . . metallistas? Estando cada dollar 
ao p.Teço cambial de 5$300, esse préjuizo apurado em papeL 
é · de 1 . 154.000:000$, que a ganancia commercial estrangeira 
tira audaciosamente do bolso .indefeso da Patria; brasileira, 
a que a todo esse lucro tem direito, porque elle é o fruct.o . 
do seu trabttlho. Serão 60 milhões esterlinos, · .que deixarão 
de entrar no nosso vaiz_. · · 

Póde o Brasil supportar, -em -desgraças graves, esse de-s
falque n()s seus r.ecebimentos annuaes .de ouro ? Eis a ques
tão essencial. Que 9& algai'iamos nol-a respondam em .sua 
impareial frieza. · 

Exportámos . em 1919 mercCitdorias no valo-r total "de 130 
mi1hões ~ libras; importámos mercadorias estrangeiras no. ··· 
v~lor t.o.tal d<e 78 .milhões·: saldo a nosso favor 51 milhões.Des-
te .saldo. sa-bem. -os pagamentos -de nossas r-esponsabilidades ouro 
no estrangeiro: a) dividendos.de .empr·ezas fundadas aqui ,Com 
capitaes estrángei-ros; b) ju·ro-s de debentures,ouro;c) alu
gueis de pred.ios possuídos :por estr~angeiros e nacíonaes r·e~ 
:,identes fóra do paiz; d ) · viagens de habitantes do paiz ·no 
estrangeiro; e) · despexa~ ofiriciaes com o corpo diplomatico 
e consular e com va&os de nossa marinlia em por,t;os estran
geiros; f) remessas de immigranles a seus lares;g) . juros e 
amartízações. d-e einprestimos exte·rnos dos rnunicip"io..;, · dos 
Estados. (' da União. · · 

De que ~se saJdo de 51 milhões de libras não rro'S é suf...o . 
ficient.e, dá prova provada o facto da baixa -continua em 
nosso cambio desde fim ·do anno passado até agora. Si tnsur- · 
1'icienl.e nos é um saldo de 51 milhões, a -que situação .genl 
será arrastado nosso .cambio com o d-esfalque de 60 milhões 
em nossos rec.ebimentos de ouro, 'levando-nos ao de{icit? 

Para que a . Camar.a <los Deputados melhor ap.prehendai 
as consequencias dessa .situação, vou encarar, á luz deUa,: 
seu reflexo sobre o caso particular do T:hesouro Nacional; 
ponde <le parLe a· série immenSa. de interessados, a que me . 
referi ainda agora sob as lett.ras a-~ b, c, d, e, f e .tarnbem g. 

O Th~souro ~Nacional deve ter, no. anno de- 1921, pelos di
versos minjst.erios, . pagamentos forçados em ouro de, mais 
ou menos, 10 milhõee esterlinos. Em 19.19,. nosso cambio su~ 
biu bem acima de 18; actualmente anda . fracamente. e com · 
tEmdencía para baixa ma-ior. na casa dos 12. Libra,. a 

, 18=13$; libra a 12-$::: 2(1$000. Quer dize.r: differenç:a de ·7$; 
em 1 O milhões d.e que o Thesouro necessita~ o pre~uizo va~ 
~. .70.000 contos. · Tod.o n.osso esforço, . {t"qui na. :Cafnara, ~e~ · 
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· van .o córle na$ despezas até aos in.stitutos de ensinQ pro~ 
í'iss nal e ás casas de caridooe, fica ludibriado pela baixa 
cambial, que· nos rouba quanta -economia possamos a grande 
custo aqui -fazer na confecção dos orçam.entoo. • 

Essa desordem que se dá no orçame-nto federal, é ana
Ioga á .que úocorre nos orçamentos -estaduaes ·e munic.ipaes 
com dividas externas .e compras em ouro, .e nos orçamentos 
das empreza~S industriaes. das casas -de commercio. 

Expostas assim as cousas em toda -sua nudez, vê a Na"' 
ção que .o pr.obl~ma financeiro dO. Brasil, nã-o~. se cif.ra na ob-' 
lencão do equilibrio orçamentario, tarefa atiãs que eStá pa
tri.oticamente absorvendo grandissimos esforços da parte doi! 
po•der~s ·Ex-ecutivo e Legislativo: reclama -cuidados mais al
tos, mais diff.iceis, ·mais transcend-entes: reclama, como base 
de tudo o mais, a polí-tica: da defesa do valor ouro de 'nossa 
producção exportavel. Desd-e · que oeste val-or desça ·a:baixo oo 
Umite dos · .nossos pagam-entos internáeionaes (importações, 
rendas de capitaes e satisfação de· di<lividas ~uro) todo noe-so 
1herculeo esforço em córtes- de d-espezas ·publicas. e em -r-es-! 
~te -ou incineração de 'papel-moed~ será tão fructuoso; 
como o . supremo esfo-rco que alguem d-espendesse n-o · empe
nho fte esvasiar a bahi.a de Guanabara com ·um dedaL •• 

·· Essa política de ®tesa do valor ouro de ri{.Jssa producção 
exportavel soff.re, natu:r.:l!Lfu:ente, as limitações impostas pelo 
bom .sens-o, quero dizer-; pela apreciação das coúdiçõt!s reateS: 
dos · mercados do mundo. Os ministrQs da Fazenda da União · 
e do.s Estad-os 'POd·iam; ·rias 11riroas . éras, ·ene.errar.;.se d'entr-o das 
paredes do? Thesouro, ao servi~.o ·.di fiel observancia da :I e~ 
orç.ameo.t.ar.ia. . · . . , 

Hoje, não. Hoje teem ~Ues de deseer ao.s mercados ·e ~o .. , 
nhecer-lbes as -estatieticas da producção e do oop.surno. Ahi 
é que ·está -o coração, a . ser auscultado, no .or.garusmo das na-' 
eõ.es modernas. Que o clinico jamais se descuide delle ..• Po.r. 
fortuna do Brasil, ao clinico ag:ora á .. cabec-eira do doente; ao 
illustre Dr. Hómero Baptista, não faltam -os talentoo e ·o ti• 
rccinio precisos -para a cabal apprehensão destas veildades • . 

O estudo -das oondiões reaes dos mercados- -do mundo 
no tocante ás mercadorias bra6i'l-eiras, mostra que as nossas 
exportações de eereaes e de borracha soffr.em a êo-ncurrencia' ' 
dos product-os do Oriente, contra os quaes ·não podemO:s lu
tar vietoriosn.me-nte no ,terreno do custo da producçã-o. Mos
tra m-ais que não temos so.bras, -em fum-o, capazes d.e influ~ 
enci,a sensível na balança dos cambios; e que a herva-ma:ta 

. está em r.elativa paralyzaoão . quanto ao · desenvolvimento de 
s1.1as ~exportat;:.ões, . comrpar-ados v·alor e qua{),ti-d:ade com annos 
anter1o.reB. As car11es acham-se lambem em situação -de frarnco 
des-envolvim-ento ex·por4ativ-o, sen-do g--en-er.o no qual iteuio.s 
concur.rsnt es ~uitissimo mais p-oderosos e melhor appare-

. lha{!os d·o que· nós. . · : · · 
~- Temos, P.or.ém, si tu ação vantajosa em algodão, assucar ~ 
cac.áo e ea.f.é. / ~-~ecísnmos tir-ar- déssa:s ~~portações. o ma.iolj 

" 
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partido ~ossiye l, que~ dizer, o m,rixim.o de ouro possível .. O 
caminho para isso 6 fortificar a posição financeira do pro~ 

.ductor dessas mercadorias. · · " 
· O Sn. EsTAcro CoiMBM -- Tcm.:.se .feito o contrario com 

· rf)lação no aBsueaT;· · 
O SR. CINCINATO BRAGA .- Das quatro mercadorias ci

tadas, t ratarei resumidamente do café, por duas razões: 
primeira, IJ.)Or ser assumpto que conheço -melhor; .segunda, 
p&rqu.e ella é, · att'ento seu valDr {)Uro, o alicerce sobre que 

· a ctu almente Teponsa a ordem economica e financeira de 
t odo o Bra.sil. '. · . 

No semestTe que ainda agora fiudou, a ao de junho ul
. ·timo, o Brasil tev:e um sal<i<l, · 00. .. exportação sobre 
a importação de ~ 15.000. 000. Nesse mesmo petiodo 
fJ Estado de S. Paulo, . sosinho, teve um sahlD, de sua 
c:xportação sobr.e Stl!'a importação,· de ~ 18 .1()00. OOQ. Qltteil"· 
.di1.er: S. Paulo. ·não só deu o saldo todo do Brasil, como 
ainda cobriu ·com t 3 .. ooo . ooo o dei{cit <kl re6tari:te-do paiz.· 
Qu,em fez isso ? O café, vendido em média a 29 cents, por, 
li·bra, mercado de Nova York. 

Do fim ... do anuo passado para cá, as· cotacões vem cahin
<l<J nLG 14 cents. em Nova York, pam o: ·typo Santo~ e até 7,50 
crnts. para o· typo · Rio. 

J.á mostr.ei q,ue essa di.fferença d,e cotaçõe,s,- na colJ:le.ita 
brasileü·a de :1.920, de 11 milhões de sacca6, s ignifica um 

·prejuizo em ouro para o Brasil, de 60 milhões esterlinos._ 
· . P_ergu,nto: ""'""":. está o Brasil · em condições d'e ~ooffrer· esse 

PJ'CJUlZ'O ? - Na<>. · · 
....... 
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Póde o Brasil evital-o ? Póde ! 
. Pôde, sim, si agirmos sem demora, a.11tcs qne :;:;eja expo.rt.3:da a 
safra, que ora está. em inicio. 

A situa.ção commercj;tl do cafe ó opt_ima. par:t nós. 

Produ~çiío rle café nos ultimo!r ~O annos i 

' 
Colheitas 

Bra5il 
Outras Total ( sa.ccas de 60 kilos ) procedencias 

., 

\ 

r 1899 - 1900 .••••••• 9.959.000 4.832.00C {3.801.000 
1900 ~ 1901 .••.•••. 10.9:l_7.000 4.1.i3.000 15.too.·ooo 
1901 - :1902 ......... 1.5.439.000 · 4.296.000 19.735.000 
1902 --.1903 ••..• ~ .• 1.2.. 324:.000 4.34-o.ooo 1.6.6M.OOO 
1903-- :1904 .••••••• 10.408.·000 5.:i75.000 !5.983.000 
19!)4, - 1905 ...... · •• 9.968.000 . 4- •. ~80.000 H.U8.000 
1905-- 1906 •• ~ .•••• :10.227.000 4.565.000 :1.4.792.000 
190o .:._ 1.907' •.•.••••• 19.654.000 4.i60,000 23.8!4.'000 
190'7 - 1908' ........ 1.0.283.000 4.551:000 .U.834.000 
1908---- i90~ .•••.••. i2.4HI.OOO ~.4:99.000 i6.91S.OOO 
1909 ~ 1910 ••••••.• u.9,44~ooo .1,~181.000 i9.i2S.OOO 
1910 "-- 19H ........ -i0.5q.s·.ooo 3. 976.000 . 14.524.000 
1911-- 1912 ••• : •••• {2.49!.000 . 4.9!8.000 :l.i.40.9.00o 
1912-- 1913 ..•••••• 1:1..458.000. - 4. 911> .• 0~0 16.373.000 
1913 - ÜH4 •••• -'. ••• :13.816.000 5.796.000 19.(){2.000 
1914 ~ 1915 ••• ~ .•.. 12..867.000 5.019.000 17.886.000 
1~15-- 1916 ...•.•.. 14.992.000' -4.754.000 -1.9.756.000 
19i6- 1917 •••••••• · i2~ H2. 000 .~.579.000 i6.69i.OOO 
19i7 ~'i9i8 •••••.•. 1.5.12i.OOO - 3 •. 120.000 i8.8~7.00_0 
1.918 - 19:19 ......... 9.!40.000 4; 500 •. 000 1-4~640.()00 
1919 - :1.920 ........ 9."400.000 4.600.000. ... 14.000.000 
:1920 ~ :1921 (cale.). 1f.3QO.OOO ·L800~000 16.000.000 

Assim, vê-se que, .sob o porito de vista -da quautlda.de de nossa. 
pt•oduc~o, o Brasa ccntinua. a. ,dominar uos me~aqos do mundo, 
para os ~uaes entra com doüs ·terços, e até m:us, da· producçl!.o 
mundial. , · 

CompaL'Cmos, agora., a. producçã.o com o-<;onsumo .• 

\ 

\. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2410012015 11:31 • Página 79 ae 112 

' . 

• · "'NN.~ES DA C.JoMAa~ 

Pro~ucção e consttmo de todas. as quOlidades de caf~ no mundo { saccos 
. · de 60 kilos) · · 

ç...O 
(!) o...: 

o=' ·;a;; . 
~C"~ a-g -

Anno · o o~ 
Producção Consumo ="' ~ o:.. . ~ ~-= s~ 

..,o o ~Cl) =- ... o UJ:::l 
. ~ - C!;' 

O o 
u"' / .. 

l 

1891)- 1.900 •• •.• 1.3,80!,00() 14,972,699 - 1.,171,699 
1900-- 1901 ••••• . 15,:1.00,000 14,329,925 770,075 
190:1. - {902 •••••. 19,735,000 15,5t6;663 4-,218,337 
1902 - :1.903 •••••. 16,664;000 _15, 966,4!)8 . 697,502 

:. 150,701 1903 - f 904 ••.• • 15,-983,000 16,133;707 -
190~-- :1.905 •••• : H-,448,000 16,:1.63,353 -- .Á, 7:1.5,353 
i 9{1!) - i 90ô .. ·• ~ •. ,14, 792,000 :1.6, 741 ,21~ - :1.,94-9,215 
1900 - 1907 .. : ••• 23,8:1.4;000 17 ,M4, 750 6,269,250 
:1.907 - 1908; ••.•• 14:,834.,000 17,525,418 . ' - ~ ,/' 2,691.,418 --r 
1908 - 1909 ••••• . 16,91.8,000 18,6'49,602 - . i ,731,602 
:1.909- 1910 ... ·.·• ·. 19,125,000 18,098,474 1,026,526 
i91Ó-- 19:1.1 •.•.• 14,'524:,000 17,507,853 - · 2,983,853 
i9:H ·- 19!'2 • • .•. n,W9,ooo i7,474,957 - ~ 65,957 
1912- 1913 .•••• . •16,373,000 16,820,'614 ·U7,614 
:1913' _.:.. 191.4 ••••• 19~61.2,000 !8,573,039 1,038,961 , .. 
19:1.4·- :1.9:15 ••••• . 17,886,000 . 21,378,646 ... - 3,492,·64-6 
19i5- i9t6 ... ~. . 19;, 756,000 19,8$4,460 - 128,4&0 
19iô. - 1917 ••••• t6',69_i,OOO 14,2:17~440 2,473,560 . 
19!7 - 1918 ••.•• 18,847,000 14-,600,000 4,347,000 I 

19!8 - 1919 ••.•• 13,640,000 !4,500,000 - 860,000 
1919 - i920 ..... 14,000,000 18,000,000 - 4,000,000 
1~20 -1921 (r.alc.) 16.,"000,00'0 !8,000,000 - -2 ,000,000 . 

y e.:.sc que entrámos franeamente em um p_eriodo de con...., 
sumo s~t.peTim· á produccão. Na campanha que findou a 1 de 
julho ui ti mo o consumo foi 18 .1100. ooo, éom firme tendencia 

_para ainda augmentar-se mais conside.ravelmente nos Es- · 
tados Unidos. . · · 
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O SR. SAMPAIO VmAii ;.......;.. Esse augmento está calculado. , 
para o corrente annó, e~ cerca · de· urri milhão. · 
.. O·Sn. 'CI'.'iCI'NATo BR·\G;\ -Na campanha de i ·de julho ul-. 

ilmo a 1. de julho de 1921 o consumo deverá exceder müito 
d~ 18 % milhõe.s. Nessa data, portanto, o supp.riment.o vi
SlVel do mu~do ·estará reduzido a · pouco mais de quatro mj
lhões de saccas, numero insufficiente- para os stocks comm.er-

. ciaes, forçados das _praças de Santos, R.io, Nova-York, Havre, 
Londres, Antuerpia c do Medi.terraneo. Ora, a producção fu- · 
tura dos proximos annos de · i92·i em deante não corrigirá 
essa situação, _porque continuará a ser in(erio1· ao consu·mo., 
Para esta convicção: nem é necessarío que ·se realize o pre
visto .augmenlo de consumo, que a provavel pacificação geral · 
da Europa e o crescente uso do café .nos Estados· Unidos, ·as
seguram p Ienamente : · - -para ·essa convicÇão bastam as · pre- · 
carias condiçõe-s, em que a falta de . br'aços em S. Paulo. 
J.1finas e Rio ·está d!eixando os çafe:zae:f. q.ue já se resentem do 
máo trato ágr-icola, rião podendo produzir safras ' nem siqu·er 
médi~s.; _ : 

.o 'Sn. S.-\MPAlo' vm.\L- 'A futura 'safra de S. Paulo está 
· já ·muito sacrificada, . como se póde verificar . pelo aspecto . do~ 

eafezáes. · · ; · · 
··o' Sn .. CI~CrNATo · BRAGÀ - Ínevitavel pelo aspecto dos-

cafe.zaes. · · 
-Inevitav.el, ·_ portánto, va-e. ser amanhã; a · alta ouro dos 

preços, oonsequen~ia fatal da '5ituar;ã<J de prod'ticcão;, inferior 
aos reclamo):) do con.sumo mundial. 'Jinevitavel. portanto, vae 

· Ber ama-nhã uma grande :pert.urbaçãip '11'3. f,ircusl'3ção commer
cial de um artigo que o mundo procurará, sem encontrar na 

· '<IIJlantidade . que . lhe bas-te ás ip.eeessi·d'a.des.. · 
· ·. Pois é · em urna sit.uacão .assim unicn, assim privilegiada, 
que a mercadoria. alicer0e da ec'onomia c das finan'ças do 
Brasil está sahindo ·barra fóra por preço infe·riQr ao .seu éusto 
rle pocl·ucção! O egoismo do eapital· estrangeirQ, a gananeia 
commercial da:s agiotas cosmopolitas, faz dessa arle aos l:)ra
sileiros, com o· nosso .. café, tit:~úl.do.-o daqui ~ r~sío d~ b!J-r~to, 
o que . se cqst.uma r~zer no mter1or da Aft:ICa, aos · mf~hzes 
filhos daqu.elle contmentc, dos quaes se t1ram as valiosas 
pelles . de t-igres e ·leões e os preciosos dentes eburneos dos 

. elephante.s e. rhinocerontes, em t'roca de _ dez réí~ de · mel 
coado. em missarigas e birimbáus. , 

d· s~. SAilPAlO VIDAL - No . fundo', o 'r a~ to .. é o mesmo. 
O ·Sn. l\-fAuRICIO ·D.E I,~~é.EJ!DA ,..- E' a psychologia .do ca-

p~talismo. · · . 
. . O SR. ch~c.rNATO BR.-\GA - :E esse· fact~ se dá porqu·e, em 
f)ua. ignorancia do vaior de taes objectos . nos mercados da ci..; 

· ;vilização •. • • · · .. · , 
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O Sn. SA:J\IPAIO VIDAL · -· · ••• elles não os sabem defender, 
~ co~o tamb~m nós nã"o sabemo:; defende~. a nossa prpduc~ão .. . 

Q SEt CrNcr~ATO BnAGA ,_· ••• d.e defesa commerdal de 
seus productos, com qu,e as mcLropoles querem enriquecer, 
aquelles infelizes <ieixam-se Jacil c suavemente expoliar. 
- A esta situação . vae sendo reduzido o •IBtrasil, si os po-

. deres publicos continuarem· de bracos cruzados . . · 
O momento de agir é. agora, antes ·que . seja exportada a 

safra de 11'" milhões {producção de 1920) que agora começa . 
a descer para os mercados." Defendamos, com linhas e den.:._ 1 

tes, o valor ouro do producto que é a base 1ia. nossa ordem · 
econornica e 'de -nossa ordem financeira~ O ·Brasil não é uma· 
colonia de borra. O trabalho dos seus filhos merece a mesma 
defesa, qüe todos os governos civilizados · do mundo empre
gam em beneficio de ·sua producção. As opiniões podem va
riar, de .um paíz para outro, quanto á fórma, quanto · ao modo 
dessa defesa: . ;não, quanto a essencia dessa lJontica. Na es·
colha das modalidades, que ·essa defesa· ·possa revestir; o cri- . 
terio sectario tem de ceder ao criterio da maior e mais ·pt'om- . 
pta efficacia para a conse'coção do ·objectivo tactico, .porque . 
afinal de contas o. ·commercio internacional é uma luta ma
terial como ·outra qualquer. . 

.. Sim. Defendamos . o trabalho nacional. . 
Nioguem-·trabalha para p'?r.der dinheiro. Peder por per

der, melhor é ·empobrecer descancando, do qúe empobrecer 
matando-se de trabalhar. Assim raciocina o bom-senso· po
:Pular, em sua .. in,stinctiva applicação , pratica, tio indiseutido 
principio scientifiCo . proclamado pela Economia Polit.ica, de · 

. que é absurdo ··produzi:~;"; para vender o~ produ-cto' p·or preco 
infer.ior ao custó de sua ~roducção. . · 

. . . Appliquoemos esse: conceito fundamental ao caso do café. 
O gran<Ie producto' desta IQercadoria · ( dons tercos da pro-:- · 
·ducção brasileira) é o· Est~dp . de S . Paulo . . Devemos, por isso, 
·tomal-0 para base 'de .noosas · cog.itacões legjslativas. · . 

· Sã'à Paulo cultiva 835 milhões de cafeeiros. As desp_ezas 
. de,ssa cultqra são . es~~s, · \lCt~alme,nte :. · · ./ 

·Tratamento d<> solo · e dás · arvores . .- p·or., 
··.· · anno e por mil.plaO;tas, de . : .. .. ;: -_, 150$00Q a 20'0$000 

-.Colheita por 50 litros em cô:co, de .... . ,. · $600 a 1$000 
Trabalhadores a salarios por dia, de·. ; . ; ·' 3$500 a 5$000 

0 .S.n .. J\liAU.ntCIÚ .DE LACERDA - No Estado ·.do'Rio~ pa,ga-se 
a~é 6$: por di~.· · - i.· .,.:: ~ 

·o SR.· CINCINATo BMGA_:_Transporte para linha-ferrea ·e 
:frete para · 

Santos~ · po-r- saeca, de ..• ; .• · •. • .••...•.••. •. ; 
Saocaria, car!'eto ~nsaque, commissão, etc., . 

p~r s~a· ~m-·Santos, de ....... ~ .. "'~ • . .. 
5$ooO a 6$0oo' 

3$00:0 a '4$0C.'Ot 
. I 
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ComP,utadas as despezas ger.aes de reparações, bem ·como 
.as dos artigQS de consumo forcado nas fazendas, o : ca_lculo -
commum revela uma despeza. Q.lllll,Ial média de 500 réis por 
pé (}e café ou ~17. 50'0 :0(1.0$. A esta: d:espeza cumpre accres
centar qualquer cousa que represente a d!epreciação do im
movei -agrícola ·oom -o .correr dos annos,· par:a. constituir um 
fundQ_ de reêonstituição do .capital, de modo· que este não des
appare!ia; o, concomitantemente; qualquer cousa que repre
sente-a 'renda d-o capital empatadO . na fabricaçã~ do immovel. 
Ora, attrib.ui<;l.o ·aos immoveis ·agricolas ' de S.· Paulo o l'êdu
zido valo.r correspondente a · 3$ por pé de caf-é (deixando sem 
avaliação· alguma. as terras, qs a.nimaes, as pastagens, os ve
hiculos; as edifioa0ões e os mac'hinismos resulta que a pro
priedade ·eafeeira <1e S. Paulo vale 2.500 . 000:000$~ Si sobre 
esse algarismo ·calcularmos 2 o/o para ·fundo <1e depreeíaçãó 
e 6 % . para juro.s, temos 8 o/o sobre ~quelle valór, qu~_ são 
200. 0'()()1· contO.S. Assim-sendo,· para que a: cultura paulista do 
café s.~ mante-nh-a, é necessario - que ella produza por anuo, 
em Santos, não menos de 617. 500 · contos. ,~>ara obter .merlos 
do que' isso., valle mais a pena -comprar apolices, . do· que . em-
patar di_nheiro em fazen~ de caf~. · · . · . 

o .Sn .. SA.!.~Aio iQoRR~ ·· -· . Mas, não havendo o cáré, não 
se pagam os juros da.s apolice~ .•• · · 

· O -SR. CINCINATo BRA<i~ - Tem razão o illustre collega. 
() Brasil se liquiàaria· mais depressa. 

Ora, a producç_ão paulista de 1920 é cautelosamente cal
culada em sete e meio mil_hões de saccas. Isto vale dizer que, 
para que eUa em .,9~0 não dê prejuizo, · n.ecessita, .ser vendi-
da em média a 00$, por · sac·oa, em. Santos. . · . , 

· · (E'- claro que em annos de colhei~s abund.a.Iites 'essa iné..; 
dia· será. muito mais baixa.) .. . · . .· , · _ 

Entretanto, esf.!ã aquella safra sahindo barra.,..fóra ao ·pre..,. 
co médio de 54$ p.or sacca. 1 11~, não é sensato que o Brasil , 
se satisfaça cora o custo de · prodtt~;~ão . ~ã!> estamos tão ricos 
assim, 1)ara adoptarmos para com o mundo essa conduct.a de 
ingi:mua·-generosidade, que .lá fora seria. definida como estul.! 
tice • _ . · · · · · : . · . · . · , 

In'ielizmente,. p-orém, .. para nos defendermos, a iniciativa 
privada (los productores é, p_or si. s9, averf.guad-amente iínpo
tente. Nécessit<r dG,,ooncursú gõ·yernamental dos Estados e ';da · 
União .. Nem e par-à/(mtra · cou-sa que os"'povos ,modernos eri
gem seus 'governó~, orgãos . economicos, leadérs econo.tilico.s, 
Mima de qualquer outra funct.ão . _ _ , 

Iinpotentes são :por 'si sós · os productores po.r varias ra..: . 
zões; dominante entre. todas -cllas,· figura a .nossa QlÍasi abso·;.. . 
luta auseri.cia da orga.niza<}âQ. . banoaria moderná, assu:m,pto de . 
competencia·. ~lusiv.a da 'União .- · (Art. 3·4, § § 7° e ~ da 
ço.nst.: · Faderat!) · · · __ _· _ · · - · ·- · 
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Desde fim do anuo passado, as regiões da 'producção bra
·Sileira clamam pela falta de numeraria, séntida <lesde o \Rio 

! :Grande do Sul até o norte do paiz. Toda a imprensa tem 
· xeclamado, com 'Iol.ivaNel tenacidade; pela creação 'do redes

ICOnto .bancario, valvul.a sem a qual nenhum povo yive hoje. 
Não ·sei ·.porque · a alta administração <!.q paiz tem feito a 
~ucrra da inerci~ contra. essa creação. Acredito ·qire seja1 'POr
que, dependendo ella de emissão de papel-moeda, para habi
.Jitar-.se a esse redesconto, o Governo tem recuado dessa me
dida. Neste reCúo está o seu erro. Si tivessemos o redesconto 
bancar i o C.esde agosto . do . aimo pasado, infUII.dindo éonfiança 
pOS productores, tranquillos a respeito de sua defesa, as ·ma
nobras dos · bolsistas de Nova York não teriam conseguido 
baixar arbitrariament~"~. como já fiz vêr, o preço de 29 cen
tavos por -ubra de café crú; arrastado hoje até 14 c-entavos 
tY.po . ·santos e 7,50 typo Rio. Esses movimentos pontra nós 
fazem-se por .pequenas e- tenaz-es tentativas, como quando o 
arrombador ensaia _astucíosamente forçar uma porta:" á me
dida que a resisten:cia desta vae lE!ntamente cedendo, vae eUe 
penetrando no .armazem •. Fomos cedendo, sen;t oppôr nenhuma 
resistencia até agora. Resultado: precisamos emittir hoje 
muito mais do que fôra preciso termos emittido no fim do 
anno passado, pela simples razão de que mais economico e 
€fficiente é defender-se préviamente nosso armazem por por
tas ce segurança, do que desaloja~ ladrões e arrecadar 
roubos. . 

Infelizmente -é facto averiguado que a producção brasi
leira, não sómente a do café, mas ·todas as outras, necessita 
de recursos bancarios, como traves de defesa ás portas de 
suas tulhas, pa'rà · defender-se contra a ganancia voraz· de . 
:capitalismo cosmopolita. · Esses recursos, não os poderiam 
obter os productores, sem a intervenção governamental, que. 
com relação ao café, impõe-se ago~a. depois da ·conflagração 
~uropéa, por considerações da mais indiscutivel valia.. · i 

Xntes da · guerra, a organização comroerciai de distri
buição do (jafé ao mundo era feita pelos quatro grandes mer
cados de Nova York, Havre, Hamburgo e Antuerpia.. O p~i
meiro mantinha stocl;.s de 4.000.000 de saccaa; o segundo e o 
:terceírq, de mais de 2 .000.000, -cada um; o quarto de mais ce 
,_ •. _0'00.000. Os gra.n:des . commercian:f,es em café -eompravam-
:nos qualquer quantidade, porque:· · 

. 1°, esLavam ~ertos de obter .credites .sem ·limite para a , 
sustentaoão de :SeJIS stocks; ·i 
' . 2", estavam certos . e tranquillos quanto á cobertu:a.'a: d&· :. 
seus; negocios contra as . f luctuacões dos mercados, arbitrando 
seus stoclu; no termo, a "praz0o até de H met:es, pois as Bolsas 

· absorviam nessa época qualquer quantidade de óperações. 
o ··SR. SAMPAio VIDAL --e.,· 1\fuitas deUás chegar.aDí a ser 

.- ~echadas; s9 ultimament~ ~· reabriram., · · · · 
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··· O SR. CINCIN~~To BRAG:.\ - E' verdade. Com a guerra essa 
o!'ganização · eommercial estrangeira desappareceu, porque: 

1 o, os· governos intermittent.emente estão a intervir no:.~ 
mercados manetarios, . det~rminando a restricção de credito. 

2°, porque o movimento das Bolsas é hoje muito redu
.zi.da, . devido, de um lado, á falta de garantias· da liberdade 
.commercial, .pois não ha governo na Europa1 e America · do 
NorLe . que abra mão do direito -de, -em um imprevisto mo
mento, cassar essa liberdade; ~e, de outro lado, Q que é muito 
mais grave, o café · está hoje sujeito na Europa a uma gr~- ~ 
Yissima contingencia alli desconhecida antes da guerra - as 
fluc-tuac.ões violentas dos cambio~ europeus, c-esloeado o cen
tro dos negocios para Nova York e perdida a ·autonomia mo-
netaria européa. · · 

Resulta dessa .situação que a capacidade normal de 
absorpcão cos ~toc~s mundiáes está provisoriamente ·redu
iidissima; e, -como nossa fraqueza de recm~j3os banearios den
tro do -paiz. obriga os . lavradores a -disp()rem do producto pelo 
:P.rimeiro preco · offereoido, nossas safras nem bem colhidas 
cst.ão, .· já são arremessadas aos mercados, onde crêa em tres 
ou quatro mezes do .anno uma situação puramente artificial 
de superioridade da c·fferta sobré a proeui·a; exactamente ao· 
~abor das manobras baixistas. Pouco. depois, comprada por ·elles 
a safra brasileira toda ou quasi toda, farão elles a alta, · llkJS 
mercados extrangeiros, para ganharem colossaes if.ortunas sobre 
o costado do productor · br:asileiro abandonado á sua triste sorte • 1 

. Isso móstra quanto é urgente organizarmos dentro de·n~sso 
paiz a defeza permanente do nosso café, para assumirmos o:pa
pel - .. de que sem musulmana incapacidade .. não deveríamos 
~áma.is abrir mão- d~ distribuidores do producto "P.elos mezes 
do anno, exportando-o na medida de nossas conveniencias, com
binadas com as necessidades do consumo mundial. Todos QS 
governos são hoje intervenoionistas no campo economico: 
nenhum teria o <Jireito de extranbar que nós tambe.m o se .. 
jamcs. Devemos adoptar esta política,' não tanto pelo que com 
clla ganha individualmente o lavrador, mas pew que deva e 
Pl'ecisa· yCA.nha1• o paíz. · ·· . · 
. Não dispondo os particulares de recursos individuaes .Para 
1sso, forçosa é a intervenção governamental..-·- . 

.Não dispomos· de saldos orçamentarios. · 
Seria irrisorio cogitarmos- de emprestimo externo, neste 

momento, muimé como arma a ser empregada em nossa de~ 
:feza contra:. os proprios prestamistas extrangeiros, ·.em iuna 
ép·oca em qu.e todas ;as nacões porfiam em fazer p{)Iitica eco
nomica e oppoem-se· á $ahida de ouro para fóra de suas fi'ODi
teiras. Seria insensato recorrer ao emprestimo interno, para 
operação nas proporções exigidas pelo café,' em lima hora em 
que a cotacão das apolices já se está arrastando · em torno de 
850$, mesmo sem <r~e .se faça tão-avultada emissão desses ti-
talos:·, · · · · · .. 

) . 
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· Bm taes condições!· o dilemma que os factos, conlra nossa 
v<mtade, armam diante de nós, tem estas duas pontas: - ou 
nos deixaremos devorar, ou, para ':o.os defendermos: empregare
mos a unica arma ao alcance de nossas mãos: - o direito :ma-
ge~tatico de emissão de papel-moeda. . . 
: Contra este recurso levantam-se dentro do paiz objeccões 

únpenitentes. Bellas declarnacões o fulminam em todos o& tonsx.
. Seus autores, porém, fulgurantes de C·rdinario nas oatilina.rias 
contra -a emissão, apagam-se, oc·cultam-se nas trevas, quando 
se os. procura afim. de ministrarem. ao doente outro qualquer . · 
remedio para o mal constatado. A emissão é alimento indigesto 
})ara a Nacão, ~iz.em. Mas, não lhe indicam outro alimen!iO. 
A NaQã.o- que morra de fome, com tanto que se salvem os prm-
cipios.... _ ... :.. 

Até agc-ra, nas g-raves circumstàncias eo:atàinporaneas, só 
appareceu um :remedio inventado pelos· anti-papelistas, par~ 
substituir a· emissão de papel-moeda:··- foram os titulos, a 
que o vulgo chamou sabinas. Dispenso-me de analysar o des
calabro que ·eUes iam trazendo aos creditos do Brasil, e os co;.. 
lossaes prejuizos com que arcoa o Thesouro. Nacional por -
causa desses~·titu}os. "' · 

. Co :mo normalidade, ·sei que a e.missãc· é uin-veneno~. Mas, 
sei tarobem qúe · os venenos, em determinadas opportunidades 
e em determin~das dóses. salvam triumphantem:ente oo doentes . 

.. . No· caso occurrente,' c papei do clini.co consisté em 'pezar; 
na balança do raciocínio, os prejuizos consequentes á sua não 
intervenção, postos em uma das conchas,· e os prejuizos con-
sequentes á emissão, postos na outra. · ·· · --

Collocada a qu.estão nesse terreno pratico, as bellas disser
tacões theorica~ ficam á margem. A questão fica reduzida a 
!Uma simples equação mathematica; que é.esta:- quanto perde 
o Brasil, em ouro, sem in~ervir na defeza· de sua prod.ucção'.? 
Quanto ganha o Brasil, em ouro,. emittindo para defendel-a.'? 
E~aminemos isto sob o criterio metallista. - . · 

FolQamos uma excursão intellectual pela. ordem eoo
n2mica ~o paiz.. amanhã1 c~nsumado esse prejuizo,' isto é, 
nao realizado o mtervenc10msmo defensivo. que estou propu- . 
gnando. . ~ . 

·Mas, para essa ex~mrsão em regiões tão obscuras manda 
a pre-...:idencia que .nos munamos de uma lanterna de noQ6es 
essenc1aes. . . . . . 
. A m-a;is importante destas é ~ · ·seguinté: a ta:ro. cambial 
'de um pau; é a ·resu.,"t(.lnte di:recta do sablo desse paiz ruzs per- . 
mu.tas int~$~·- · 
· . .' A · conta destas . permutas deve ser organiZada em duas 
partidas de. eseripturat;ão; que são estas: 'I -· . Sa.hilias , ·de 
ouro e II Entriillas de OUf'o. · · · · . 

·' A pr4D-eira delhis, no ·Brasil,- será levantada assim:/ 
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. SAH·IDAS DE' OURO 

(Necessidàdes "- Procut'a)· 

Juros e amortização da divida publica federal 
e despezas em ouro do . Governo Federal nos 
seus diversos- ministerios . . . . . . .. . . . . . . . . . $ · 

Jur-os e amortização das dividas d.os Estados · e · 
dos municípios, e despezas ouro dos mesmos 

Idem, idem, do Districto :Federal. . . . . . . . . . . .. . . $ 
Paga10entos de facturas· .commerciaes da impor-

.. fação, que. paga direitos nas alfandega.s . . . . $ 
l~agam~ntos de facturas commerciaes de merea-

. .. dorias, que entram como contrabando. . . . $ 
Juros e amortização do capital estrangeiro, cal-

locado . no .Brasil . em -estradas de ferro, em 
companhias de . electricidad:e, . em emprezas · 

. de portos, em accõe.§! dos .bancos, .em compa
nhias de seguros, em capital de ·casas com- · 
mercíaés. estrangeiras, em emprestimos. a . 

. particulares, ete; . •. . . . .. · .. ....... ~ . . ~ . . . $ 
Pagamentos de passagens e fretes a navios es=... 

·. t~eiros. . • .. · ... ~ •. · .•... . · · •. ..••.. ,· . ....... · ••.. . : . $ 
O .Sa ~ARM.Am>o .BoR.UMAQUI - ·. ·Esse algarismo é vultuo-

sissimQ. · · · · · · · · · · · 

'o .sa ·.cmCINATo BR.AGA: · 
Remessas a :pl"oprietaríos de. predios residen ... 
· tes·.no estrangeiro, á colonia.··:·bras.ileira vi-

. vendo no · estrangeiro, a viajantes brasileiros 
·. · percorrendo ·os -varios ·paizes d!;) mundo .. . . 

RemessaS de immigrantes· para suas familias re- · 
sidentes no · estr·a.ngeiro e para suas compras 
de · bens ·em suas. patrias, ~ retiradas dos pro-
prios · immigrantes para seus paizes, com 
suas economias . . ; · •........ . . • .• .. ..••.. 

Subseripções de habitantes do Brasil uos ·em.;. 

. f:~=s ~-e~n.o~--e~~t~~~~ .~:.~~-e~. ~~.:. 
., 

·. So~a .. .... ..... . .... ... : . . •. •• · •• · .. 

A ség\n:uiá dellas ·será · levantada assim: 

... : · · · J:tti~W>As -tis otiBo 
·. ·.. . . . . . .......... 

(.Re~r~os·;· ;-, Olfwta .;.:..., AcH~o>: 

Café, · horr~ha,; ~~8, . couro~ palies,- ·lã, oaCâo, 
:·, -.he:rva-mate, ~ão, assuear, ~oz. ~-

$ 

$ 

• • 
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;::-unez, mamona, càrúços .cJe algodão, cêra de 
c.;arnaúba, cereaes diversos, fumo, castanhas, 

. . etc., et.c.. (~erca de 30 artigos exportados) $ 
Capital estrangcxro entrado para o paiz :para em

prcstimos ptiblicos e particulares, ara em
presas_ oom~ez.:ciaes .e indu?triaes, e para es-
trang~Jros V!a.J ando no Brasil • . • . ...•• ~.. $ 

$omma .. ............. t •• -....... · ••.• "l.+ ~ 

·' 
Confrontadas as sommas dessas duas contas. tem.sc o 

resultado,~ que neste momento tenho em vista ·assignalar: 
paiz de onde sabe mais ouro do que entra. - cambio baixo; 
;Pai~ onde entra mai~ ouro do que sabe - cambiei alto. 
:Assrm, o qttÓ determma a alta ou a baixa das taxas cambiaes 
e o saldo de8sas contas de permutas internacionaes..; - si en
tra mais ouro do que o que tem' de sahir; o que acontece? 
Isto: - ha . sobra, aqui dent.ro. da mercaoria ouro. e (como 
aconteee com qualquer mercadoria sobejante ou abundante 
nos mercados) o preç:.o do ouro fatalmente tem de baixar. 
porque nos -são offerecidas mais moedas de ouro (ou iettras 
<Ie. ouro, que· são a. mesma cousa c se encontram nos bancos) 

-do que as que nos são necessarias para remessas do paiz ao 
estrangeiro. .Essa baixa do preço em papel é a alta do nosso 
cambio. Si sahe mais ouro do que entra, o que acontece? Isto: 
e~asseiam, aqui dentro, as·moedas e as lettras ouro; e (como 
acontece com qualquer mercadoria de que ha carestia) as 
moedas e as letras ouro sobem de preço. Esta alta em papel 
constitue a baixa do nosso cambio, porque retrata .o baixo 
valor de nosso. papel confroútado com o -altQ valor que o 
ouro adquire. Esta·no'.:ãO é tl'ivial. Saldo forte, moeda-papel 
fQrte. Saldo (ra.co, Qtt dcficit. moeda-papel depreciada. des
valorizada, fraca. Assim. o ihermometro para se medh• o 
grão de nossa -tell)peratura cambial é o saldo ouro de cada 
anno. · 

Será fasLidioso. mas é uecessario que eu t'epize, assim. 
esta noção·. No Brasil, para vergonha nossa, h a· ainda muíta 
gente leitrada a !)ensar que o cambio !:lóbe, porque se reduz 
a massa de papel-.moecla circulante, ·~ que o cambio desce~ 
porque se augmenta a massa papel-circulante; - quando a 
dura verdade é que as entradas de ouro, reduzidas, .fazem a 
baixa, e as entradas de ouro augmentadas f~zem a alta. . • . 

A conflagTaçãl:l européa demonstrou esta verdade,- abas 
. velharnente sabida. Na Franca, por exemplo, foi fabuloso o 

augmento de papel-moeda no decurso da guerra: entre 1. de 
julho de 1914 e 7 de agosto de 1.919, a França ·tinha elev3.dQ 
seu papel-moeda ao sextuplo. Entretanto. só seu eambio sof
freu debacle. quando cessaro.m-lhe as· en~radas de ouro, _antes 
asseguradas ·por seus emprestimos externos na Inglat~r,ra e 
nos· Estados l:Inidos, obtidos para suppr:_imento elo deftc'J,t de 
s:uas ~xpot:taçoes comparadas com suas 1mportaçoes e quando 
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a~ mesmo ~empo se retiráram as forcas militares norteHame
riCanas e ·mglezas, .que operavam em territorio francez . tra-
zendo-lhe ouro. J dnetica é a lição da Italia. ' 

Nenhuma na~ão do mundo fez ~inda maior esforç(}, do 
qu~ a ~rança, ou a Italia, para, depois da guerra, valoriza-e o 
meiO mrculante peJa alta dos seus eambios. Ã luta neste sen
f.i~o está ~endo titanica nos dous povos. Em ambos, o ob.je
ctlVo taehco está. ~endo - r~alizm• o auom·ento das entradas 
de ouTo~ pela defesa da exportacão, que tratam de avolumar, 
e pela hostilidade á importa'lão, que tratam de cercear. No
ticias de incineração de. papel-moeda, solut;:ão simplista, 
ainda aqui não chegaram. A ·estupenda bibHographia de li
vros e revistas, eom que os grandes escriptóres francezes, ita
lianos, inglezes e norte .americanos estão enriquecendo dia
riamente as b1bHothecas dos economistas, unanimemente ae- . 
centuam a necessid,ade . do fomento da producção, isto é, do . 
augmento dos saldos ouro, para salvação dos paízes lesados 
pela . guerra: em nenhum li ainda o conselho imprudente da 
incineração de papel-moeda ante.s · que ten.ha mudado a ba
lança dos. pauamentos interna:::ionaes. Papel ieonversivel não 
se elimina a fogo. artificialmente; mas, sim. a injec~ões de 
ouro. nàturalmente: Não se valoriza por· sua escassez,' arbi
trariamente, creando-se crise violenta no campo da produ
cçã~; mas, sim, se valorjza naturalmente P!'llas entradas abun
dantes de ouro, que .nos venha em troca de nossa· produc~iio 
amparada e fomentada. 

- Munidos dessa propicia lanterna: posso agora caminhar 
com os metailistas pelo nosso campo economico e fh1anceiro. 

O BràsH e:r:portou em ·1919 f! 13Q milhões (para os quaes 
concorreu o eafé com ~ . 72 milhões, café·...,..-· note-se bem -
l';nhido a !! 6 por sacca, ou 89$000); importou, t 78 milhões;; 
sald'O da conta de nossas mercadorias vendidas sobre a de 
mercadorias importadas -. ~ - 52 milhões. Bêllissimo saldo. o 
maior de nossa bistorià. Mas saldo ainda insuffici~nte ás 
nossas necessidades de pagamentos externos não puramente 
commerciaP-S. Jnsufficiente porque apenas bastou para elevar 
fugazmente nosso cambio de 15 a 18, para cahirmos agora na 
1.nxa de 12 com tendencia. para maiOO' queda. · . 

_Agora, consideremos o anno em eurso, 1920. A estatística~ 
.i á alcanca o .mez de junho . De janeiro a junho já sahiram 
pela importaoão t 51 milhões; ·a que quer dizer que encerra
remos o anno ' com umn importa~ão de t.alve~ ~ 90 milhões, 
mesmo supp<)nQo - aliás s;em garantida base - que. a impo:r
tacão do segundo semes.tre seja bem menor do que a do pri-· 
meiro .. Pass.em.os a ·e-xaminar a. ex:porltacão: de jan~iro a 
junho exportámós t 66 milhões, o .que não está máo. Mas ob
s~rve-se que para este algarismo entrou o café com f: 32 mi-

: !hões, por 5.434.000. saccas vendidas a 85$, ou ·quasi i! 6 po:r 
sacca. Nossa produccão de café em 1920 é de 11:000.000 de 
saccas. No segundo semestre deverão ser exportados 5.566.000 
sac_cas •. Actualmenfe as ·manobras baixistas fizeram cahir o 
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preóo ·do café abaixo de tres libras por sacca. A este preÇO,
. o segnndo semestTe nos ...Vae fazer _entrar., pela porta do .café, 
/ menos de r 16. 000 milhões. A borracha, o cac.áo, os eereaes 

teem. baixado em quantidades e ~reco~. Não devemos esperar 
de toda nossa exportação, exclus1ve café, mais de 50 milhões 
para todo .. o anno. · · · · · · 

Assim: . 

EXPortação total ... .-... _.._. ~ · ............... . 
Importal}ão total . . ... . .. ..... .. . .. ~ ...... . 

"'.t 98 •. 000. O(lO 
L ~o:ooo.ooo 

saldo~ .. :. · .. · . . .... . ~ . ......... : ... . . . · .t s .. ooo~ooo . 
. _ Isto si a baixa de nossos productos rião se accentl:iar . ainda 

roais, c·omo será certo, Si deiXaTip.Os OS mercados . àbandó'nados 
a si proprios . . . . . · . . 

Deste saldo . de ~ 8 ; 000 . 000 teem de sahir os pagamentos 
annuae~. . q-Ue não são propriamente facturas commereiaes 
da üpportacão. Quero diz~r: "'""":' teem de . sahir: a ) os j'ur.os 
e amortização da divida publica e. despezas do Governo. Fe
deral nos seus diversos ministe'l'ios; b) juros e amort izaç§.g 
das dividas dos Estados e Idos municipiÇJs. e despezas ·ouro. dos 
re.spect.ivos. governos; c) juros e amortizacão da divida ex
terna do Districto .Federal; d) facttiras de mercadoriás entra
das po:r contrabando: e) jur os e amort}zação do .capital es
trangeiro collocado p.o Brasil em estradas · de 'ferro, erri--empre
zàs de electricidade, em aecõe!l de bancos estrangeiros, em · 
emprezas de portos . . P.ffi companhias de seguros, em capital de 
casas· eommerciaes estrangeiras, etc.: f) passagens · e fretes 
sobre navios estrangeiros; qy remessas_ de immigrantes; etc :. 
. Ora. ·todas · estas sabidas de ouro .não são inferiores ·{são · 
provavelmente superiores) a t 30 milhões por anno . . P~o 
aos anti-emissionistas o favo'l' de mê expianarem q\laes as 
medidas que aconselham para debellar-se esse deficit de ~ 28. 
milhões, que nos levará o cambio talvez abaixo de iO. 

· Agora, podemos prolongar nóssa excursão até o campo 
das financas federae~, em tanto quanto ·ellas vão soffrer ore
flexo dessa situação economica. . . . . . . . , 

O · Thesouro Federal -tem annualmente despeza ouro Ot"
çamentaria e erlra-orcamentaria excedente d~ ~ 10 milhões.: 
Vê~se . que o saldo commercial do paiz de i: 8. 000. 000 n§.o' 
basta nem siquer. para ·as necessidades do Thesouro Nacional,
,auanto mais para as . dos Estados. municípios, Districto F e-
deral: e pa't'ticulares! . · ... . 

Com a queda -das cotações do café, desde ~gosto de 19!9: 
e sobretu do de junho ·para ' cá. a diminuição das ent.rad~ de 
Quro fez , ·a baixa cambial de ·ts 1,6 para 12, com tendellcia 
para. provavel baiXa para H , isto é. diff.erença de .7$ em cada 
libra . ;· Nos citados f 10 milhões. o·.-prejuizo _do Thesouro será 
de 70.000 contos. · 
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Todo nosso esforco. aqui no Congresso Nacional, levando 
" córte nas despezas até os institutos de ensino--profissional 
e ás casas de caridade yae -ser ludibtriado pela bai~ cambial, 
que n:os rouba · quanta -economia ·possamos fazer · -:p.a . confe-
cção dos. orcamentos. · · · · 

· Não tenho até agora ouvido, nem lido, quaes . as medidas 
lembradas pelos anti-emissionistas em ordem a evitar ou a 
attenuar essa debacle. · 

· Nós, · os . malefícos e7pissiomstas, suggerimos a intez:ven
ção goYernamental ·no sentido de garantir-se o valor ouro do 
nosso café e do nosso cacáu; generos de que temos a ~hefia 
de producção no mundo, sein perigo de eoneurrencia que no~ 
possa vencer . O ' cacáti: está tambem em. posição de poder . ser . 
defendido; é mercadoria produzida em ; raros . lagares no 
mundo, em regiõ'es limitadas, e nós temos uma . p~odu~§.o 
importantissirna, que · em . p:ouco tempo, -desde que seja · aju
"dada levemente. dominará os merados mundiaes, como es-
tamos dominando quanto ao -eafé. . 

_ O que se passa, entretanto, na lavoura ~o cacáu é de cau.:. 
s~r dó: os pioneiros, qu.e lutam por· essa cultura·, ou nlo po
dem em absoluto encontrar recursos · para lawar suas terras,• 
ou. então, q.uando· os encontràm Jseguildo estou informado 
pelo . meu eminente collega Sr: -João Mangabeira, Qlle tanto 
se interessa por essa cultura, qU.e, ·na Camara, por ella .tanto 
tem feito, sem alarde) chegam a pagar juros de 25 '*'· · 

Nenbum paiz p6dé ir por diante,' ém. taes condi~es- · 
·Pois_ ·nem nessa cultura, ·em que . nos seria dado vencer. 

C' orno tudo está indicando, ·nem abi o· produetor é auxiliado r 
Aconselhamos uma emis.S'ão de . emergencia de -200 . ~il 

contos. á sombra da qual s6 as produeções eaféeira e oaeau
eira . elevarão o valor da exPortação total do Brasil em~ 1920 
n mais--de ~ t30 milhões. · · · · · 
. Çontra esse alvitre, a primeira · ob.feecft.o que os m~tal

hstas \nos,oppõem é esta : - .o Brasil fá tem e:x:cesst> de nu
merariO, 'com os seus i . 72!!. 000 miiMes de contos · circulart-
tes. ·· .· 

Este- .· argumento precisa ser dissecado. Antes "de tudo: 
não-· . ha regra nenhuma predeterminando o limite para o· 
cmantitati:Vo da circula-cão roonetaria de cada povo. maxime 
dos povos · que , não desfructam circulaclio meta!lica. Para 
os quE\ a desfructam. antes da guerra, o limite do qold point 
sP.i'via até certo ponto de inc;iice, 110 reqimefl. da. li'Vf'e co11.ver
são e da Uvre · emigração do ouro em éspecie. Depois da guer- 1 

ra. com as arDitrarias restricções á. conversão. e ã oirculaçlo 
internacional Q.o o1.1ro. nem mesmo os paizes dé ciroul&ção las
treada · tem mais o recurso indicativo do gold point. Tanto 
comG nós. elles teem de se orientar mais .por um empirismo 
C()inparativo do .ou e . por op'tro criterio .-

Para os de circulação sem lastro, . que é o nosso caso, só 
o estudo . historico do mercado interno nos -póde orientar. 

Preliminarmente, porém, fôr-a preciso défini:r com cla
f1P. ossa:Jxa o~~.rd:x:a ·-e · o~~m ossoUr -e.red ..Iaz-çp Janbo ~nb o -e2eJ 
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nu..mera!,io, para .que se .possa affirmar que .o phenonie!}o lft4 . 
teralmente expresso por essas palavras enste, · ou deixa de 
exástir. As affirm~s vagas e dogmaticas não se compade!.. 
cem com estas quest.õies que nascem, vivem ·e liquidam-~a. 
entre algarismos. . 
. Os anti-emissionistas · deduzem geralmente a existencia · 
de numerario excessivo do facto jsolado das baixas · cam~ 
biaes. Esse criterio· não · é seguro: - em 18191, tivemos cam_. 
b_io médi9 de 15 com 514 . .000 contos em circulação; em 1'9i12, . 

· t1vemos cambio médio de 16 Hl64 com .1.013.000. contos cir
culantes. Em 1895, tin,hamos 678i.·OOO contos circulantes, e o 
c~mbio _!llfdio ~e~eu a 9 15!16; dez annos depois, _em 1900,: 
circulaJCao quas1 Igual, de 669.000 contos, com earobto de 16., 
Em 1903, depois das incinerações de papel..:moeda, com a 
nossa circulac~o- ·reduzida a. 67 4. 000 cont{)s, o cambio médio 
rfoi de H; em 1919~ com a. circulação maxima-de 1.729.000 
contos. o camb'io suniu quasi a 119'. 

· ~ssim, eu poderia multiplicar os exemplo.s demonstrati~ 
vos de que o quantitativo do papel-moeda e a oseillação 

:c~bial não ~ão pbenomenos entre si ligados· por uma re~a
çao de causalidade. De todos esses exemplos a li~ão que re:... 
sulta é outra·: - é a de que a alta, ou a. baixa. do cambio, ~ 
funcção directa . DE FORTE OU DE FRACO SALDO DA BALANÇA GE_,; . . 
RAL DOS PAG""MENTOS EM OURO. M;liOr. OU menor -circulação in4! . 
terna de papel , é questão secundaria, sob ·esse ponto de· vista. 

Outros anti-eniissionistas argumentam de outro modo :i 
- sommam as caixas dos bancos, -. comparaJ?l-n'as com ca.ixas-
'de outros annos, e mostram· que estando ellas melhor "Provi..; 
das do que nunca, provado :fica que a queixa de falta de nu~ 
merario é fallaz. . 

Ahi está: outro c.riterio que nada tem. de. • . criterioso •• 
A- ~omparação entre caixas de tempos .diversos, Só .por si, é' 
cerebrina.. Pará que ella valesse. fõra preeiso parallelamente 
evidenciar ~ volume de transacções a que as caixas bancarias 
àe- um anno dado são exces.sivos para o volume de transacções 
a ~~I! em tal anno ~ado 2stas tem de attender. 

Os estadistas (lo Imperio, vide lei de f888, julgavam ne- · 
oossaria para o Brasil de -então uma circulação de 600. ooo 
contos. O paiz desfructava então e.ambio de 26 112, com com
mercio de importação e e:x:portação de 473-.000 co·ntos. Hoje 
nossas or.,eraeões. . a que o papel-moeda serve de vehiculo, 

· sextuplicaram. · · · · 

. O Sn. BENTo MtnA.NiiA - Mesmo ein libras · esteriinas? · ·. 
O Sn.· .CINCINATo BRAGA - Não fiz o calculo em libras',

porcrue para meu racioeinio essa circumstancia é indiff~rente,: 
desde quando rito o~ algarismos Q.a eirculacão monetar1a, em 

. confronto com os da exportação + ·importação, em 1875, nt:t 
mesma moeda, .para · encontrar .a relação proporcional entre 
elles, e appUcar esta relação agora.: · 
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0- que busquei .foi a percentagem da emissão de emer
gen0ia sobre a circulação e a importação + exportação. da-: 
quelle tempo. Actualm~nte: · utilizo-me. do mesmo p'rocesSô 
para enconírur a porcentagem, sempre jogando com papel..: 
moeda. Assim, para a logica do argumento .é índifferenta 
moeda ouro ou moeda-papel: - as relações proporcionaes 
.serão sempre mantitlas . .. Mas, volto ao que ia expondo: nosso 
core.me~cio de importação e exportação, tanto no anno · pas
sado como mr -corrente anno, excede de· tl'es milhões de .contos :J 

·- os .prudentes· estadistas .da Monarchia, coherentemente,- au• 
torizariam hoje um meio c.irculante de 3.600.000 contos. 

· mais do dobro .co actual (mesmo não levando em linha de 
conta que o vaior cambial do actual é de metade do circulante 
em '1888)'. · · · 

- · Antes da guerra, em -i9i2, nosso meio circulante erá da 
um milhão qe contos, ?~rvin!J.o a cambio médio.--firmisimo es
tabilidade em 16 H IM. operações oommerciaes de importa• 
(]ão e expor·tação no valor de· t i37. milhões, ou cous milhões 
de contos. Na mes~a proporção · necessitariamos ho-je, de 
1. 750.000 contos, . para veh1culo de· importação e exportação 
sommadas em 3 112 milhões de contos, si o custo de _produccâl> 
de nossas utilidades dentro do paiz vioo1'asse o me.çmo q-ue 
em 1912. · · . · 

r.ras, na realiâáce, não B isso que está aconteMndo.: Hoje, 
para nossa lavoura produzir a mesma quantidade de café, de 
assucar, de cacáo, de cereaes. de gados, etc., p'l'ecisa de tres 
vezes .· o numera7':iQ de que precisava em. f 91 ~. Como-, -pois, 
calcular que . aquelles 1. 750.000 contos bastam hoje ·?. Para 
taes ·argumentadores, a logica é. palavrá~vã. Postos em equa
Qão os termos da·~ duas proporções, a eoherencia nos conouz a 
affirmar a ·necessidade de um meio circulante tres V~BZes 
maior do que o aetualj para o serviço da importação . ê dâ 

/ exportação .. que estamo.5: fazendo em 1'9.19 e 1920. 4,ssim não 
o seria, em uma hypo:hese unica: - na de liavermos cui ... · 
dado - o que ·não fizemos - de multiplicar as forcas de 
nossos i . 729. 000 -contos actuaes pela organi2ação de macliina 
bancaria mocerna, cujas co-rreias transmissoras envolvessem, 
como n polias. todos os municipios -produetores e importado• 
res. Sem eUa, o bom-senso está mostrandó que o meio cir
culante actual. não é vehieuiação suffieiente para manobrar ... 
mos a produ,·ciio·, o transporte e a defesa commercial das mer
cadorias nacionaes e a adquisicão e o· trnsporte das merBado-
rins importadas. do estrangeiro. .· . 1 

•• • 

· · Diz-se QUe de medico e <!e louco cada qual tem um pouco •' 
Devia-se uizer: -_ de medico, de .finaneeiro e de louco -
~ada qual tem um poueo. E' tavez :por isso mesmo qué aqui 
estou a occupa:r a vossa preciosa attenção; é talvez isso mes
met que de mim: hão de pensar os antí-emissionista,s, que se 
collocam mercê da sciencia de oitiva, tão acclimada no Brasil, . 
dentro ·do criterio financeiro co finado - estadista Joaquim 
Murtinho._ · · 

I . 
I . 
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Senhores : não ha brasileiro. nenhum que reverencie 
· mais. do que eu a energia, a cultura e o 'Patriotismo do bene
mertto Ministro da Fazenda que foi. Joaquim Murtinho. Mas, 
a critica de sua obra d.e estadista ainda 0stá por fazer-se. 
Quando ella for feita com superiorid_ade e com imparcialidade, 
a eonclusão será que o real serviço do grande Ministro n~o 
foi a reducção forçadp. do meio circulante pela ineineração 
precipitada de mais de ·cem mil contos de papel-moeda·. O 
real serviço desse inelyto brasileiro foi metbodizar. a d.espe.za 
publica· em ordem· a alcançar o que, antes e depois delle, tan
tos estadista_s de valor tem tentado conseguir, sem -obterem 

. resultado: o equiUbrio, .e ainda melhor, o saldo O'l'çamentaTio. · 
Esta f<)i a real victoria d-o .grande -Ministro. 

Mas, seus- acto-e financeiros sobre reducção do meio cir
-cülant~ só produziram desastres. 

Ó . SR. $E:Nrro DE MIRA...~A - Mas em toda parte assim se 
f.!'m :Pl'ooodid<ó para melhorar o meio circuiante. 

O ·sn. ÔL~arnATo BRAGA- Sim: q~ando ~ saldo ouro na 
balan~a de contas internacionaes seja tão forte que permitta 
dispensar-se o papel.:...moeda. E não foi o caso. E,. dizer me
nos do que a reaU.dade affirmar' .s!impj.esmentie qu·e·- S. E~. 
incinerou H3. 000 contos de papel-moeda. Nã,o. S. Ex. in
ciMrou tambem<na- mesma fornalha.--· .o Banco da. Republica, 
o Rural B H:YPothecario .. ·o Banco · Commercial. ·.o Banc-o La
voura e .Comrnercül, o Banc-o de· DeP.Osito~ ·e Desc-ontos, ,o 
Banco ItaU11-BI'a>Sil, o_ Banco ·de Credito Movel, o. Banco In
termeclia.:riú, o. Banco .~Mercantil <le Santos e o Banco Dnião 
de $.. Carlos; ;)sto e.n um paiz pauperrimo de instituições 
bancarias. . · .... · . 

· O SR. A~o BURLú.rAQUI - Na -oàpital da· Republica 
.'l•: salvou o Balieo do Commercio. 

O . SR. CINCINATo BRAGA - Quando medit.o eobre quanto 
teria sidto mais fru~tuosa a administração de~se e:x:traor-di
na.riQ Ministro, s,em esse -lugubre incendio, isto é, com suas 
vistas volta(ias de preferencia para o ampaTo e .para o fo
mento da producção ào paiz, tenbo realmente, sinceramente, 
pena de · rtUP. Murtiriho tivessF~ se~ui.d-o ·o :rumo qu'E" .seguiu. 

A' vulgar meia S'ciencia de oitiva attribue a subida do ' 
cambio, sob o Governo Campos Sal1t>:~. ás incineracões de :pa-
jlél-moed-a. Que' -engano de alma lêdlo e cégo ! · 

· · ··Essa subi·da. fói devida, substancialmente. ar.; augmento 
dei sal.do ouro rlé nossas exportaJ:(Ões . sobre as importacões. 
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Aqili vae a prova, em algarismos que exprimem libras 
esterlinas : . ~ 

Governo frndente de Moraes 

.. . 

I 
lm~~ 

.. 
; 

Annos C:1mJ>io · Expor~<t3o Saldo 
• ' . - . . 

~ 
. . 

l89!S. ~· ........ ~ .. ~ .... 9 U/!6 · 28~823,000 H,t57 ,oool g,366,000 
lS96 •.....••. •.. 9. 1H6 26,208~000 20,977,0101 !S,291,000 
i897 ...... .. ..... ~7 23/.32 21.,538,000 18,000,0001 3~538,000 
i898. • ..•• • • • : • • 7 .3/i6 .· 19,550,000 16,860,~00 1 2,870,000 

-
.. I -

. V'ê-se·. be~ ~este qna<iro, através da eloi;ruencia retumbante 
dos algarismos, a relaç-ão ent~e a taxa cambial e o sal.do .ouro.; 

.. N!J periódo dos quatro annos de 1895-1898, nenhum anno. 
hoU:ve em que as . entradas de ouro para· o paiz produzissem 
um saldo . sufficiente. para nem. siquer. metade talvez dos !lia.., 
gamentos externos de juros e amortização d'o c.apital -estran-· 
geiro empregado no Brasil em · emprest.imos publicos e em 
emprezas. industriaes particular.es . · . . · 

As··.ta..~as · ·campiaes nessas con.diçqes teriam · ·de abater-se,· 
·ainda que em vez. ·de 780.000 contos tivessemos apenas 300.000 
contos de ·-papel circulante. · Veja-se .a·gora o reverso da me ... 
dalha :· · ' .. , 

Gov~o f:ampos Sanes " 

.. Anil os Cambio Exporta~o Importac;:lo Saldo , . . . 
.. .. .. '· 

.. -
iS99 •• .... (~ • ••• • . 1 7/iô :1.7,84:2 ,000 H,ô02,000 6; .24,00() 
{900 .... ~. ~ ••• 9 i/2 . . 37,~'70,000 f7 ,is5·,ooo · 20,285,000 
i90i •. • • .. ...•. H 3/8 40,&22,000 . 2i,377,000 !9,245,000 
i902 •..•• •• •.• .• · ":1.2 . 36;437,~00 < 23, 279, 000 :1.3,l58,000 

: 
. . . . ,/ . ,. 
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. · A' vista disto. diga quem quizer que· a subida do cambiá 
.nesses quatro annos, desQ.e 7 7/16 até 12, foi devida a. inci
nerações de papel-moedà. . . Reservo-me o direito de . res-; 
ponde~ com um sorriso ..• 

:;ão ! Nunca ! Foi . devida, . sim, substantivamente, aos 
augmentos d,as entradas de ouro em· paga da producção do 
nosso paiz. Adjectivamente, esse resultado foi coadjuvado 
pnla politica sabia e energica do ~quilibrio e até do saldo 
or~amentario, demonstradora de seriedade e de ordem na 
administração, 'e, f-lOr via d~ consequencia, infundidora de 
e;onfiança nas bolsas estrangeira' que passaram a nos re--
metter capitaes-ouro para. serem aqui empregados. ·. 

Abi está o segredo das financas-Murtinho: cem mil con .. 
tos a mais, ou cem mil cont()S a menos, no meio circulante de 
então, tiveram a mesm'a influencia nos resultados obtidos, 
oue teria um ligeiro aguaceiro na subida do nivel das aguas 
da Guanabara. 

Agora : - influenc-ia formidavel para o futuro d(} Brasjl~ 
influencia, que ninguem· teria a coragem de negar, houvera 
sido o apro,_veitame.nt.o, pelo Governo Campos Salles, · desses 
r.normes saldos ouro, na organização bancaria do paiz, quand{) 
na realidade o '1\Hnistro Murtinho nada fez, só desfez nesta roa
teria; teria sido tambem· o aproveitamento· desses enormes 
saldos em ·bemificio de nossa educacã:o ·profiss'iona.l produeto,ra 
e do desenvolvimento de nossa produecção exJ)o~tavel-.para es
tarmos gozand() ~hóje dias mais felizes; quando, ao em ve~ 
disso, nos campos da producl}ã.o, só se ouviou a vDz de 1\1\urti-
nho quando· exclamava- <<Salve-se quem puder.» . · . . . 

Nos tempos · actuaes; na culta e combalida Eur()pa, um 
Ministro . das finanças que tentasse, abandonada a produccão. 
restaurar ai li ·a · ord'em finaneeira e Monomica pelo processo 
qu~ aqui :M:urtinho empregou. • • talvez fosse queimado vivo t 

Applaudo a politica orçamentaria . de Murtinho. Cón
dP.mno sua política economica e final}eeira. 

A errada orientac&o d-os que só constatam os effeitos, 
sem exame das causas que · os produzem, tem dado · como re .... 
sultado, no Brasil, unia . oorrente dB opinião-, q_ue se. arroga n 
denominacão de murtinhista, e que nos ~combate, a nós pau
listas, defensores da produc.~ão nacional, como causadores· a·e 
malefícios á Patria, sempre que, cuidamos. de· emissão de 
.p:Jlpel-mo_eda. Sem em:bargo dessa concJenmação, nós· assu
mimos a res_ponsabilidade _de -nossa op-inião, que deve sei' 
exposta sem rodeios, oom clareza, com coragem, e com pa
.triotismo a.-cima de tudo . . 

Em primeiro Iogar: - a emissão de papel-moeda · é um 
reeurso a que não escapou ;até hoje nenh,úm . dos mais cultos 
e .mais ric.os povos do mundo ; Elln pôde, é certo, produzir 
males, em dadas circumstancias de sua ·erronea applicação, 
males que acompanham por igual, em analog:is condições de 
má applieação, quaesquer outras fórmas de abuso. do credito.! 

- . . \ I \ 
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Em segundo logar, .- esses possíveis males não provêm 
tlo facto da emissão: - provêm da falta de energia para rc:::-
satal-a no devido t.empo. · . 

Entendamo-nos. · T:ma Nacão. sob o ponto de vista do 
emprego' de :seu credito, uão differe em nada Lle um parti
·~,;ular. Si um cidadão se mette a ~ittir titulos sobre seu cre
dito pessoal, a acceitar lettras .á direita e a esquerda, appli
canoo o dinheiro assim obtido em assignaturas de l:Yrico, 
em ·passeios de automovel, em festejos de anniversarios, em 
hospedagem de . amigos. em ent.erro3 faustosos de parentes, é 
claro q:ue os acceites de taes · tettras, que taes operações de 
credito, quaesquer que ellas sejam, por mais vantajosos .que 
~~areçam seus prazos e . seus juros, hão de dar em resultado a 
í'allencia,· mais dias menos dias. 'M'as, si em vez dessas appli
t.:a.ções,· esse mesmo particular empregar esses m'ésmos recur- · 
sos em lavoura rendosa ou em· industria de primeira neces
sidade. trabalh;ando em vez de cHverlir-se, - é claro que paga . 
sua. divida. e acaba rico, PORQUE EMPREGOU o DlNHEIRo não em 
tlcstino . VOlUptuario, parasitario, destruidor, mas EM DESTINO 
l\EPRODUCTIVO, CREADOR DE RIQUEZA. . 

Assim, o Goverl}ó de uma nação. Si emprega seu credito, 
~eja contrahindo émpl'estimos a juros, $eja emittindo sem 
inedida pa.pel.,.moeda, para supprimímto de de(icits Qrçamen
tarios, para festas. governamentaes, para embellezamentos vo
Juptuarios de cidaqes, etc. ba de ir á gàrra, mais dia, menos 
dia, fatalmente. . · · 

Qual foi a emissão de empresi_imo publico, ou de papel
moeda, applicada nas mãos dos productores nacionaes, que já.' 
deu prejuízo ao Thesouro Nacional? Não s·ei de nenhuma. Que 
lhe désse lucros, conheç·o uma {lue proporcionou ao Thes'ouro 
Nacional lucros, que nunca üR teve tã,o avultados em operacão 
nenhuma • nem no tempo do Brasil-colonia, nem do Brasil-
Impcrio, nem do Brasil-Republica = - foi a operação ultima 
com o Estado~ de S . Paulo, para a defesa do café, na qual 3 
União entrou com iiO mil contos, e dentro de cerca de 16 me
zcs de pra.zo, recebeu todo seu capital, liquidando lucros li
quidos de cerca de 70 mil contos, sem· a menor despeza ~ sem 
o menor trabalho. . . . · 

·· As emissões para .defesa da producção . teem tido seu re
embolso assegurado integralmente. 

O .Srt. SAMPAio VIDAL - Em quatro annos, o Estado de 
S. Paulo resgatou o emprestimo de 15.000:000$, para a valo
rizacão do café. 

0 SR_· CINCINATO Bát\GA , _Não teem sido, de facto, resga
tadas, pelo motivo do Governo Federal não o t~r querido. Por 
que? - Poraue· sempre que se tem feito emissão destinada 
especialmente-ao fomento ou á defesa da produceão nacional, 
o Gove!'ri.c Federal tem ficado á espreita do seu reembolso, 
~ão par~ resgatal-a. mas para applical-:a a ou_tros fins, entre 

· . . 
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o~· quaes se salienta o de supprirem-se os deficit:~ do orca-
menta ordinario. . 

Ora, applicadas -asism, as emissões resultam desastrosas, 
porque diffieilmentc haverá no mundo nação ·cuja despeza 
orçamentaria seja· mais irreproductiva do que a do Thesouro 
Federal. do Brasil. . · 

Não é, portanto, direito que se venha argumenta~ con
tra emissão para· fins economicos, com razões tiradas do seu 
emprego em pagamentos de divida. ptJblíca, de despezas mi
litares, -de inactivos de todas as especies, de funcciona~ism1.> 
publico, de aberturas de avenidas, etc~. etc. 

0 SR.· PAULO DB FRONTIN - A abertura de avenidas, 
nunca deu prejuízos. 

· O Su. .. CrNCINA':ro BRAGA - Conforme V .. Ex. considerar 
esta palavra.....:.. prejuizo- na minha opiuião, o que não mul
tiplica o reridimeto, o yalor da producéão exportm:el é des-
pe.za 'irreproductiva. · ... 

0 ,SR. PAULO DE FRONT.IN - Ai!. aven.lclas'· ~ultipli.Cain, 
. :porqUe desenvolvem o commercio, a industria, augmentam os 
··-impostos, permittindo a vinda de eapitae-s estrangeiros. . · 

O SR. CINciNÁTo BRAGA - Não percebo, no campo, a in-
fluencia das avenidas luxuosafi.· ' . ' . 

O· SR.· . PAULo DR FRoNTU( ·~ Sim, avenida não está· em 
~- Paulo, está no ·Ri9 de Janeiro. · 

0 SR. CINCINATO BRAGA.- 0 Rio de Janeiro· nãO é um 
mercado· productoi-, mas consumidor.. · · · 

. 0 SR, PAULO DE FRONTIN -, E'· um .mercado consumidor, 
'é umá cidade irldu&trial e si V. Ex~ não tivesse os produetos· 
da. sua industl'ia, --teria a importação augmentada e a balano'a 
eommercial seria desfavorave! a nós .. · 

, O SR. CINCÍNA'l'O B~GA:- Mas a industria 'não precisa de 
avenidas. Posso citar fabricas estupendamente productivàs •. 
longe das avenidas,· em pleno lin-~ior, ooti 'em distantes subur..: 
bios. _ .. . · . . . , .. 

\ O SR. PAuLo DE FRóNT1N - Mas o consumo desses. produ-
ctos dá-se. sf)mpre nos grandes centros, por meio das caSas de 

-:varejo que os v~ndem. · . . . 
Permitta-me V. Ex., ·mas, nesta parte, não posso· con

cordar corrt a argumentação "qU.e está desenvolvendo.· 
o Sa. CiNCINATo ·BRAGA. :_ Respeito muito . a opmião do 

illustre collega.- ' · 
Nó:::. paulistas; ··não queremos ·as .emissões para meios or

din'a!'ios de· administração. ~-cceitamol-as como ·solução pas
sageira ·para difficutdades com que· está ·a lutar a -producçã.o 
nacional. Não comrehendemos que . marche para. sua gran
deza :Um pai.z que· não se defende, no -campo economioo, côn
tra , as depredaÇões. de . especuladores .ga.n~ciosos, que o r&,-: 
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..1uzen1 a uma -roioriia de voraz metropole. Si tivessemos li
herdade fie e5colha enLre : a) saldos or~;amentaros; b) elll 
prestimo .externo; c) e.mprest.imo interno; d) - emis~>ão de 
papel--moeda, que são os ·-meios pelos quaes as nações 1~:~
vantam recursos para suas necessidades extraordinarias, cer
tament~ não · deixaríamos de, em vez do ultimo, opinar por 
qualquer dos tres ·primeiros ·caminhos. 

tPara seguirmos pelo quarto, escabroso embora, anteci
padamente temos pesado com cautela os inconvenientes entre 
a abstenção mulsumana, certeiramente- suicida, e a. marcha 
sobre urzes, que nossos passos laboriosos hão de vencer, como 
de outra vezes já temos vencido. 

Não dizemos assim, r>orque no momento é o trabalho 
paulista ·. qu~ está sendo atacado. Não. Ado-ptamos a-politioo. 
proteccionista da producção de todos os Estados da Repu
blica·. Olhamos para todos os produetores dos outros Estados 
e não nos copformamos -eom a situação, quasi perrnapente, 
de· suas queixas g-eraes, por ralta de , numerario~ 

Nesse estado de alma . fiz o estudo do projecto em di's-
cussão, que julgo insuffieientis~imo. . 

De UI!) póntó de. vjsta geral posso diZer que o aceeito. 
Ha nelle daus pontos capitaes, que devem ser louvados: o pJ;i
meiro é o objectivo de· alargar um pouco o nqsso meio oir-: 
culante, que em, ,precedentes considerações já eu disse páre
cer-me ·muito ínsufficíente para o Brasil actual; o segundo, 
é a _ preoccupacão muito ~logiavel. de evitar a emissão pura,- e 
simples, sem lastro algúm. · . · - ·. . 

Entretant-o-. · em dous pQntos me encontro em divergeileia. 
com o projecto: i o, entendo que as -. emissões permittidas 
ãevem ter um limite numerico maximo; 2°, entendo que a 
applieacão a se lhes dar deve constar daramente do projecto. 

Quanto a esta segunda parte, as considerações, quE:!.já ti
vestes· a paciencia de ouvir · desde o comeco de meu discurso. 
:mostram claramente que, no meu modo de ver, a appli~o 
das emis~es deve ser exclusivamente . ao campo economieo, 
para fomento é defesa de nossa produocão exportavel. _ Neste 
sentido estão inspiradas minhas emendas. , · - . 

Quanto ao alga.r:ismo a que devem attingir as- emissões 
autorizadas, apres~to .emendas que modificam sensivelmente 
o prójeeto. · · - · . . · 

-Obedeço á preoccupação do augmento das entradas de 
ouro no paiz·. Já/ mostrei .que, pel~ porta do café, necessita
mos offerecer résistencia commercial qu13 · nos -permitta obter· 
delle de :E 70.000.000 para cima, ,em paga da safra de 1920, .a 
qual sem inte-rv.enção emissora talvez não ~produza nem 30 
milhões; facto este que . traria completo desmantelamento á 
economia principal ·-da _ Nacão. Para esse' resultado, ~- . il!dis
pensavel votarmos- recursos;. l)eante dos quaes , o cap1tabsmo 
cosmopolita e ·vQ.raz desanime-, abandonando a esperança .de 
lê·v-a,r· daqui nossas safras a resto · d~ barato~. para fazer · su
birem os preços em ouro no estrangeiro, depo1s que .ellas pas- -
sam a lhe pertencer~_ · · · · · -· ... 
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Cogitei po1· isso de urcar uma organização permanente, 
nãu de defesa cxcljll!;iva do café, mas de defesa de qualquer 
ar;tigo da producr;;ão nacional. 

· · A cssencia dessa questão está simplesmente em uma cri
teriosa regularização uas oílerta8. Em um paiz de economia, 
em ror~ac.;ão e indefesa, como está o Brasil, a sina do pro~ 
t.!uctor c uma das mais .desgraçadas. A custo consegue recur
~os para semear e colher; e, ;quando trata da venda dos pro
o.uc~os, a avalanehe destes sobre os mercados abate os preços 
abatxo frequentemente do cust.o de produccão. E' indispen
savel habilitarmos o .productor a guardar sua mercadoria, 
para vende l-a sem precipitação. Para isto uni dos bons ca
minhos é a. warrantagem, a juro modico e prazo de uma cam
panha · agricola, prazo que varia segundo a especie de plan
tação, mas que não excede entre nós . de um anno. Apresento 
emenda segundo a qual as emissões autorizadas pela lettra c, 
do art. 1" do projecLo (emissões sobre títulos· da divida pu
blica do Brasil, Inglaterra, França, .. Estados Unidos: da Ame
rica do Norte . e Italia) não . poderão exceder a um maximo 
circulante de 200 mil contos, e· não- poderão. :ser applica.das 
:;inão em defesa da nossa producção exportavel. Corrijo assim 
dous defeitos capitaes do projecto: - a illimitacão das emis
~ões sobre taes títulos publieos e o silencio sobre a.-obriga-
toria applicação dellas ~ . . . 

Os meios pelo~ quaes serão ellas applicadas são de duas' 
especies : · - a warrantagem e a intervenção dii'ecta, por com-
pra, nos mercados. · . 

Comprehendo bem que este ultimo meio SUl?Cite critica 
diante dos canones da :sciencia financeira. Mas, na solução 
dos. problemas de administração publica, temos de acceitar o 
estado social, ou melhor, os factos sociaes, como elles são na 
l'éalidade, e não como desejariamos que o fossem. E a reali
dade brasileira é ainda a geral ignorancia dos productores no 
manejo dos apparelhos de warrantagem, que temem e re
cusam, apparelhos que não estão, aliás, disseminados, sinão 
em ridícula escala, no nosso campo economico. Por isso, jul
go cu que prometter dinheiro sobre warrantes exclusivamente 
vale quasi tanto como negai-o, como dar nozes a quem ·não 

. tem dentes para as quebrar. Os institutos · jurídicos que não 
reflectem o estado da sociedade são destinados ao papel de 
lettra morta na legislacão. ' 

Dir-se-ha talvez que invito non datar beneficium, ou 
à inda que dormientibus non sucurrit jus : - si os lavradores 
recusam a warrantagem ou dormem o somno feliz dos igno
rantes, não devemos ser mais realistas do que o rei. Mas. o 
caso em sua verdade é que o rei aqui não é individualmente. 
o productor A ou B. O rei aqui é o Brasil, euja economia 
geral sof!rerá por todos os cantos, em todas as algibeiras~ 
CÓM () AVILTAMENTO DO . PREÇO ·OURO DE NOSSOS PRODUCToS DE 
EXPORTACÃO. Não temos ·ainda os recursos modernos dos insti
tutos defensivos: - quem não tem cão, caca oom gato,. ·até 
gue 9 cão lhe vepba. Q Goyern~, Ze~~ eco~omi"O. .~e~~ . .de 
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fudo, suppra essa falta de capacidade do produclor e dos seus 
modernos advogados, intervindo directamente nos mercado~. 
cmno já o tem feito mais de uma vez o Governo do Estado 
dr. São Paulo. Na actual anomala situação do::; mercados mo
ndarias do mundo, as intervenções governamentaes desta 
anLurcza são o caso commum, a que não escapa a administra
t.:ão publica da propria Inglaterra, paiz. onde os principias 
dassicos da Economia Politica sempre tiveram seu quart-el
general. ·Haja vista . ainda agora o papel do Governo Inglez 
nas questões do carvão, do trigo, das carnes, da lã e do 
ulgodão. .. 

Minha emenda consigna esta medida salutarissima: tanto 
o::; productos dos emprestimos por -war1'ants, como os produ:.. 
ctos da inter·vencão directa nos mercados, serão convertidos 
em ca,mbiaes ouro, ás quaes serão remettidas aos nossos ban-. 
queiros em Lond.res, para constituírem um fundo permanen
te de <:lefesa da producção nacional. Desse fundo não poderá 
o Gove-rno lançar mão, sinão para emprestiinQS, a juros de 
3 o/o ao anno e prazo não excedente de d'oze mezes, aos go
vcrnõs dos Esta-dos, ou a bancos, sobre garantia de ·warrant.S, 
na base de 00:% do valor da mercadoria warrantada. Estes 
·emprestimos serão · sempre Jiquida1los em -cambiaes ouro,. ao 
cambio do dia, para de novo regressar o ouro dessas cam
biaes ao ·fundo r eferidO. 

Vê-se bem quanto ·o campo economico 1io Brasil, ga
nhar.á. em alentoo com a organização .preposta. E' bem visoo 
que esse appa·relho financeir.o reclama ponderação e crite
l'io para sua movimentação, por :parte dos homens de go
verno. Mas, si t:ívessemDs de legislar sempr-e' no presupposto 
d<t in.capacidaáe ou da. deshonestidade em nossos dirigent-es, 
melhor seria então que se fechasse o CO.ngresso, e .que . se 
annunciasse · a.os povos ~aspazes e honestos, que o Brasil ;p:re
cisa de uma metropól-e. que D administre. C-omo não pertenço 
ao numero dos scepti"cos, ·proponho as medidas alludida.s . 

Comprébende-se bem que minha emenda não implica, 
necessariamente, a emissão maxima e .permanente de 200 mil 
contos a mais -em nosso ·meio . -circulante. Normalmente, es
:pcro bem que na{) se emittirá talvez nein a d-ecima parte d:essa 
quantia i porque, s:endo ella d.esti·nada á defesa dos· preços 
:da proaucção, basta .que a · especulação. baixista tenha oor
teza da -exi-stencia ['eal de ta'CS recur-sos de resi.stencia ao al
c:mce d{)s productor.e.s. Ba:statará .essa certe~a para que a es
:peuulação baixis·ta vecue em sua campanlia. Est'Ou conven
-cido 1i·e que •esta lei va·e produzir e.ffeitos mais pelo· seu .ladg 
moral dD que. pr.opriamente pelo ·seu lado mat·erial. Talvez 
nüQ seja necessario emittir nem 20.000 oontQ.s • . 

Além tiisso, não opooemos presumir que todos os produ
dos ·agrícolas do Brasil entrem em crise ao ·mesl!lo tempo 
em· um paiz d~ tama.nha exten6ão, de climas e estaÇões tão 
:v;;riadas, caso unico em que a emissão necessitaria chegar ao 
se~ maximo. 
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. Que ehc:guc ao :seu maximo, ou que fique · em .. um mi
nimo, o certo é que a. emissão . que si i"izer a esle tit ulo sera 
emi ::>são e:xcepcioaalmenLc las~rea·da por our o:· ·de um lado 
ella ciC baseia em -lastro de titulos-ouro, a t res por um; e -de 
outro lado ella t erá ·seu s egundo lastro na cont ra-partida do 
fundo ouro em Londres, a tanto p or tanto; ficará então, em
bora e:x: post . {actum a emissão melh'()r Jastr-eada·· do que 
qualquer ouLra. 
. O fundo · permanente em Lo.ndr~s vae constituir. o c~-

m eço da -exe:}ução do nrogram.ma, de que não d evem os abrir 
m ão da c-r-eação de nos.:>o ba1nco de .emissão sobr-e lat3tro ouro : 
esse · .fundo será capital ouro com que o GoYerno -entrará 
como accio-nista do banco que .para esse fim tenhamos d·e 
fu:udar. Desd-e que exista no paiz um banco de emissão, a 
funcção, que este· projecto oommette .ao Governo, ·dever~ 
a:;er e:x!ercida pelo novo banco, -em uma d-e suas sec~,;ões, ao ladO 
do redesconto bancaria. . · 

Assim, ·. até aqui, tenho exposto a aetuaç1..o de minhas 
emendas :no campo economico do piaz, no meio dos produ~to.:..: 
res .agrieol.as, aos quaes levo e·l·ementos de trecsistencia contra 
seus ,ffii.m:igos. 

EBsa medida serh incompl-eta si eu !L..:o cuidasse pa
['allelamente de obviar ás -~avissimas crises a que Ei5tão ex
:posta·s passa·;;-eiramente, de tempos a tempo,s, . as pra·cas ge- . 
nuinamente commercia-es ·da Capital .da Republica e das ca.~. 
pitaes dos Estados. ·Essas crises s ãQ partilh-a do commercio 
efu wdos os · povos do mundo~ Muitas ve7Jes ellas e~erS'e.m em 
um paiz, sm. caus-as lot.Jaes, como refle:x:Q ·ap-enas de crises 
que vão surgindo em paizes estrangeiros com ve quaes temôs 
negocios. . 

Para situações des-sas, o commeroio brasilemo -e-stá total
mente-desarmado. Cust-a até a crer como não temo..s tido craks 
commer.cia-es frequentes, ·SÓ evitados pela in."Bt:,ouàlavel tJ.imi
rlQz, pelo excessivo retrahimento com que operam os nossos ban;
cos. Quem perde com esse estado de causas é a prosperidade 
do paiz. 

A circulacão fiduciaria de qualquer povo necessita. de docil 
elasticidade para contrahil'- se ou ampliar-se, segundo o gyro 
das trasacções é accelerado ou vagaroso, segundo o volume .des
t as é. a1lgmentado ou diminuido . 
.... Os povc-s de circulação metallica conversível e immigravel 
livremente. teem nas r eciprocas remessas d~ ouro a principal 
valvula de seguranca para· suas pracas de commercio . Basta 
altear-se a la:s:a do desconto-:na Inglaterra para que para Ia. 
·af"Qün out·o, golgando a circulação rnonetaria ingleza. Uma li
geira. baixa de bons titulo.s em Paris attrahe de prompto ca
.pitacs da Suissa ôu de Nova-Yor'k, enchendo-se as caixas do·s 
bancos. As pracas commerciaes ·assim acodem-se instinctiva, 
naturalmentf' no commum dos casos. Todavia nesses mesmos 
poYcs de fl'auca L:irculação metallica, a optíma valvula da in
terlocomooão do ouro ·não basta para c~:mjurar certas {}rises 
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tmnmcroiae~ violentas. Ó::; povcs adiantados t~em . nos s~u~ 
11.-;os uma intitituiç:ão saiutal'issima, que elles cfênommam emls
~iin de emergencia. 

O Sr. Presidente -- Previno ao nobre Deputado que está 
' '"!:ot.ada a fwra·. Não 11a mais · oradores inscriptos. Assim, ~e 
:::·~v Ex. quizer, poderá continuar o l5eu di::;cm·so, sendo, porém, 
t;un:;iderado como. fallando pela segunda vez . . . · 

O SH. CE"CINNl'o BMOA - Ac(ieito o · alvitre que V. Ex. 
:-::ugger~. 

O Sr. Presidente - 1'em a palavra o nobre Deputado 
pam f alia r pal~ scgu~da vez. 

O Sr : Gincinato Braga --;-- Dentro de i5 minutos con_. 
tiluirei. , 

i'\ os peiores momentos àe suas crises commercJaes, tanto . 
mai~ passageiros, qnantâ mais violentas, uma emissão de emer
!.!'<Jncia é o aguaceiro. opporturío que apaga um incendio que cc-
lnc~JO, OU que previne,a explosão c.ombustivel a realizar-se. 

Espanta, a quem estuda estas cousas, verificar que o com,.:. 
mereio do Brasil, paiz internacicnal, com circulação metallica, . 
yive ·sem este ·apparelho de seguranÇa. E ' certo que não é bem 
uma vida : no&sa terra é um reposi,Jori-o de -crises. N ess'Clls erises 
f;ada banco, cada commerciante, conta com:sigo . sómente, .não 
ltavendo entidade nenhuma a _que se dirigir para pedir auxilio·: 
E a. vitalidade .do paiz é' tamanha., que va.e, ainda assim, len- -
Lamente prosperando, louvado Deus! . 

Já existiu no Brasil a emissão de €mergencia. Creou-a o 
Visconde do Rio Branco, quando Ministro da Fazenda do ga
binete de 7 de março de 1871, que _ conseguiu do Parlamento a 
:~~in. 2.565, de 29 de maio de 1875, autorizando o Governo ,a 
t'mHtit' até á somma de .25 mil contos em pape!-.moeda. para 
attender ás apertaduras da praça em moment"s de crise ex
n•pcional, 1'eS&ntada a cnlissão assim que a crise ;passasse. :A:. 
1·n1issão era consentida sobre lastro de eHeitos commerciMs e 
d•~ tftulos da divida publiea do Brasil. Lei do Partido conser
\ ado1·, teve a hostilidade parlamentar do partido liberaL Dahl, 
"Ua revogação, p'M··eoherencia politica; em i879, e quando o par
Lido liberal havia subido ao noder. 

Mas, as leis da ilecessidade teem força ineluctavel. Em 
! 38ft o Ministro da Fazenda, liberal, o inclyto brasileiro: que foi 
Lafaycltc Rodrigues . P~reir•a, propunha o restabelecimento da 
9mi.~são de emergencial. No anno seguinte, o proprio presidente 
li11 ' •• on.selho. Saraiva. um dos maiores adversarios, no Senado. 
liu lr.i de 1S75, téndia homen:ágem á sabedoria do Visconde de 
i: i o Bran-co, declarando no Parlamento: - ~á me oppuz aqui 
no Senado a um projecto igual, pleiteado .pelo Visconde do Rio 
Hl'anco. Dessa minha. attitude me àrrependo, porque hoje 
r econheço que o· ministro. que. se enpontrava em 187.5· na di-.· 
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recção ao Thcsoul'O linha reflectido e r:aleulat.io melhor do 
·que ,.·.·~. E a lei conservadora Joi rcstal.Jdccida. 

A emissão de eme1·geneia foi revogada no mínisterio ·~Iur
tinhu, em 1899-.: Mas. ~furtinho previu que outro orgão devia 
substituir aquclle su}mrimido: - para seu succedaneo, ficou 
o ar:t. 6~ da lei de 20 de Julho de 1899 que autorizava o /Go
verno a. retirar do i'undo de garantia do papel-moeda até a 
quantia correspondente a ~o :000$000 paopel para acudir a 
praça em momento$ de crise excepcional. Foi uma medida in
·felfz : - na primeira e unica "·ez que foi chamada a prestar 
seu serviço, levou a mais rapida fallencia o Banco da Repu
blica, que roi auxihado, e não evilou, antBs precipitou, o vio
Icntissimo crah bancaria de 1900, a que ba pouco chamei a 
incineração dos bancos nacionaes. 

O ce.rto é que, cxtincto de raclo o Jundu de garantia, o 
·~:ommcrcio nacional não tem hoje para L1Ue appellar na hora 
de uma crise grave. Mal se desenha no horizonte uma diffi
·culdade commercial. os bancos retrahem-se no cauteloso te
mor de um incendío bancario, em terra um cor:po de bom
beiros que àba1'c, ou circumscreva o fogo. 

- Incrivcl! · 
_ O projecto llm discussão, no art. 5~, -procura dar reme
ôio a essa ommíssão no nosso mecanismo commercial. Mas, 
·ral-o timidamente, c, pcrdoe-se..:nos o adjectivo, inconvenien
temente. A timidez resalta do baixo algarismo de 50. 00() con
tos para attenderem-se. a todas as praças do Brasil. A in
convenienda resa:lta de não ter sido p0lo proj ecto acolhida a 
emissão sobre effeito~ commerciaes de primeira ordem com 
endos.so banc:ario, prirne bills, como dü;em os inglezes e norte...: 
aP']eriCanos. 

:Senhores: o meio vÜ'(;Ulantc de um paiz. tem de ser natu
l'almente () vehiculo de suas transacções monetarias; tem de 
sel'Vil-as c·m todas as suas manifesta<:.:õ,es ·OU modalidades, am
pliando-se ou restringindo-sr;, segundo as transacções nas' pra
ças avultam ou escasseiam. 

Ha uma ligacão de causa a· cffeito ~mtre o volume da 
Circulação monetaria e as opcracõcs rcaes do commercio. A 
emissão de cmergencia, portanto, não 6 uma operação finan
ceira du T'hesouro e por sua natureza uma operação eom
mer.cial, no sentido de que a rcstricção ou .o augm.ento -da cir
culação nada tem que vêr com o au.;mento-ou diminuição de 
~ividas do Thesouro; mas sim deve guardar harmonia exclu
sivamente eom as expansões e contracções da activídade com-
mercia'l do vaiz. . 

Por es~a ra,.;ã·o í'ez-se a grande c notabilissima. rei'orma 
banua;ria dos Estados-Unidos. Alli, como .no Brasil, ainbos 
!P-·aizes essencialmente agrícolas, os lavradores tcein de sup
portar, antes de haverem embolsado os preços das suas co
lheitas, o peso de gastos .de custeio rural c de transportes em 
sommas formidaveis. circumstancia que produz todos os annos, 
em todos o::; Estados. embora em mezcs differente:; do anno, 
;uma tcusão monetaria insuppot·Lavcl. Com o augmenLo das 
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populaçõeg e da producção; .no cabo de a lguns annos, a. ·na
(<íO pôde prosperaf sem o augmento de sua circulação mo
netnria, pelo menos nesses .mom~ntos de ma ior tensão. 

O systema emissão nos Estados Unidos baseiava-se tam
hem no uso das apolices ela divida publka como lastro. 

Os inconven~enLes elo systema impuzeram suo. substitui
r;iín. Alli hoje se emi!Je sobre mercadoria . (que outra cousa 
não é a barra ou a moeda de ouro) ou sobre effeitos commer
ciaes que não são outra causa sinão as mercadorias de pro
dtl{:ção do paiz transformadas em titulas commerciaes fide_, 
dignamente r epresentat.ivos do valor daquellas • .Baseadas nes
:-:rs títulos as emissões de emergencia (que sahem srmpre das 
rf'gras ordinarias) guardarão relação intima com o movi
mento economico do paiz, adaptando:...se a necessidades que 
~iio por natureza variaveis segundo as estações de um mesmo 
nnno . 

. Apresento emenda modificando o projecto nos dons cri
ticados pontos : 1 '>, permittindo que a emissão · de emergen
cia seja feita lambem sobre os effeitos commerciacs, quando 
a~signadbs por dua~ formas acredit:adas e endossadas por 
hancó solido; 2'', autorizando a emissão de. emcrgenciu. até o. 
maximo de 250.000 contos. . · 

Não faltará quem se assuste desse nia:ximo . Mas, crAio 
/'lu, sú a primeira impressão . 

Como venho de expor, a emissão de emergencia está em 
ligação intima com o movimento das operações agr·icolas, in
dustriaes e commerciaes. Portanto, o qu:ant·um destas deve 
:-.rr o criterio a nos dirigir no instituirmos aque!le em con-
fronto com o meio circulante. · 

'Com o cambio a 27, em 1875, o Imperío julgou necessa
r·ia emissão de .ernergencia até o valor de 25 mil contos, para . 
nm meio circulante de 180 mil contos, que servia de vehiculo 
a uma exportat;)ão e importação de 350 mil cont.os, sommadas. 
Era, pois, de 14 % da circulação fidu.ciaria . 

Sobre essas mesmas bases, guardadas as mesmas propor
tões, temos de considerar que nossa actual exportação som
rnada :í importação, orca por. perto de tres c meio milhões de 
1·m1tos, e que nosso meio dr'culante é 1. 72!l. 000:000$000. 

0 SR. SAMPAIO VIDAL - Aliás. desses 1 .729.000 contos. 
1 alvez um milhão se ache immobilisado no interior "' nas 
e a ixas dos bancos. 

0 Sn. . CINCINATO BRAGA - Em pr imeiro logar, para ex
port.acão e. importação cerca de dez vezes maiores, por 10 de
veremos multiplicar aquelles 25 mil contos : is;;o. j á nos dá os 
250 mil contos · de minha emenda . Em segundo Ioga r, quatorze 
por cento de 1 . 729 . 000: 000$ são 242 mil contos. Port.anto. 
minha emenda está de accõrdo com a lei do Imperio. 

Em um ponto ella differe. e important issimo: - nunca 
oeeorrerá o caso de serem emittidos e estarem em circulação 
ao m esmo tempo os 250 mil contos autorizados po~ m inha 
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emençla, o que não acontecia. com os 25 . mil contos da lei de 
. 1.875. Minhã emenda dispõe que a emissão de emer"gencia 
.será feita ~al'\3. attender.em-se estabelecimentos bancarios 
no District.o Federal- e nos Estados, na proporcão do ·valor 
.commer{!ial da exportação de cada um, . dentro do ma:x:imo de 
250 mil contos~. 

Isto quer dizer duas cousas importantes: a) que a au
torização não poderá ser, como sempre tem sido, utilizada só
mente, ou precipuamente, em beneficio da Capital Federal ou 
de alguns bancos proximos desta; ha de t.ocar a todos os ES
tados; que teem todos direito ao beneficio resultante de uma 
faculdade magestatica que é de toda a Na cão; b) nesses· 250 mil 
contos globaes cada Estado tem uma quota-porte reservada 
para seu gozo, correspondente á sua product;ão exportada no 
anno anterior. · · 
. Mais, claramente: a emissão de emergeneia se fará me
diante uma justa proporção ás actividà.des com:merciaes de 
cada Estado, armada assim: 

EXportação total do Brasil está para emissão de . 250 mil 
contos, assim ' como exportação estadual . está para X. Assim 
se encontrará, em cada anno, a quota de emiss~o de emergen
.cia que fica reservada para ser~ exch,lsivamente. recebida, si 
deJla necessHar, pelo Estado em-que se pronuncnar uma cx
.cepcional crise de falta de numeraria . Essa quota parte ja-
mais poderá ser emittida para servir a outro Estado. . 

Ora por sua . formação política e tambem por causa de 
sua situação geographica, neste vasto territorio brasileiro, os 
Estados teem suas crises commeréiaes proprias, muitas vezes 
sem contaminação necessaria e directa com outros Estados.· 
visinhos ou não. P6de-se dizer que cada Estado tem sua eco
nomia separada. Dá-se ás vezes· o caso que o momento de 
crise nos E;stados que vivem do assucar é o momento de .fe
brr. de lucros nos que eX'portam ccreaes / O.utras vezes a crise 
nos centros caféeiros contrasta com exuberaneia na colb.eita 
do cacáu. ou do algodão. As ap~rturas nos merca<;Jos expor
t.adore~ de berva-mate podem não coincidir com as difficul
dades do commercio dl'! carne ou com ·o das fibras textis. A 
indust.ria dos tecidos dr algodão póde estar em momentanea 
crise de stock sem .. sahida no Maranhão, á falta q,e val)ores, no 
momento mesmo em que essa mesma industria póde estar 
ex:ub~rante na Capital Federal. O gado póde estar em . baixa 
no R1o Grande do Sul na hora àe sua. excessiva alta em Be
lém do Pad. As .fabrica's de charutos. na Bahia podem estar 
em syncope passageir~ no mesmo mez de felizes negocias 
para as do Rio Grande do · Sul. 

pe ·ordinario ha um curto periodo -de crise commercíal 
n.o ~mdar-::;e a entrega prlo -commerQio da safra anterior. até 
a vmda ao;:; merca<ios da safra porvindoura. · · · 

' 9rn, a~ épf?cas de safras de uma ' mesma mercadoria no 
~rasll, . var1ai)1 rmmenso n o dceurso do anno, devido á diver
·Sidade dos climas. . 
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Assim, nunca se dará o caso de uma crise excepcional 
crue se ext.enda a um só tempo do extremo norte até o e.n.t'e-
1 ~10 sul do paiz: - nunca. portanto, se dará o caso da n e
r:-essidade da emissão simultanea dos 250 mil contos. Quando 
11ma. emissão .de ernergencia tiver de ser feita para o com
mercio de um Estado, recolhida ou resgatada já terá sido a 
que attendeu·· a outro Estado. .· · 

·Esta emissão é a que impropriamente a linguagem ·coro
roum chama - redesconto bancario. Faz parte de minha 
~menda um dispositivó, para o qual vou .pedir a attenção da 
r:nmara . ... 

Nes.ses descuidos legislativos e administrativos, teem 
dejxado em posicão insustentavel nossos bancos nacionaes, 
•'m :face dos bancos estrangeiros. Estes ultimos, salvo honro
:-a~ eX!cepçõ.eS, ·installam- .se no Bltasil quasi sem realização 
(]{) capital em nosso paiz, e aqui abrem seus guichets aos 
:wultados ~epositos com que recheiam suas caixas. 

Negociam assim mais com o nosso capital do que com o 
rklles. Com o nosso capital .te armam para aviltar nossa pro
·;•ria moeda nos cambias internacionaes. 

Quando se desenha uma crise commE;rcial, são os que· 
menos auxiliam a produccão nacional, para cujas opera~es 
rarjssimamente voltam os. olhos, preferindo jogar no cambio. 

. Porque o din'heiro dos proprios brasileiros é levado.· a 
laes estabelecimentos. de preferencia a ser depositado . nos 
ha.ncos nacionaes? Somente por este motivo: - os deposi
tantes sa.o·em que o oonco estrangeiro, em caso de perigo; téni · 
r ara cru:em appellar, que é sua caixa matriz·; a 'QUal lhe fa
ruHará crecfito de emergencia, pondo-o .ao abrigo da fallen
ria, no ca~o de crise excepcional violenta; esses depositantes 
s::bem. ao mesmo;: tempo. que o banco brasileiro é um des
!:Tae,ado sem arrimo_. que rodará no naufragio, sem t er a 
rrnem ·pedir misericordia, para levantar dinheiro sobre. sua 
rarte!ira, n_or optima que esta seja. Feito este raciocinio 
r,ompairativo. os depositantes muito naturalmente amuem 
:1ns guichetes dos bancos estrangeiros .. . ' 

Eu desejo dar _forca moral e material aos bancos naeio
naes. Por isso. alargando a emissão de soccorro a nossos ban
;'o~. levo a tranauiHidade ao espirito dos detiositantes. Po
r1 t~riío os bancos ·1mcíonaP.s fallir, si forem deshonestamente 
nn incompetentemente administrados. Mas, os bancos brasi-
1PirM prudcntPs. com. boas carteiras eommereiaes, não falli
''iio nunca. por muito penosa que seja a crise commercial que· 
ng circumde: t.i>rão redesconto seguro para seus . titulos. 

Ma:::: ao mesmo tempo nego esse beneficio aos bancos es
f:r:m .. ~eiros. que sejam meros · parasitas de nossa prosperida
~l) : - estes não terão direito a redesconto. quero dizer. a 
(\missiío de soccorro. sinão quando mostrarem que teem em
Pr~gado no 11aiz dous terços pelo menos do seu capit.al no- · 
minal. 0. ·que teem empregado em apo1ices federaes do Brnsil 
pelo monos dez por cento de seu fundo de reserva. 
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Senhores; já abusei de mais de vossos ouvidos. Com as 
medidas que lembro, creio que muito vae ganhar o campo fi
nanceiro e economico do Brasil, isto é, a nos._sa industria, o 
nosso commercio, a nossa la:voura. Presumo mesmo que es- . 
tas medidas são llm empurrão para diante, dado ao- Brasil, no 
caminho da sua riqueza. Sí nesta patriotica presumpção ando 
errado, p_gço perdão á. Paíria adorada pelas ousadias de mi~ 
nha iniciativa. 

Tenh10 dito. (Palm,as prolongadas no' recinto. O oradpr ~ 
v_ivarn,ente cumpTim.entado pm• todos os S'J'S. Depu,tados pre-
sentes.) · 

. .Veem á mesa, são successivamente lidas, upoiadas e en
yiadas á Commissão de Finanças as seguintes 

... 

EMENDAS AO PROJECTO N. 361, 1m 1920 

(2" discussão)· 

N. 18 

:Ao ar.L 1° - Accrescente-se ~ 
§ 7. <> As emissões a que se refere a lettra c não poderão · 

exceder de 200.000 contos em ~irculação para todo o paiZ1 

e só poderão ser applicados em defesa da proàucção agrí
cola exportavel, por meio de emprestimos aos governos dos 
Estados e a .. bancos sobre conhecimentos de tvar1•ants, a ju
ros de 3 ·% ao anno e prazo não maior de 12 mezes; aju
dados que sejam CO!ll .seguros contra fogo a outros riscos, em 
comJ)anhias de· primeira ordem ou por meio· de directa . in~ 
tervenção. do Governo Federal nos mercados para regulari-. 
zaçãD das offertas. . 

§ 8. o Tanto os productos dos emprestimos, como o ca
pital e lucros da dita intervenção, serão recebidos ou con'
vertidos em cambiaes ouro ao cambio do dia, as -q_uaes serão 
remet,tidas aos banqueiros do Brasil em Londres· para con
stituir'em um fundo :permanente de defesa da producção na-
cionaL -

§ 9. o O Governo Federal poderá utilizar-se desse . fundo 
ouro unica e exclusivamente para -defesa D.a producção na
cional, mediante emprestimos a juros de 3 o/o ao anno e 
prazo não maior de 12 mezes, aos governos dos Estados e a 
barncos, sempre sobre warronts de produçtos de difficil de
terioração e -destinados á ·exportação, de modo que não seja 
mutuada quantia superior a 80 o/c da cotação corrente dos 
productos, e que· sejam os emprestimos liquidados sempre :por
meio de cambiaes ouro, ao cambio do dia do pagamento, para 
de novo ser o producto dessas cambiaes recolhido áo fundo 
referido. 
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§ :10. Os contractos de' emprestimos, de que trata o § 9", 
serão registrados no Tribunal de Contas dentro de 15 dias 
contados da data da sua assignatura, e os saques sobre o 
fundo ouro creado nos termos do § ao não terão validade sem 
o visto do mesmo tribunal referente ao respectivo cont!'acto 
devidamente -registrado. 

Sala das sessõ~s, 11 de setembro de 1920. - Cincinato 
Braga. · 

N: 19 

Substitua-se o art .. 5., pelo seguinte: 
Art. 5 ... 1Para attender ás necessidades do commercio por 

motivo de cri!'e excepcional, fica o Governo autcri1..ado a 
emittir notas do Thesouro sobre caução de titulos commer
ciaes de 'Primeira ordem, assignados por duas firmas acre
-ditadas, endossados por banco solido, titulos que não tenham 
mais de 90 dias de prazo a decorrer até seu vencimento. 

§ 1. o ~sta emissão se fará em quantia igual a dous 
terços do valor nominal desses· titulos ·e será destinada ·a 
emprestimos aos bancos endossantes ao juro de até 5 % ao 
anno e prazo maximo de 90 dias.-

§ 2. o Para bancos cuja séde seja situada a distancia não 
veneivel ord~nariamente em viagem ferro-viaria menor de 24! 
huras, poderá o Governo realizar esses emprestiiW)S por in
termedio das agencias locaes do Banco do Brasil, ás quaes os 
mutuarios pagarão commissão que ·for convencionada, não-
maior. de meiQ por cento sobre o capital mutuado. 

. § 3. o Esta emissão será feita para attenderem-se esta
belecimentos bancarios nos Estados e no Distrieto Federal, 
na rproporç.ão do valor approximado da exportação <le cada 
um, no anno anterior, segundo as melhores estatisticas, dentro 
do maximo de 250.000 ·contos emissiveis para todo o paiz. 

§ '4. a Para a realiza~ão destes emprestimos terão pref~
rencia as cooperativas .de .custeio !'Ural, que forneçam ca
'Pitaes a .iuros, salvo caso de mó~a~ não excedentes de o/o ao 
anno. , 

§ 5." O capital e juros dos emprestimos, por oecasião ode 
sua liquidac;ão, serão mediante guia do Thesomo Nacional re
colhidos dire~tamente á Caixa de Àmorti7.ação para serem ahi 
semanalmente incinerados. 

§ 6. o Estes emprestin'los serão realizados em favor de 
bancos .nacionaes, e só o serão em favor de bancos estran
geiros : que mostrarem haver effectivaroente empregado no 
paiz dous terços pelo menos do seu ca-pital e haver empre
gado em titulas da divida publíca da União 10 % pelo menos 
do seu fundo -de rfi!serva. · 

Sala das sessões, 11 de setembro de 1920. - Cincinato 
B.ra(la .. 
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iEncett~da. successivamente a 2a discussão dos arts. 1. o, 
2° 3o 4° e 5o do· projecto n. 361, de 19·210, autorizando a 
emissão de papel-moeda nas bases que estabelece; ficando . 
adiada a votação até que á Gommissão de Finanoas dê pa
recer sobre as emendas offerecidas. 

3" discussão do projecto n. 339, de 1920, abrindo o cre
dito especial de 550:000$, para reparos no ·material fluctuante 
da Alfandega do Rio de Janeiro e acquisição de um holop·hote. 
para a·. ilha de Santa Barbara·; 

. Ebl.cerrada a 3" discussão. · 

. O Sr. Presidente -A lista de presença accusa o compa-
recimento de 13<0 Srs. Deputados. i 

Vae se proceder á votação da materia encerrada. 
Peco aos nobres Deputados que occupern · as -suas cadei-

ras. ·(Pausa.) . 
VotaÇã:o ·do projec'to n. 339, de 1.920, abrindo o cre

dito especial de 550:000$ para reparos no material fluotu
ante da :Alfàndega -do Rio de Janeiro e. acquisição de um ho
lophote para a .ilha de Santa Barbara· (3" discmssão); 

Appr.ovado ·e enviado á Commissão de Redacção ·o se
. guinte 

PROJECTO 

N. 339 - i920 

O Congresso Nacional decreta:· 
Art. :1.° Fica-o Presidente da. Republica autorizado a abrir, 

pelo Ministerio da Fazenda, o· credito especial de 550:000$, 
· que se ilestina aos reparos de que carece o .material flu_. 

ctuante da Alfandega do Rio de Janeiro mais a construcção 
de uma carreira de -embarcações e montagem de um holo
phote na ilha de Santa. Barbara. 

Art. 2." Revogam-se as disposjções em contrario. 
Encerrada a 2"' discussão do artigo unieo -·do projecto nu

mero 225 A, de 1920. autorizando a construir ou a adquirir 
edificios para séde das legações e embaixadas do Brasil na 
exterior; com parecer e emenda da Co,mmissão de Finanças .. 

Approvado em 2" discussã·o o seguinte artigo do 

PRO.TECTO 

N. 225 A-- 1920 

. (Do Senador 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a ~dqliirir ou construir edifkios, ao menos um por anno, 
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para as embaixadas e legações nos paizes estrangeiros, con
tractando condições e pagamentos como fôr mais conveniente, 
abrindo para esse fim os necessarios creditos; revogadas as 
disposições em contrario. 

O Sr . Presidente - O projecto passa á s~ discussão. 
3" discussão do projecto n. 325, de 1920, autorizando a 

ceder, mediante arrendamento. um terreno ao Rio Moto ... Club; 
com substitutivo da ·Commi~são de Finanças. · 

O Sr-· Presidente - Acha-se sobre ·a mesa uma emenda · 
~ewe~li~. · 

E' Üda, apoiada e posta con.junctamente em discussão a 
seguinte 

EMENDA AO PRO:rECTO ~'{. 325, DE 1920 

( 3a discussão) 

Omle convier :· 
Art.. Fic.a o Governo autorizado a, nos termo!5 do art. 1• 

do projecto, arrendar a área cedida a tjtulo precario ao Aero
Club, na ilha do Governador, Ponta do Galeão para, no prazo, 
preço -e condições que se conve,ncionar, ahi estabelecer e man
ter uma escola de aviação civH a aerodromo para provas .des
portivas, oú S<lientificas, aeronauticas, bem como ser utili
r.ado pela navegª{Jão aerea. 

Art. Revogam-se as disposições em contrario. 
SaJ a das sessões. H de setembro de Hl20. - Mauricio dé 

Lacerda. · · 
Encerrada a 3a dis-cussão do projecto n .. 325, de f 920, 

e adiada a votação até que a Commissão de Finanças dê 'pa
recer sobre a emenda offerecida. 

Discu~são unica do parecer n. 26, de !920, indefQrindo o 
requerimento em que Canj:lido Eloy Tassára de Padua pede 
contagem do tempo para a aposentadoria. 

Encerrada e annnunciada a votação, 
Approvado. 
-Disc'nssão unica do parecer n. 27, de -1920, indeferindo o 

requerimento em que o tenente-1coronel Alfredo Vidal pe~e 
relevação de prescripção para receber gratificações addi
cionaes·. 

Encerrada e annnunciada a vota[.lãO. 
Approvado. ~ 

34 discussão do pojecto n. 341. de 1920, abrindo o cre
dito e~pecial de 375: 317$8?8, ciuro, para pag-amento :i So
ciété de Construction du Port de Pernambuco. 

Encerrada e annnunciada a votação •. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 11:3 1 +Página 111 de 112 

92 ANNAES DA CAMARA 

Approvado em 3n discussão e enviado a Commissão de 
Redacção o seguinte ' 

PROJECTO 

N. 341 - 1920 
I 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Fica o Presidente da Republica autorizado a 

abrir pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis 
375:317$828, ouro, que se destina a justificar, no balan~o do 
Thesouro, o pagamento feito, á vista de elausula·de contracto, 
á Société de Const.ruction du Port de Pernambuco, importan
r.ia dP trabalhos executados nos mezes de novembro e dezem
lwo de 1917. 

Art. 2. '' nnvognm-se as d ísposições em contrario. 

O Sr, P"••ldente - O pro,jecto passa á 3" discussão. 
~l· dll'lr 11 4ln Jll'O,jcdo n. 272 A, de 1920, considerando 

dl' ulillllnd1• 1, .1hlie1n n Liga Barbacenense contra o Analpha
br~tismn: 1'0111 JliU'f!r.rl' l'nvor:n;(l] dn Commissão de Constituição 
~~ .lu~l ir·n. 

Enct'rr·ndn o nnnnunr.inda a- v?tação. 
A'pp1·ovado em a• d i~wu!':sfto ~ enviado á Commissão de 

RP11ar·ciin o srgnintr. 
PnOJBCTO 

N. 272 A- 1920 

O Congresso Nacional rr.~olve: 

Ar! íg:o unico. E' considerada instituição· de utilidade pu
blica a Liga Barbacfmense contra o Analhabetismo; revogadas 
as dispoBiçõcs em contrario. 

Encerra-da successivament.e a 2n di~cussão dos arts. 1 o e 
.2° do projecto n. 3~, de 1920, creando o cargo de engenhei
ro-architecto, no Escriptorio de Obras do Ministerio da Jus
tiça; com parecer favoravel da Commissão de Finanças e an-
nunciada a votação. . · 

. Approvados successivamente em 2" discussão os seguiu ... 
tes artigos do 

:pRQJECTO 

N. 366 - 1920 

O · Co.no<>Tesso Nacional decreta: 
Art. 1. o Fica cr,eado o cargo de engenheiro..:arehitecto. 

n~ Escriptorio de Qbras -do ~inisteri~ :da Jy_stiçà e Negoeios 
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Interiores, com OIS encimento:; de ·12 :000$ uor anno, dividi
dos em 8:000$ ·de ordenado e 4:000$, dt.! gratificação, "licven-. 
do ser aproveitado para seu provimento um addido quu 
reuna as nc<:essarias conic:ões de capacidallc teclmí~a. 

Art. 2. u Revogam-se as ·dii:iposiçõe'!i em contrario. 

O Sr. Presidente - ·O· projecto passa á 3~ discussão. 
Discussão ·especial do projccto n. 36-í, de 1920, (rcdacção 

d<Ã emenda destacada do projecto n. 121 B, tie 1919), ele
vando a pr-escripção -em que íncorreu o direito de D. A.delía 
C~bral de Olinda ·~mpello, para receber vencimentos atra
zados -de seu · fall-ecido marido; com parecee contrario da 
Ccmmissão de Firt;mç-.as. 

Encerrada e a·nnunoiada a vota~ão. 
!• Rejeitado ttm .Jisfjussão especial o seguinto 

Pll.OJECTO 
• .. 

N. 364- 1920 

O Congresso Nacional r·eso·lve: 

Art. -1. o Fica relevada a pr-eBcripção em que incoreru o 
direito de D. Adelia · Cabral de O linda Campello, vi uva do 
capitão do Exercito José de Olinda Campello, para receber 
O!õ: vencimentos atrasados ~e seu marido. 

Ai't. 2 ... Revogam-se as disposições em contrario . 
1'" di-scussão do · pr.oject.o n. · 91 A, de 1920, considerando 

válidos pa·ra matricula em cursos superiores os e:x:a:mes da 
Eseola Normal do Districto Federal; com ·parecer contrario 
da Commissão. -de Instrucção Publica. 

Encerrada e annunciada a vola-ção. 
Rejeitado em 1 .. discussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 91 - 1920' 

O Congresso Nacional resolve~ 

~i\.rtig~ unico. São col}.siderados __yálidos· para a m_atri
chla nos cuN>os superiores da Republica, os exa_~es fmaes 
prestados na: Escola Norm~al do nistricto Federal; . revogadas 
a-s disposições e!ll contrano. 

' . 
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O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar vou le
vantar a sessão, designando para segunda-l_feira, 13 do cor-
r·ente, a seguinte / 

ORDE:M DO DIA 

3' discussão do projecto. n. 212 A, de 1920, fixando a 
fo1·ça naval pa..Ta 1921; 

3a discussão do p'roj eeto n. 324 A, de 1920, do Senado, 
autorizando o Jockey Glub a contrahir um emprestimo em 
obrigações ~ portarlor até 5 .0()0 :000$; com pai'ecer fav:O-
r'avel da Commissão de Constituição e Justíca; · . 

, 3~ discussão do projecto n. · 363, de 1920t relevando da 
p:rescripção em que tenham incorrido os jur<+s de apolices e 
outras responsabilidades monetarias da União; 

2• discussão do projecto n. 290 A, de 1920, considerando 
de utilidade publica a Academia de Çommercio de Juiz de 
Fóra; com parecer favoravel da Commissão de Constituição 
'3 Justiça; 

2"" discussãD do projecto'11. 344, de -1920, abrindo o cre
dito e.special de 28 :761$259, para pagamento de g.ratificacões 
a docentes e P.reparadores da Escola ·Militar. 

Levantà-se a sessão ãs 1.6 horas e 30 minutos. 
~ .< 

96~ SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE i 920 . 

PRESIDE..,.CIÀ DOS SRS. BUENO BRAND.Ã:O, PRESIDENTE; EPHIGENIO 
DE SALLES. SUPPLENTE DE SECRETARiú, E BUENO BRANDÃO,. 
PRESIDENTE. 

A's 13 horas, comparecem os Srs. Bueno Brandão~ Costa 
Rego, Mauricio de ·Lacerda, Antonio Nogueira, Diunysio Berr~ 
.t!35, Cunha Machado, Luiz Domingues, J-osé Bar.r.eto, R<ldri .. 
gues Machado, Pil'les RebeHo, · Ar.rpando Burlamaquit Marinha 
de Andrade, Thomaz Rodrigues, Thomaz Accioly, Osorio de 
Paiva, Affonso BaData, Cunha Lima, Simeão Leal, João Ely~ . 
sio. Gonzaga Maranhão, Eduardo Tavares, Gervasi·o Fiora
vante, Corrêa de BPitto, Pereira d•e Lyra, Estacio Coimbra,. 
Austregesilo, Aristarcho Lopes, Luiz Silveka, JoãoO Menezes, 
Leoncio Galrão, Alfredo Ruy, Raul Alves, Elpidio d;e Mes
quita, Rod·rigues Lima, Eugenio Tourtnho, Antonio Aguirre, 
P·aulo · Frontin, Raul Barl"MO, Themistocles de Alm~ida, Ra
miro Braga, Verissimo de Mell{l, Francisco Marcondes, Ma~ 
rio de Paula, Teix·eira Brnndão, Augusto de Lima, Albertino 
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Drumrnond, Landulpho de Magalhães, Zoroast.ro Alvarenga, 
An toro Botelho, Francisco Brcssanc, Fausto Ferraz, Moreira 
Brandão, Franci-sco PaDliello, Honl)rabo Alves, Manoel Ful
gencio, Raul Cardoso, Carlos Garcia, Ferreira Braga, Cinoí
nato Braga, José Rob.ertD, Alberto Sarmento, Marcolino Bar
reto, ~·rudente de Moraes de l\:Ioraes Filho, Veig-a .Miranda, 
Palmeira Ripper, José Lobo, João de Faria, Sampaio Vidal, 
Rodrigues Alves Filho, Carl-os de Campos, Olegario Pinto, Pe
reira Leite, Ottoni Maciel, João Pernetta, Alvaro Baptista, 
Carlos Penafiel, Mar-çal de Escobar, Octavio Ro(}ba, Domin
.:;üs Mascar·enhas e Carlos Maximiliano ( 80) . 

O Sr. Presidente - A lista de presença aceusa o com
parecimento de 80 Srs. Deputados. 

Abre-se a sessão. 

O Sr. l\1:a nricio de Lacerda (servindo. de 2• Secretario) j 
procede á leitura da aeta da sessão antecedente, a qual é, sem 
observações, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa .. se á leitura do expediente. 

· . , O Sr. Costa Rego (supplente, ser'!J.i'T!td9.' de :I" ª-ecrf:.tario)J 
P,rocede á lei:tura do seguinte 

Officios: 

Do Mínisterio da F~en9a, de U do corrente, remettendo 
as seguintes 

INFORMAÇÕES 

Sr. 1 o 'Secretario,da Camara ·dús Deputados: 

N. 72 - Em resposta ao officio de V. Ex. n. 6i8, de 
19 de dezembro de 1918, ao qual veiu annexo o avulso do 
projecto que manda relevar da prescripçjio em. que 'incorreu 
o direito de D. Maria José Viriato de Medeiros á percepção 
da reversão de montepio, tenho. a honra de declarar a V. Ex. 
que o acto deste ministerio julgándo prescripto esse direito 
foi Qaseado em lei e perfeitamente justo, pa;recendo.:.:me que 
a concessão ct·e tal graç.a não convém presentemente aos in
teresses do Thesouro Nacional. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de elevada estima e 
mui ti.~stincta conside;ração. -'Homero Baptista. __., A quem 
fez a requisição. \ ' _. · · 

. Associação Commereial do Rio de Janeiro, · .de 11 do cor
rente, remettendo cópia do telegr~a tia Ass~iacão · Oom-
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mrm!ial de Pelotas, em que são . apresentadas suggestõcs ao 
prujeclo de reorganizaÇão do Banco do Bra:Sil. - A' Commis
sãó de Finanças. 

; · Telcgrammas: 

Aracajú, 7 setembro - Presidente Camara Deputados -
Rio - Tenho honl!a congratular-me V. Ex~ passagem anni
:vcrsario gloriosa data nossa Independencia política .. Aproveito 
este .ensejo communicar V. Ex. installou-se hoje solemne-

. mente, :1" sessão orclinaria f4• legislatura Assembléa Legis~a
tiva, perante qual apresentei mensagem constitucional. Cor:
deaes .saudações. - Pereira Lobo, Presidente estadual.'- In-
teirada.. · 

~acellar, 11 setembro- - Presidente Camara Deputados -
Rio - Falleeeu hoje cidade do Carmo, ex-Deputado federal 
este Estado, Dr. Antonio Augusto Pereira Lima. - Pereira 
Lima. - Inteirada. 

Representação : 

Do Circulo dos Operarios Municipaes, pedindo o anda
. mento do projeeto n. 9, de 1920, apresentado pelo Sr. Depu
tado Paulo de Frontin. - A' Commissão Especial de Legis-
lacão Social. . · 

São successivamente lidos e ficam sobre á mesa até ul
terior deliberação, 'tres projectos do Sr. Vigente Piragibe. 

E' lida e vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 194 B-- 1920 

. .. R~;dacr.:·!lo final do r.rroject-o n. ·I 91 A de ·1920, da Canwra, qwJ 
· ab1·e o credito d~e :1:6.50$, para paoarnento .a .God.'Jfred·J 

Cavalcanti da Cunha Vasconcello-s e José Guedes Corrêa . ' Gonâirn · 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. 1." Fica o Góverno autorizado a abrir, peio M:iniste

rio da Fazenda, o credito especial de 3 :·650$, para occorrer ao 
pagamento de diarias relativas ao exercicio de i919. e que são 
devidas ao encarregado e escrivão do i 4° posto fiscal do Acre, 
Godofredo Cavalcanti da Cunha Vasconcellos e Jos•S Guedes 
úorrêa · Gondim. 

Art . 2." Revoi:;an1-se as dispcsicões ·em contrurio. 
Sala das Commi::;sõcs, 13 de setembro de 119r20. ___, Deodo;to 

~laia. -José Al·ves. - D01•-val Porto. 
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O Sr. Px:esidente ~ Está finda a leitura do · expediente. 
_Commumeo á Camara que termina hoje o prazo de cinco 

sessoes paz:a c recebimento .de emendas, em 2• discussão ao . 
orça~ento da Despeza do l\iinisterio da AgriculLura, Industria. 
e üomnwrcicJ. · . 

O Sr. Corrêa de Brito ( •) ·-Sr. Presidente, dá exposi
(~-ão que fez, perant~ a Commissão de Finanças, o illustre 
leailer da maioria, ao . apresentar o projecto de emissão de
duz-se claramente que e~sa proposta visa dous fins:· amparar 
e defender a producção nacionali concorrer para. melhorar a 
:3ituação monetaria do oaíz . .. 

No brilhante discürso que. ' na · sessão passada, proferiu 
o illustre representante de S. Paulo~ com. o methodo, com a 
clareza,_ a forte decumenta~ão em que costuma vasar todos 
seus· luminosos trabalhos. S, Ex., estudando a situação eco
nomica do paiz, mostrando claramente todos os erros, toda.; 
as . r.au~as .. da nossa desorgani~ação financeira, com o largo 
àescortino, com uma grande visão de estadista, collocando-se 
em pontos de v~sta . elevarlos, em que considerou todo o con
.iunto . da producção . nacional, demonstrou exubei'antei:Qente 
que o ünico .mejo de. , dar combate a essa successão · de âises, 
em qu~ nos vamos debatendo, de modo a nos podermos con
siderar quasi que em crise permanente, nesse afan, traba
lhando .iodos os annos, nessa vã tarefa de supprimir rJeficit3, 
rie promover o eqnilibrío orçamentario, o unir,o meio que s" 
apresentava ao seu e~pirito era dar o mais amplo desenvol-' 
vimento á produccão nacional, estimular, por tQdos os meios, 
a exportação de nossos productos para que em t.roca pude~
semos adquirir o ouro, que viesse sanear o nosso meio cir
culante. 

Cüm razão, disse S . . Ex ., ua sua brilhante oraç.ão, que, não 
('.omo panLsta, sínão é.omo brasileiro, sustentava desassom
b~·adamentc o dever ind~clinavel de defender a producção do 
eaft.•, contra a deprecia!;.ã0 dos seus precos, defendendo assim 
(' trabalho dos produclores, que mais teem concorrido para o 
engrandecimento do Bras'll . . . 

Mas, com o espírito df? justi(~a. conocado nes~e pon~o de 
vista elevado em que oons1derava toda a producl}ao naciOnaL 
S. Ex. dP-clàrou que sustenlava tambem o direito de defesa 
Gc todos os produ~tos que resultam do trabalho l!rasileiro _. 
E ' esse o pontO' de .vista elevado em que f!OS devemo.s co !locar 
para solver esses gra:ndes problema~ n3:~10nae~. 

NinguP.m, . sen~atamente, · poder.a «:ontesta:r o acerto de 
todas as medidas · que cqncorrem para a d~fe~a do· nosso ar
tigo de ·maior producção . . Ql}ando ·a ~~preCiaçao do . seu preço 
acarreta J.)al'a O pa·iZ OS roalO!'CS p!'CJUlZOS. · 0 que é loglCO, (I 

qus revela. a orientacão segura de um governo, que quer 

.('*) Este discurso não foi revisto pelo orado~. 
c.- YGl. vin: 
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. r_es~belecer a sítuação financeira, é que essa ·defesa não se 
hm~te, ~?enas a esse arti_go, mas abranja toda a producção 
nac10~a1, ~. para que SeJa ~ompleto esse plano, devem ser
supprrmi~as to~as as restriçcões á . liberdade de coromereio, 
estabelecida a hvre co;wurr~ncia de' todos os productos, pará 
que P<?SSamos conseguir o f im que todos desejamos, que é o 
aperfeiç-oa~ento . do nosso meio circulante . O que não se com
.prehende e que ao mesme tempo que ·o Governo vem pedir ao 
Congresso recursos para· defender trm dos nossos productos, 
concorra para desvaloriza ~ outro, que se tem valórizà.do por 
causas economicas. · O que é in admissivel é qúe ao mesmo 
tempo que -Se procura defender O desenvolvimento écOhOIDÍCO. 
de varias Estados, se mantenham medidas que contribuem 
exa.etameD:t.e para perturbar a vida ~cononiica de outras. uni
.Gad~s da E'ederacão, que tambem concorrem para o engran-
d~tnmento do paiz. . . 

E' ess~ contradicção, que não póde permanecer, .é essa 
.corttradiccão que, para bem accentuar a unidade de . vistas· dó 
Governo em resolver um problema nacional, precisa desap -". 
pareM:r. · 

o que élesejo, portant.o, bem evidenciàr; senhores, é que, 
na ejhetitla que apresentamos, o nósso ponto de vista é uni-
camente este. · 

• . Não posso comprehender, cottlo estou certo de -que a ca .... 
mar!i- inteira não póde tambero comprehender, que o. Go- . 
·verno, ao mesmo tempo que de vem pedir recursos para de
iender um dos grandes produetos da nossa riqueza, mantenha 
'lim orgão exclusivamente encarre~qo ·de perturbar o fun
ceionamento economico da- producção · de · outros ·Estados. ' 

O que não se comprehenC.e é essa desigualdade -· todos 
veem que estou me r.eferindo ao assucar - que se mántenha 
em relação ao assucar, um regimen odioso, dé excepção, que 
se sujeite esse artigo ao regimen da taxacão de. preços, da· li~ 
~iação de exportação, condemnado hoje e.m todos os paizes 
do mundo. 

Todos sabem que, deante das difficuldaces ·creadas pel~I
'Situacão da guerra, deante da desorganização profunda deter..: · 
minada na economia dos Estados que entraram realmente na 
gtierra, quando diininuiam ou · quask C.esappareciam as fontes 
~e produeção, qttando era impossível obter a importação de 
Ji~óductos necessài'ios . á vida nacional · e, por .con5equenciá 
.esses E stados .ficavam limitados aos recursos de ·q'Ue podiam · 

. diS:pôr dentfQ· ;das projprias <:t'Tonteilras,. coi!lpreh@de-ISe ~ 
tivesse lançado mão desse meio ·para ;gãr.antit a sübsistencia 
"desses Estados. . · .. · . . 

, . . l\tas- mesmo ri esse periodó .está provado hój~ que- ess'âs 
medidas não produziratn o effeito desejado. Na Franca, por 
ex-e;nJplE>; de 1.914 a f9i8, foram '!}romulgadas 743 leis; decrêtós 
e -regulamentos para fixar pret;iOS e regulamen tar a venda dós 
diversos D.roductos. Pois beb, em fevereiro de !9-19, . um Mi
llistro deélar~va da ::';:~ibu,na, do modo mais solemne, mais 
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franco, que essas medidas não tinham produzido absoluta
mente o resultado que se esperava, porque o governo não 
tinha encontraeo meios de fazer -respeitar as suas tabellas. 

'Todos os economistas que se tem ultimamente oocup-ado 
de apurar a situacão economica dos paizes da Em:opa, entre 
outros me lembro de Andr_é Thiers que escreveu um livro 
bastante interessante sobre essa situação, dizem, e é a can
vicção geral, hoje, que o unico meio· de concorrer :para o 
desenvolvimento economico desses paizes é voltar ao regimen 
da inteira liberdade de commercio, isto é, ao respeito a uma 
das liberdades ·essenciaes a um :regimen democratico. O eco
nomista que acabo de citar, commentando essas leis e do
cumentos, a_ssevera que a experiencia derriõnstrou. que não 
é absolutamente admjssivel que a vida da industria e do 
~ommercio fique dependente da boa vontade de um funceio
nario de ministerio, que, com um traço de penna, concedendo 
{)U re-cusando, segundo sua disposicão de espírito, ou quaes~ 
quer outras contingencias, Jlóde enriquecer a uns e causar a 
ruina de outros. /-

. Pois bem, senhores, é esse regimen que ainda permanece 
no Brasil, em relacão unicamente a um dos productos que 
constitue a maior :dqueza de varios Estados e principalmente 
das . Estados do norte. 

O SR .. EsTACio CoiMBRA -· E:x:cepção irritante. 
O SR. Coru:mr.A DE BRITI'o - Ainda ha poucos dias, em 

uma sessão dà Sociedade de Agricultura, e em que· tive o pra
zer de · ouvir a palavra autorizada · de um distincto compa
triota nosso. que já occupou com brilho e distimcão uma 
cadeira nesta Casa, Sr. Dr. Miguel .Calmón, elle se referia a 
essa situacão de desigualdade em que actualmente se mantém 
o Brasil;- em palavras que peço permissão á Camara. para. re-
:Produ:r.ir.. · 

Disse S. Ex.: 
(;Mas, ha um ponto de maior relevancia que ainda 

depende da acção do Mi.nisterio da Agricultura, :refere
se o orador á liberdade do trabalho e do commereio. 

Póde affirmar que na Franca só pôde ha,ver. incre
mento na_ produccão do trigo quando o Ministerio da 
Agricultura garantia a liberdade do commercio. 
. . Só no ·nrasii é qtie essas medidas não poderão ser 
·b-llffidéntes ? !=l6 aqui a agricultura· deverá trabaJhar 
sem saber como vender, quando póde vender ? · 

Não L Nós poderiamos hoje, em relação a certos 
productos; occ'upar uma posicão privilêgiada, si não 
fóra o embaraço creado pelo Governo ha. cerca de dous 

. annos, Q que levou o ·desanimo aos productores · que só 
então trabalhavam para supprir as necessidades in
ternas, tolhidos que estayam de d~ expansãQ ás suas 
activid9.d_es_.; __ ... _, ~-- ........... ___ ._ :..::....~ . ; 
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Refere-se o orador ao algodão e ao assucar . 
. Na Europa admiravam-se . os seus homens, per..,. 

guntaram-lhe muitas vezes, porque o Brasil dispondo 
de tão grande extensão territorial, de tão bons climas. 
não · dava maioP incremento á producção do assucar ê 
do · algodão. Teve diffieuldades ·em responder, · princi
palmente por que· -não queria no estrangeiro accusar o 
Governo do seu paiz, mas, aqui p6de dizer que não lhe 

, faHam os recursos natur aes, não . lhe fatam o ·capital 
-nem ·a jníciativa dos particulares, mas, apenas, :L fé 
pol'QUe o Governo a tirou. 

Hoje na Europa, a despeito do que referem os te
legrammas publicados pelos · jornaes, póde attestar que 
é decisiva a tendencia para a volta da liberdade do ' 
commercio e do trabalQp, ifl.l como a.conteeia ante.s -aa 
guerra.~ 

Essa · attib.J.de, Sr. · .Presid-ente, iníqua, odiosa, .. em r elacão 
-ao assucar, · não se justifica ainda dearite da verdadeira si 
tuação ·do ·nosso paiz. Sabem J/V. EEx. que a eievação do 
preço ·do · assucar não resqlta absolutamente da especulação; 
resulta da grande ,reducção que soffreu a: producção mundial 
desse genero peJa quasi suppréssão. do assucar de· tJeterraba. 

Antes . da ·guerra, a beterraba concorria nos · .mereados 
mundiaes . com uma · .producçãó de oito milhões e· meio de· to:
neladas . . · Po_is . bem, a safra actual pouco ex:cederá de dous 
milhões. '·. _ . . · -

Deante dessa deficieucia do producto, surge a natural eon
.sequencia da elevação .. dos preços. 

Os paizes producfores· de canna se teem aproveitado dessa: 
.situação anormal, que todos consideram transitoria. · 

Só o p roductor brasileiro, que tem lutado com as maióres 
d1fficuldades, ® e tem atravessado as crises mais angustiosas, 
E"empre desamparado pelos poderes püblicos, sem credito; sem 
:ínstruccão agricola e profissional, '&em estações experimentaes, 
ctesprovidQ dós : meios que concorrem _para o desenvolv1mento 

. <ia industria' do assucar de canna em paizes, como Java, Hawai 
·e Cuba, que teem . encontrado os elementos poderosos · que au
xiliam o aperfeiçoamento da cultura da canna, para me ... 
lhorar os processos industriaes, e, · po'r conseguinte, reduzir o 
custo da producção, só o productor brasileiro, · repito~ é que 
n ão póde aproveitar essa r.lpportunidade de desafogo, que se 

·lhe · offerece; e não póde -ter lucros proveitosos, porque o Go, 
· :verno interveni para, anniquilar as iniçiativas particulares. que 

· ·se esforçam em· restaurar a importancia economica dessa pro
ducção, que ·o Sr. Presidente da Republica, em ·sua mensagem, 
declara haver decahido. . . ·' · · 

E ' ju~fo, senhores; exactamente _quando todas as inicia
tivas particulares se :esfo.r.ç.am para restaurar essa irnportaneia 
economica decahida, quando se · pr.ocura desenvolver, elevar, 
melhorar, :.aperfeiçoar, a producção do pai:i ~ é justo . que 
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o Governo, que nenhum auxilio lhe tem presta-do. até hoje, 
·venha emparaçar o esJorço do productor, para nÍanler um 
orgão, cuja unica funcção é impedir que o assucar· brasileiro 
13eja vendido nos mercados estrangeiros pelo pre<;o que lhe b 
offereddo pela mais livre concurrencia? (Muüo bem.) 

Não· preciso dizer á Cari:J.ara da verdadeira situação ;ia 
industria assucareira, quero aperras ·accentuar o seguinte: a 
producção do assucar no Brasil sempre ·excedeu ás necessi
dades do consumo. Em épocas anterior'es á guerra, quando o 
productor do assucar lut.ava ·com as maiores di.fficuldades e 
produzia ainda por preço E> elevados, pela defici encia e em
baraços das condições de trabalho, era obrigado a exportar. 
mesmo eom -prejuízos, principalmente Pernambuco, aquillo 
que excedia ás solícitações de consumo nacional, afim de im-:
pedir a superabundancia do g·enero e. consequentemente. a· 
sua depreciaÇão. · 

No :periodo da guerra, a siutaç.ão mudou: os mercados 
estrangeiros, desfalcados, procuram ·o producto e offerecem 
maiores perços, pelo que todos se podem aproveitar da si
tuação, menos o Brasil, isso porqlie o Governo n~o quer .. 
. Sabemos qus ·foi a -defesa dos interesses -do consumi:lor 

o· zelo p?.las class-es menos abastadas, uma erronea aprecia
ção dos factos aqui allegados, o que motivou e serviu para; 
justificar a c-reação dP.sRe orgão que .se chamou Commissa-
Tiad-o da Alimentação Publica. · . 

Mas estavamos em periodo de gue-rra; o GnvP.rno tomou 
essa resoluçãó sob protesto de graves perturbações da ordem 
publica, em unia quadra em que tudo era apr.ove.it.a1lo para 
activar a fermentação dos· elementos do ana-rchismo;. mas 
n::i.' quadra actual, quando a opinião publica quer confiar no 
:resp€.itO á liberdade, no respeito a todos os dire.itos. não se 
comprehende qU.P- ~e mantenha um regimP.n que ataca de 
frente a Constituição, que atMa todos os direitos e que vem 
prejudicar a uma ~?ra.nde parte da população rló Bra.Ril, que 
trabalha afim de concorrer para a grandtlza e prosperidade 
do paiz, que se vê desanimada, cheia de receios, incapacitada 
de trab;~Jhar com a confiança que o trabalho exige para tirar 
a r~muneração necessaria. Não é justo que permanec~ tal 
~mm· . - ~- · 

Sr. Presidente, não quero·liP-ljllnrar-me na tribuna e se
rin longo expor aqui os grandes prejuízos que a aecãn desse 
or.gão perturbador e compressor já teai causado;:' principal
mente .. nà praça de Pernambuco, que é o Estado de. maior ex-
J)orta~ão de assucar. · 

. Comprehe:ridrm os nobres collega.s que não ha possibili..o 
dade de iransacções comm~rr.iaes sem uma certa segvrança, 
·em um ·regimen de imtahi1idade que força o commerciante 
a faltar a seus compromissos e c'ontractos. 

Já, na safra pa-ssada, con ideraveis foram os prejuizos 
acarretados pela accão l:lesse or~ão que, inesperadameJ:?te, 
intervém, se:rp atte~der aos pr{ljuwos que possa causar 'JlO 
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-comroercio, e guiado unicamente· por cale ui os e i-nformacõ·es 
mais ou menos tendencio..sas que são fornecidos no IPercado 
.ilo Rio de J anéiro. · · · • · 

· Agorà mesmo quero most1ar o grande prejuízo que, 
a acção desse orgão perturbad9r já causou á prod'l,lCCão du 
assuca,.r -no Br-asiL Vou ler o arttgo publicado em um jorn~l 
qe PernaillbuBo,. o qual -define claramente a situaçã.c): · ' 

illurante o mez de maio ·e junho o preco do M
sucar nos Estados Unidos attingiu a 23 e 24 c-entavos, 
por libra, ante taes 'bases, Cuba e Java e outros ·mer
.cados :pr-oductores, , venderam avultadissimas quanti
da.cles, p~ra embarque-s 9,té dezembro nas· mesmas ·ci:ln
-dições. Só Pernambuco. com unia safra já então' esti.,. · 
mada. em cerca de tres milhões de saccos, pvderia te"L' 
collocado nos mercados americanos 1 . 500 ~ 000 saccos, 
ficando ·ainda corri. as reservas necessarias- para ·o" con-
sumo do paiz. · , · :·· · 

As ·propostas dos compradores americanos foram 
vantaJosas· e não faltaram naquelle momento; entre., 
tanto, por u.m justo receio, das dif-fícu,ldades ' da ex
portacão ou de· accão da Superintendencia evitou quasi 

. pop comp"let.o tae.s vendas para as ·rntregas futuras, ·as 
q1Jaes representariám cerca de quarenta milhões de 
odollars, como passarri()S a demonstrar,· apandonando .. as 
bases mais altas e tomando como mécl.ia o preç.o de 20, 
centavos por libra. de assue~r crystal. ·ter·ero.o~ ~32 I~-: 
bras (peso approx1mado de cada sacco a:. 20 ·. ceR-tayo~ 
ou $26 .. 40 por sç:cco de 60 kilos q-q~ multipl~~~~q~ 
por 1:500.000 é igual a $39.600. OQO. ·• -~-

Foram, por cousequencia, 40 milhões de dollars, quro, 
que a accão da. ·S'l];perint~n-9·en(}i~ impediu entra~~~m parª· f~ 
~rasil. · 

< •.• Ora, hoje, devi-de ~ hai~~ ·.qp !ri·er~do a~~-:
ricano, não ·se: 'Po~e:ria .obt~I' mais de ~o c~nta.y9s por 
libra ÓU ·Seja -uln~ 4ifferença ~ar!i menos em, r~Q9.0{)0 
de $19.800.000 que ao cambio Mtual de 5$399 por 

. dollar, repres.~nta-m réis ~P4. 940 :000$000. Por. ~:rutro 
lado, a ven;da ~e. cambia~s nq ayulta?'p Y.~lor {f!e. c~ca 

. de 40 milhões.Ae dollar.s, t~ria ~v1.f.aJjo. ~ g1,.1é-da do 
p.Ç)sso cambi9, ~-qual, veiP. :en,c.~r~c·er ·en; ~~is ge 30~ 
a· 'farinha de trigQ, · os macbinismos .. ~gneql-~~, o ;k~~:r<>

.. , :z.er)ce .. e tudo emf~rn que import~mps- da · ~·~!j~ . e em 
:.. alta $Cala. Isto ~6 quanto ~ P~rp.a;rp.bp.cq, ~ompute.,.~e 
. ~go:ra os :p;r-,ejp.izO'S dos : p-eril!li~. J!lercaq·çs pr:odQCt91"~~ 
de assucar e. a ·§!)rnma d-os ]r~ w~os s~r::~ .. v~f<i,a~ira-

, mente. fantastioo..~, · · · · /·. · · · . 

:E~· ah~, Osr. Pr-es1-~en~, p1ep.a .. ~nt·e jl.J:stific-ªda a. n~~~~ 
sidadie imprescindível <le fazermos u·esapp-ar.ecer todas as 
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res.tricÇões á lih~rdade de -commercio, si ê e:x:acto q~e- o Go-. 
verno quer _:re(.lllz~.r, ,q,e P.'lodo çoncreto, esse plano de . def~sa. 
da pro(j.ucçao l)aC.lQ:p..a~ e de sa-neamento do nosso meiO .cu·..., 
eiüante. · - · · · · · 

Fo,i com este intuito :que a bancada pernambucana apre
SEJ:!.tOu uma emenda, que está prestigiada por numerosas 

ass1gnaturas de membros de varias bancadas desta Casa, que, 
.. como nós, comprehendem que esse :plano de defesa da pro-. 
ôucoão nacional n.ão ficaria completo, seria injusto, inniquo 
r: inacceitavel, desde que permanecesse o regimen de odiosa 
cx:cepçã,o pa,ra um dos nossos artigos. Por consequencia, para 
que sejam satisfeitos os .dous ob.jec.tos a que se destina o pro
jecto ...,__ a regt),lariz:;t~ão da ciroulação ll)onetaria do paiz e a 
defesa da produc<ião naeional - é indispensavel supprimir 
todas as r~~triccõ~s á lh·-re exportação de nossos productos, 
mantendo ~~ Sl,I.a p~enitude a liberdade 9-e commercio, re
conhecida por todos como uma das bases essenciaes -para o 
de~~U,Y.OlY.irn~ntp ~ P.J;Qgr~;;.s.o · do pa~ . 

. Cre.ío · que não . pr~cisa d~zer · ~ais nada, certo de que, 
com o apoio Q~ gr.ap.Qe maioriâ desta Casa, seja restabelecida 
a liberd!l,def. igualdad,e e justiça com que devem concorrer to
rtos, aql.ielles que tr!lbaJhaw para que, emfim, se restaure a 
fé n~ ~çlminist:çaç~o do nosso paiz que, como disse o Dr .. Mi
gl;lel . C~bp.o~, con\ribuiu grandemente pa,ra que não· pudes"'" 
semos assumir-,. dl1r-ante o per-iodo dti guerra, a posição a que 
davam direito o.s J,lÇ>sso;; recrursos naturaes. · · 

. Rece_beu- a ban.c.ada a que tenb,o -a honra de pertencer dous 
tel~amínas., $endo p.m de São . Paulq e outro de Pernaml:luco. 
Porque~ no. momento,." não tenho o de São Paulo, leio o pro-
cedent"f! de Per.ii:ambuoO., q qüal diz ô seg1,1inte: -

«Bancâda -P·ernambuoo Camara Federal - Rio Ja
neiro -.. - As classes wnservadoras em grand,e reunião 
hoje por · unanimidade approvaram uma moção de 
appl~usos a . aetuaJ altitude dessa bancada diante da 
critica situação do eommercio de assucar ante a entra.,. 
vadora acção do Commissa:r.iado e esperam que sem 
'desfallecimento os representantes dos Estados assuca
reiros perseverell\t na _mesma attitude at~ victor.ia .nosso 
desideratum _ Saúdacoes. - Manae_t P1into, presidente 
assemblé:u · 

';I.'enho dito. (M~tito bem; muito b~m. O opado:r. é muito 
cump'l'imentado.) . 

----() Sr, Ra.m.iro :Brag;~. (pel!l O'fde-m) ,....:..· St'. P.res.i4~1lt~. tr~..,. 
zendo á Ç;).ro3J]a a poticia, Qll .fallecimynto do :Q_r • .A,IJ.toniu Au-

. g11st,G Pen~ira Li!pa, v~:p.hq - ,a.qhçi~r sejam tpb:utad~s á:.· me
m~ria do íH9~tre , ex~in~q as !IÇF!l~nagens que co~t~llla:W-9~
pr~star a toQ.os~&q~eil.e~ qqe s~ dlstmgue+Jl AA s-q.a. traJ~~torH~ 
n~ vida publica. · · · 
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Politico no ap.tigo e no actua-l regimen, elle. se destaeou 
pelo seu v:dor intrínseco. 

Deputado estadual e Deputado federal, sempre esteve 
cercado de uma a.tmosphera de estima e admiração dos seus 
concidadão& e dos seus ·pares. (Apoiados.) 

Esta Casa ainda tem bf!m ni!ida a lembranc,:a do brilhan
tismo com que ~qui figurou, sendo elevad(). pelo seu mereci-• 
mertl.o, ao alto posto de 1" Vice-Presidente da Camara. 

A b.ancada. fluminense o teve a illustral-a, em um::r. de 
suas legisla tu t'af:. como leadrn·. c o Dr. Pereira Lima deixou 
em nossos Annaes parlamentares um rastro luminoso. da sua 
int.(>Jlígoncia, do seu patriotismo e da honestidade com que 
8llcarava todas as questões. (Apoiados.) . 

Assim. solicito a V. Ex. que consulte a Casa sob;re si con
cede seja lançado na acta dos no~sos trabalhos um voto de pe
~ar pelo seu fallecimento. (Muito bem; muito bem.) 

Approvado o requerimento do Sr. Ramiro Braga. 

O Sr. C~Ios Maximiliano (movimento geral de attenção)' 
S:r. Pres1dente, coherente com a minha maneira de enca

ra: qua Iqner pro.ie•;t.o <le ~mis~ão -de moeda fiduciaria, por 
m1m tolerada apenas como medida· de u~rgencia. evitei tcmar 
parte em discussõ~s, que, prolongando-se. adiariam à ad- . 
yento de uma solução por todos considerada de necessidade 
1mmcdiata. Por isso, deixei encerrar o debate, preferindo. no 
expedient.e, agora, e, si Rão tiver tempo· bastante, na ordem 
do dia. e'ril seguida, para o qu~ já estou inscript.o', expender 
tonsiderações que me jul~;"o obrigado a fazer. 

1'\ão posso, entretantn. dP.ixar de manifestar prelimjnar
mente o meu pezar de dive.rgir dos reEpónsaveis pelas idPas 

· ccntidas no projecto n. 361, embora as irijuncções do metJ de
Yer de Deputado fallem mais alto· do que as exh~encias da 
amisarle, que i·eclamariam condescendencia e silenêio. · 

Não comprehendo como o actual Governo, firme, bem 
inspirad0 P- rfl·seluto q11llnrlo AnfrAnta os prohlP-mas ·~a v~~=: ·~ 
PO!r vezes irritantes, relativos á hygiene, á educa~ão nMio-. 
nal e á rernodeJação. â moderna, das forças armadas, procede 
com cnrta insegurança de roteiro e· contenta..-se com promPS
sas imprecisas e meros expedientes, de eWcacia lii~r.nt iVE~t 
no campo cconomicó e financeiro, p1rip.cipal theatro de· ar.~ão 
l"los estadistas contemporanP.n~. no anál de prefArencia osten
t!l.m rigidez de pulso e clarividencia das opiniões. 

Em rapida exposição justificativa de emendas. ·eu affir...; 
me i, ~ ag:ora rP.pit.á: um c:hP.fe de financas asseme.lha-se ao 
m3.irechal em batalha. Off~nsiva suhita, opportuna e infre:;.. 
pida pt)de garantir a vi~toria: uma tP.rgiver;;;a~!'io. um engano, · 
üm ·momento perdido faz fu~irem as possibilidades do exit.o 
e transforma em desastre o t.riumpho que parecia certo. 

Si em tres mezes (e não pa:rece pouco temno) houv~ssem 
os· podP.res nuh1icos estmlarlo ~ :re~olvido o problema de im
portancia vital para o Brasil - o da elasticidade da circula-
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cão; ~m nov:ernbro do _anuo passado; os primeiros symptomas 
-da cr1se ter1am encontrado a ag:r1cultura, a. industria e o 
(!Ommercio apparelhados para a luta. No sul os xarquead•Jres, 
auxiliados pelos bancos particulares, animados pelo auxilio 
'immediato da -earteira de redescontos creada no banco semi
o"!'ficial. entTariam em eoncurrencia com os tru.sts norte-ame
ricanos; a safra seria igual as precedentes; abateriam deze
ua·s de milhares de bo is, que ficaram nas invernadas, one
r-ando os fazendeiros com os juros do capital despendido na. 
acqui.sição dos animaes; a forte exportação de carnes e cou
~·os drenaria para o Brasil o ouro europeu. melhorando a · n.,sso 
favor o balanço das transacçõ~s internacionaes. Vacilla!'am; 
~ o mal recrudesceu, attingindo Matto Grosso e Goyaz : Tam
hem a borracha e o cacáo, acudidos ~ tempo, manteriam pre
ços mais compensadores; e o café não soffreria a baixa ines-

. pe.rada e violmta, que apavorou a . todos os que se interE.l:-3Sam 
pela prosperidade do paiz. 

Não gastaram em cogitac.;ões noventa dias apenas; sem que· 
surgis!'e .uma soluc-ão (jefinitiva transcorreràm quatOit'ze me
zes, tempo .de sobra, não apenas para um competente, um es
pecialista, .nm t('Ch~iCO aSf.ndai' a f1mdo QUalquer problema 
~upel'veniímte, mas tambem p·ara um hospede em assumptos 
moMtarios fazer cuTso integral de Economia Politica e 
Scümcia das Financas. · 
. Durantn esse longo prazo o gado bâixou trinta por cento 

no sul; a borracha continuou na sua crise constante, de.sam
pa:rada, abando'f\ada pelos poderes federacs; resentiu-se das 
mesmas con:::equencias da falta de recursoí' bancarios para lu
tar contra a usura dos exploradores estrangeiros, o eacào. a 
producçfio bra~ilr~ira, ·essencialmente b~rasileira, gBnuinamente 
brasileira do nor1 t' do paiz. Ao influxo do Executivo, nomea
roam <i.O).lta commissão para elaborar o plano de reforma do 
Banco do Brasil ; dt>po1~ de interesEantissimos debates, surgiu 
um pro.iecto, com peoer.nas eivas, repar~~·~is. facilm*'mte. 
Quando todos '!~peravant a solução definitiva, no s~.<'tido 1Jos. 
e;::tud.,::: rnitcrada;; ;.r,•7.!''3 annunciados. eis cr tuJ Be uH:'\'~ a run~o 
üiam~tralrncnte oppvd{J o timão governai:.::rlal. ·....:~n~ t.!f' sn
l) i I o. no sr.ia àa 1 :omm:,;!:·ãiJ de Finança..:, 13 !ngn depr)i~ no pie
nario da Carnara dos Deputados; um projecto que ainda nã<Y 
obteve um só defensor na tribuna, destinado a crea~r um· ap
parelho de emissão tastreada .de modo original, e illímitada, 
jorrando, em jacto continuo, do proprio Thesouro. Como 
o que se propõe." tem um caracter de pm'pet.uídade, não ha li
mites para o cn.umtum., nBm para o tempo; todos pe_rceberam 
o abandono tardio da idéa do banco central de redesconto,inutil 
e até nocivo. ao lado da torrente dP. papel nacional qne 
de· erario se despenharia sobre um lencol de papel estran-
geiro, na proporção de um para tres. · 

Não me consta que haja em paiz algum o poder discre
cionario. <ie emittir, delegado pelo Parlamento a quem .quer 
que se,ia. A propria Caixa de Cop.versão, que .trocava papel 
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po1o ·~eu justo valor em ouro amoedado, ao cambio vigente, 
e não na ba.:;e de tres para um. como alvitra. o Governo; a 
propt-ia Caixa teve sempre limite para as suas emissões vi
·gorosamente lastreadas. Para que o Banco de França possa 
acudir a todas as emergencias e .necessidades de numerario, 
não se lhe -determinou a quantidade do :last.ro relativo ás ce
dulas circUlantes; porém fixaram, embDra muito al.to, em 
quatro milhares, o maximo de emissão. Poder illimitado de 
emittir só .se comprehe.nde onde não haja Parlamento. . 

. Com indiscutível competencia e conhecida habilidade, 
mde recinto discorreu -Iongámente um orador attribuindo a 
alguns factores mathematicos a causa das oscillações do cam
bio; considerou-as como resultados do balanço das trans
acções internacionaes. 

Por mais respeito que me merel}a o parecer do preclaro· 
collega, não posso acceitar a sua doutrina sinão como meia 
verda.de. E' talvez um mal brasileiro o de encarar os proble
mas por ' uma da-s suas f aGes apenas, :POr maior que seJa . a 
sua complexidade. Por isso tambero, · não raro, ae.ceitaroos 
como so·luções definitivaAS simples· expedientes, de effieacia 
transitaria. A's e~tatisticas e:x:hibidas pelo distincto orador 
seria possível accrescentar outras relativas a-J Chile e á, Repu
blica ·Argentina e · publicadas por Guilherme Subercasseaux, 
para provar que é poesivel augmentar a massa ·de papel
moeda sem provocar a baixa do cambio; verificou-se o facto 
n:.1 Governo do Sr. Wencesláo Braz. Isto e.onv:ence apenas de 
que só por si o volume dos bilhetes e:m úireulação não ·influe 
m alta ou na ba-ixa .. _ 

O SR. BENTo DE MIRANDA - Muito bem. 
O SR, CARL·os MAXIMILIANO -Levada a these ás suas ul

timas consequencias, i~to é, réserva·dos ·;chidados exclusivos , 
para o balanço d!ls transacções .intcrnacionaes, voltariamos áS 
loucuras inftacionistas do. Governo Proviso:r~o brasileiro, ou 
dos parlamentos do Paragaay, e desprezariàroos os factore~ 
psyehologicos, de influencia immcdiata e fDrte sobre o .cam
bio, como sobre todas as operações que agitam o mercado fi-
nanceiro. · 

Imagine-se o efféito que no exterior causará o facto de 
s~ attribuir, em plena crise, ao Executivo a faculdade de 
emitti:t:' á vontade, e eternamente; de sorte que se não pos3a 
acompanhar com exaetidão o curso desse derrame de mo~da 
fiduciaría. 

~o capitar é .. desconfiado" ~ Com a mais justificada sus:.. 
peita e consequen-te reserva· os argenú:\tios allie~nigenas exa
minarão as propostas. de negocioe com um paiz cuja parla
mento se <Iespe de suas prerogativas financeiras mais i.mpor
tantes, em proveito do Executivo. 

À confiança, mais preciosa que o dinheiro; não pe~siste 
quando se patenteia a inseguridade no roteirq. Durante qua
torze mezes debate-6e o Brasil em uma crise de numeraria; 
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innumeros estudiosos e <iistinctos _.homens .praticos porfiam 
em resolvei-a; obtem-se o que é raro em povo latino, a. un,a
nimidade <los v.otos, o accôr<io comp-leto das opiniões sobre 
um ponto: o meio de estabelecer a elasticidade da circulação 
consiste em reformar o systema bancario, creando um appa
relho adoptado pelos povos cultos, o banco -central de redes-

· conto. 
o SR. B&~TO DE MIRA..:." DA - V. Ex:_ p·ermi tte : tenho sé

. rias duvidas a . respeito. 
O SR. SAMPAIO VmAL - Apparelho .que .tem por si cerca 

de WO ~nnos de experiencia. 
_ O SR. CARLos MA..\:I'MILIAJ."'o "'7" Justamente. Deixarei para 

o fim do meu pobre discurso a resposta ao n obre Deputado 
pelo Pará. De momento, entretanto, replicarei á obj ecoão pel~ 
propria obj ecção. Si o banco d!ól redescontos não era uma so
Iuç~o cer-ta, porque perderam com ella tanto tempo ? Si ·er(!. 
boa, porque a· abandonaram? Leva-se neste paiz mais de 
anno, apenas paril dizer que um projecto não presta, e isto 
em plena crise de tod~ a prooucçã,.o nacio~al ? · · 

O SR. SAMPAIO Vm~ -. - Teriam abandonado ? • 
O SR. CA~os 1\lAxiMILIANo - Propõe-se crear um appa

re1ho permanente de €!lli5i;ião pelo Thesouro, systema co~
pl~t;i.~ente o.pposto. 

0 SR. SAMPAIO VIDAL - Póde ser uma. ·SOlução interme· 
dia r-ia. · 

o SR, cARLos MAXIMILIANO' - Como, si não na li~ite n~Í:I1 
quanto ao tempo nem quanto ao mo~tante, do papel ·emittido ? 

Insisto np vai9:r dos factores psychologicos. Que co~i~_~a 
póq·e in&pirar lá fóra um paiz em que se adapta, como base 
de estudos de um problema grave, solução determinada, e 
q-q_atoi'ie inez.es · d,epois, quando todos os trabalhos comple
mentares cheg~I'l1 ao seu termo, baL~a de subito a orde~ 
de come.çar de novot adoptado processo .diametralmente cp
posto, condemnad0 e retrogrado ? 

O · estrangeiro não êxamina apenas o balanço das 
tra!!Gações·. inte!'nado'rln.es; repara muito mas . attitud.es o.os 
dirigentes ·e na passividade e incompetencia. dos· dirigidos. 

Insistamos em assignalar os defeitos do novo plano fi
na·nçoefro, em tom · ~speitoso, porém desassombra!lb e· fir-me . 
O aireito de critica transforma-se, para o Deputado, . em .de
ver, que· elle cumpre sem descer das alturas serenas da con ... 
trQv:ersia d,outrin.aria. 

· · O prüjec.to e.stbelece. como lastro das nota'S ·do T.J:i.esouro,, . 
além cro i:mro..:: amoedado ·ou em barra. ti tu los, QUfQ, estrqngei- · 
ro!?, sobre qs qunes. se e~ittirá na · .proporcão de tres para um. 

· Eq-qipa,ra, po:rtant.q, · ao :metal nobre, em absoluto, . Q papel 
europeu, · · 
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4:Üuro é o que ouro vale» - sempre se considerou adagio 
popular, applioavel em transacções vulgares, de effeito imme-: 
diato; nunca um preceito ·financeiro, digno dos labios de um 
homem de sciencia. O particula r, em pequenos negocios, póde 
adaptai-o; por exemplo, recebendo, por um debito de duzen
tos mil réis, um boi ou um poroo. Na alta finança, porém, 
nada Lelll o valor permanente do ouro; títulos e mercadorias 
estão su.i eitos ás oscillac.;ões dos prec;os, ás variantes de cota
ções; não se comparam, portanto. com a moeda sonante, na 
estabilidade do padrão. Nolavel brasileiro, representante do 
Districto Federal, já demonstrou, na Oàmara que os titulas 
hrasileiros do Funding loan e os c.onsulidados inglezes, embora 
paga.veis em ouro, · se acham muito abaixo do par. Portanto, 
no mundoo dos negoc.jós, no campo .dal:l operações bancarias 
vultuo:::as e a prazo, O proprio ouro, e SÓ eHe, é o que ouro 
vale. Entre nós, os poderes pubhcos parecem adaptar aquel
la doutrina financeira de pequeno "lavrad:or; porque pto
j cctam equiparar o papel estrangeiro ao ouro nacional, e pre-
fet'em, nas. alfandeg:as, os vales ouro do Banco do Brasil á 
moeda mct.allica, do que uma vez resultou, já, a não entrada. 
no erario, do ouro nominalmente arrecadado; porque· 0 Banco 
o-. não possuía, nem · podia ~dquiril-o. · 

A regra classica não é a que o projecto annuncia: emit
te-se sobre ouro, amoedado ou em barra, na proporção de tres 
vezes o valor desle; por~m quanto ao papel, seja elle qual 
for, o prPceito sempre foi outro . . . 

Pagam-se os titulas ao par ou com pequeno desconto; 
nunca elles serviram de lastro para tres vezes o seu valor-, 
embora resgaLaveis em moeda sonante, como succedia nos 
pa.izes de circulação metallica . " 
· Ainda mesmo que o projecto n. 361 fosse technicamen-
te perfeito como ' 0r~=•ador de um apparelho para valorizar ou· 
desculpar as emissões conti nuas; ainda· assim o seu appa

. recimento subi to seria deploravel, por evidenciar mudança 
vielPnta d.e OI:ientação e, portanto, abalar a confiança no des
cortino '-' firmesa de pulso dos que dirigem os destinos do 
Brasil. 

. O SR. PRESIDENTE- Previno a(\ nobre Deputado que estái 
E1sgotad'a a hora do· expediente . 

O SR. CARLos ~lAxiMILIANo - Obedeco a V. Ex., e.· 
como estou inscrinto sobre o pr1meiro projecto em discus
:=;ão, fallareí na ordem do dia. {Mu.ito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expe-
diente. 

Vae-se passar á ordem do dia . (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs . Andrade Bezerra, Epliigenio de 
Salles, Dorval Porto. Souza Castro. Bento Miranda, Agrippin~ 
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Azevedo, João Cabral, lldefonso Albano, F·rederico Borges, José 
Augusto, Solon de Lucena, BalLha.zar Pereira, Arnaldo Bastos, 
Alexandrino Rocha, Austregesilo, Turiano Campello, Julio de 
Mello, Rodrigues Doria, Deodato Maia, Octavio ~langabeira, Pi
I·es de Carvalho, Pacheco Mendes, .João l\langabeira, Seabra Fi
lho, Arlindo Leone, José Maria, Leão Velloso, Manoel Moojaràim, 
Heitor de Souza, Sampaio Corrêa, Nicanor Nascimento, Salles 
Filho, Vicente Piragibe, Macedo Soares, Manoel Reis, João 
Guimarães, José de Moraes, José Alves, Ribeiro Junqueira, 
Francisco Valladares, José Bonifacio, Raul Sá, Waldomiro de 
Magalhães, Vaz de Mello, Mello Franco, Salles Junior, Barros 
Penteado, Cesar Vergueiro, Eloy Chaves, Manoel Villaboim, 
Arnolpho Azevedo, Luiz Bartholomeu, Celso Bayma e João 
Simplicio (53) . 

Deixam de <·omparecer os Srs. A:rthur Collares Moreira, 
Felb:. PachBco, Juvenal Lamartine, Annibal Tolodo, Octacilio 
de Albuquerque, Monteiro de Souza, Abel Chermont. Cher
mont de Miranda. Practo Lopes, HerctA.lano Parga, Hermino 
Earroso, l\lor~ira da Rocha, Vicente Saboya, Thomaz Caval
canti, Alberto Maranhão, Oscar Soares, Arnaldo Bastos, Pedro 
Corrêa, Natalício Camhoim, Alfredo de Maya, .M)guel Pal
meira. Mendonça Martins, Manoel Nobre, Pedro Lago, Lauro 
Víllaa Bôas, Castro Rebcllo. l\larío Hermes, Ubald ino de Assis, 
Arlindo Fragoso, Torquato Moreira, Ubaldo Ramalhete, Octa
vio tia Ror.ha ~Iirauda, Azurém Furtado, Aristides Caire. Men
de-s Tavares, Norival de Freitas, Lengruber Filho, José 'J.'o
lentino, · Azevedo Sodré, Buarque de Nazare th, Raul Fernan
d~s • .Jo;:;é Gonçalves, Hcr·culano Cesar, Matta .Mar.hado, Silveira 
BruiP, Antonio Car los, . Emílio Jardim, ·Americo Lopes, Senna 
Figueiredo. Gomes Lima, Odilon de Andrade, Lamounier ·Go
dofr~do . .Tosino de~ Aran,io. Jayme Gomes, Alaor Prata, Ca
millo Pratos, ErlgnrrJo da Cunha, Pedro Co">La, Ram'Os Caiado, 
Ayres da Silva, Tullo .Jayme, Severí:mo Marques. Costa Mar
qu~s, Luiz Xavier, :\bclon Bn.pl.isla. Pcreim de Oliveira, Eu
genio Müller. Gunwrc:incJo Ribas, E\'<uistc; ~'l.maral, · Augusto 
Pestana, Alcides .Maya. Nabuco de Guuvêa, F lores da Cunha, 
Barbosa Gon!:.alves 13 ,Joaquim Osorio (75). 

ORiDEM DO DIA; 

O Sr. Presidente - A lista de presença acousa o compa-
recimento de 1.33 Srs. Deputados. . 
, Vae-se procedeJ: t'ts votações das matarias que se acham 
sobre á 1{csa. 

Peço aos· nobres Deputados que occupem as suas cadeiras. 
(Pausa. ) 

. Yão ser considerados objecto de .del.ibe-ração .tres proje-
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. ~ão successivamente lidos e considerados objecto de deli-
il.etação os seguintes 

PROJECTi>S 

N. 384 - 1920 

Manda que os officiaes d4 B1·igada Po"liciai, compulsionados em 
19.f 8, o sejam no posto · immediatamenté superior ao posto 
que ,tinham 

O Congresso X,acionai resolve: 
.A.rt . f.o Os officiaes da Brigada Policial, rei•ormados 

compulsoriamente em 1918, sei-o-hão, inde-pendente do t empo 
dP serviço, no posto 1mmediatamente superior ao posto effe
cUvo que tinham no serviço a.ctivo na ·data em que fo
ram compulsados, percebendo os vencimentos actuaes daquelle 
posto, si assim requererem e renunciando a quaesquer recla-
mações administrativa ou judiciaria. · 

Art. 2.0 Revogam-se ·as disposiç;ões em contrario. 
S~la das sessões, H de setembro de 1920. - Vicente F. 

C. Piragibe. - A's Commissões de Marinha e Guerra e de Fi
nanças. 

N. 385 - 1920 

Providencia sobre o provimento , das VD{jas 4e tabell~o de notas 

O Congressó .:N:acional resolve: 
Art. 1.0 Nos casos de vaga de labellião de notas no Distri

Cto Federal serão obrigatoriamente providos os successores, 
os tabelliães interinos e os escreventes, .que tenham funccio
nado com secretario de mesas eleitoraes pelo menos durante 
uma legislatura . · . · . 

~4..rt . 2.0 Revogam-se as disposioões em contrario. 
· Sala das sessões, H de setembro d e 1920. - Vicente F. 

C. Pirauibe. - A' Commissão de Constituição e Justica. t-

N. 386 - 1920 
t, 

'Equipara os inspectores de alumnos do CoUegio Pedro li aos 
. · de 1• classe do.s coUegios militares·-

O Congresso !N':acional resolve : 
. f 

Art. i.o Os inspectores de alumnos do. ·Collegio Pedro II 
ficam equiparados, para todos os effeitos, aos inspectores de 
~lumnos d~ la ~l~ss~ dos collegios m,ilitares. 

I 
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Art. 2.0 Revogam-se as disposiç.ões em contrario. 
Sala das sessões, 11 de setembro de 1920. - Vicente F. 

C. Piragibe. · 

Justificação 

Para justificar o ·presente projecto basta esta circumstan
cia: os funccionarios acima percebem ainda hoje os venci
mentos da tabella de 1887, ou ~ejam 200$ mcnsaes. A repre
sentação a Que estão obrigados esses servidores do Estado, o 
preço por está hoje a vida são ·j J.stificativos bastantes do pro
jecto, que certamente merecerá a approvação da Commissão 
de Flinancas. - .A' Commi~são de Finanças. 

· O Sr. Presidente ·- Estão findas as votações. Passa-se 
:is ma terias em discussão. . 

3~ discussão do P.roj t:cto n. 212 A, de 1920, fixando a 
força naval para 1921. . · 

O Sr. Presidente ·- Acham-se sobre á mesa tres emendas 
que vão Sel' lidas. 

São successivaraente lidas, apoiadas e enviadas as Com
missões de Marinha e Guerra e de Finanças as seguintes 

F.M~DAS Ao PRÓ.tEaro N. 212 At: DE 1920 

(3• discu~são) 

Accrescente-se onde convier: 
Art. E' .augment.ado de vinte e quatro (2,í.) o nomero 

·de capitães de corveta. 
Art. Os officiaes superiores e gen3raes da Armada 

graduadcs terão direito a reforma, como si effectívos fossem. 
Art. E1 autorizado o Governo a remodelar e r·eorgani-

zar os quadros existentes, de accôirdo com as couveniencias do 
serviço, · 

Sala· das sessões 13 de. setembro de i920. - Frandsco 
;vaUadares. 

N. 2 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Na vigen~~a da presente · lei, os o:flficiaes .da 

'Armada que tiverem mais de 40 annos de serviço; terão direito 
a réforma, nCl posto superior. 

Sala das 5:essões, 13 de setenibrc· de 1920 . .,...... Francüco 
YaUaoo1-éS. 
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K lida, al)oiada c ellYiada ú Commissão de Marinha ·e 
Guerra a ·seguinte 

1-:~lE!'\'D.'\ AO PHtlJJ:;CTU ~, .:H2 A; DE 1920· 

(3~ di~Lmssão) 

N. 3 
Onde convier : 

:Fica aoprovaQ.o para todos os · effeitos o regulamento que 
baixou com o de ereto n. 1/1. 250, de 7 de julho de 1920 poden
do o Governo no mesmo regulamento, admitt:r , durante o anno 
da vigencia rla presente lei, por decreto ou decretos especiaes, 
as. modificações que forem aconselhadas pela experiencia. 

Gamara .dos .Deputados, 13 de setembro de 19'20. -Ar
·m.ando Bt~.rlamaqu.i. · 

(A lei n. 14.250 de 7 de julho de 1920, será publicada 
d<Jpois. ). . · 

- O Sr. Carlos Maximiliano (movimento de attenção) -· - · 
<-- Sr. Presidente. proa<>guirei nas consid~rações que vinha fa

zendo. Illustre Deputado desenvolveu, h a pouco, acerba cri ti-
c~ da obra de Joaquim l\iurtinho _ Todo grande homem tem 
grandes defeitos . Sobrelevam a estes os meritos exceP,cionaes, 
os serviços relevantes ao paiz, o brilho das obras immored·ouras 
O erro fundamental de Murtinho talvez consista no desprezo 
da maxima,- á primeira vista paradoJral, do fundador da so
cinlogia: «Tudo é relativo ; eis a unica verdade ab~olut~ .Apo-t 
log:~ta de uma doutrina, orientado e energico, elle não at-. ~. 
tendeu em nada á relatividade do momento; desprezou, com 
certo exagero, as circum.::tal!cias, e naturalmente atting-;u o 
objectivo collirnado, causando uma série de males, evitaveis 
alguns sem prejuízo da obra de conjunto. O lado sympathico, 
superhumano daquelle varão preciaro consistiu no desassom
bro com que elle traoou, no mar revolto da política e da ad-- -< 
m;nistra~~ão brasileira no momento, urna rota segura, certa. 
invariavel, e bravamente, heroicamente, singrou por ella, 
comprometten<.lo a popularidade sua e do Pre~idente, impa
vide, ·sorridente, sereno, olympico, sem ler siquer as criticas 
á sua pessoa, mantendo a corajosa affirmação de um prin
cipio, a execução integral de um pr ogramma. a firmeza da 
directriz unica, em uma terra onde raros homens publicas se 
mostram rapazes de querer !:'eis mezes seguidos a mesma 
cousa.. (.4. rwiruios. ) O povo, ante esses gigantes, no prtmeiro 
momento l:lrneac.;a apedrejar o obstinado; mas, depois da vi
ctClria, contempla. pelas costas, maravilhado e respeitoso, o 
valente qll~ }Jassou .. No Brasil, sohretudo, o que diminue o 
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preslig-io do~ polilicos, ·~ a facilidade com que, ante o menor 
r~mbaraço OU incommoJo, abandonamos nas alturas O C[Ue pre
gámos quando cscalnvarnos o poder. No campo da~ finanças, 
então, o rna1 repercute causando "!!1cslculavel damno; extin
gue a confiança. fador psychologico do credito. valiosíssimo, 
indiscutivC"l. Por isso affirrncL c insisto agora: vcor do que 
uma oi'ienla(:ão errada vare~.:c-mc ê insegurida.de na .orien-
tarão. · · 

• Ainda pnz· outro motivo, Sr. , Presidente. vibraram os 
m~m: nervos, redigi uma fJmenda. c vim a esla tribuna. quando 
a voz m e falta c todos os elementos de lula me escasseiam. 
(Nilo opoiad.os.) 

A ~rise não começou agora; explodiu em novPmbeo ou 
dezembro, em plena safra do gado. Assisti in lor:u <W sPu drs
<iobramento. Os trusts norte-americanos retrahiram-sc para 
for0ar a baixa elos pr<~r;o~ dos ~ovin0:3; pon~m, elovat·am us 
~uas propostas. quando viram us xarqueadorcs em actividade. 
Este:::, Eê'nlretan{o, recuaram logo; porque os bancos recusa
ram abrir nova:; contas-coreentes devedoras, pur vcrrm as 
caixas baixando dia a dia e não contarem com um apparelho 
de rcdesconto, para, na eventuêlJlidadc de uma corrida, des
carregarem as carteiras do ef feitos commercciaes c s0 pro
verem de numerario. Com a retirada dos 'Concurrenlcs. vol
taram os lrnsts ás manobras baixista~; os invernadort'S fra
cos entregaram-se perdendo dinheiro; os fortes resistiram; 
pcio que a safra correu desanimada. e o Brasil deixou de Ycn
der ah:rum milhares de contos de réis de coueo. conservas c 
carn(~s~ P.ong;eladas. Os vendedores da boreacha, ·acudidOs a 
tempo, amvarados, protegidos peJos poderes fedcraos, teriam 
lutado galhardamente, obtido melhores preços, drenado mah; 
ouro pm·a o paiz" 

O me~ mo succedcriu com o ·C'acúo. 
Em relação ao assucar· o -caso é unico. De::;ncccssarios 

novos eslurlos; o artigo ostava r.m alta: enormr. a produc-ção; 
:otocks vuHuor::os; grande procura; venda assegurada de quan
.tidadeF= avaliadas !lor: um Deputado· pernambuc<h'1o? em qua
renta mii!1õcs df' dollars. Fez-se pecr do que deixar da auxi
lipr~ prohibiu-se a exportação, afim de que uma qidade con
lõnmisse generos baratos :í custa do BrasiJ inteiro. 

· Veda-~e a entrada . do OUl'O, quando a escassez de cobertu
l'al:l prcdpila a baixa do cambio, que desceu, em meics, de 
dezoito a doze! 

Em toda parte as medidas reguladoras dos preços tiveram 
caracter· g~ral; ninguem se l<>mbrou de instituir dictadura dt> 
viveres em provcH0 apen::u; de Paris, Berlim ou ·washingt.on. 

· Cumpi'e recordar ainda, que, ao discutir-se o projecto de 
lei destinado a r-evigorar .em tcmpc, de paz o Commissariado 
da Alimentação instit.uido para o período da guerra, a Camara 
rülirou do texto u~ ·disposições que autorizavam o Executivo a 
restringir a exportação. · 

C.- Vol. VIII 8 
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Pcis, bem; ninguem vibrou, ninguem se moveu, emquanto 
perderam dinheiro os produetores de gado, borracha, cacau, e 
assucar. Afinal a crise attingiu o café. 1\-Iudou violentamente 
á secna; peecipitaram-se todos; abandõnaram-se livros e pro
,jectos amontcados durante quatorze mezes, para o estudo do 
vroblema banca rio; nem se perdeu tempo em coordenar argu
mentos explicativos da inesperada mudança de rU)llo; propo-z
se, ãe afogadilhc, emissão illimitada, para a:.mparar uma sarra 
apenas em começo. . · . 

. Dirão: assim succedeu, porque se tratava do nosso prin
cipal producto. Vou mais longe; aífirmo que é o coração da 
economia· nacional. · 

Insurjo-me, entretanto, contra essa medicina morosa e 
deshumana que só se move · quando a molestia attinge o 
coração. -

OE que as;_;im procedem, revelam desconhecer a inf.luencia 
do~ infinitamente pequenos, em Physiologia como ·em Scien
cia Social. Ha um adagio inglez applicavel ao caso : «Cuida dos 
shillings que as .libras ·se cuidam por si». O verdadeiro eco
nomista. vela pelas pequenas cousas, que se perdem mais fa
cilmente, e a ac:cumulação de ,pequenos damnos occasiona 
vnltuoso de{icit. Os grandes valores não. se extraviam do 
me:::. mo modo; chamam logo a attenção, como succedeu. com. o. 
cal"/.; pelo <i,.ue sempre se accode a tempo de conjurar o · perigo. 
Uma série de pequenos males, de infiltrações nocivas, de "Ve
neno~ lentos, corroem o o-rganismo robusto, mina-m existen
cias juvenis,. tcrnando improfícua a intervencão .energioa dos 
esculapio~ retardatarios . 

O assucar baixou bastante;_ a- safra do gado termino;l; . 
muil,a borracha foi · v~ndida por preoo infimo; o café, ampa- · 
rado, attenuará o mal ; não evitará o de{icit no bal~nço annual 
uas transacções internacionaes. . 

Sem emissão, . coir'. uma simples carteira de redesconto 
a berro · em novembro, · não se teria verificado o r etrahimento 
dos bancos particulares, que, só no Rio Gran-de do Sul, prende- . 
ram em caixa setenta· e um mil contos; si abrissem a tempo a 
va.lvula por todos reelàmada, salvariam, não só o ea.fé, mas a 
prcducção nacional inteira. . 
. . 4s alturas de poder, sobretudo para os financeiros em 
·épocas ox:ccpcionaes, são campos de. -acção; jámais de éxpe
riencia . · · ·· 

Sr. Presidente. O projecto n. 36i, como está redigido~ 
não resolve c problema da elasticidade da circulação, que . é o 
principal, e permant1nte: além disso, por sua complexidade, 
não !}restará os serviços de uma providencia urgente. · H a 
falta de _dinheiro no Thesouro e de numeraria nas praça;; 
commerc.Ia.es. Vote-se emissão de urgencia, em decreto sim
ples, r~d1g1do em poucas phrases. Preferiram crear um appa
relho complicado e eterno. Choveram emendas. Prolongar.:.~e
ha o debate. Por sua vez o Senado .tin:ibrar'á em revelar ouf-- ' . 
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tura, colla.borando cxhaustivamente, e devolvendo-nos o tra
balho transformado em caleidoscopio. Nessa por-fia de erudi
ção e amor proprio perderemos talvez outros quatorze mezes. 
QFando a lei fõr afinal sanccionada, já não haverá mais café 
nas fazendas, nem assucar nas usinas. 

Votemos medida· de occasião; simples, clara, de marcha 
rapida; e retomemos a., directriz abandonada. 

Com o projecto n. 361, apenas se procura valorizar a 
moeda fiduciaria. Não basta. Ainda mesmo que se attingi~e 
ao ideal, á circulação do ouro; ficaria de pé, como o demo~tra 
a historia financeira dos paizes cultos, o problema bancario •. 
:Foi especialmente, para pôr em relevo mais uma illusão- dos 
autores do novo plano financeiro, que me con-aiderei cbrigado 
a vir ã tribuna. O lastro metallico, preso no erario, mantem 
rígida a circulação, cujo e!asterio se aléanca por meiD do re
desconto. Propuzeram ·meias medidas apenas; o problema 3 
mais vasto. _ · .. 

· A Alleinanha, por P.xemplo, antes da guerra não tinha 
. moeda fiduciaria. Eutretanto, sentia a necessidade de a per
f eiçoar cada 'vez mais o systema quanto ao meio circulante •. 
.Alli os grandes e·conomista~ ainda estudavam os problen1as 
monetados, P. concluiam pela superioridade da emissão ban
caria sobre a do Thesouro, embora apoiadas, uma e out!'a, 
sobre lastro valioso_. . 

. ·Eis o que .preceitua Guilherme Roscher em um dos seis . 
granr.les volumes do mais moderno tratado tudesco de Eco
nomia Poi.i!!_ca e Scie~cia das Fi.nanlias ; 

«De todos os succedaneos da moeda. o melh.or é 
· a boa nota de bancÇ>. O papel .do Estadó será empre

gado, quasí sempre, .r omo meio de pagamento; o ban
caria, como expressão de capital; aquelle apparecerá, 
na ma,ior parte das vezes, em mãos q_ue o não queiram 
empregar productivamente, por conseguinte sem ren
-der juros; este será recebido como emprestimo, isto é, 
dando juros. O papel do Estado, além do fundo de 
resga-te a elle expressamente desti:na-do, não conta.- com 
outra cobertura; a.o passo ·.Que as notas de ·banco são 
tambem cobertas pelas letras, penhores, etc., que servi
ram para a sua acquisioão. A superioridade da nota 
bancaria c_ensistc, sobretudo, em que a respectiva emis
são não excede ás nece-ssidades do mercado; ao passo 
que a abundancia do papel do T·hesouro se regúla por 
opiniões arbitrarias. e, mais commummente, segundo 
as necessidades illimitadas do Estado pa;ra os respecti
vos pagamentos.,. (Nati()n(lJ,okrmo.mik des Hande'-s ~ 
Gewe-;•bf~ei.s_ses, .7° ed., pag. 393.) 

Não fallarei da lrigla-terra anterior a 19H; porque não 
parece logico adaptar -eoroo paradigma um paiz em demazia 
distan-ciado do nosso, no terreno finan-ceiro; "\n•:_-_-;anto era o 
mais a~tadp de tocloa_o; . . ..... 
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A Fr·anca de tal m aneira ~e r.n·eoccupou com a elasticidade 
d'l drc.ulação que não fixou limite para o papel bancario em 
rcladio ao lastro mclalir.o. · 

'Not; Eslado~ Unido:; o:- Pl'nprios ttlc'Oricos prec-onizam a 
emi~::;ão ·úc cmc~rgencia, ;;aran tida · por effeilos comrnerciacs, 
e um.a organizacão bancaria moderna que se adapte iti: cir
crnusLancias ::;uprrveniení.t>~. c:umo meios de attenuar as cl'i
~cs. . {Professor Laurcncc Laughlin, The PrinciJJles of Jloney, 
101H. pags. !d5-Hi.) 

Em 1913, pa.ra. lornat· mais elastka a t;ireulação, a ;lei 
fH~r·mittiu ()H(-' se Nni Uis:;em notas sobre titulos comrnerdaes, 
levados a dcscon Lo ou a rcdesconto. (EvcreU Kimball. Thc: 
:YaNonal Goverr~>n<r.•nt of tlu: f j nitf!d $tntcs, ·t920. oa:;s. ~65-uG.) 

O eminente homem IHJlJlic·o e p rofeswr chileno Guilher- ' 
mel Subercascaux, assim se cxpdn1:e: 

«l1clat.ivam0nte ~t elastiddadc do systmna monet.a-
, r io peide dizer-se que um pavei-mocda composto unica 

c t>xclusiYamr.nfr ·dr bilhetes do Estado cst(t em des
vantajosa condi~ão pa-ra amoldar:.se ás cxigcne.ias va
l'iavcís da dreulac·fío. Não hu uma base ou norma ob.ie
cl.iva ·para graduá r, de · accôrdo {:Om · clla, as enliissõcs 
üs nceessidadPs dn m(~rcado; proceue-sc por anrcc·ia
c;õcs arbitraria~. · Succede a miudo que são as oper-~
Qõcs do mercadü que se devc~m amoldar á quanti-àade 
de bilhetes em t"irr ulação, e não a qua·ntidade . de bilhe
tes em circulaç~o ás operat;.õcs do mel'cado. » {El Papel 
Ai une da, Hl 12 . pag. ~59 . ) 

·Em l:ic;;u ida u Pl 'Pc:laro C'X-' ~linistro rla Fazenda n:~corda 
(JU!', ante O clamor col!~r.livo C para a U. : .. :.·:· ÚS ~lCC~~ssidatlPS 
do~ bant os c da circulac:ão em geral, o Governo Clt il!mo emit
iiu 11apel- mm!'da em 18D8. Pelas mesnvas razõe~ :; , ~ voltou ao 
exnNlienlc perigoso ~m ! !lU 1 ~ de ·novo, em 1 OOG ; ainda em 
HlOi: tamhcm P.m J91~. · 

Con1 emiUir em jacto descontínuo e \'iolento. vrovol'~vam 
a inflac;ãu, a al!.a gera·! do:-; IH'CI}OS, d-o que resultava a t:.risc! 
seguinte, remediada p elo nwsrno Pl'Occsso antiquado c falho. 

«0 Estado ini'ln<' na dirccção do Banco t! em ::;ua 
J)Oii !ica monetaria: quasi pú·dc·l dizer- se (lue ,; o proprio 
E~tado que ernilte por inlermtC-dio do BatH~u privile
gia·tlo. neg-ula-~C O ll10Ul.antc das !~llriÍfiSÕP.s de b illJCLCS 
:relas necessidades monetarías do mertado, conforniC' 
a s Jlropos t.a:> de cmprc~slimos e opcra~;ões de dcseonto; 
:)ti sr-gundn a~ neee:::sidad~ financeü·a~.>> . (-Qp. cit.., 
11ag . ?ti.t. :, 

A Republiea .. :\r;:::cnt ina. em H.112. aiém do fundo de ton
vel'são. eOlllO garantÍu do papel do era!'iO. po~suia O OUl'O de- . 
po.Sitado na Caixa de Convu~ão, por esta n~ce"hido. em i.t~t\,a 
$:>. respectivas uoLas, ,ao cambio pre~ixad().•: Sommado tc1do A 
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'jlap·el Circulante, do Thesouro . c <ia Caixa, c Lodo o ouro ofn
c_ialm t?ntt~ :;unrdad·o, resultava que o lastro correspondia a 
íl.~ % do valor dos bilhetes emittidos; ao 11asso que.no Banco 
de Fran(~a a propor<:üo (lesei a a. 53,8 o/o. n no Rc.ichsbank a 
~\·0,8 o/o. Pois bem, apPzar dl~ssa csplcndida siluação monela 
ria, ficou <ln pú, rPclamundo estudo, o pt'Oblrma de elas
ticidade d'a eireu !ação. Em Hl U o '3Hn istro Ro~a propoz emit
tir sobr~a. la~h'o ouro, l.i r·ado do fundo d<' cOlr .. ;en;~n, ~ par-a -
(lr!;conlo de f'ff>'ilos comnwrcia~s. (Lionel Mrtsson Fnrt?stic1'
I.e~ Cail'sc::: de Convrrsion et la RM"orme !\londaire cn:t Argen
tine t:'L au Br'f~Sil, EH3, pag:s . ltfl-50 c -:!15-Hi). 

Ins istiram post.eriOI'J)l('lliP no a~sump t o. H a pour.o ainda 
~e d'isculiu. no Congr0.s~o , exef'llr>ntr JWOjeelo, ao qual o Pre
sidcnle Irig-0~·en contrapoz outro, mais ·arrojado : o do Legisla
tivo jns tituia um banr·o ~''mi-o l"fieinl: o ExcenliYo , a liber
uad~ d(~ cmi,-.são bancaria~ Em Lodo ra~0 havia cnLre as duas 
eorrent.es \1m ponto d r. eonvl'rgcuda: arnhas l'eeonlieciam a 
O{'c: e:c:sidaclc do abandonar · I) sy;;t0ma. ríg ido, s Pm ela~lerio, <la 
d·~rrnrtHl dl' papPl-moeda IWlo prnprin crn r i o ou pela Caixa. 
de ConY<·'I'C.:ào f'XelnsiYamen lf'. · 

O Sn. BE"NTo ?lliP.A~o~ft- A Arg·l)nLina pôd<' crcar bancos 
emissores. l)Orqup pÓssur ~randc fíU::tnti d•ade ele outo . 

. O SR . -C~n.Los l\L\xn.rrLrANn - H a o pavor . de que parti
lha o m eu lwilltant.e én \!C'ga. c! r sr insli tuir no Bras il a emis~>ão 
ha:nearia . :\[ostrarei , d'aclui lla pouco, a or igem d'•ssc medo. 
sem fundamrnlo snrio . Em lodo (aso, como corre ili ac:-ão, póde
.<;e adoptar o meio termo: E>missão pelo proprio ThPsouro, po
r(:·m. exr:lns iYamenle P<H'U rede~conto. isto ~. nnll'l'g-on nos ban
co::;, sob r-aução de 1-it.u l o~. r~omo :>r prn.l ir..on ~:nlri.' os ameri
c>nno::. do Norte. 

S.emc1h anti' pror0s~n o;r-rr>rr~cf' rlous ~:rwo.ny(lni.entfJS. :0 
primeiro Co que a derrama de papel do prarw nun.ea cessrt 
mecan iearnent0. como a bancaria; (~ sempre se~ uida de nova:'l 
emissõr~, r.om o succeclcll n0 Chile c no Bragíl: eu propr io 
-declaro. a l l.o e . bom som, qnr dentro dr um anno, ~c agora :;e 
não abandonar defini I ivamon te o processo asia t. ic.n, assü;ti
r ci afl d<C'bai.P rP.lafivo a ·novo jorro dr papnl fh~ curso forçado. 
O segundo mal prov1~m das delongas dá bur~aucracia, dessa 
machina emperrada, que- ninguem consr.f'UC' fazer rnover-s~ 
deprrssa, por· mais que. a azeite o Congress o rro libPraliclade.s 
constantes . 

O Sn, Jo.:\.o CABR.o\T, - F. é a::;sim. mai ~ ou menos. em 
toda. pnrf.P. . · 

O Sn. f:Am,os :}fiAXI:\ríT.T.·\~0 - DI"! p leno nceôrilo-; Enl.r~>-
1 anlo 0 Sl'rVit;O de' redC':::con to. !)f' la ~ua J.H'nprin nal11l'eza, f!Xi ge 
prf~S tP.za r dedsão. f:' i o~ runf'icnnar·i n~ JlCrdPI'f'm I rmpn fllll 
~esolvrr t]Ua<'s .n~ I itul(l~ . aec<'i lnvrb ,·o mo garantia do [Hlp··l 
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emittido, ninguem voltará a elles, o apparelho ·se tornará 
vistosa inutilidad'c, como a Camara de Campensação e . outros 
que possuímos. Em todo o&so, antes redesconto de papel do 
Thesouro do que · o .aclual regimen do laissez fai>.'V!, la.f.sse; 
vasser. . 

Cumpre ainda · assignalar que, até mesmo sem o banco 
emissor, os .poderes publicos poderiam ter amparado melhor 
a produção nacional. Não o instituiu a Argentina; mas alli 
existe organizlação bancaria inqomwravel!rnen~ superior á: 
nossa; o credito agrícola, que nos falta. O proprif, Ban.c'o <ie 
Ia Nación presta muito .melhores serviços do que essa int!tili
dade cara que se chama Banco do Brasil, . inimiga do red-es
conto, indffferente ás oscillações do cambio, .tão cheia de pri
vilegias como imprestavel m.a pratica. 

Os nossos males eternizam-se; porque só enfrentam os 
problemas, sobretudo os econornicos B financeiros·, nos mo
mentos de crisE, ás pressas, emquanto nos instiga o aguilhão 
da :nee>essídade. Por 1sso,· adoptamos a pena e:x:pedientes ooca
síonaes, providen.Cias de momento, calmantes e palliativos. 
Passada a borrasca, d'esarmad.o continua o productor, ludi
)lrio da ganaJD.cia do intermediaria, .flue aufere o melhor lucro 
das ' 'alorizações artificiaes e do tp.halho honrado do agri
cultor tenaz. · · · .. · · 

Sr. Presidente. Objecta-se que se encontram eivas C:i- " 
versas no projecto de reforma bancada elabora-do -por uma 
Commissão de technicos. 

N.ão perdemos 0 "\1eZO de criticar, em vez d'e eonstruir . 
Realmente aquelle trabalho, r.omo toda obra humana, tem 

àefeitos; porém re.paraveis todos . Em_ rapida JP.itura, eu pro-
prio not.0i t.res . · 

E'stabeleceram q'lle se recolhesse ao banco o dinheiro do 
Thcsouro. dia a dia . Não se trata de um · instituto official; 
elle seria serni-official apenas: ' teria accionistas. Logo não 
sr .iustifica a ordem de confiai' a particulares, e sem juros. 
o dinheiro da Nação. O dispositivo, entretanto, pode ser sup-
primido. sem desfigurar o projecto. Elimine-se. · 

Outro defeito. reparavel. consiste em se não determinar 
a taxa de cambio para converter as acções . papel em acções 
ouro. Com üma pennada se preenche o claro. · -

Emfirn, fJrohibe-se que o Banco ·do Brasil desconte effei
tos commercines nas praçag onde funccionarem tres · bancos 
párticulares, isto é, em todas as cidades importantes do paiz. 
Uma das vantagens do banco semi-officíal consiste exacta
mente em forc:ar a bai."Ya da tn~a do desconto. Como o Estado 
prefere a!'l. vant.agenF; mediatas ao 1-u~ro irnmediato, cria fa
cilidades ao eommercio, á industria .e á agrir.ultura. empres
tando sobre ti tu los. com um d fl~conto modico. Os outros esta
belccimenl.os de cr~dito, ou acompanham a taxa. ou ficam ás 
rno~cas, não :lffectuam operação nenhuma. ,. · 
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Dahi a vantagem da concurr.encia semi-offieia.l, em- todas 
as prac.as. Basta abrir qualquet;..rjornal bem informado, para .. 
verificar que a taxa vigorante 'para os descontos é a fixada 
pelo instituto em que o E stado predomina: Banco de Franca, 
aqui; Banco da ~terra, alli; Reischsbank, acolá. 

Ob.iecta-se. como fez o illustre representate de S. Paulo, 
que o banco part.icular não iria mostrar a sua carteira a um 
concurrente. para: este alli escolher os melhores titulos e re
descontar só esses. De facto. no Brasil talvez dabi resultas
sem guerrilbaB e ciumadas. ·Proponho alvitre conciliador: 
manteh1'íNe a prohibi!;.âo do desconto simples, nas grandes · 
praças; porém. o Banco do Brasil não redescontará docuroen
•tos de usura . papeis denunciadores de exigencia d~ juros ou 
descontos :rpaís altos <lo . que seja. ,razoavel; repilla as trans
acçõ(ls das disfarçadas casas de prégo, com o rotulo de banco. 

O SR. B~To nE MIRANDA - Isto é difficil de verificar. 
O SR. CARLOS i\iAXIMILIA1>IO - Responderei com as pala

vras de um competente. Perguntaram a Whitmore, Governa
dor do Banco da Inglaterra. como e!Ie regulára as emissões de 
accõrdo com as necessidades do mercado e tor-nára tão util 
na praÇa de Londres o estabelec.imento que dirigia. Respon-

. deu: «Simplesmente evitando. quanto possível, descontar o 
que me não pal'ecia legitimo papel mereantil, expressão de 
t.ransac~ões -commerciaes verdade.iraS.1? (Subercaseo.u:r,, op. 
cit.. pag. 264. ) 

j Pearse, outro governador do mesmo estabelecimento, 
informou que elle manobrava com a cárteira de redesconto de 
modo que servisse de facto ao . commercio e á industria, e 
cuidando mais ·do ini.emsse publico do que dos lucros im
medi atos do proprio banM. (Subercasea,ux, pags. 264-65). · 

Ainda offP.rece outra vantagem o estabelecimento semi
offícial de redeseonto: a . de tornar menores as emissões. 
Hoj~ os bancos particulares, quando percebem que a cai;x:a 
vae baixando dia a dia, retrahem-se, · receiosos de uma cor
rida. Si tivessem á _mão o recurso salvador, a valvula. do re-: 
desconto .. o mejo dP descarregar a carteira de t itulas e obter 
Jogo numerario; cederiam mais: iriam mais longe nas trans
acções ; não desceriam a redescontar. a repartir os s'eu s lu- .... 
cros com o banco semi-oi'ficial, senão· em ultimo caso; em vez 
de deixar em ca,ixa, sem juros, por exemplo, 71.000 Mntos, 
como succedeu :no Spl, reteriam apenas dez ou vinte mil . 

No meu relatorio sobre o Orçamento da Flazenda, já mos
trei. citando Roscher, · que assim acontece na Inglaterra. onde 
oe bancos fortes ·consideram o semi-offi'cial, como simples 
valvula de segurança, pouco 1'ecorrem a elle. passam annos 
S{'m nlli Jr.var um til.trlo para redescontb. · 

;Em resumo, a ~uperioridad'e do apparelho que propugno. 
consiste rxact.amen t.e em rrue.existindo elle. se emitte menos. 
C! na proporção das neccs~idade~ 'lu·gent.es. inndiaveis. positi:-
:vas, mathem~ti~as, qo mercado. (Apoiados.) . · 
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Sei de onde -provém o ·medo CÍ.o banco de em1ssao: dos 
erros do Governo PI'Ovisori<,. Temos preguica de pensar; 

·examinamos os ass.umpto~ prla rama e tiramo~ de scmelhan
çaR vagas, conscqurncias apre:::sadas. 

' O fJUP :-c> pretr~nde Uf-:ora instituir, (~ o fructo do saber 
-de cxperiencja i'eito, na phra:::e do classico; é o que todos os 
-po-vos adeantados .da Europa adaptaram com os mel,hores 
resultados: o banco central d~ emissão e redesoontns, o banco 
unico, o super-banco, auxiliador dos outros e rigorosamente 
fu;;calizado pelo l\I.inistro da Fazenda em pessüa. . 

O Governo Pl'oviRorio errou o contrario: a pluralidade 
de apparelhos emissores, derramados pelo Brasi} a fóra.l 
Erro igual , e com os mesmos resultados desastrosos. commet
teram no Peru' em 1875. e no Chile em 1878. 

No Brasil. em doze dias se coni'eriram a dei bancos a fa
<'uld:ld.e de en1it!.ir flape·l-moeda sohr-P lastro ouro. que nin
g-uem verificava, neste paiz onde a pala\Ta-{isr.aUzação-~6 
rxiste nas lf}is para ju.::;tíficar a exislcncia das sinecuras des
i'l'udada:::. por individuO!'\ qur. Sf' d0nomi.nam fiscaes. 

Pror!igalizaeam-se, na ~rguintP ordem, as concessões: · 

A 26 dí' novP.mhro de> 1SR0; r~cr:reto n. 13: Banco :\'Ier·can
til de Santos. 

A 28 dous dr:-ercLos: n. 19, Banco de Credilo Rral do. Bra
:-:il U;0df: Rio rlf' .Tancirn) : n. 'W: Sociedadr- de Commcrcío 

~ (::•~dr·~ Rahiaj. · 
A ~g nutro::: dous CC'l'rctos: n . 23. Bane o do Brasil ( Hio j'; 

n. ,2.'J, Banco Cnmmerc:ial do Rio de janeiro. 
"\ ~ de ~cz0mbro: dcr:rrto 11. 33. Bamo :\fcrc~antil da 

Ilrrhin. 
A 8 d~ dezemln'o CJIWtm dl'eretos: n. 50 H. Bnnco dP. Per

nmnhüeo: n. 50 C, Banc·n Comml~rcial Pelotensl'! (Ilin Grande 
rlo ~n l., : n. 50 D. J3am·o Uni no da Ruhia: n. !JO E, Banco da. 
.i3ahi:t. · · 

,BéJ na ridaee da Bahia, longe das. vista::; do Governo Fe
deral. funcrionnvam qual r·o fabriras dC' nofcts inronvcrsiveis 
<le: fad0. 

Quando sp fallaF:se nos abusos. o Ministro se- desculparia 
eom a impossibilidade de fisrnliznr, e. talvez rmtoasse a call-
tílena: · 

eA Bahia é bba terra: 

E I! a lá e eu aqui.» 

No Rio ur .TanPil'o. praea de maior movimf'nto, havia me
nos um apparPlhG- emissor. 

Fundaram-se baneM »speeialmente para explorar o di
reito de fazer dinheiro. 
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o que se verificou l1ID 1889; no Bra::ll. foi () ([Uf:' todos o:; 
P.SI>CCialiS!a!'- conc!emnam e occasionou no :; E:;;!nJo:;; Unidos um 
c1'fl.(' ·rormi(lav0l: a cone.p;;;:.ão da fneuldadC' ~·mi~ ;~ora a f'~l-ab c
lPeimP-nfos partieulares. I~Lo não tf'n1 nada. de\ c•.nmmurn com o 
,;y~lrma fJllf' eRnlralita a prrrogatiyn. em um l1an{'o sen) í-of
ric·ial. .~m qne c G(Wr'l'llO ~~ o muiot' ar.riont;:.rn. nom r•in n pr·r
.-<id enl<' r-o influP dl'f'isinnnr nf C' na P::rolha dos flPmai~ rurwrio
nnr·ios. 

:\rim! I t.ir que ;:r r'nlregnf' a ínrompl'll"n! ''=" a di l'('r>Ção df) 
no·vo instilu t n ~ argumPntar c:om o ab~m·do. Comn sempt·•-.. 
ar' ontrcr>ll. n pres.irlcntn elo Banco rio Bra;;i l ser.í honH•m de 
Yalor, quP. recmará os W til OS ~uspriLo~. offePeeido::: a Pedes;
eonfo, r s6 acceiiar:i papeis cndos8ado~ p(•}o;; baneo;;:. pnrl.i
en}:l;>r•.:; reconhecidamente. libera~~ 0 solídos . 
· .E' Yerdad(l ·q•ut~ (lm 1890 h<Juve banco oí'fieial d~ f'm i~
são . S urg-iu em hora imp1·opria. s.ob um C'TOvernn inslavP.l, 
resolucionario, em época dC\ inflac;ãn o cricilhamenlo, depois 
de perturbado Yiolentanwnt.r. o nwrcado pelos rsLa1wlrrimcm
tos emissores particulares. Além disso o · plano l'r-n m au: em 
vez de um nucl~o P. simpl1~s rilia0s, l~Omo se usa f'!n toda par
tf'; 'funccionnvam, em Jogares diversos. vartos instH nt.os au
lonomos. O Deerct.o n. HH>. d~ 17 de Janeiro de -1890. c~.ou 
t['(•:; estubelcdmcntos diffcrent.cs, que emittiriam moe.da pa
pel c trllardariam, como la.<>tro. (IUro. moeda corrL'nte e apo
l·ir:es: Banco Emissor do Norlf' (séd(> Bahia l : Banro Emis
sor do Crnlro {séde !Uo) Banco Emissor do Sul (séde Por
to Alegre). Poueo depois, o Decrf!lo, n. lft-.í , de 31 d .-o, Janni
rJa dr ·f 890, {lru orig~~m ao quarto Banco. e~pr~cia l para São 
P aulo c Goyaz (~f>dn S. Paulo). Em lugar da 11nidacle 
ideal. prevalceeu, portanto. a J>lu-,·alidude hancaria f'mis~ora. . 

Pretende-se institu ir. agora, cow;a di,·el'sa: a matriz 
uni ca. nm cPntro cie oJwra('ões : df; sorte qnP., nn. phrase de 
Suh!'rcass~aux, d.P. fac to. P o pr oprio Es tado qu r c>millc. 

~r lodos og p~iu~s sP. deram bem com a mNiidn, p0r
que srí nôs serrmos incapazes de adaptar á~ nossas condi
cõcs interna~ o instituto consagrado pela expcricncia uni 
ve r~sal ? 

Nenhum governo illude, nem Jadeia.impuncmerte os pro
blemas economicos . Por mais que a::; rlcRp reze, Piles se im::. 
poem '\~om uma Jorc.a incoerciveL O adiamento apenas ag
grava os males e torna mais onero fias a s soluoões. 

Senhores. Devo concluir. Contra o mcm habito. voluntaria
mente adquirido. de me não demorar na tribuna. tenho hoje. 
abusado da vossa bfnf'Yolcncia. (!Vão apoi.o.rlns.) Perdoae-m~. 

Ha dificiencia de numeraria: no Thesouro, para cobnr 
o à.e(ir:it do actual exercido financeiro ; nas praoas com
m erciaes. pelo rapido a.u~mento. em volume e Pm preço, da 
exportação do Brasil. Dahi a cris~. fatal ao!' qu(' trabalham. 
propicia aos , que exploram o lahor alhr.io. Decretemos, pois. 
emissão pequena, de urgencia, àestínando 100.000 conto~ 
para as necessidades do erario, . o 150 . 000 para o amparo 
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da agricultura, industria e commercio, por. meio do redes-
conto. · ~ ' 

Não demos ao mundo financeiro a impressão de que, após 
um bello movimento a rumo do progresso, do futuro, volta..: 
mos, saudosos, os olhos para o passado, retrogrammos, em 
caracter definitivo, até o processo asiatico, ·'da~ emissões 
pelo Thesouro. -

Retomemos a rota em má hora abandonada. Creemos o 
amparo permanente da lavoura e do seu grande auxiliar, 
o commercio; não incorramos em culpa de lesa altivez civi
ca, julgando . o Brasil incapaz de assimilar o 'que outro:;~ pai-
2es adoptaram com exito notavel; instituamos o que possuem . 
os povos cultos da Europa e lhes assegurou a elasticidade da 
circulação; o banco dos banco~, o su.perbanco, o Banco Cen
tral de Emissão e Redescontos. (Muito bem; muito bem.. O 
orador, é. vivame~te {elicítado). 

O Sr. Armando Budamaqui (movimento de attenção)" -. 
Sr. Presidente, a minha presença na tribuna prende-se ao 
estudo directo da fixação de força navaL Hesitei se devia 
prender a benevolente attenção da Camara com os aprecia
~ões que ora vou fazer. · 

Certam~nt.e não ousaria prender essa benevolente at
tenção, si ao debate não fosse chamado pelo meu prezado 
amigo, o illustre Deputado por Minas cujo nome declino cóm 
o maior apreço, ·O Sr. Francisco· Valladares. E decidido a 
tornar parte no debate. a Camara ha; de permittir .que eu 
encare o assuml)to, não particularmente ·como elle vem sendo 
enearado, quasi ·que exclusivamente sob o seu aspecto p.oli
tlco, mas consiilerandn as suas feicções technicas · e assumindo 
perante o paiz a responsabiUdade das declarações que vou fa
zer e que reputo podem ser feitas no Parlamel)to de uma Na-
ção que tem consciencia da sua soberania. · · 

Não sou. é certo, affeito á historia parlamentar do paiz 
para saber si da tribuna já houve quem realizasse u!UL.f..studo 
technico. ~~oroparativo ·do nosso estado naval,. tal qÜ.al vou 
fazer. Digo estas -palavras para adiantar-me a critica que 
se ha df' exercer sobre talvez, a impropriedade do m~u es
tudo e especia.lmente, ~obre a suâ inconveniencia. Em todo 
caso eu o farei. Acredito prestar 'com a franqueza do meu 
estudo um real serviço ao meu paiz·. · 

0 SR. ESTACIO COIMBRA - Pe:rroitta que recorde: 0 Sr . 
• Je~uino Cardoso,, ex-Deputado por S. Paulo, defendeu aqui, 
'lmlhant.emf>:nte. ·O problema naval do Sr. Ministro :Noronha, 
tw Governo Rodrigues Alves. - . · · . 

O Sn, ;AR~Lo\Noo BuRLAM AQUI - Não me refiro propria
mente ao brilhantismo do debate, porque confesso a V. Ex., ' 
sem falsa modlé'stia. nã.o .me !::into .. com forças para dar brilho 
ao debate. · 

O Sn. Es•r·Acro CoiMBRA - Espero que V. Ex . . fal-o:...ha, 
com· autoridade e brílhant.ismo. (.4.poiados .") • 
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O SR. AnM:<\.NDO BvRLAMAQUI - Muito ·grato a V. Ex. 
O que quero é alludir á situação de factc,, erri um estudo 
comparativo. de ca-racter teohnieo, em qu_e alguns proble
mas da guerra naval serão encarados, para mostrar. com a('; 
provas indestructiveis, a situação de inferioridade naval em 
que nos encontramos. P. para a qual existem fel izmente re
eursos e meios de a remediar. 

· O SR.. :FRANCISCo Y,~LJ .. ADARES ::-- E' pree.iso um pro-
gramma naval definido, para ser executado. · 

O SR. ARMANDO 13URLA:MAQUI - Sr. Presidente. obede
cendo a ordem que me trac-ei. devo primeiramente felicitar
:rr.e. como á Camara. petc brilhantissimo parecer elaborado 
pelo meu ·honrado amigo e distincto collega Deputado pelo 
Amazonas. Sr . !Antonio Nogueira, com o qual estou, em quasi 
todas as t~artes. de accôrdo, excepção feita de uma, que. no 
correr da . minha orMão. farei resaltar. 

Antes de tudo, devó chamar a attenção da , Camar:11 para 
u situação em que se encontra o projecto goyernamcntal. 

Sei que é habito. que é praxe, apresentar o project.o de· 
fixação da for<;a naval como e1le ainda este anno está redi
gido, mas é preciso que aeabemos com. esse habiU> e com 
essa praxe, porque tanto a praxe como ·o habito constituem 
nm erro. ·· ' 

Basta simplesmente relel" o que o Congresso N.acioiinl 
votou, (e vae votar) para se· ter a impressã·o de que trata de 
tudo, menos da força naval. Forca naval não é a designação do 
pessa~I que deve gua'rnecer arbitrariamente os navios, mas 
sim a indicação do material de guerra naval que possuímos, 
para o· qual o calculo do pessoal é uma. questão de pura al'i
tbmeti'ca, ~erto como' os problemas de mathema.tica, visto 
como a lotação dos navios não é uma cousa arbitraria. e o 
calculo das reservas de lotação teem base rigorosa, deduzida · 
pela experieneia. · 

Força naval. em que se declara o numero de homens que 
a devem ·constituir não é força naval. ó pl'ssoal naval, nunca 
pôde ser acecita como forca por, quem tt'm rP-sponsabilldades 
f.echnicas, ccmo eu as tenho. 

Não posso, pois, deixar de chamar a attenção do Governo 
e do Parlamento. para este erro de redacção e de_ apreciação. 
que muitas. vezes ' nos impede de propcr e discutir · medidas 
nec~ssarias . ao nosso problema de defesa na fr.ente do mar, 
cabívE-is portanto em um pro.iecto de fixação de força. para 
faz~r na leí do oreamentc. onde não! existe logar para-ellas. 

Sei e folgo em di~er á Camara. que, conw uma das con
sequencia-s immediatas f' felizf's da. presença de um homem 
rle \'alor. não _ profissional, á testa ·do Departamento dá Ma, 
rinha, em · 1921, o par lamente. será chamado a se pronunciar 
sobre. forças na~vaes. nas linhas que rapidamente estou apon
tando: isto é, o Parlamento vae -conhecer o numero de navio!; 
que possuiJDos, a efficjeneia deses. navics, sua natureza, seus 
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tyipos, RUa~ fúnq,çõcs P. sobre -estes dados technicos, vota!' 
cunseientemrmte,· com bases cflrtas, os numeros correspon
dentes dt> officiaes, machinisLas, emfim, de pBssoal de tcda~ 
as ('lrrs.,:p,:; ncce:::sario pura ns guarnições, eom o accrescimo 
dag r cservns trchniea~ · indispensaveis á sua perroanencia, 
e0mo força cfl'iciente. A tarei'a (~ relativamente simples; é 

-Jm! P-Sluclo elo· Estado-l\Iaior _ O que se vem observ~ndo o que 
2 Camara tem sido chamada a se manifestar é trabalho rl~ 
oma administração. guiando-8o pelo livr~ arbitrio de modo 
QUe não SC Sabe aO certo porque COUCCdCn10S tnl pessoal, RÍ' 
elle é sufficient.e ou não para guarnecer a esquadra que pos
suitnos. 

A !Pi elo pp.;;:;>;nal não pórJe ~or arbitraria r,omo tem sido; 
não pôde 'ficar suj ~Ha ao calculn das probabilidades or~a- , 
mrntariaR ao -sahor dos ministres. E1la tem de exprimir aB
HC'r~ssic1au~s rr.a('S fla esquadra. E', portanto, funcc:ão di
l'P~ln das JotJ.çól':; do matcJ'ial naval qur- possuímos e armar
mo~. E' ·uma quantidade positiva e fixa. 

E fixa m,e~mn para as reservas indispensavris, para cujo 
r.nkulo n, c:xperiencia fcrncec nma base segura. 

O QUI' temo~ f('ito ~ltr~ agora nada .{~. Tem-se votado a 
nf'mo. O ttne tem imperarln (• a vontade da administração que 
st"m bnsP alguma aprc>~rnta um pro.iecto que ningucm 1'\abc Ei 
.c:al i~faz as o~igrnr.ías da ins l:r'i.wcão do pessoal e mcvimenta
(~ão rln mat('rial, si cnrrf'sponde a rfficiencia da esquadra. 

U r f:(' c~orrigir-sc f'i'lt r mal,~ pura quf' a lei do forca naval 
~r>ja uma realidadr• r• nii.o Hma rousa quasi ahstracta Cúmo 
1em . .::ido. 

A rrmff.'rt;ãe df\ un1~ lri ele força naval (• nbPa do· Estado 
'\laitll'. quP a. t'C'm<'t.Lr- ao :\Hnistro pat•a este ]IOr sua vez ~ 
sn hnwf I Pr ao Prrs.i ril'nil' da llP[lnbl iea. r• assim r·lwgar ao 
Pat'l;mwnlo. qui> não a prídP altr:rar, sÍ'm Locar no material, 
pn1·a dizPT' 0m qtl(' l'~!ndo t:ll~ \'Uil ficar, tHP-so. clf'pcndl'ndo a 
l'\1:'1 nl i lisnt.:ftn. 

O Est :uh~ 'lnirw não prr:rnr h in. e~sas i'uncçõ.f's, que lhe 
f;Üo ínlH·r·r•n1 1':<, J10t'fltH', pe}os Yirio~ dR constitui cão de nossa 
ndmin i si r·a\;fío. lnngr rl r~ Sf'I' nm appn.relho d ir~r.Lôr. Ara un:r 
appnr·r!lto anxilinr, !'iuhorrlinado á vontade de .l\lini:>.tro que, 
profi,,ionnL r•.omo vinha s0ndo. não qu<'ria abdicar das suas 
nttr)blli\:r•l's rir rommnndo, oncl0 s(J devia trt a funcção de 
arlmínistrar.:ão: 

· Aetualmf'n te. c raso mudou de figura. A presença de 
um civil a -rrrnl r dos ncgocios administrativos da Marinha 
yciu pcrmillil' que o .Estado Maior se integrr na plenitude de 
~eus r.ncargos di fficc.is, importantos e insubstituiveis. O 
P.mínente bra~ilri:ro qnc rnm tan1a eleva~;.ão dirigi' os destinos 
Ga 1\Iarinha nãn demcrou rm r,omprehender esta vl'\rdadf' P-!e
mPhtar da or·rranizarão do~ srrviros da defesa naval. 

' Sr .. Preside-n h', "o parecel' do 'honrado Deputado pelo -Es-
t.ndo do Amazonas. P.studando de fórma geral o aspecto do pro
blema naval brasileiro, adduz consideracões muito adequadas 
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~obre o maneira 1,.10r que, uo Bra~il, <:'Omo fúra delle, são ti 
rados, :::uperi'icialmentc, do::; factos, en:;in~mento~ quu não r c
~stem· a analyse, c não c(lrrcspondem, porlanto. a realit.laue . 

E' daro que me quer•) n.-:fcrir, dc:::de logo, á t!xtl·;.wrdii!a
rin. infiuent;ia que St} · quet· dar a uma arma dil valoi' rela.Livo, 
ccmo o submarino, para a constit.Uiç.ão das fur~;as d e gucl'l'a 
no mar. 

· ~·ão adeantemos, pot·ém, o assumplo·. Como tH1' l'.neontt·o, 
dc:,;dc já, eom o pareccl' em mãos, ante~ clt: entr·at · ~m uutt·a 
ordem de ccusideracõcs. vou declarar que o t.~olll\) d~ minha 
üivergenda eom o iilu~lrc Helator <.lo parecer de fix<u;ão de 
.:l'orç.a::; navae~ LÍ ·~xclnsivamente no tocant•! ao::; t;un::;dhos que 
S. Ex. , com, aliús. seu t·eeonhecido saber, Já ae· paiz para o 
cstabdocimcnto de nossa primeira bas1~ naval. S. E.-x. al!·:!
véz das linhas <.i~~ :::0u trabalho, condcmna a acc;iio tio Governo 
em querer dar. nesle momento, andam<>.nto :i eou:Sti'LH:l)h:; do 
pcqu~no arsenal oJfieina que se l)rr tende con~luir na ilha das 
Cobras e suggere, baseado em considera~,.~ões muilo · lcdmit.:as, 
muito rr.speitaveis, o porto da Ilha Granàc e·cmu o indicado 
para ser- a pi·ilneira base naval do Bra:;il, ·o . ::;eu pr imeiro 
fi)Orto militar. · 

O SR. :E'H.\:\CisCo VALfJ.\lB.IH:s - Pareve que mna cou:m 
não exc.tue a outra. · 

O SH .. "\Jt:.\IANt>o Bun.r,.\l\1.\UUl - E\·itlcntenll'n l f', uma 
cousa não exclw! a oolta, uu.da:S. sobr·etudo, as dimerJ:-;ücs QtV:~ 
vae ter o arsenal tio por lo rlo Rio dé .Januiro . 

Em todo easo, o momento. talvez üão ôda orlr)(li'l uno vara 
abrirmos t.li:scu.ssüc :o;óbro o dQlicadissii}Jo !>robkma J u lo~ali-

. zação dos portos militares 11acionae::;. O meu ponto .de vis la ~:; 
que o Brasil uãG. pr",de Lt!l' absolutamente s6 um porlu mililat', 
mas ha d(: Ler ma i::> de um. Desde, pol'ém, qtw ufiu pcdenw~ 
construir todos o:; pol'lo::; d1• q u~ carc1.1cmul:, indi::;pcn:;ave i:; ú . 
cffioicnda da nossa esQuadra de ' guerra. o (!U1! tlcvt~mos Jaze:· 
neste instante é indagar qual o ·melhor loL"al onde devemos 
e,;;tabelecer .o pl'imeü·o. · 

O Sn . .FIIM\Glseo VALI,ADARES - Parccl! qu u o Govcruo 
dcvcrh.t . csluc..la-r o as:mmpto . 

O Sn. ~\HM.·\i:'~i>o llL;JtJ..t.~uul'h- A mál•:t·ia. uaLuralmcll li:', 
·voll.arú a pl('nario e. nc:::sa o~:casiãu . podcn·i f.t·azet· ao conl1 cüi
ffi(:nto de meu:; l~Ollcgas uat[OS espccialis,;imo" rdaUvos Ú l~ :i 
irate.gia naval - porque o probh•n1a ~~ um p'l'oblema de vura 
estral.<~~ia .- para mo,;lrar" que .a Ilha Grande, :;em p~rdeL' 
to~la a sua il•fl ucucia. a :::: ua ünportancia e ::scn valor no sys
fema de d~~Jr:::a maritima do· paiz, não r~, eulmtanto, aqu('llc 
na:ra o quui .:.icvamo:s voh·(~L d~. prompl.o, as nossa!; a llcn(:'3e!' . 

Senhores, fallanr.lo francameutc á :'\a.~,;~o •. devo as::signalar 
QUe o principio quo governa um paiz, em tacs assumplos, 
IJrincíll,t,ilmcnt~ agora, <.lepois da. grande guerra,. onde já foi 
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tida em alL..1. consideração a influencia Ja:s uossas armas. é o 
do inimigo pôssivel. · 

Sou um pacifista no sentido boro du termo; sou mais do 
que um pacifista em rcla1;ão aos paizes da America do Sul: 
~ou um americariista, que não comprehende como, no estado 
actual em que se encontra a America, duvidas possam surgir 
sobre as relações inlcrnacionaes de seus diversos trechos, 
eapazes de nos 'conduzirem ao estado de· guerra, que tanto re-

_pu.,rrnUJ ao sentimento brasHeiro. 
Estou, portanto, convencido de que não ha, como não ba

verã, em época bastante apreciavel, motivo, razão nem ensejo 
para que entre nações sul-americanas se estabeleca, se de-
clare, se pratique uma guerra. , · 

- b so, porém, não é suf.ficiente para que, militar, of!'icial 
de .Marinha, e e.studando a questão pelo seu aspecto teclínico. 
deixe · de ponderar ;,i-. Camara que a nossa obJ.igação é encarar 
as condicões em que o Brasil se deve armar, em f~ce do 
inimigo mais possível, e que esse inimigo mais- provável é 
uma na~ão da Aroerica do Sul, onde infelizmente ainda não 
$e deo::.vaneceram inteiramente os derradeiros vestígios de uma 
propaganda malsã: 

Pois bem, pegué--~e de um mappa· e verifique-se- si, an
tes da Ilha Grande, que constitue a chave do sector central de 
defesa marítima do Brasi'!, não existem outros pontos, mais 
meridio'naes, que requerem at.tenl)ão mais privilegiada, maio
res r:.uidados, e, .sobretúdo, o estabelecimento de uma base na
val, pa·ra qu~ - a esquadra possa realizar as suas operaçõ~, de 
ordem a impedir que, do sul , venham a.o norte os elementos 
destruidore~ das communicações, que devemos manter por
mar, pa'r'a viver no sentido completo do vocabulo, porque a 
nossa dep_endencia do mar é completa. Necessitamos do mar 
para tudo, e principalmente para fins militares. Só do mar 

. nos póde vir a victoria na guerra. . · ' - . 
0 SR. FRANCISCO V ALLADARES - E' preciso com~ar pelo 

Rio Grande. 
O Sn. An~rANDO BuRLAM.\QUI - Como disse, porém, o as

surnpto de minhas .actuaes cogitaoões não é propriamente 
. este.· A ellc terei de, voltar, porque aeredito. que a questão da 
ioçaliz~cão dos portos militares . do Brasil ba de ser trazida 
ao Parlamento; e, quando não tenha eu a honra de ser parla
mentar, si Deus me der vi~a, entrarei no debate com a minha 
as~ignatura, como fiz na discussão sobre o programma naval 
de i 1106, dando os argumentos que julgar convenientes para 
a defesa das idéas que externar. 

- Quero agora tratar propriamente da niateria subme'ttida 
á Çlmara c fazer as considerações que julgo necessario trazer 
ao seu conhecimento. · .Para isso. dada a delicadeza do caso, 
comeÇarei ·condensando as minhás idéás em termos que não 
possam susceptibilizar paizi3S com, · os quaes o Brasil manté~ 
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as mais cordeaes relações, e, por isso escrevi um pequeno ca-< 
pítulo com este titulo: 

«..<\. lição política da guerra>. 

E' o depoimeut.o, t!Ue trago ao meu paiz, da impressão que 
e::xpcrimentei nos meio::; que trabalharam para a confçcção do 
tratado de pa~ em Versaille:::: .. 'l'omo-o como o principio re
gulador <.!e minha attitude no Parlamento, para poder diz~r 
toda a verdade ao meu paiz. 

A Camara vae ouvir : 

. «Sr. Presidente, acredito que tratando destes assumptos 
com o caracter e a extensão que tenho o daver de dar, não 
devo perder o ensejo feliz .que esta discussão me offereo6 
para dizer ao meu paiz. uma das imp-ressões mais fundas que 
colhi durante minha convivencia com os representantes do 

.. grande meio internacional que esteve reunido em Paris para 
concluir a paz de Versailles. . 

Jámais tive em minha vida uma confirmacão tão rigo
rosa de tudo quanto pela leitura da bistoria. dos povos, :pelo 
estudo da formação e existencia dos paizes, por sua conser
vação, grana.eza e influencia, pela minha meditação sobre 
os factos diarios da vida internacional, a minha observa
ção sobre a ,.-natureza das relacões entre as nações, sobre a 
importancia respectiva de cada uma, jáma.is, re1•Ho, vi tão 
real o meu modo de pensar e a.s conclusões a que t inha che
gado e vinha chegando a este respeito do que nesta memora
vel reunião. E penosa conclusão - a da perfeita, invaria
·vel veracida-de de que na vida dos povos si a forca não 
:p·rima o direito, esse é muito relativo quando nã:o tem o 
amparo da força. (Apoiado do Sr. Franct.Sco Valladares.) 

Os fortes desconhecem os fracos, e não querem um novo 
forte entre: elles, e não querem um mais forte do qpe elles 
c nada conhecem nem admittem superior ao seu interesse, 
como elles o .comprehendem, como cada um o entendei 

O SR. FIRANmsco" V ALLAD.AR!Es - O mais é fantasia, iJ ... 
lusão. . ' 

O SR. ARMANDo BuRL.AMAQUI - Prosigo. · 
Não haja illusão no mundo sobre o valor do Ideal. Em 

Paris, para confirmar a lição das cousas segundo a expe
riencia da vida dos 'Povos, o Ideal cedeu o passo a forca in
coersivel d'o interesse ,e tudo na confe09ão do tratado de paz 
obedeceu ao interesse, avaliado pela força que o amparava. 

O valor das naç:ões e até o merito ·de suas representa
ções. era auferido pelá potencial . militar-naval de cada pW. 
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dasenvolvido durante a S'Uerra, para a guerra, com a guerra, 
t em segundo lugar pela ~omma dos valores monetarios que 
cada naçã·o posssia. 

Longinquamente .. fallava-Sl~ da.s realidades Clio,nomicas 
para deixar além em um horizonte por demais· a.faslado. e 
sempl'e nebuloso os vestigios de um idéal :bastante decan-
t.ado mat; nunca procurado. . 

Tive. senhores. a honra de assistir como membro da dc
it>:gação .do Brasil 'na Conferencia da Paz ·a diversas scssõe:i 
das commiss·ões economiea e financeira pude medir o valor 
fios paizes economieos. e o valor dos paizes financeiros: a ois
paridade é quasi inconcebível. 

Continúo: 
O momento, Sr _ Presidente, não 'é opportuno para o 

desenvolvimento destas considerações, e a o~.:casião não fal
tará em que será des~ripto u ambienle em que se formou o 
'l'ratado de Versaillcs, que é a exprc::;são da vontade, a íncu 
'vêr Iegilima, e liOitanto dden::lavel; Jo vencedor ancioso de 
colher todos os fructos àe sua victoria tão caramente obtida, 
tom tão grandes sacrifícios conquistada. 
· ::\·ã·o serei eu. 8r. Presidente. o confesso francamente 
a Carnara, quem Í·ecrcmine ou desaprove tal conducta, pelo • 
menos no estado aclual do pensar c do agir da humanidade. 

Invertidos os papei~. trocados os vencedores· pelos ven
cidO.:-:.. ou ainda substituindo veneedorcs c vencidos. 'llão se 
ulleraria a siluação, nüo se modificaria o modo ele pensar 
e menos de decidir. 

«Com a 5ub~tii.uil:ão dos adores no pako, o st:enario 
sn·ia e c r lamente diver:;o. r~ da!ü a pm;sibilidade de aliera~ões 
no griw dç appetitc ~.:om que a-:; cousas seriam encaradas. e at
tendida:::. rnas isto porque o~ novos, os substitutos jú; não rc
Jlres,~Iltariam o maximo da força mater·ial do concerto Llos 
vovos. e ~~ntão ·este maximo, afastado da lide dirccta,·. teria 
suas Pxigencia8. faria ~mas irnposi~;ões, a que vcnqedorcs c 
:vencido:> por serem fracos teriam de satisfazer. 

A l'CD.liiladc da observ.at.ão não seria mudada. 
O que desejo deixar bem patente é o que penso que c::M1 

.ou deve .. üstar na t:onclusão dos que estudam e meditam sohrP 
estes as:sumplos, tomando-os factos como elles são e não 
como devem ser; .isto é, qu~ a ~uerra que tão fortemente aba
lou o mundo ensina que cada paiz. deve contar com os seus re
cursos e 1.1:> seus elemenios. desenvolVendo c aperfeiç;oando
os,- para viver soberanamente; que nenhuma nat.:ão düvc d(ú
xa:r de possuir as armas indi3pensavcis á sua· defesa fl que. 
finalmente~, a ma importancia é funcç.ão directa c immcdiata. 
da força armada que di-spnzer- mais,. m.uí~o mais. do que· das 
riquc;r.as que possuir. 

Esta é a meu ver a lição política da guerra. 
Eu já a tinha por m1m mesmo, como consequcncia dos 

meus estudos, para ter ~orno certo que as n~ções fo_rtes são 
nações ricas, mas que o 1nverso. com pezar. nao se aa. 
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. A força faz, no mundo internacional, a riqueza, mas esta 
s1 _não for bem orientada, será presa· daquella, sem a substi • 
tUir nas relações entre paize::. 

A proporção da influencia entre os valores moraes e ma
teriaes não variou com esta grande guerra. Tenhamos isso 
bem em mente quando tivermos de resolver os nossos pro
bl~m~s, definir nossa posi~.ão. amparar nossos interesse3, 
:pr~nctpalmente em !2e tratand:J da defesa nacional, que dev~ 
maepender de quaesquer considerações que não sejam a!:l 
suggestionadas · pelo são pateiolismo .l> 

Sr. Presidente, lamento ter de cançar a pacien.cja gene
rosa da 'Gamara. (Não a1Joiados geraes.) 

O Sr.. FRANcisco VALLADAr·ms - A Camara está ouvindo 
Y. Ex. com muito, prazer. (Apoiado~.) 

O SR. AR).L-L·'mo BuPJ.AMAQUI - Mas, antes de entra!' no 
estudo da situação das forcas navaes das potencias que as 
possuem na Ameríca do Sul, é mislér estudar desde jã, em 
face mesmo das lições da guerra, o valor relativo das unida
des que podem e devem ,constituir as esquadras, para, tanto 
quanto me permittirem o meu saber, fraco sem duvida, a 
minha expel'iencia quasi nenhuma, as mí·nhas observações 
diminutas, evitar que no meu paiz tome força intensiva a 
:idéa errada de que as forças navaes, depois da grande guerra, -
dt>vem. ter por base os elementos auxiliares não os elementos 
basilares, principaes. 

A Camara não se assuste. Si venho munido de LantM 
livros é pelo temor da fraqueza da minha palavra (não apoia
dos)_ e para evitar que as minhas observações, por serem de 
um profissional, sejam eivadas da suspeita. 

Em todo o caso, quero apq;ar-me a autoridade daquellcs 
que e~tão estuda11do a guerra, c:omo clla. se deu, para trazer 
ao conhecimento da Camara testemunhos alheios, insusp4;itos. 
de autoridades cunhecidas. que mostram que o grande cou
raçado é arma poderosa por excellencia na const;luição das 
esquadras, que os submarinos. a despeito do grande mal qun 
fizeram, quasi sempre, entretanto, contra advcrsarios iner
mes, não alteraram a sitw:u:ão r elaUva entre os elementos 
t:omponentes de uma for(}a naval. adquirindo, .é certo, uma 
potencialidade maior do que a que estava prevista, mas na
turalmente isto teria de occorrer pela força nos aperfeiçoa
mentos, que só o exerci cio podia produzir. . _ . 

Foi a guerra que accelerou este notavel aperfeiçoamento 
a que já cheg·aram os submar inos ·e sem a gtJ.erra tal não se 
daria como se deu ; foi a necessidade de defesa, e sem esta ne
cessidade o espírito inventivo não teria chegado ao gráo a 
rrue alca.ncou, que deu. aos submarinos a potencia militar que 
nlles possuem e que altei:Ou. a~ regras da tactiea ~aval, o f!JOÇo 
de combater. mas não modif;cou. na sua essenc1a, os priDCI
pios es:trateaieos pl'Irn~ qnar~ :;" n~I'Õ~>fl. df\vPm ser g-ovrrnadas 
m prrparaç'ão da guena, e dirigidas. na organização de suas 
&;;quadras. 

o.- 'VIll, vrn 'j 
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Mister se torna antes de continuar que se consiDere o 
fim da guerra, no mar, como ella deve ser feita, em que con
dições póde .. ser feita. 

Teremos 4este modo elemento para julgar c.omo uma 
e.squadTa deve ser constituída, quaes os seus elementos, e até 
certo ponto, a relatividade entre estes elementos, relativid:ad·e 
que depende do caraoter que terá de ser impresso · a dire
cção da guerra. 

O fim :primor dial da guerra no mar é o de obter o com
.mando do mar, isto é, liberdade de movimento no mar. 

Para conseguir este fim, uma esquadra só póde prati
car a guerra, segundo um dos seus caracteres fundamentaes--
o da offensiva . · 

Desde que uma força naval renuncia: a o·ffensíva, ·ella 
se colloca ·em condições de inferioridade e perde o cornmau
do do mar, ou pelo menos não assegura para si, para a sua 
causa, o seu paiz, a liberdade das ·communicações pelo ma:r ·• 

A guerra em si é .offensiva ou defensiva . 
No mar ella tem de procurar a decisão e esta se adquire 

exclusivamente pela offensiva. 
Esquadra que não a puder tentar, confessa implicita

mente sua fraqueza, sua in:rp(}tencia para impedir os mo
vimentos do seu adversario. 

Foi o que oS e àeu na grande guerra. 
Os austros-~manicos ao renunciarem a offensiva dei

xaram aos alliados ·uvres as vias marítimas. 
Impossibilita·dcs de praticar a offensiva pela d-eficien

cia de meios para a realizar com exilo, ad()ptaram a guerra 
<lefensiva, com o seu accentuado caracter de actividad:e, que 

• é a guerra possivel a uma forç.a inferior. 
Pol' isto mesm<> sente- se de-sde logo quão poderosa é a 

influencia <1<> ca-racter da guerra sobre a constituição de uma 
forc-a naval. 

Qual deve ser, portanto, de uma fórma gera1, o caraeter 
a que deve obedecer a prepar.a~.ão da guerra no mar ? Evi
dentemente o de estar preparada para obter o fim da guerra 
naval, isto é, ·o de· poder -empregar a <Jffensiva. 

Nenhuma outra cJ.i·rectriz póde guiar· o preparo àa. de-· 
fesa naval. 

A def~nsiva, como vimos no exemplo acima cita-do. 
como nos ensina a histeria, como · é. finalmente, dos nossos 
instinctos, de nossa intuição, decorre da iiJ.fe.rio'ri<lad~ re
conhecida; nasc-e por si, da manifesta impossibilidade de 
usar do outro rno:do. · 

A constituição da es-quadra brasileira não póde obede
cer a outra regra, outros princípios ..não a podem governar . 
· Si a esquadra brasileira não. póde ser composta diífe
rentemente, -sem infracções graves das regras . fun<lamentaes 
do ataque e da defesa, não sei como 5e possa ·aconselhar a 
s ua composição com submarinos. relegando a plano inferior 
os navios oe combate, capazes de tomarem a offensiva, e a.s_. 

' 



Cãmara dOS OepLtadOS - lml=(eSSO em 24/00/2015 11 :35- Página 38 de 80 

SESSÃO EM i3 DE S~EMBRO DE 1920 , !3j 

s egurar em .dest'a.rte a liberdade de_ coJTimunicacões, objectivo 
da guerra naval. 

A composição de uma . esquadra deve compreh ender to
~os os typoiS de navios que teem applicação em operações de 
guerra, porque cada uma tem uma runcção a desempenhar. 

A construcc;ão naval, não obstan~e seu continuo · pro- , 
gresso, ~o gráo de adeantamento em que se encontra, a inda 
não conseguiu realizar o typo unico de navio capaz de satis
fazer a todas as ex.igencias ·de uma ~erra no mar. 

. Uma esquadra, digna deste nome, tem o seu corpo p r·in
Cipal formado de grandeB couraçados de esquadra, secunda
dos pelos grand·es cruzadores de batalha, auxiliados pelos 
cruzadores esclarecedores e pelos contra-torpedeiros. 

l'ia sequencia destas minhas considerações, ensejo não 
me faltará. para add:uzir novw e convincentes argumentos 
·em apoio do que estava affir·mando que é elementar ao estu
dante de cousas navaes, e que se impõe ao são raciocínio. 

!l-finas, submarinos e Rviões são armas nece~sarias á 
constituição de uma esquadra, mas são elementos au.x"i
liares . Si quizermos abandonar o aspecto technico da questão, 
um unico argumento ser á suff.iciente para levar a convicção 
ás pessoas que estej~m sinceramente pensando de fórma- con.., 
traria a nossa : é que em guerra a arma que sómente destróe 
e não aproveita o fructo da destruição, não é arma que decide 
o combate e menos venc-e a campanha. Póde parecer á pri
m eira vista um paradoxo, mas não o é. O sul;>marino é arma 
que destróe, mas não colhe os fructos de sua ac~:ão, conseguin
do, portanto um r esultado ephernero ,q uando nn guerra se 
quer. r esulta·d.o definitivo. E' arma que não procura o com
bate, acceitando-o quando não póàe escapar. 

A artilharia é no exercito a arma que destróe, mas n ão 
-vence definitivamente o combate, si não tiver a infantaria 
para colher o resultado de sua destruicã.o . E' assim no }tlar . 
O submarino, . por maior que seja a sua forca, será sempr e 
uma força relativa, no sentido da sua applicação no mar. 
E' preciso o aproveitamento da d:estruicão obtida. A guerra 
não é exclusivamente a destruição systematica. Si a guerra 
fosse isso. comprehende-se que seria a mais facil das artes · 
ou da sciencias conforme se á encare. Ma-s é justamente por
que a guerra Joga com diversas armas de_ e~·f~itos. diversos. 
que a sua direcção se torna _em ex._tremo diff1cll . .Neste pa:r
t.icular muito e muito se t er1a a _dizer c;om os exemplos his
toricos, mas quero exclusivamente. ~imitar-1pe aos . submari
nos, porque este vonto é o que_ ma1s estiá 1mpr ess1on3:ndo o 

· espinto pub.lico, tan:to no Bras1l, eorno fóra do Brasil, até 
·mesmo nos meios t echnicos. · 

.... Não será demais insistir neste ponto, tendo bem present~ . 

0 obj ectivo real da ·guerra naval. . 
· um grand-e escriptor francez, Sr . .almirante Daveluy no., 
seu interessante livro «Les enseia.'IJ:e.men!~ marj..tirn.e~ de. ,la 

............... 
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(Juer,•e»~ escreveu á _pagina 5, a~es de abordar a questão dos 
submarmos, 0 segmnte: (Lenâo .' «0 fim principal de toda 
guerra maritima consiste em t;Onservar para si a liberdade 
das communicações e a tirar do inimigo.» «0 resto CO'!fta 

, pouco ou nada conta.» Chamo a attenção da Camara para este 
ponto. «0 resto nada con ta.'J>. 

Nem outra cousa se -verificou durante a con.flae,"1'ação 
que acaba de terminar . A Iucta se estabeleceu princ-ipalmen
te para obtenção do prédomini0 do mar, no sentido de esta
t .elecei' liberdade de communicacão dos belligerantes com os 
neutros. 

A Allemanha só applicou os submarinos para impedir que 
·essa liberdade, que ella não poüde disputar aos seu~ inimi-· 
go~ mais poderosos, com os .seus grandes couraça-dos, elles, 
os seus adversarios a ·possuíssem e deJla . dispuzessem para 
a obtenção de todos os rf'l'ur·sos necess&.rios á guerra afim 
de eonseguirem a ·victoria que veiu demorada, mas não deixou 
de vir. 

A opinião do illustre escriptor fr·ancez é a de todos os 
escriptores navaes que conheço. ' · 

Igualmente da maioria. dos tectimicos é a opinião que 
venho sutentando de que a gue_rra no mar se decide pela 
acção da força couraçada c1uer entre em combate para dec:.
truir a frota inimiga, quer se consreve á distancia para vi
giar os movimentos adversos, limitar-lhes a zona de acção, 
eomo se deu nesta guerra iniciada em 19H . 

1\ão é sómente Daveluy quem examina a acção das for
ças couraçadas como esLou fazendo,· e considera a influencia 
<los submarinos como e.llc deve ser considerado. De Feo, bri
-lhante officia.l italiano, em um estudo conscen.cioso e m inu
cioso que l)ubJiea na «Revista ·~I'aritima ltalianá.», com o ti
tulo O {IJ.tl '·?'o dos nados rlc ~f'll<r.TO, escreve: 

«Heeonhccer, en~rl'lanlo, a insufficicncia dos navios 
aduaes não levurit a c.:oneluir tlUe o grande navio c:)U
raçado (nave di linea) não deva mais exú;f i !· : ;·x i" 
si se tornar capaz de dominar o mar que occupa, como 

~· f ez outrora a galer<\ 110 p1~riodo velleil·o, f' mesmo o 
couraçado.» 

E continuando ein seu ·estnd(), mais adiante, antes ãe 
mostrar a que criterio deve obedecer U const.rue(,\ãO dos. UOV-0~ 
r;avios do futmo. ellc conside!'a 05 meios offensivos e defen
sivos que decidem a lucta no mar, isto é: n canhão e a cou1:açn 
para fazer a apre.sentaç.ão do ~eu typo de navio àe combate. 

OI'a, senh()res, canhão e couraca são os elementos _prin:.. 
cipaes do grande navio . , 

Seria fastidioso para. a Camara descer ao exame intelli
gente que De ,Feo faz da construcção naval em faoo dos novos 
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problemas da g-uerra n1l ma1·,. criadús Jlela ae-\:ÜO mais posi
tiva dos submarinos. Basta para o debate que a Camara co
nheça que do minudentc exame feito com todos os rigores da 
Lechnica, o illustre profissional italiano chega a conclusão da 
possibilidade da construc~ão de navios couraçados capazes de 
dominar o mar, vindo para a luda mesmo em presença de 
submarinos. · 

Aliás, senhor Prc~id~>nte, 1sto mesmo .i:i tem logar pre
sentemente, mesmo cm11 ns na vi os cu.i il const.rucção não se
guiu os conselhos dr~ Do Feo, c isto mesmo ser~ possíveL com 
os recur . .:;o:; oxistenl~s nas grandes esquadras, combinando-se 
os devidamente.. F. outra causa não requer a boa tactica. 

Davrluy em S('U trabalho mostra a direcção que foi im
pressa a guerra no mar na formidavel conflagracão que teve 
<:omeço em 1914. Ella não foi" alterada em sua essencia, mas 
mudada na sua pratica. Isso decorre de influencia legítima 
das novas armas, que j egaram o seu 'Papel, sem assumir a 
PL'eponderancia que se lhe quer empre.star. 

E' contra esta preponderancia que me levanto. apoiando
me no esludo profundo da conducta da guerra mód'erna, que 

deve ser examinada a luz de um criterio são. 

A attitucte· da Allemanha e da Austria prova que só re
nun(:iariam a guert·a. classica pela insufficiencia de meios para. 
combater com a Inglaterra e a .França, com e~peranças de 
oxito. Desdf\ a abertura das hostilidades que ambas tomaram 
a ·resolução dP- não disputar a aquellas :hacões mais poderosas 
o domínio dos mares durante a guerra. como elle deveria ser 
disputado, e até então 'oinha sendo disputado, tal a certeza 
que os paizes centraes tinham do destino de suas esquadras. 

Portanto, a siluação s0 definiu claramente: de..- um lado 
para os alliados a necessidade de manterem as communica
ções marítimas, e de outro, para os allemãs, a exigencia de 
impedir essa liberdade. d'e difficultal-a tanto quanto possível. 
E como os seus recursos não aconselhavam a grande guerra
fizeram a guerra que maiores 'P·roveitos lhes podia dar, em
pregando o submnrino. que como sabemos não resolveu favo-· 
ralmente a questão. 

'"'E no estudo comparativo que hei de fazer, na sequencia 
de meu discurso, a respeito da posi!;ão do Brasil, em relação 
:i Republica Argentina e a0 Chile, a C"amara verá como as 
nossas necessidad•es marítimas são, dado de barato, tão gran
des quanto as dclle.:;; porém, as facilidades destes dous paizes 
são maiores do que as nof.lsas, para concluir que será um 
gra:vc erro para nós pretender praticar· a guerra que as cir
cumstancias impm~eram á Allema.nha, e que ella poude fazer 
com uma efficiencia que nós não poderemos. 

A ·Allemanha iniciou. entretanlo. sua campanha no mar 
eom o firme proposito de crear a màior somma de obstaculos 
~í~ faeilidad'es de communicação de seus adversa.rios. Seus 
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cru~adores esparsos pelo mundo inteiro" 'Praticaram, desde a 
ruptura das hostilidades as maiores destruições ao commer- , 
cio inimigo e eonseguiram relativo sucesso porque o seu 
maior inimigo possuía a maior frota mercante, sendo ·. muito 
vulneravel. 

!Na primeira phase, em que a Allemânha ainda empregou 
os seus cruzadores, para com elles obter o maior damno pos:.. 
sivel, os all~ad'os se O'Ppuserarn com elementos identicos, e 
o resultado foi o que . se conhece. 

Neste mesmo período, embora sem a intensidade dos pe
ríodos· que se seguiram, os submarinos agiram, mas não al te
rararn a situ~ção. 

Per~nto quem venceu? 
PudP.ram os submarinos allP-mães impedir as communi

cações entre os alliados c os paizes neutros. e entre os diver
sos hP!lHil:r.ranfes? . f.:onsrguiram, pelo effeito des truidor de 
suas :lrmas. impf'.dir qw" se transportassP- para a ·Franca o 
rn::~tPrial r.nllnssal qnP. lhe veio r:lar a vicl.oria. material de 
guPrra · P. t oda e!'\fa ahundancia de homf'ns · de todas as arrrias, 
prorPilP.nfe da5 mais lnngiquas regiões? 

Evidentemrn te, não. 
~rs. o espirilr:~ nuhli~o andava e ainda anda um nouoc o. 

infcli7.mPntP.. alheio á importancia do problema maritiml). 
Stí rom~r;nu a r..nmnrl"h~>nrlf'r. de facto, quw os dPsfinns 

dos Tl0WlS se clccirlP.m pPlo dominib do mar quando a situacão 
premente do~ all!ados exi~iu os maiorés esforços possíveis 
pftr:l nh~tar aue os submarinos desenvolvessem a acção que 
até ~nHio vinham t~io. · 

Não ha qu.em des0onbeça, porque os factos são todos 
N•centes. que a . r:ampanha submarina teve sua maior inten
sidade no anno de 1918. 

Pois bem; em 1918, foram trasportados para o terreno da 
guerra, por navios de superficje,~ 20 milhões de homens, 
dous milhões de cavallos e 110 milhões de toneladas de for-
nerimentos. . 

' Poderia citar á Camara a estatistica dos submarinos pos-
tos eni acção pela. AHemanha, dos males por elles p·r.oduzidos 
e das perdas que soffreram .. Para não cansar, porém, a 
Camara, farei publicar com c meu ciscurbo um resumo desta 
estatist.ica, pela qual se ha de verificar que, não obstante a 
aeção intensa, conduzida com vigor excepcional pela segunda 
poteneia maritima do mundo, contra a mais numerosa ma
rinha mercante existente, consequentemente· a mais Vl.mera
vel; portanto, no mar, a p:roporção entre a acção e os effeitos 
obtidos é, rmtlmente, despropositada quanto á conclusão que 
se queira tirar de que o submarino é a arma essencial da 
guerra . maritima. 

1 . ~os Alliados - escreve o ab:ilirante Daveluy - t~em 
f.~ito, desde o principio, a guerra cóm os navios de super
fieie . . . ; seus submarinos s6mente obtiveram successos Io
caes (no mar de Ma~mara principalmente) e Q.urante curtos 
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:Períodos.; não tivessem elles feito agir um unico submarino e 
l'ituação não teria sido modificada." 

Chamo a attenção da Camara para esta opinião. Si ne
nenhum submarino tivesse deixado de ser empregado, o re
suUado seria o mesmo. 

Isto é o que devemos ter bem presente no estudo de 
no~so problema naval. 
· Da Revista Nariti1rr.a - fa~ciculo- de janeiro, fevereiro 

do -corrente anno, extraio a seguinte informação: 
.A Allemanha em fins d~ "1 !H ti tinha perdido cinco sub

:.narinos dos 31 que possuia; na mesma épora em HH5- per
dera 25 em um total ele {l:-1: P.Ol 1916 o numero subirá a 188, 
as perd-as elevaram-se á 50: jà em 1917, quando a campanha 
tomou maior adivin::tde - · o poder allemão era de 29L mas 
a destruicão . .passava a 122, c finalmente, até onde alcançam 
os dados, o numero de submarinos allemães elevou-se em 
novembro de 19f'S, quando se assignou o armistício a 372 
mas as perdas cresceram em porporção maior do que a 
eonstrucção,"' tendo sido de> 20~. Assim vemos que a despeito 
do eaforco encommensmavel despendido pela Allemanha, 
P-Ila não augmentou o effectivo de sua forca submarina du
rante um anno 1917- 191.8 de mais. de uma unidade, visto os 
a1liaclos com a .multiplicacão dos meios de 4taque e de de-
feza. terem conseguido deslru ir um numero hem mais eonsi
deraYel d0 que o õP- construccõe~ . 

. lsto quer dizer que si a guerra não tivesse t erminado 
quando terminou , no d r:curso de 1919 os effeitos da cam
panha submarina teriam rlrscrrscido consideravelmente, e a 
tendencia era · diminuir !'lempre. attenta a proporção õecres
cente do ataque e cresceni.D da · defeza. · 

:-rsto , ve.ia bem a Camara. com uma Nação como a Alie
manha. modelo de OJ'ganiz:Le-ão industrial, tendo attingido o 
expoente maximo do seu dcs~nvolvimento. 

· Imagine-:-se o aue pncler;\ fazer um paiz que não possa 
construir e armar submarino5; com a presteza com que fe·;, a 
Allemanha. para se saber qual será .o seu destino no mar, em 
presença de um adversario qu(~ tConstituiu a sua esquadra, 
tomando r-orno baze o co uraçndo . · 

· ··· Eu cumpro o meu devor, mostrando ao paiz os perigos 
a que- ficará sujeito se envorcdar por este falso caminho. 

Em · Daveluy encontra-se uma relação completa dos 
damnos causado~ peles submarinos, mas nem necessarios é 
os 0<?nhecer, visto corno sabemos do resultad4(tinal que é o 
que Importa em uma guerra. 

~· axioma, senhores, que a guerra traz perigos e damnos, 
mas por maío!"es que sejam não se deixa de combater p;wa 
consecução do fim que · se tem em vista. . 

Não se mede na guerra os perigos oeorridos e a correr, 
nem os estragos soffridos e a soffrer. mas o resultado qut~ 
se con~~g'ue através de tantos :perigos e de tantos m~les. 
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:t35 . ANNAES DA CAMARA: 

Se,iam immensos os dos submarinos, e por maior es qnc 
sejam. elles não resolveram a guerra favoravelmente a Alie
manha, nem i esolverllo no mesmo sentido a guerra do fut..1ro. 

· O vencedor da guerra. foi o navio couracado. 
Ha outra grande illusão que muita gente nutre sobre o 

fim da f,.ruerra, e que me compete desvanecer, repetindo o que 
disse anteriormente. 

Tenho visto espíritos altamente esclarecidos proclamarem 
que o fim da guerra é a posse_ do territorio. E ' um grande 
erro. Nem mesmo em terra é assim, muito embora a posse de 
t.erritorios àe valor seja um damno consideravel e que influa 
sobre a marcha da guena. A guerra, porém, é a destruição do 
inimigo. Senão, vejamos: 

.A Allemanha não perdeu um palmo de territorio, a não 
.ser no começo da lula com a Russia, e perdeu a guerra. Os 
alliados, que tiveram seus t erritorios em grande parte inva
-didos, a · ponto de se vêr a capital de um delles quasi tomada, 
venceram a guerra. · 

Guerra teem · havido, como geralmente as da Inglaterra, 
em que o vencedor não toma um palmo de territorio inimigo. 
Em nenhuma, porém, salvo casos particularíssimos, como o de 
70, o vencedor de terra não conseguiu ser vencedor da guerra 
sem haver alcançaco a victoria no mar. 

E' este o grande ensinamento da historia que devemos ter 
sempre· presente a . nossa ·mente, para cuidarmos da defesa 
naval com o- carinho qu~ ella merece para termos a certez~ 
da: victoria em caso de guerra. 

·Com o Brasil, então, · o caso é unieo. Podemos ser consi_. 
derado como um paiz insular. 

:Mas, senhores, continuemos a nossa exposição sobre os 
submarinos P seus effeitos na grande guerra e sua influencia 
na direcção da guerra, que não· foi modificada em seus prin
dpios funeamentaes, mas em alguns dos meios que empregoU: 
e tem nece_ssidade de empregar. · 

Voltemos ainda a opinião valiosa de Daveluy. Diz elle =· 

<~:Não ha como negar que, obedécemlo á fórma classica, .na 
guerra. antes da de 1914, os couraçados foram condemnados 
á immobilidade relativa, para no- caso, agirem não como . for
cas de ataque,, mas como forças de cobertura, ass.eguranC.o, 
por sua exist~ncia, e não pela sua presença, a devida ~ .-ne
cesaria protecc:-ão ao commercio do paiz . ~ 

Foi isso que se deu, este é o aspecto especial ql!e a guerra 
de 1914 revelou no mar, não annullou proprJam~nle o . poder 
das :frotas r.ouracadas, mas indicou-lhes uma outra funcção 
para a obtencão .. dos. mesmos effeit.os. . · 

Salvo incidentemente, na batalha da Jutlandia, em que 
até agora não ~e sabe si houve intuito de combate, si não ·fiJi 
Q a.c~aso qu~ fez CQm qtie se encont;r:a.ssem as d~as esquadras 
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inimigas, resta provar si, mesmo 
a esquadr a allemã não tPria tiào igual 
t.iro , ~ a esquadra ingleza não haveria 
e::"<:ilo, igualmente ~em Jazer um disparo . 

sem essa batalha. 
<.lcstino, sem .dar um 
conseguido o mesmo 

O SR. BENTO DE l'l'fr;u~DA - Como explica V. Ex. o ·des
apparecimento quasi brusco de dous ou tres granJes couraça
dos inglezes, si nãc- foi em consequencia da acção dos subma
rinos na batalha ? 

0 .SR. ARMANDO BURI,AMAQUI - Na batalha d::t Jutlandia, 
segundo tocos os depoimentos prestados, o torpedo _produziu 
algum resultado, mas não foi lancado- por submarino. Este 
não estGve propriamente na b~t~lha. 

O SR. BENTO DE MIRANDA - Ha duvidas a respeito, exa
ctamente porque não se exr>lica bem como se deu o dcsappa
recimento tão rapido daquellas grandes unidades. 

0 ~R. ARMANDO BURLAMAQUI- Perdão ; está mais do- que 
explicado ; ha absoluta certeza: foi ·a ineidencia co tiro dos 
navios allemães. 

O SR. BENTO DE MmANDA - Tiros de artilharia ? ! Não 
é possfvel. Queira V. Ex. me desculpar entrar no assumptÕ 
a que sou alheio, mas já vi a di::cussão a esse respeito, mos
trando que realmente não se explica pelo tiro de artilharia 
a rapidez com que foram a · pique esses navios. 

0 SR. ARMANDO BURLAM AQUI - Si V. Ex. me der a 
honra ·da sua attenção, ha de vôr, quando me referir ao poten
cial da artilharia, que um unico tira feliz póde metter a pique 
um couraçado. 

O SR. BEl\""T"O DE 1\frR.t\NÓA - Sim, si cahir no <!eposito de 
munições, por exemplo. 

O sR.. ARM<\NDo BvRI.AMAQUI- Si v . Ex. ainda se qui
zer c1ar ao trabalho df> ler o est"1.1do sobre a hataJha da .Jn
tlandia .. publicado por Frost, nos Procpedin(Js do Instituto Na
val Am~rieano, novemhro 'de 1919, e de comoulsar estP. livro
importante do almirante Daveluy, cujos topicos estou citando; 
si, em s~P,lJida. recocrer ao artigo escripto pelo . official alie
mão. testemunha insuspeita no assumpto , director do tiro na 
bat::tlha de Jutlandia . . a bordo do couraçado Derfflinr:~er, of
ficial da maior nomeada em artilharia na A.llemanha,ha de ve
rificar que as suas objeccões sobre esse assumpto são abso
lu:t.amente falhas, não encontram apoio sinão nos litteratos, 
que, sem aprofundar o exame, sem haver procurado os ele
mentos es~enciaes para urna boa conclusão. asseveram que os 
navios ingleze~ na batalha da Jutlandia não podem ter o; ido 
postos a pique p elos effeitos da artilharia, mas pelos torpecios. 
e Iancados pelos submarinos. . · · -

Isto é pura fantasia, e fantasia pe~igQ?a como ~stou ~endo." 
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O Si~. BENTo DE MmA'.'1DA- Ha muita_ duvida a respeito. 

O SP. . AR.MA.~Do BunLAM,t1QUI ,_.. Não ha: é uma questão 
de facto. Está aqui o artigo de um dos directores de tiro na 
batalha da Jutlandia, publicado na Revúta MarÜiina I taliana. 
de abril de 19.20. 

O SR. BE'.~TO DE MIRANDA- Naturalmente o allemão ha 
de dizer que foi o canhão delle aue produziu 'aquelle resul-
tado. ~: • 

. 9 SR . ARMANDO B UBLAMAQUI -- Si o allemão diz isso, C 
s1_ o mglez iam bem affirma que f ot o canhão do navio allem~o,; 
na o será o brasileiro que venha decidir que foi o submarino. 

O SR. BEr><TO DE MIRAKDA - O inglez não affirma . 
0 Sn. ARMA~~DO B URLAMAQUI - Estou off erecendo a V . 

Ex. um esc.riptor techn'ico de responsabilidade. 

0 SR. BENTO DE MIRANDA - Americano. 
O SR. ARMANDO BunLAMAQUI - Si V. Ex. quer inglez, 

vou buscar. Está aqui; Y . Ex. póde ler. (Offerece um livro 
oo Sr. Depzdado Br:nto de ~lfirancJa.) 

E' um livro classico, ao qual eu t"erei de alludir algumas 
vezes, - e ac~ditó seja conhecido de todos os Sr s. Depu-:
tados, porque deve fazer parte da bibliotheca dos .. parlamen
tares .,......, e trata dos assumptos marítimos com abundancia 
de minucias. · . 

Aqui está, igualmente, o estudo do capitão de corveta von 
Haas, no livro 'intitulado Os dotts povos brancos, em que elle 
faz uma exposioão minudcnte do inodo como dirigíu o tiro a 
bordo do cruzador de batalha D ertflinger. 

0 SR. - BE!I!TO DE MIRA.li..'"DA - V. ÉX. é da Opinião que · ~ 
tiro allen1ão era superior -ao inglez? 

O SR. ARMA!..,'Do BL'RLA~rAQUI - Não é a qu estão de que 
me estou occupando, tomando em consideração. devida .as 
obj€cções de V. E x ., embora fugindo um pouco ás que faz1a. 
D evo ainda fazer uma citacão, que mostra que o testemunho 
que inv.oqueí é do maior valor. A citação é a seguinte: 

-1:Era o primeiro dire.ctÕr do t ir o do Derifflinger,que exer
citou admiravelmente a sua funccão e se achou em posicão ex
cellente para obsE:lrvar as phases principaes de combate, por
que o pe1;.o da aeção oahiu sobre a divisão de -~ruzadores de 
ibatalha, almirante Hipper, da qual o l)erfflinger era uma 

. unidade, e quando ·o capitanea Lutzow f~ou gravemente ava
riado, o De;•f(Hnaer tomou o seu posto e- o manteve por todo 
o resto da batalha .» _ 

' Assim se expressa o traductor do· artigo do commandante 
G. von Hase, o official a que me estou referindo . · · 

Creio não -oodér offerP-cer á Camara uín testemunho 
que possa :fal!ar com o maior conhecimento d~- causa. · 
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Voltar..do ás considerações que vinha fazendo , digo que a 
guerra de 19H estabeleceu que a 4ifferenr;a, capital a meu 
ver, no emprego tactico dos grandes navios em confronto 
com os velhos metboàos de luta, consiste em Que a grande es
quadra outr'ora agia com a sua presença, tinha necessidade 
d_e combater, vinha ao campo de acção, para obter os seu;;; 
fm_~, ao passo que agora agirá n.or sua existencia para conse
~Ir os :fr?e_smos resultados, isto é, a liberdade de communica
çoes maritJmas, que os submarinos não podem obter. 

Até devo dizer que P, uma funcção mais humanitaria . 
. O Sr. almira1_1te :r>avelny, na pagina 2f, escreve, a pro

po~üo, que «a e.fflcaCla da esquadra couraçada foi muito real 
no mar do Norte~; mas-si eu tivesse tempo ·para desenvol~r 
todp o e~tudo da campanha ~ubmarina, acredito que. moS-· 
trando a maneira 'J)or flUe ~lla se effectuou e se desenrolou, 
traria aos meus collega~ a convicção de que, salvo no caso 
especialíssimo de um mar estreito como o do Norte. dP uma. 
ár~a circumscripta, qual aquella em que se deram ·os acon
tecimentos primordiaes da _guerra no ;mar, salvo nessa bypo
the~e, o -~ubmarino não trm mais do que um -papel relativo na 
guerra rtaval. e que, port.anto, relativo deve entrar elle na. 
constituição das esquadras. 

O SR.. BENTO DE MIRANDA - Para as nações fracas, po
hres. de grande extensão ele costas. como o BrasiL não acha 
V. Ex. que a soluão, ind'icada aliás. pela Allemanha. é essa 
rio ~uhmarino :P. das mina~. para a defesa, em logar das gran
des esquadras, que difficilmente poderiam ser mantidas? 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI - V. Ex. está apresentando 
um argumento de apparente ·valor. Na realidade. economia 
não haverá, e quando houyesse. a defesa n.acional não póde _ 
ser governada por estas considerações de menor· dispendio. de 
gastar mr:n0s. A segurança do paiz, a defesa de seus interes
ses sobrelevam a estas preoccupações de ordem financeira_ 
Mais do que os gastos para a sua preparação militar será cer
tamP.nfe a indemriização que teria cte pagar, e será sem ex
cusas si a economia realizada for a caus;:~. primaria da· derrota. 

V. Ex. feriu, entretanto, um ponto d~ int~resse, mas 
est:í se adiantando por não saber que considerações farei no 
caso particular 0o Brasil. Mes!!Ío,, por~~m. f_ór~ do caso parti
cular, o submarmo tem funcçao 1mportant1s::;1ma. Nem oulra 
eousa eu aqui tenho dito. O que estou procurando mostrar 
á Camara e a.travez .da repercusgão desta alta tribuna que a 
fortuna me permitte usar, ao paiz. . . · · -

O SR. ~Ncrsco \T,\LL~DARES - Muito brilhantemente. 
O SR. ·ARMA.~DO BURLAMAQUI - · •.• é-qnc elle. commct.

terá um erro se constituir sua força navtt,l cxclt!sivamente <lo 
submarinos. ' · .' : 

UM: SR. DEPUTADo __: A forca navai tem a funÇlcão do 
combater; como combater inimigo invisive1? 
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O Sn .. ARM • .\'rmo Bt.JRLA?viAQUI - C3e eu ;nro o problema 
com abundancia de argumentos é porqi..:.e flS(lero ·que assum
pto desta natureza não se limite s6meitr .• ~ ao ambiente da Ca-

. mara, o que me obriga a mostrar . df'.~de logo, ou p(w outra, a 
combater desde já essa illusão t;ue sei j:\ existente, já for
mada, e que póde tomar uma tal int en,;iclade que venha a ·jn
fluir na decisão -do Parlamento para constituição da es
quadra brasilefri. As fracas objeccões do meu illustre col-
1ega denotam o caminho feito por estas erroneas idéas. pela 
concepção falsa da questão. E, sobretudo, neste ponto, cha
mo a attenção de meus nobres collegas para a situação em 
'ille ficaremos ·em face das dcm:ds nações sul americanas, 
mais poderosas do que a nossa no mne, coo1rJ vou mostrar e 
que se aproveitariam dos desperdícios dos nossos recursos 
para augmentar as vantagens que sobre nós já possuem. ·-

0 honrado Relator do pal'ecer da força naval prevendo a 
<1bjeccão que se faria sobre o ca~o das grandes undiades, e 

.os conselhos para que as nações, fracas de finanças se arma
rem com unida<ies pequenas, escreveu um conceito q·ue de
sejo transcrever u.as considerações que vou fazendo, tão op
portuna el1a é, e tão bem condensam as idéas que estou des
envolvendo. 

O honrado .Relator diz á pagina 9 do seu brilhante pa
recer: 

«De mais. · si as licõ'es da experieneia demonstrassem que 
as Nacões deviam constituir as suas frotas unicamente · com . 
submarinos, cahiriamos num cirr.ulo vicioso do qual sahirfa- · 
mos com a volta ao regimen dos grandes deslocamentos.:. 

Isto, Sr. Presidente, é absoluta verdade. . 
Com os submarinos, senhores, não se póde escapar ás 

leis do crescimento e do numero. Teremos, portanto, de as-· 
sistir a sua marcha ascencional para · a grande tonelagem 
obedecendo ás mesmas influencias que se fizerem sentir para 
a frota naval de superficie. · · · 

A preoccupação, portanto. da economia que podia resul
tar da eompra dos submarinos desfaz-se pela propria neces
sidade do numero e crescimento da unidade. 

Na preparação da defesa militar de um paiz, o que in
tuitivamente ~e procura é obter sempre a superioridade so-
bre o adversarío. · 

Eu empreguei dntuitivamente:r> porque tive occasião, ·como 
alumno da Esc.ola Naval de Guerra, de apresentar por forca 
do regulamento, ~ minhas t.heses sobre estratégia, tactica 1 
e outras e mostrar de fórma clara e positiva que a sciencia 
da guerra é uma sciencia intuitiva, que os princípios geraes 
que· governam a e~trategica são principias intuitivos, e desci 
mesmo á comparaçõ-es muito primitivas como a do caçador ao 
partir para a eaca, do viajante ao ter de emprehender uma 
·viajem, do homem que se defen,de e do homem quando ataca, 
procurando, sem noção nenhuma de guerra. ferir a parte n:ais 
rt,rUlnerayel para, mais de {.)rompto, se desfazer do ini~igo .• ; . . 
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Nem se cornprehenrle como duas pessoa~ que lutam não 
procurem immediatamen!&_ á ar· golpes sinãó p_ara desnortear 
o adversario. Isto é intuitivo. é muito claro. 

o que primeiro . acerta, adquire uma vantagem gue bem 
aproveitada garante a sequencia da contenda. 

A guerra nã.Q é outra cousa; o que se prowra ·~ ferir 
mais fundo e com maior .rapidez~, A guerra é urna luta em 
maior escala, entrando com outros factores, um dos quaes ~ 
a posicão; que tàmbem é considerada na luta sin~ular. 

Foi o que o~ allemães tonseguiram na bat.all1a ele Jut
landia quando o audacioso commandante da vanguarda-in
gleza atirou-se como um louco logo que avistata u ::.:cu tão 
procurado adversario, honrando as tradições ela· suú marinha. 
E assim agindo. procurou impedir que a esquadra inimigH 
voltasse ao port.o <!onde sahira sem medir forças com n sua 
esquadra, anciosa pelo combate a fundo. 

-Tive occasião de escrever aliás, sem documento~, um ar
tigo sobre este particular, e tive a fortuna de saber que as 
minhas observações tinham tido· uma approvação que muito 
me honra, e· escrevi guiado pela intuicão auxiliada essa pelas 
deficientes informações correntes. '· 

Mas, senhores, se temos de procurar ·em virtude mesmo 
da lei primordial da guerra, ·a superioridade sobre o advel'
sario,. é claro que tendo adversa rio um submarino, mande
mos construir um melhor, e dizendo melhor, diremos maior, 
e na competição chegariamos até onde temos chegado, rela
tivamente, é certo, com os demais navios . 

. Fo"i o que aconteceu com os couraçados. Foi a necessi
dade da superioridade individual sob're o adversario que nos 
trouxe á este limite gigantesco dos couraçados de 112 mil to
neladas. Não se chegará talvez a esse deslocamento na guer
ra do submarino. 

Mas os de 3. 500 t oneladas estão construidos, .i á experi
mentados c entrarão em uso na proxin1a guerra. 

Não importa, portanto, este aspecto do dispendio, elle 
decorre da grandeza dos navios e grandes são e serão os na
vios · de guerra, de qualquer typo, e,· consequentemente, con
tinuarão a pezar consiáeravelmentf' nos orçamentos. A guerra 
neste particular não mudou a feicão da preparação militar 
d.os paizes; teremos de gastar muito e gastar sempre para 
termos segurança d:..· nossa existencia. E sse dispendio, é um 
premio que pagamos como seguro de vida internacionaL 

O que se póde é negar a necessidade da preparação para 
a guerra, advogando-se a conveni'encia do desarmamento. 
:&;te é .outro ponto, e por isso a elle me refirirei incidente
mente. 

Sr . Presidente, póde-se combater a guerra, ha ·a theoria. 
pbilosopbia que a combate e não creio mesmo que haja um 
espirito . ·equilibrado que queira a guerra. 

Sou um militar e confesso francamente que não a quero. 
H a -entretanto uma differenoa · em não querer a guerra, 

~ .evitar a guerra; como ha uma differenca em .estar prepa-
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r a do para a guerra e impedir que ella se declare. E o mais 
eíficaz é justamente a da boa preparação. " 
_ Ha quem entenda que a guerra se evita- pela prepara

çao como eu, e esta, segundo a experiencia, é a boa. escola; · 
outros, porém, são de opinião. que se evita pelo desarmamen
to. Todos visam um mesmo Dbj ectivo, a paz para á sua 
sombra realizar-se o progresso e a fortuna ·~e. seus :paizes. 

Bom seria que tudo fosse ;resolvido pelos meios bran
~oB, mas como isto não póde ser, ·devem os povds que te em 
mteresses a zelar se preparar para os sustentar por todos 
o~ meios, indo aos violentos quando este doloroso momento 
chegar. E como para chegar, elle está na dependencia de fa-
c (.,ores complexos que não são governados por uma unica 
vontade, a boa prudencia aconselha que se cuide em iempo 
de não ser surpr-ehendido em faltas. Quero na minha in
genu_idade acceitar a efficacia dos meios brandes, mas mes
mo mgenuo reconhe~:o a necessidade que ha em se facilitar 
a'3 solu~ões pelo uso dos meios piwifbos, e esta facilidade é ' 
Javorecida pela preparação inteUigente da defesa nacional . .-

0 SR: ALVARO BAPTISTA dá um àparte. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI - V. Ex. diz umã ver

odude - porque a paz não é sináo um intersticio dos pe:rio-. 
dos de guerr-a. _ 

Regressando ás con.sideracões sobre os submarinos, posso 
assegurar que não faltam elementos coro que se combata.· 
a acção dos submarinos. Para não cançar a benevolencia ge .... 
ner·osa ·'da Cainara não descerei a todos os detalhes desse5 
meiós dé guerra, mas posso asseverar á Cama-ra que matbe
maticamente á acção dos submarinos se contrapõe uma 
acção opposta e de igual effeHo e que, portanto, ·oose poderio 
-sobrenatural que se empresta aos submarinos só existe· para 
aquelles que não descem a um estudo détalhado do assúmpto. 

Uma nação que constituir a sua esquadra exclusivamente 
baseada em submarinos, mesmo que abundantissimos sejam 
os seus recursos, para manter acelerada a substituição do 
material que for sendo destruido, e no caso a Allemanha 
mostrou uma força ex:traoràinaria de resistencia e· de organi-< 
zação industrial, terá o seu destino immediatainente traçado. 
A minha opinião póde ser suspeita. Em seu apoio vejamos o 
que se encontra nos livros- dos mestres: 

«A situacãO maTitima -dos alliados que não fizeram a 
guerra com os seu·s submarinos foi pois superior á dos· au6-
tros..:germanos que não teem feito sinão agir com os seus 
:Submarinos.». · 

O rêsultado dessa consideração é que a nacão que con
fiar ·os seus destinos maritirnos exclusivamente aos subma
rinos ha de se achar em face dos seus inimigos na mesma 
situacão em que se .encontro~ á coUigaoão germanica em. 
face aas pote.11ci~ ~J.liada.s__.~ . ____ _ ___ : ---· 
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Já tive occasião incidentemente de referir á situação em 
que a guerra submarina se desenvolveu, mas não será de 
mais insistir nesse ponto_ A .:;ituação em que .se desenrolou 
a guerra não tem de fórma alguma par idade . com a do Bra
sil, co~ qualquer que seja o inimigo que o Bra.sil tenha de 
combat.er. . 

Na grande guerra de 1914 as duas maiores organiza:;ões 
commerciaes marí t imas acharam- se em conflicto e isso au
gment.ou muito as· possibilldades de acção elos ~ubmarinos_ B 
submarino allemão encontrou um va.sli<>simo campo on~e 
fosse applicado . o da destruição da mais poderosa Jrola com
m ercial do mundo-~ . 

Supponbamos o. caso de guerra ipa·rn. o Bra:lil. Qual ~e ri-a 
a. acção ·dos no;Ssos submarinos ? O inimigo e qu alquer que 

_ fosse, dentro das probabllidades, dispuria de uma fro la com
m ercial insignificante, e !P.Ortanto .os nossos .submarinO:s te~i-

- am e terão ·uma funcção méramente defensiva, por não ter a 
quem atacar . Empregariamos deõta maneira os no::::; os me
lhores recursos para constit.uir uma arma cleslinada <Í de
fesa dos nossos portos. Ora, o submarino é evidentemente 
~ma arma . poderosa que, empregada como ar ma de defesa, 

. nos levar;i a uma passividade condemnavel ; mail a defasa dos 
· po.rtos não se faz exclusivamente com subm arinos. 

· Tão poderosa quanto esta classe de navio é a mina sub-
marjna. , 
_ Devemos, neste caso, constituir a nossa defesa naval 
com a m ina 6ubmarina, indago '? 

Mais poderosa, talvez, do que ella 6 o avião. Devemos, 
então, constituir a n.ossa d efesa maritiina com os aeroplanos, 
hyà'roplanos e outras naves aereas ? Pergunto ? 

Vamos, po,rtanto, cbegar a e.sta conclw=-ão : ou o Brasil 
encara ·sua posicão ·em rac~ e dos paizc;> snl-n.mcricanos como. 
deve ser e traça plano.s rle reconstrucção ele sua esquadra p ara 
a ttencler ás suas necessidades ahi, ou a encara em frente do 
mundo, procurando que a sua esquadra obed~ça ao seu coeffi- . 
ciente de j nfluencia neste concerto·. · 

Ora, Sr. Presidente, não podemos pretender n o con·eert.o 
. mundial sinâo um papel secundaria; mas podemos, ternos o 
"ã ever de, no concerto sul-americano, plei tear um iJ.ogar tão 

grande quanto o maior · que <:.r. pretender estabelecer no con
tinen te. 

Assim. pois. a constituição de nossa esquadra, quando se 
baseass.e Pelas razões de ordem technic.a, DO valor do inimigo 
provavel.. teria de se basear em consideraoões de ordem po
litica para estar dentro do conceito da maior efficiencia que 
se exerça ou se .pretenda exercer no ·Continente de que somos 
~naqna parw, Isto em principio. 1\fesrno concretamen te, .iá d!sse 
â Camara ·que o fim primordial da guerra np mar é garantir a 
.i jherdade das communicações, jmpedir que o pai:z s·eja blo
f!ueado~ facili tar que a vida deste paiz se mantenha nas ,condi
Ções do relati,~o equilibrio do tempo de paz. 



Cêmara dOS DepLtados- lm~esso em 24/lli/2015 11 35 - Página 51 cJe 80 

Outra n~o é a funcção da esquadra. Si esta consegue re
rultados pelo combate ou simplesmente pela sua existencia 
- nllo importa - esta esquadra () nece~saria, é indisperwa
YP.l para manter, para obter o fim unico, quasi qu~ exclusivo 
da guerra no mar. 

Examinem attentam~nte VV . . }~Ex. a situação de uma 
gnen'a em que o Brasil fosse derrotado no mar, e do exame, 
ainda que superficial seja. se evidenciará. que o nosso óes-· 
tino estará a mercê do vencedor. Pense-se um pouco no -blo
Queio de nossas costas, na paralysação, portanto, de nossa 
~ida c depois digam-me si é possível descurar no mar . . 

'ferei oct'asião --'de tratar, dentro em breve, do assumpto 
13 ver-ão os collegas que quasi se póde ter como certa a s:ler
rota em terra, ou pelo menos a acceitaç.ão de uma paz em que 
os nc~sos interesses sejam postos á margem. 

Ou o Brasil tem necessidaàe de manter livres as suas vias 
·· de communicação por mar e, nesta hypo these, tem de con
servar o commando no mar, ou o Brasil abdica desse f!Om
mando e ficará -com a sua vida commerc!al marítima limitada, 
e sem meios de defesa. mesmo economica. 

No primeiro caso.· temo.:; de possuir ~squadras que nos 
po!=sam g-arantir a liberdade do movimento. e essa e:::quadra 
tem de ser compostà de. f.odas as classes de unidades, incluindo 
os submarinos. as minas, a aviação de guerra.-

No segundo, não necessitamos de navios de combate. e a 
composição das forcas navaes, deverá ter. unicamente, ele
menlos de defesa. embora elementos .da defesa activa. 

Não hesito. um unico instante. como brasileiro, como te
r.hnico, ·em opinar pela primeira hypotbe.se, nnica realmente 

·digna da nação, como somos e devemos ser pela nossa si-: 
tuacão no continente e para manter a sua integ.ridade territo
rial, que ,já é ob.iwto de grandes considerações para os povos 
que sl)nlem não ter havido justiça na part.ilha dos logares ao 
sol. ' · · ~ 

A nossa situação geog-raphica impõe-nos por isso me~mo 
um duplo aspecto na formação de no8sa força naval, que deve 
-.er poderosa bastante para tomar a offP.miiva em face de -qtJal
Quer adversario eventual na America do Sul, t.endo, por ron
seqnencia eomo base o couraçado. Assirr1 .eonstituida ella· es
f,ará em condi<fões de pratir.ar uma ·dr.fensiva activa em face 
de um adversario muito mais poderoso. 

F~ço o ·esl1.1.do e apresento solucões. A solucão c~rá 
'(Jp, um programma, qlle vou ter a honra de passa-r á conside
rar-ão dos mflus illustres colleA"aS. ::m antAs de fin;;~.:lízar esta 

·ordem de consideracões, a Camara me permittirá lembrar 
como lemma de seu governo nesta materia a rP.sposta dada 
pelo almirante inglez - Hornby, quando teve de resp.dnder 
como se encontrava com a sua esquadra, na guerra em que 
estava empenhado. · 

o almirante r e;;;pondeu qne tinha -o rlireito de dizer que 
~ra o senhor do mar, porf11lP podia rjizer ao seu governo que 
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elle· estava livre dé mandar tropas em qnalquer direr.çft.o 
sem que o inimigo pudesse se oppor ._ 

Sr. Presidente, já é t~mpo de encarar o a::=-umpto no caso 
concreto do Brasil, porqlle estou certo de que quem meditar 
sobre a guerra que acaba. de findar chegará. ás mesmas con
e.lusões que estou chegando, dando ao submarino o papel que 
:he cabe em uma força na:val, sem esqueeer o>: dcmai:; elemeri.
tos nas suas proporções devidas. 

Sr. Presidente, vamos tratar do <;a:;o par.tieular que muito 
nos interessa, em que vou descer a detalhes, talvez maiores 
que os convenientes, ma~ em todo o caso necessarios, para 
os·elarecer ao paiz a situação em que se encontra o sen poder 
naval, em face do poder do Chile e da Argentina. 

· Em .um ,livro escripto por mim em -19ii, em (Juc, com
missionado pelo Governo. estudava o problema dos transpor
t-es . marítimos tive ensejo · de desc.rever, ás paginas 369 e se
guintes, a situação do probferna maritímo na A.meríca do Sul, 
que peço permissão para não ler para não fatig-ar a bencvola 
attenção da Cama1:a, mas que incluirei no meu discurso. 

4Estudando · o problema maritimQ em seus aspt::cto~ 
geraes, o ense.jo permitte que se faça rapidamente um p'aral
lelo so-bre seus effeitos, e o caracter de sua influencia com 
relação aos tres principaes paizes da America Meridional. 

São numero~~u; no Brasil as razões para haver uma. ma
rinha mereante . Tem a maior parte da . população esparsa 
pela vastidão de sua immensa .costa, nella oreando riquezas e 
avclumando interesses; são grandes para o. Chile que, como 
nós, tem éncontrado no seu dilatado littoral uma grande parte 
de -sua fortuna; e com-eçam a tomar vulto na Argentina, pelo 
volume do seu commercio e pela~·grand,eza de sua força eco.-
rrornica. · . '-
. . A ordem das responsubilid. maritiinas no continente 
sul-americano é presentemente esta. 

. E' oriunda das necessidades de defesà. antes de ser con-
sequencia ·d'e expansão de riqueza. · · 

.O mar, é para o Brasil tanto :Politicc-, como commerciaL 
economico e .até financeiro, um elemento dP- inestimavel valor. 
E' um factor irnprescindivel á sua propria . existencia como 
na~ão autoncma. . . 

No Qrule; elle apresenta-se. em analogas condições, dimi
nuindo, poré.m, de intensidade, porque menores são os valores 
em. · equação _ marítima. 

Na Argentina, o mar ainda uã_o é uma ccndição essencial 
da e:x-istenoia em qualquer de suas principaes faces; commer
cial, economica, financeira e sobretudo politica. A uniqalie 
patria não se relaciona com elle. A polit:ica geral delle mde
pende. 

Os seus interesses como nação influente ncs . dominios de 
I'iqueza e expansão não .se escravisam ao mar- A sua vida 

c.- voa. vm · 10 
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- :!az-se coni facilidade, regularidade 'e í·apidez pelas fitas me
talicaii qUe unem o interior que produz- ao mar que exporta:.. 

Ma i$-· adeante, para· completar o meu pensamento, eser~:-
via eu _j pag. 371. do mesmo .livro o seguinte: . 

4!05 males · da deficiencia · argentina no mar são, sem du
\'ida, bem menores, que os· do Brasil. ou do Chile. 

ToH:íida no- mar, a Argentina, póde coptinuar sua vid~ 
nacional mantendo-a cohesa e harrrionica. conjugando . ener
g~as· e unindo esforços. A paralysia nacionaf não será côm
pl~ta porque a nacão respi:J;:atlá sempre como um todo, uno e 
indissoluvel. . partUhando dos perigos ; geraes. em partes 
iguaes. . . : · 

Nbs outros dous paizes, fechado o roar-;· está scind.ida a 
·Patria:· A!'i diversas parte~ da nação não se communica't'ã-o 
entro si, não Re effectuará mais com normalidade a troca de 
<:.:e.us sentimentos, suas aspiraoõe~; $eu.s interesses; não se 
dará a coadj\;ivaoão de todos os. recursos na. defesa, nem todos 
compartilharão igualmente dos l)erígos integraes do - ata~ue . . 

Os membros esparsos pela in_suffüüencia maritima, certa
mente guardarão o fog-o . sagraõo da · communhão {latria; mas 

· ter~o de se baver isoladamen.te~ resistindo ~om seus propr1c-s 
meios. em tódo~ os terrenos, aQa embates da. fortuna adVersa . 

Não ha, portanto, -paridàde entre a influencia do mar no_s 
tres paites $ul-americanos. No" Brasil,- de . densa população 
co~teira, esta influencia é maior do que no Chile, porque de'\i~ 
~er guardada a relaoão entre os U'lteresses marítimos dos dous 
:menores neste do que naqueUe, e. em ambos superiores aos da 

· .Argenhna. · - · . 
Emquanto f)sta ultima t~m unicamente dous secfores ma

ritimos ·a um fluvial, no CliiJ.e os sec.tores são tantos quantas 
as zonas mar1timas não serlidas por estradas de ferro . 
· No Drasil, eoino v.ere~G, os sectru:es não s6_men:te _pá::

sam e-m numero os chilenos; como em . 1mportanc~a r1vab:sam, 
alguns delles ·com os argentinos~. · . · . .. · 

Assim, incontestavel é Sr. Presidente. E quem. e%amí.Qar 
e~m imparcialidade _as situa<:ões do Brasil, da Argentina e úo 
~hile, chegàrá a mesmissima conclusão. •· 

Vejamos, . agora, outros aspectos da· questão e desde lego 
encRremos· o financeiro, g~ralmente o grande obstaculo a 
;vencer. · . · / · 

· Eu me encontro: su-fficientemente prepárado, Sr. Presi
. dente, para mostrar a .Camara e ao paiz que o temor das d~
p.e~a~ não deve_ deter a nossa acção. · Paizes houve, de situação 

I muitQ mais critica do que. a nossa, incomparavelmente mais 
~itica ào que a. nossa, que não hesitaram um &6: instante elll 

. appejlar para o patriotismo, para c.cnstituir a sua defesa ma-
ritima, tão necessaría era ella a sua vid~. . . · .. 
. ·Talvez, pelo adi!intado da ·hora, eu uão possa ler á Ca- · 

-:mara -t<}Pi~os interessantissimos dessas discusqÕ!.'S, no :pa,Ia:-: 
m.entp ltahano, lego d~pois .d~~ tl'~balhOS adm_i~_aVelS ·_ d~ 
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Gavour, e, como es:::e lJarlament.o devuh-eu a ·-~:::s·~ grande mi
n~stro, o seu projecto deficientíssimo, assim moldado em 
attenção ~s difficuldades de finanças, exigindo o Parlamento, , 
que elle dissesse á · Nacão o que a. Nacão precisava porque a 
:?\ação italiana tinha consciencia . da sua propria força e da 
t-ua. existencia, para encontrar em _si mesmo os meios neces
sàrios, afim de dotar o paiz com as forcas de que o paiz neces-
sitasse, com a protecção que lhe· era necessaria. · 

0 SR. FRANCISCO V ALLADARES - Isso acontecerá eom a 
~ação brasileira.. que nunca negou, entretanto, recursos para 
5ua defesa,. pedidos pelo Governo. A questão é a applicação 
desses recursos. . . · 

O SR. ARMANDO BmU:.A..L'\IAQUI .:...-- Vejamos o que escreve, . 
agora; em Franca não um technícp, mas um economi:sta :fran- I 
cez, no momenti> actual. Fazendo as mais · acerbas ~riticato 
pelo dispendio exaggerado do Governo, elle não duyida em 
opi11a1' «que os mini:sterios da Guerra e da Marinha sej~m 
providos dos· meios mais extensos, do que os que a ·opinião 
esperava. depois do 'armísticio de 1918~. <E' . principio de 
elementar, eontiriua. prudencia estar-se preparado em pre-
sença do espirito quQ reina na Allemanha. · - . . . 

~Não se p6de 1qn unico imto.nte discutir esta necessidade 
dtOm~nante. j) · 

O SR. ALvARo BAPl'ISTA - :Na Europ-a. é assim, inreliz-
mente. . . _.., ~ ~- ...... t.~.::ú,;~'i. 

0 .. SR. ARMANDo BUR.I..AM.AQUI - E' o· espírito . que se diz 
reinar na Allemanha, mas ~u o vejo reinar no mundo in
teiro - e não §e póde, diz. esse critico, tão severo .na apre
ciação das- finanças francezas, tão caustico na conducLa dos 
governos ,......:._ -não se póde um só instante discutir essas neces
sidades, e que necessidades! as necessidades domina:Q.teu. . 

Porque, senhores? td'a:r ce que la dé!ense du pays est la 
pensée supr~me.>. . 

. Essas mesmas ·considerações, senhores, em todos os ou

. tros paizes domin~ os parla!Dentos e os goyernos "quando 
são chamados a ag1r em relacao â. deiesa nacional. 

Senhores, estamos indefeso_s por mar, ides vêr. O emi-· 
nente· chefe de Estado em sua mensagem, á pag. i15 que vou 
transcrever no ·meu disçurso, não oeculta esta nossa. peaosa 
situacão. ,_...;J , . 

· .sã·o estes os top1cos da mensagem ás pags. HS-14: 
«Com a lea.J.dade que devo · á Nação, não posso occUltar 

que ha muito que· fazer no Departamento Naval, si quizermos 
· · ·ter esquadra ea.paz· de desempenhar as altas funcoõ~& , qu~ 

.. lhe cabem. 
No que diz respeito ao material e ao pessoal1 como· no 

tocante a utilizacão de um e outro é fóra de duvida que a 
Marinha, -pr~cisa. passar por ~andes t.ransfor~ações, ~i~~ 
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tadas .com firmeza e continuidade, com decisão e persisten
cia, para que os esforços de uma adroinistracão. não sejam 
prejudicados e destrui{los pelas administraç-ões subse
quentes. » 

A pag. 115 no capitulo - Esquadra - ainda se 10: 
<<l\leu~ antetessore:- Pm mensagens eon::;eeuti v as, salien

taram a conveniencia. de adquirir novas unidades, ~obretudo 
rm~za~ores Tapidos, contra-torpedeiros, submarinos ê navios 
mmerros. 

Comquanto a situat;ão financeira aeonselhe a maior pru
(lencia _na decretacão da .ctespeza, penso não podemos perma
necer mdifferentes ante a diminuição do poder da nossa es
quadra: é impossivel fugir á necessidade de dotar a defesa 
.Il?inada dos elementos índisp·ensaveis, adquirir novos subma
rmos, em vista da idade dos aotuaes, substituit as unidades 
que vão. tendo baixa ~ modernizar e aperfeicoar os nossos 
navios _de {lOnformidade com os progressos da technica na
vaL que nos ultimas annos tem {laminhado accelerada:::nente.». 

E' o que· proponho em um- dos meus projectos, que nã:o 
é, aliás, mais do que a renovação de uma lei já votada, mas 
que produziu sómente em parte o ~eu effeito. Revigorando-a 
agora vou· de encontro aos desejos do Governo, que procura 
atiender as necessidades do ·paiz.. 
. O mesmo pensamento, Sr. Presidente. se encontra no 

brilhante relatorio apresentado pelo notável Ministro, Dr. 
Rau~ Soares .. 

Di~ o honrado Ministro em seu relatorio, á ·pag. 28: <..\.. 
d.ecadencia do nosso poder naval é um facto tão grave que se 
t.em hesitado em lihe dar publicidade.». Declaro-a. .eu agC>ra 
ú Camara encarando sob lodos os as.pectos technicos esta in
f&l'iOI'idade a aeerescenta. o preclaro ministro: «Acho que não 
:se deve alimentar o paiz de enganosas apparencias -em as-
sumptos desta natureza.». · 

Continuando, vê-se na succinta mas clara eX'posição de 
S. Ex. os seguintes períodos, que dispensam commentarios: 

-«0 meu antecessor chegou a declarar que a esquadra não 
eorresponde ás necessidades da defesa do nosso extenso lit-

, toral e registrou as idades dos nossos na:vios, o que, aliás, . 
t~m por ai só a mais dolorosa significaoão-

Cumprr ·dizer mais que, em vez . de desenvolver-se, a. 
frota nacional ·se enfraquece dia a dia, pela retirada De na
vio~ imprcstavei~. sem que outros venham substituil-os. 

Assim, tiveram baL'I:a do serviço activo os cruzadores 
i'a1narul.ar~, Pt·imeiro de Ma1•ço e Tiradentes, os cruzadores
torpeiddros Tarno-!/O, TUl~Y c . Tym~ira, e as t.orpedei!'as ·Bento 
Goncalt•e~·. Pedro Ivo e Stl.vado, alem de vapores. avt~os e ca
nhoneir-as· fluviaes, em um total de_18 navios, ao passo que, 
em· substituicão, apenas se incorpora~rn _á esquadra um Jl?O
nitor fluvial, tres pequeno:: ;mbmerS.!Veis com o respectrvo 
.ctender~ e dous transport.es. 
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O uucleo mais impor-tante da nossa defesa maritima con
.si::;LP nos na\'ios do prag1·amma de 1906, rtue nem siquer foi 
completado, falLando-nos ainda. o terceiro «:dreacnoughb, cuja 
eon!:lru~ção foi adiada pol' tempo indeterminado, por accôrdn 
e.om a firma Armstron:;, Whitwor.th. Limitect. d!> !\"ewcastle-
on. Tyne. · · -

.. Illustre:; crilieos rw:vaes leem procurado demonst.rar a 
inutilidade ees~a:=; form ida v eis construcçõe.s, qur sr~ revelaram 
fr•agillima.s ao embatr~ das minas e dos torpedo~ dos suhma-
r!nos. , 

Technicos :nglezes, f::-ancez~s e americano~ 11rcclamam. 
todavia, a sobre-v,ivencia do encouraçado, como navio de ba
talha e c Pirst Sea Lord, do Almirantado Inglez acaha àe sus
lentar que the capital shir, PPmains the unit Qn ·which sea 
pon•m· is built up. 

E" ainda C.uvidoso D desfecho da controver:;ia e tudo nos 
ac-onselharia n não {;Og'í lar agora da consh'ucção do encou
I'a·çado, :<~ proventura tt nossa 5if.uação finaneeira c) permit-
Usri. · 

.Mas o ptopriQ material de vrogramma Llt' 19Uti t'Stá a 
P.sgottar o pe6odo normal de sua existencia. e. mesmo novo, 
já não satisfaria em nossa t~poca. Dahi para cá o r:: progressos 
feitos nos navio::; •' no:;; ::trmamentos. são vel'dadt>iramenfP- as
sombrosos. 

Os sutunarinos, quo ~(~ achavam então na infane.ia, toma
ram um (!e!:envolvimento tal que, s~ não mudaram 11 raracl.cr 
da guerTa nãvai. alteraram. todavia, profundanwntf' a;; !';uas 
eoncíções. 

Os <drf!i:ldnought~>> de bo,je te~m o dobro rlr- ilf'~loeamento 
de · ~eus i emãns de de-r. ano os pa5~ados. Au~Toeu! ou -se o al
".anr;~ do::: t"·nnhõe~. alt:m df' todn previsão. dnndo-:;c ao5 nu
vias. uma vc,~locicadp que attinge a mai~ d(• Hl milha::; poe 
hora. 

:\ !Hlerra moderna. tendn modificado dt' molio ''Omplct.o o 
·systema de combate, tornou i-mprescindive! ~~NllhPt'-:::c o ma
trríal c! r. aceôrflo com os novM mP1-hoc1o~ P o:-: -tJ!t i mos 11ro
g1·esso2 da tr~chnica naval. 

J.!~. seg·ue-~e até fi pag·in:1 130, quanclo ~. Ex_ ronclu P.: 
« Comqua:nto :í situaçãr- nnanceira aconsr.l1w a: maior pru
dt'ncia na düretaQãn da despeza, não podemos permane,r:er 
indirfrrentes ante a diminuição do poder dn. esquadra, anre a. 
a inferinrida{j.e manifpst~ em relac;ão · a qualquer esquadra 
mod(\l'ila». . 

«E impossível i'ugit· n necessidade de adquirir novas uni
rlaues, sobretudo, cruzadot'e~ rapidos, destrc-yens modernos,. 
submal'inos r navin~ minr.iros, bPm como modernizar alguns 
.do,; no:'isos navios. __ 

Fal-o. i~ualmente, \~Ol palavras que a Camara jú conller.e, 
o n0tnv•'l profi~si0naL sr _ almirante Antonio Coutinho Gomes 
P('T'í!Íl'a. ú pag·inn 37, elo t•claforio, que aprr.sentou, corno 1\Ii-
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nistro da :Marinha, em maio de 1919: ~A esquadra brasileira 
não corresponde á necessidade de defesa de nossa extensão 
territoriab. E por ahi S . Ex. segue com uma analyse com- · 
pleta, até concluir propondo a acquisicãO',dos navios que con
stam do seu relatorio _ 1~ todos os que te em tido a responsa
bilidade da cireccão da Marinha não cessam de mostrar que 
não podemos .permanecer na 1 deploravel situação em que ·nos 
encontramos. \ 
. 0 SR. FRANCISCO VALLADARES- Y. Ex. não acha que as 

declaracões officiaes obrigam o Governo ~ ter um programrna 
naval ? Certo, a Camara approvaria qualquer pedido de re.
eurso. 

O SR~ ARMANDo BuRLAMAQUI - Vou tomar a iniciativa 
de apresentar um projecto, o qtJal abrirá naturalmente ampla 
discussão sobre · o assumpto, onde o Governo certamente, com 
o seu reconhecttlo patriotjsmo, ·não deixará de intervir par.a 
lhe dar a solução- conveniente. 

O Sa. FR.A...'iCisco V .ALLADARES - Porque nem se póce im
provisar uma esqQadra; é precis::J encommendal-a com ante
cedencia. . · ., ~ .. -.... ·,n.,:.:::; ~·~!~ 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI -· - Tenho muito que dizer 
scbre o assumpto. Veja mesmo que a hora se escoará sem que 
eu tenha tempo de· fazer todas as considerações que elle me
rece. E nisto não ha inconveniente: porque só assim daremos 
ensejo para que,·· amanhã, o illustre Relator da fixá,ção da 
fo rça naval, possa, como prometteu, adduzir as considerações 
a que foi conv_idado a fazer pelo meu illustre amigo, Sr. 
Deputado por Mina!; Geraes. 

O problema que se nos apresenta agora é especialissimo. 
Não temos de encarar a EituaÇão do Brasil em face do · con
certo dos povos europeus, mas sim P.m· face das nações da 
.Am~rica do Sul. 

Trago para a Camara vêr -.uma comparacã(1 geral entre 
os tre~ paizes. - Brasil, Chile e Argentina. 

Popnlaçã.o em milhões .••• .•..• • 
Extensão de costa em milhas •. .• 

Marinha mercante : 

Tonelagem~ •. •. •••• . . ; • .•. ..•• , 
Navios ..•... _ .•.. _ ............ . . 

' Nnmero de portos ..• . ...•....•.. 

C)"' _;, 
3.600 

5f2. 575 
428 
iõ 

.1-
2. 5(}0 

i0L6~7 
H4 

8 

s, 
1.500 

f5·í-. .. 4{ . 
2i:i 

' •l! 

Com relacão á marinha os dados são do Lloyd's Re~iste1' 
para i 91'9-1920. A estatistica de nos:5a Inspec-toria de Nave
gação nos dá com 541 unida.des com 565.33-1. toneladas . · 

A . tonelagem ~xprime alguma . cousa. mas não exprime 
tudo. A qualidade exprime . maf.s. Os nossos navios são, ge-, 
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ralmente, n!" m6r parte, navios de oceano, faceis presas n:o mar 
livre, sulcado pelos cruzadores adversarios .. 

E outra cousa sobre o destino dos nossos navios não nos 
in-dica a differenca entre a estatistica do Lloyd e a da Inspe
ctoria, que é maior de mais de 100 por incluir os pequenos 
vapores de navegação dos nossos rios, e isto é tanto mai~ 
exacto quando se verifica que para o augment.o proporcional 
da tonelagem, que cre~e unicamente de 43.000 toneladas .. 
Servirão, portanto, para as no~sas considerações os dados do 
Lloyd. 

Por elies se eonhece a superioridade por unidade de nos
sos vapores bem como dos do Chile. não obstante esses s~ 
rem inferiores aos brasil~iros ma~ não assim com -os da Ar
gentina que são, entretanto. , em sua maioria excellen~es 
exemplares da nave~ação flu·•.:iai, onde pr~~tarão in\'alcuia
vcis serviços no caso de guGrra, não nrovavelme-nt~ para a 
guerra. mas para libertar o pa1z das garras r do bloau~io. por
que intensi-ficarão o commerci o com o Uruguay. fazendo de 
seus portos. dene. Uruguay, os entreoostos do commcrcio ar
gentino. mantendo em desenvolvimento a sun propri~ 
economia. 

Esta situací!í.o especÚ'tl de derivacão facil do ~ornmerdo 
pal'a outra handeira DP.l.ltra. qu"" temos r; dever d0 rp;;;peihi.T" 
l'l cme arredHo respBitarPmos. n~o a desfructarl"mn~ nós nem 
o Chile, e consecroentrmente .·est::~.remos em e-ondicõ0s desvan-

. taiosas com relacãer no nosso uorlrroso amigo rn1 P. a nossue .. 
Si tomarmos os corfficientes ·de riqueza oue cada paiz t~m 
e:mosta a damnos dirt'CÍOf; nrovenir:ntrs do mar. iMo é que 
reqnerem protMção S('~Ura ccnt:fa OS ntaques provindo do mnr, 
si -consider~rm0.s a norú-:a frent.P m<t,ritima. dandn rl1H' n coeffi
cientP. do Brasil represente 1()0, o do Chüe será dr 25 c o· da 

• Argentina não alr.ança f O. . · , 
·Com um ~olpe ranidD de vis!~ snbr~ n mappa sul-ameT'i

~an.o tP.m-se nmu. idéa inc.nn fundiVf•l do valor das posiQI'Im; 
geographieas de cada um dP;;t~s tres paizcs. e consequenh"'-

, mente não s6mente àns peri.a:os aue corr~rfin em caso de 
guerra, como doo; males a que. ficarão snif'íf.os na manuten
~ão da neutralidade, S(~m onder se eximir:{'m das Feispon-
sahilidades ou e lhes ín~umbirão. · · 

E note-se que do Brasil considero unicamente os poM..os 
de moYimento comml'rcial r.onsideravel. emquanto que do!'> 
outros dous paizes incluo t.uào o que elles possuem, ou quasi 
tudo digno de mf!nção. Talve:r.. com alguma excepção lle 
menur valor quanto ao Chile. 

Tom:a.ssemos quaesquer port.os. o nosso numero augmen
taria a tornar ma!s frisant.e a. proporção <lo dobro em t'1!'8-
ção ao Chile e do quadruplo com respeit0 á Argentina. ~ 

Não é s6 isto, o que .i á seria muito. Par~ a ~nerra natal 
offerece o Brasil com as reP-ntrancia:; A sah enoia.s de 511&. 
costa uma sét"ie consideravel de pontos Je abrigo para urna 
esqm;dz:i\, patr~' os s~us des~~oyers e navios menores, qu.e não 
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-podem i'iear muito tempo no mar, que necessitam. de des
ICanço para as suas machinas e para, repouso do seu pessoal . 

São sem conta os fund~adouros, as angras, ~nsead.as, bahl~3 
'<le nossa costa ·onde esquacJras podem· se abrtgar para reah~ 
zar suas operações de reabastecimento e reparações, sem sof
frer consequencias, fazendo assim com calma · e segurança o 
·que ·não poderão fazer :Q.O mar alto, o ·que não p oderão nem 
n o líttoral do Chile. e menos no da .;ATgentina. excepto na 
Patagonia; isto é, fora do circulo tactico d~ áperaçõ~'\ de 
valor, de effeito. · 

Mais ainda, não se póde deixar de levar em considera
ção as condições do nosso clima, que muito favorece a qual
quer adversario que nos venha ata-car, clima ameno, de·· be
nefica luz solar, em opposíoãc . ac f!."ic inclement('. das regiões 
dó Sul e do Pacifico, que arregimentam tambem a seU: íavoi-, 
e portanto, contra nós, as condições do mar bravio que nellas 
é con stante, ao passo que. na nossa é raro. 

Somme...;.se tudo, si possivei fôr reduzir tudo a algaris
mos, e o nosso Brasil ficaria em taes condicões de. inferiori
dade que não · duvido rncdià.as mui acertadas ser iam tomr.das 
para corrigir por meio d~ um ex.r-esso de potencia naval as 
desvantagens da natureza, qu.e em todos os outros sentidos 
tanto nos fav.Qre;c.e . · 

A eloqueniCia do facto ·de~nsaria de minha parle, can
sando a benevolencia da Camara, a demonstraccão que em 
traços tão rapidos estou ora. Qfferecendo a seu exame, si não 
'fosse mistér a deixar ajnda mais, patente aos olbo_s da. N,ação, 

Vej~mos agora Sr. Presidente a comparação geral entre a.s 
forças nava.es do Brasil, da Argentina e do Cbile . 

O qnadro 9ue ora U~nbo a houra de. apresentar aos illustres eolle-. 
ga~ , ~atenteia ~m sua. nudez a sit uação_respectiva de· cada um~ das 
prmmpaes marinhas de guel·ta sul-americana~ . . 

-·;; 
<e 

~ 

2 
o 
o 
2 
2 
o 
·1 

Couraçados de esquá.dra ..... .. ..... . . . ....... . . 
Conr~J_<(ados rle i a. classe . .. • .... - . . . . .. ~ .. . . , ... . 
C~uzadores-couraçados .. . . .. . - . . . ..•. . . . . . . . . . . . 
.Couraçados de costa . ... . . .. .. . . .. . . . . ... .. ... . 
Cr!)zadores protegidos .. . .... -..... .. . . .. . . ~ ... . 
Pequenos cruzadores .. _ . . . .. . . . . _ ... .. . ..• .. ... 

· Cruzador escola. . .. . ... . .. . ... .. . .. . . ..... . . . v • • 

Somma ..••• . . . . . .• . . ..•.•.... 7 

~ e 
:;:; 
s::: 
<l) 

~ 
< 

2 
o 
4 
3 
i 
3 
i 

i -i- · 

i 
i 
2 
o 
3 
-1 
1 

9. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2410012015 11:35 · Página 60 de 80 

SESSÃO EM 13 DE SETE~mRO DE 1920 

Contra-torpedeiros de alto mar •. ..... ........... 
Contra-torpedeiros de 1" classé ••...... .... ..... . 
Torpedeiros de 1.,. classe •.•.......•.........•... 
Torpedeiros de costa .•... . ...... . ...... . . . ..... 
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Nestes totaes estão incluidos todos ·os navios capazes de terem 
uma funcçã.o na ~uerra. Não fallamos dos navios auxiliares, onde a 
nossa inferioridade tambem se· manifesta. . 

. Quanto a tonelagem temos 

Esquadra de combate ........ . . . .. . . 
Navios torpedeiros .•....•.... . ..... 

Brasil Argentina 
53 .593 103.3~~ 
5.5oo :..mw 

Cllile 
66.378 
13.f !í0 

TotaL ............. .•• ·. 59.:19::S :108.3n 79.528 

Si compararmos o potencial de artilharia ·do corpo principal ve
rifica-se a grande desvaotagem · do nosso lado, mesmo em relação ao 
Chile, sem embargo de ter elle presentemente um unic.o encouraçado. 

Vejamos um quadro com os principaes caracteristicos dos grandes 
canhões que são os senhores do campo de batalha. 

O canhão que arma os couraçados brasileiros é inferior em todos 
os seus coeffi.cientes ba.listicos, aos demais que armam os couraçados 
argentinos e os chileMs, e isto porque os nossos navios foram os priw 
meiros a ser construidos e receberam os canbões que no momento 
perfeitamente attendiam ás necessidades da guerra. no mar. Não· ' 
quero occultar · de que quanao estes navios foram construidos já se , 
empregavam canhõeS de 12 pollcgadas "'de 50 calibres e sou de .ppioiã.o 
que este devia ter sido o canhão do armamento principal dos nossos 
couraçados de esquadra. 

Vejamos, ~em abrk discussoes sobre o passado, a situaç:lo a.ctual, 
que é o que nos importa: • · 

Coefficientes balísticos de canbões de grO$SO calibre que armam 
os cour&Çados do 

Peso do proJectiJ •. 
Peso da carga.. . • . · 

·velocidade in i-

Brasil 

:$85 t . 
118 k. 

cial. • . . . . . . . 835 m . s. 
Energia inicial. • 46. 208 pés toos. 
_Penetração na 

bocca ...•••••. *7.3 m.s. 

Argentina. 

395 k. 
i25k. 

Chile 
635k. 

' :1. 34- k. 

878 m.s~ 823 m.s. 
· 50.720 pés to~~- 70. i70 pés tons;. 

:>4:.4 m.s. 53.2 xn.s. 
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Penetraçã-o pela. 
formula Ga-

Brasil Argentina 

L .39:3 L35i voe •••.•••• ; i .20i 
Alcance otil..... 1.6.000 metros 
Tiros pOr ~inutos 2 

i 7. 500 metros 
2 

i 9 .lSOO metros 
2 

O volume de fogo por minuto será. para cada um dos paizes respe-
ctivamente: · 

Brasil •....................... .. . . . . ................... 
Argentina •.•.•...•.........•.. . ...•••••••..•..••...•. 
<.::hile.' • .. ....... -........ · .... .... ..... ... ... -.•••..• •••• • -•• . 

40 tiros 
i8 tiros 
20 tiros 

Sobresahe sem contestação a enorme vantagem dos navios argen
tinos, di~pondo de oito tiros mais do que os dos brasileiros, e cada 
tiro individualmente mais forte . · . 

Com relação ao Chile, vê-!;~ que o valoi: dos 2ú tiros dos canhões 
do seu Latorre equivale a perto de 28 dos nos<>os, pela maior poteaci& 
dos canhões de H pollegadas sobre os de 1.2. . . . 

E como o Laton·e tem os meios de escolher a posição em combate 
como já vimos, e poderá ser auxiliado cfficazmcnt.a pelo Capitan Prat, 
canhões de 9,4 pollBgad.:l.S e tambem pelos 'dous cruzadores couraça• 
dos, canhões de oito pollcgacl2.-;, o numero de tiros, dada a fo,·çaâa 
divcr.sào de nosso fogo_, par:1 evitar ma i9r efficiencia do tiro a.rlvcrso, 
oomo tanto tem provado a e.xperieocia, será. o mesmo, desagparecendo 
a. nossa vantagem numerica. 

Os elementos que nos servem de comparação teem ainda a seu 
favor o armamento torpedico que não possuem os no:;sos navios. 

E,;ta vantagem é d1se:uti\·a! p~rque fi torpedo é uma arma muito 
varia vel , para que seu etfdto s0ja d(n•idameote conside>rado em uma. 
lnta de gigante~, conservados a distancia que o torpedo não alcança 
pela insuO,ciencia do seu tiro. . . 

O _»1appa propriamente de combate, considerando o material que 
decidirá do clestiuo do mar, nos revela ainda. mais a,. insufficieucia. em 
que nos encontramos. -

Elle d9verá conter sómente os navios que podem ser empregados 
durante uma batalha no ma. r. ' 
..... Nossa posição ainda é mais critica. 

Vejamos, na vi os e tonelagem: 

Couraçados de esquadra •.••••• .. . . . 
Coura~dos de i a classe .......... . . . 
Cruzadores-couraçados •.•••••••. .• .• 

. Cruzadores protegidos •.......•• . .•. 

Total.,. ............... .... . 

Brasil 

2 
o 
o 
~ 

Argentina Chile 

----- ---- --......-.-
7 
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Contra-torpedeiros P. torpedeiros de . 
alto mar ..•..•.•..•.•..•.•••.. 

Total geral .......•.....•.. 

Tonelagens respectivas ........ • ..•.. 
Dos navios de combate accrescente·se 

a tonelagem dos elementos tor
pedicos, teremos mais .•....•. •. 

Tonelagem global dos navios capazes 
de fa.ze.rem a guerra. ...•.•.• ... 

Considerando o numero de canhões 
de grosso calibre teremos ....•.. 

Brasil Argentina Chile 

fO i 1 

5.500 

50.262 

8L32i 

-i-.300 

88.627 

? .' _.'1; 

i0.42.0 

20 

Como os Ca.nbões do courac:.ado chileno são superiores àos nossos, 
a differenca desappa.rece. 

Considerando o numero de ca.nhõe::.. de· calibre médio de õ e i,, 7 
pollegadas teremos: 

Brasil Argentina Cbile 

can Mes de õ polle~adas ....... ." ..•. o so 68 
Ganboes de 4, i polegadas ....•... . . .• Ô·~ 56 22 

---- ---- ----
Teremos ... . . .• ........ . . .. t;.}, f36 90 

----- --- ----
Sommando a este totnl o numero dn ca11h0es de gros~o calibl:-e, 

teremos: Brasil, 88: Argem.ín<~, no; Chile. HO; onde Lam bem se de
monstra a nossa grD.nde infei·ioridade~ e infe1·ioridade mc,:·~:tl. 

~ Não é preciso, senhores, dizer nada-inai_::. 
Façamos, eml><>l'a abusando da bone\'olencia do;; m~ns illustres 

collcgas, o resumo do numero do tubos tie torpl'dos de r, ue dispõP. 
cada uma das tl'e~ marinhas. tà.o sómP.nte quando carregados pelos 
t!lemer:tos torprdícos, sejam contra-torpedeir·os e torpedeiros. 

Assim teremos: Brasil, 20; Argentina; 17; Chile, 37 tubos torpe
dicog . · 

A Ca.ma.ra. como o 'paiz apL'eciem a eloquencia destes numeros. 
Compro o meu de~er trazenuo-os ao seu conhecimento.Nã.o duvido que 
o seu patriotismo.. virá ao encotltro das uecessidadcs da nos-;a defesa. ma
ritima, como solicita. o Governo1 como vem sendo solicitado poL· todos 
os Ministros da MariDba e os cbefcs do Estaào·Maior. em seus rela-
torios annuaes. · 

Pois bem, apezar da superioridade indisDutivel de qual
quer das esquadras argentina e chilena sobre a brasileira. 
tanto no mater.íal de combate como ·no de dei'esa de co~ta, 
saiba a Camara dos Senhores Deputados, saiba o Paiz, que 

· em um. como noutro destes paizes, ·amigos, Chile ou Agentina, 
se pensa e-m augmentar as respectivas forr;as de mat'. e o~ 
que os governam agem neste sentido. 
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~ Chile quer comprar, ::;eh"Undo inJormações de revist.a.s 
íechmcas, geralmente bem informadas, mais dous cruzadores 
ide batalha - o lnflexible c u lndomitable e dous cruzadores: 
protegidos o Southampt"O?l t! o Bristol. 

Si isto se realizà.r <1. esquadra chilena galga o primeiro 
logar na America do Sul con1 vantagem consideravel sobre as 
dua:; outras - a Argentina e a. nossa. · 

Sua tonelagem, s~m c~ont;u· eom os· submarinos, onde ella 
já possue a Primazia,. possuindo seis unida<ies deste genero, 
de recentissima eonslruccão ;:;em que nada praticamente pos
samos lhe oppor, visto que O$ íre:s :-ubmarinos que possuimos 
são para formar pessoal, adcslral-o no manejo d~ uma arma 
tão especial quão delicada, e já estã.Q fóra de bom uso, como 
arma antiga, sua t onelagem em quantidade c qualidade será 
ode 119. 859 toneladas, com a posse de navios especiaes, do
taàos de grande velocidaàe, e poderoso armamento que lhe 
permittirão manobrar com facilidade para 'impor .o GOmbate 
e o modo de o fazer quando quizcrem. .. 

A Argentina por sua vez não se deixa distanciar . Segun
do informações ·correntes, d1~ cu.ia . vr~racidade não podemos 
:-;uspeita.r, já o Parlamento do nosso poderoso visinho estuda 
um ·prog-ramma quP eonsta da ac.quisição de· quatro cruzadore~ 
protegidos, oito tont.ra- torvedeiros de ·gl'and•~ deslocamento, 
:W ::;ubmal'inos. um eruza.OOJ' f:Sc:ola, um navín hospital e dí-
vm·sos transportes f: ontros navios auiiliart'.S. · 

Igualmente est.<i; prt ~vi::;ta umn eomplNt r(lorga.nização e 
T·ernodelaçã0 dos r~eur;;:o~ A •)lmnentn~ da •:squadra, devendo 
preceder melboramr.-nL<:,; t·un::.idt>.rav(•is .nos ar.:-;~;naes e .base~· 
na.va•~:-<. e dev-endo ;par a !.neto i:->to- eS(tuadrn ~' portos m'ili-
l ar~:-- ser levantado um Pmpre:.t.i:mo de 5 % . · 

Este~ noYoi' navios eollocarüo a esquadra a.tgentina no 
lll.f'"mu TJOtencial ~?mn a t'.hilt?>nn. porque s i essa adquire uma 
'!P.vr: Yant·agem na r>squadra rlr• combate-. o numero elevaóo de 
subma1·inol; argent iDO$ ·conjng-<.ldo com ·as <~ondiçõcs de seu 
litloral. de !:onfiguração muito apropriada a: dei·f'sa, difficul
!ará as opcraçõrs ele uma r~::-quactra que nüo tt~nha gra11dc sn-
p('lrioridade. · 

Não mai:.. necessito dizer - Ahi estão os numeros. Elles 
nã.o podem ser negados, como contestada. não póde ser a com
paração feita, ~ que foi feit a de uma f6rma muito favoravel 
ao Brasil, rque :não . tem ao la.rgo de suas extr»nsas costas O); 
rt>.cursos que são encontrado!'; no Chile e na Argentina . · . 

' Agora mesmo ' sab43i:l."t0S por telegrarnmas publicadQS ua 
imoprcnsa diaria desta Capital quf' o Governo d o Chqe fez àc
r.laraçõe;, justificando o · augmento de sua esquadra. que, di;;,se. 
o .actual :~umtro das 1Roe lat:,ões Exterores daque!la Re.publica. 
· a compra dn couraçado. dos contra-torpedeiros (' a. prova.vel 
acquisicão d'e. outros na-\.·ios não P.ra mai~ do que a. realização 
de um •programma que ··a guerra européa ínterrompeu, como 
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igualmente interrompeu o nosso. Destart~ ttualquel." pa!S::;O 
'uos.so já eslà amplamente ddendido pelo o que pensa a res
peito um tios grandes. paizc~ ::>ui-americano::;, muito oioSQ do 
~eu pod•~I;'iO militar-nayal, t' que não póde deixar de pensat· 
o· outru. ,ru::;ta.menle v;udQSI_) de seu grande exercitu e de sua 
po.dero3a marinha. 

~ão lemo~ porque he~ita1·. O eaminlw uos est.á cnsiuadll .· 
t:om icgitímo e bom orgulho, pol·ém. vo~ digo. nem a 

Argentina, nem o Chile, tem mell1or pessoal do que o nosso, 
nem a.-: suas gloriosa:; escruadra~ tef'm trad.i(:ões ma i,: hon-
rosas. ' 

A Camara póde estar cerla de que a '::-.farinha, com os re
L~urso~ que lhe forem dados pela :Na~;ão, i"orles 0 u fracos, si 
o doloroso momento de sua utilização chegar, e tudo faz crer 
que esttJ momento só poder·á ser em época possível de ser 
apreciado por uma destas eircumstancia~ que não está no 
poder 'humano evitar, a C.1mara, eu atiü·mo. conhet-endo como 
conheco a minha classe, a ,·orporação a .Que me nnvaid~c;o d~~ 
pertencet·, a Garoara, torno a di:t:er, pócj..e eoní'iar que do mais 
graduados dos chefes ao ultimo dos grumetes. todos· saberão 
eom as melhores virtudes militare::;. CLlmp.rir n :;eu deveT', 
aconteça o que acontecee. 

Está no nosso devei'. no dever do paiz. que lanlas qua
lidades como as que ornam a Marinha; não ~e.iam postas HO 

~erviço da l'fªção sem. prod.uzit·elJ.1 o. ~eu maximo Úf' l'l'ndi
mr.nto util. 

E o nosso dever é o d'e do.tar 0 Brasil com o~ t'ectu·so:' 
de que elle :necessita para que não haja na Americil do Sul 
Jor~~a naval alguma, que em· material de combat.P. no mar~ ~ 
{h· defesa de costas. nos seja superior. · 

Agindo assim o Parlamento e Go·vcrn.o terão 'foíl.o n seu 
dever de bons brasileiros. 

Tomemos os casos particulares. Srs., e façamos o (}.~
tudo comparativo entre as forças do Brasil e da Argentina.~ 

ComparaçiJo t'echnica entn: as t::;trnad1·rJ.~· 
argentt7w. 

lrnt :rileir a e 

Analysemos as caractet•istiea:; dos uuvios de varias clas
ses que formam as duas· esquadras suppostas collocadas em 
presenr:.a, no te.rreno tactico e prOCUI'emos achar a relação 
entre os seus valores combatentes. 

Se compararmos a. velocidade. o volume de fogo, a pro
tecção . das unidades similares dos dous lados, chegaremos á 
desoladora conclusão da mais completa. -superioridade da 
fcrça argentina, sobre a nacionaL (Vide mappas.). 

o corpo principal Argentino (Moreno e Rivaoovia) com ... 
parado ao seu semelhante Brasileiro (.Mi'TUlS Geraes e Sãd 
Paulo), lhe é superior em 2.000 jardas no alcance da arti-
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iharia . grossa. IIO volume de fogo (empregam mais quatro 
canhões de i2,. no fogo àe banda), na velocidade i,5 maior), 
na protecção mais 3" de couraça e no emprego do torpedo 
ausente nos couraçados brasileiros. ·· . 

Para firmarmos a grande superioridade do typo (Mo
reno) - sobre o !YPO (Jiinas Geraes) bastaria aconsideração 
da época do traçado de seus planos e da differença dos deslo-
camentos. (Vide mappa) . , 

/ O corpo principal Argentino desloca 55.800 toneladas, 
to ta.!, contra 38 .·400 do corpo principal Brasileiro í Minas 
Geraes e São Paulo) • · 

A superioridarle de 2.000 jardas no alcance de sua ar
tilharia grossa, alliada á vantagem de 1,5 em sua velocidade. 
confere ao commandante em chefe argentino a supr-emacia 
tactica, isto é, a. faculdade de impôr ao adversario a.s con
dições · do combate, representada no ganho da posição mais 
vantajosa para concentração do fogo de seus canhões; na es
colha da dis-tancia de combate qu·e elle poderá variar, desde 
á ma::dma (limitaàa ·pelo ma::dmo alcance .· dos canhões) . 
quando os· ace:::-tos são quasi sempr(' fataes para aquelle ..aue 
os r ecebe, até a que melhor conviesse as contigencias que 
pode.ssesm. surgir durante a luta. E ao duello desigual entre
os navios principaes das duas esquadras se reduziria - ao 
meu ver - o combate naval, se a ·nossa. forca pretendesse 
disputar-lhe o domínio do mar.· . 

Os c.ruzadores-couraç.ados San Martin, Belgrano, Pul/1'
redon e Garibaldi, ainda que antigos, representam um 
accrescimo consideravel para a · força principal argentina. 
· O concurso de seus i O canhões de grosso calibre ( 4-8" e 

. seis de 10") , e de sua bateria secundaria (44 canhões de 
6" e 18 de 4",7), não só assegu.raria aos couracados a mais 
e~.b:c:oluta protecção contra os ataques dos contra-torpedeiros 
inimigos, mais ainda augmentaria o volume de fogo de toda a 
forc;a, . quando as distancias de combate não excedessem de 
10.000 jardas. . 

Entretanto, a sua cooperação durante 'toda a accão obri
garia o commandante em chefe argentino a resignar-se a 
Inarcha collectiva de 18' para toda a esquadra, e enfraque
ceria assim a sua supremacia tactica, deixando ao inimigo a 
probabilidade de fugir á irremcdiavel destruição. 
. Aos quatro contra-torpedeiros typo «Catamar~. coro 
32' de velocidade, 16 tubos de torpedos e 16 canhões de 
4'', seriam oppostos os nossos 10 contra-torpedeiros com 27" 
de velocidade1 20 c~nhões de 4" e 20 tubos de tOI'pedos, que 
nos dar ia. a vanlagero de .quntro canhões e quatro tubos. 

Mas é .apparente a superioridade 11ue um exame menos 
cuidadoso poderia conferir á esquadrilha dos nossos cont.ra-
tcrpC>deiros. ,: . ; · 
· No desempenho da missão de atacar os couraçados con-

. trarios depo!~ de iniciado ·o duello de artilharia, falta-lhe o 
·factor preponderonte p51ra o exito da op~ração - .S'}"ande ~if
ter;enca de velocidade, que no caso considerado serta de 4 ,5._ 
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Adroitt'indo- "c que_ a posição conveniente para o ataque fos~e 
-o dquirida pelos nossos contra-torpedeiro::, h:y1)othese de du
vidosa realização para a qual concorrem o.:; 56 canhões de 6" 
o r,'i dos couracados argentinos c o empr~.go opportuno de 
contra ataques dos quatro Calaroarca, as lições da experiencía. 
da grande guerra des.fazem qualquer illusão sobre a efficacia 
do· torpedo no conti-a-torpedeiro, como ficou exuberantemente' 
provado na .Jutlandia com o aprov:eitamento de 2 % de cento 
c muitos torpedos lançados pelo~ navios allemães durante a 
acção. 

A velocidade àe 32' e as 950 toneladas d~ deslocamento. 
do 'Contra-torpedeiro typo Ca.tama1·ca, são as mais se!>llras 
garanl.ias para o bom exito de todas as operações julgadas ne
ce~saria~ em combate pelo eommandante ern chefe argentino. 
-o que infelizmente não se produziria com relação aos nossos 
de 560 toneladas de deslocam~nto e 2i' , de marcha, insuffi.
cient~s para occuparem rapidamente uma posição desejada. 
ou vence-rem as difficuldades opposta5 pelas más condições 
do tempo . - · 

Os cruzadores ligeiros Bahia o Riu Grande do Sul. ( escla
l'ecedores), depois de r:ealizada a sua tarefa estrategica, par -· 
ticipariam do combate, protegendo os nossos: contra-torpe
deíros do contra-ataque dos seus contrarios; reforçariam ,, 
ataque torpedico do lado braslleíro, mas a sua presenca na 
aoção não modificaria a .. sorte a que estão condemnados o~ 
nossos contra-torpedeiros nem augmentaria &~ .probabilida-
des do bom exito do ataque desfechado contra a força argen
í i na. p elas r azões já apresentadas anteriormente. 

O cruzador protegido Buenos .4ires. provavelmente com- / 
· bateria incorporado á força de couraçados, auxiliando-os a 

r·epellir o nosso ataque torpedi~n . 

Eis o inappa que apres~oto a Camar-a. , em separado, para cad<:. 
paiz: 

Combate: 
::; ' Couraçado ....••••.. • •..•. • •.. . ... . .....•.... : .•. 
~~ C. cou~aç.ados ..•.•...• .• ...•.. ...•. •.......• ..... 
., (C. protegido •.•......•••.••.....•••... •.. .... · .. . 

· ... (C. protegirlo.. ....•••••.• •••......•..•... _ . _ . _ .. . 
.j, c. tol"pedeiros .....••.••••••. ...• •..•. . . . ...•...• 

i2 
Auxilia res: 

i. c~!niepandencia..,_ . . ....... • .; •. •••• •.... ....•.. - .. 
2~ «Libert.a.i~, •....................................... 
3. «Almirante Brown» .•••••••• ••• : ••••.•• • ••• ••. •... 
-i. «P1·estJcnte Sarmiento•, ...... .. ..... . .... ~ ...• . . . . 
5 • <c Paraná~, .. ........... ... .-. . .... .............. ·• .. ~ .. 

!)5. 880 
27.360 
4-~780 
3.540 
3.800 

95.360 

2.300 
2.300· 
4: . 200 
2.85() 
i.055 
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ti. <<ROsal"iO>> ••..••••••... .. ...••..••• : •••• ••••••• •.. 
7. "Alferez ~!a.cklinla.y>> ..•. •. .•....•..•....•• ••... .. 
8. ':Pa.tria» ........... . ................ ~ . .......... . 
9. « Uruguay)) ••• • •..•• •• • ••.•• ••• . • ••••• •• . • .••. • •.• 

10. ttln~eoerio Luiz A. Huergo,> .. • .. :· · ......... . .... . 
H. «ArlStobulo dei Valle>> .• .... •.. •....•• ••• ..•.. .• : . 
12. «~lmistJ,"o Aseur:ra)) •••........•........•. ::· .•.•.... 
13. «Vicente Fidel Lopez, ........ . . ...... .. ... ...... . 
1-L <cGuardia Nacional)) ....•...... . •. . . .... ....•... .• 
15. cc Piedra. Buenan . ..... . ......•.... . ..•.....•...... 
~6. «Corrientes" . .. .... ................ .. . .. ..... ... . 
17. ccE~t~e Riosn ..... ~ .. . . ... .. .. .................. . 
:18 • uMISSIODes>> •••• •. ••••• • • •••• • •••••••• • ••.••••••••• 

1.05Õ 
i83 

1.070 
550 

7.378 
5.4-00 
2.600 

725 
Q.500 

S50 
340 

. 34:0 
3~0 

4:0.336 

De 1 a !8 -Unidades a.uxilian~s. pt-ov.woht01lte etnprega.da; na 
defesa da costa e outras operações . 

Coro "bate: 
t. Couraçados . . ................ ·. • .. ...... ... ..... .. . 
2 Esclarecedores ... ' .................... . ... .. ... . . 

i O G. torpedeiros . ....•.... , ............•........... 

24-
. Auxiliares: 

i. «Deodoro» •••.• .•.. . .........•... .. .••.. .•.•• •• . 
2. ~<Flol'iano" .... . ..•. . ... . . . ..•... .....• ........ .. . 
3. ccBarroson . •... .•... . .........•.. . . . ..•.... .... .. 
4-. •cRepublica» ... .. ..•.. . . ... · .- •. . ..• · · · · -·- · · · · · · · 
., . «Carlos Gomesn .•.••............•.....•..••...... 
G. «Benjamin Constant» .•.•..... . ..• . ..... .. ....... . 
7. ccBelmonten ....•..............•..••.•. . ......••.•. 
8. ceCeará>> .. · .•. . ',. ..................... - .•• ~ -. ~ ....... .. . 

. 9. <<Goyaz.,. # ••••• • • • •• •••••••• ••••••• •• ~ •••••••• • •• 

1.0. «F in • .. . • • . . . , • .•••.•.••....•. •• ••.•• ••• • •••. .. 
-11.. «F 3J) • •••.•..•••••••••••..••.••.•.••••••• • ..•.•. 
!2. "F 5» ... ~ •.... . · • .•.•. .. •. .• . .•.••.••.•••.•• . : . .. 
i3. «Pernambuco» . ••.•.. .. ..•.•..•.•. •. .••.•. - .•. .. . 
!4. «Oyapock» ..• . ..••• .... . ....•• .•• ... ... .•• • .. ... 
i 5. <<José Ronifacio1> .•.•••.••..•..•.•.•••••... . : . •.• . 

:)8.400 
6.000 
5.600 

:>0.000 

J.ivt 
3.!62 
3 • .1,50 
1.300 
1. 800 
2.750 

·5.227 
-LWO 

i 50 
250 
250 
250 
470 
1.95 
768 

::.!7 . 284 

De 1. a. U- Uni.da.des auxiliat·es, ~a.s q'.!e podet·ão ser empre
gadas na defes:L de costa. e em outras operações. 
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'l'onelagelí~ tia_ esquadra chiltma 

. Mat-srial antigo, comprehcudendo o encouraçado «Ca
pita.n Prat>) (ü. 902 t~n:>.), cruzadores couraçados 
«Esmeralda>} . (i. 0150 tons .) e uGeueral O'HiggillS» 
(S. 500 tons..), cruzadores protegidos c<Cbacabuco» 
(4 . ;;oo tons.), c<Ministro Zen teno)) (3.420 tons.) e 
« Blanco Escalada.» ( 4. •Í:2.0 tons.), o cruzador "Prc
sidcuta Errazmiz (2.080 tons.}, dous destroyer~ de 
1 • ,í,30 tons. . um de 350 ton. c tres de 300 tons. e 
seis submarinos de 355 ton.:; ..•.••.•..•.•••..••... ·. 

~Iateria.l recentemente adquirido: 

Encouraçado HLatorren .(2.8.00.0 tons.) e tres dcstl'oyars 
de 1. ... 704 tons •.• ... . ................... ; . . ,. ....... . 

)la.terial cuja. aquisição se acha em negociaçoes: 

C1·u~uores de batalha «lnfiexiblen e uindametable» ••... 
Cruzadores ligeiros «Souta.mpton» (5.q,oo tons.) e ((Bris-
: .. .. :., tol» ( 4. 80Q tons.) •....•. .• . •• ·~ .••••••••.•...••• • ·--~ ... · 
Total ...••••.•.••. ,,, •.•••.. ... . #-·················· 

E' manifesta n. nossa inferioridade-·; 

itH 

Tons • 

42.047 

33.1!2 

75.i59 

34.500 

10.200 

H9.859 

Os numeros o dizem: a qualidade attesta, con:l'irma. 
Não é um assumpto secreLo .que desvendo, menos ainda 

é um estudo que não possa ser 1"eito, que não tenha sido 
·feito, aqui, como na Republica Argentina, no Chile, onde 
quer que <:;e estud-e a .guerra no mar. 

E ' um trabalho de Estado-Maior, e aliás, dos que me
nos valem, não. pelo seu pouco valor intrinseco, mas por 
estar ao alcance de t odos com dados qu e correm pelo mundo 
afóra nos annuarios teehnicos, dos quaes o mai·s completo 
e mais fidedigno. este que vos mostro o Naval Annual de 
Bras seu. • · · · 

E não só nsste, cujo pre:;o póde não :estar ao al-cance de 
todas as bolsas, mas em qualquer outro, q1uitos dos quaes, na 
Inglaterra, com certeza, estão por preç6' ao nivel de todos 
os recursos. encontrareis tod'âs as minudeucias sobre as di
versas esquadras, sobre todas as forc;as navaes existentes neste 
mun-do . 

Quem é familiar com- -estes assumptos, póde com facili
dade formar os quadros que leio á Camara., e sem grande 
difficuldad·e fazer illna comparação .tão exacta como a que 
ora faço. ' 

E ' a comparação por unidade e Dclo tolal será sempre 
desfavoravel ao Brasil. 

c.- TOi. Tm u 
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A i·ompora~~r"i.u lechnica e11t1'e as esquadras i::hitenas b1•asileircr. 

~i empr egarmos o mesmo processo aual·yti<:O -q~e u~a
luos na comp~rar;ão com a força naval argentma, 1-dentica 
.::erá a ·conclusão. 

O Chi·le no:: é superior no mar. 
Sua e-squadra. que·r a principal Du mesmo a auxiliar, 

uma e outra, a·rribas levam vantagens incontestavcis sobra 
o que preõehtcmente possuímos. E igualmente sem contes
i.a~\ão menores ::;;ão as suas responsabilidades em relacão ao 
Brasil, .sendo, sem possível de negação, superiores em rela
~ão a Ar"'entina. 

A e&luadra chi-lena. possue maior vodei' oH'ensivo_. igual 
poder defe.nsivo, melhor velocidade do que a brasileira. 

E' facil vcri·ficar-·se com o <:onfronto das unidades entre 
~i. c do total das unidades que formam as -duas esquadras. 

A primeira vi::i ta parece que tendo o Chile no momento 
em que fali o um unico couraçado de · combate, o Lator,•e, a. sua 
·inferiol'idad:e é. manifesta. Em verda'Cle, .por·ém, tudo que se 
p6dc admittir 6 a .igualdade~ 

O Latorre desloca 28.000 toneladas e o nosso par São 
Paulo 1llinas-Geraes, 38 . 400, ou seja 10 .'1-00 toneladas ·a 
ma i.;;. a favor no6so. 

Esta superioridade é entretanto a que menos conta. 
O que vale verdadeiramente é o potencial da artilha'l'ia 

-no chileno, 10 canhõe-s de 14 -pollegadas ode calibre contra 
2'() uos brasileiros de 12 pollegadas, mas como· o al·cance dos 
canhões do Lato?':re é maiol' do que os dos Minas, com um 
:potencial bem superior. c como o Latorre. dispõe de uma 
melhor marcha, 23 milha6 cont.ra 21, elle éscolherá a ;posi
~ão· do <:ombate para no inicio aproveitar-se .cta superiori
daJc que possue e rcslabeleccr o equílibrio de força. · 

Elle poder.á ser podero::;amenLe auxiliado pelo coural}ado 
Capitan P1'at, quando mais não ::;eja para como eleme-nto de 
~iiVl•r:;ão do fogo de um elos nossos couracados. 

O Capitan Prat não é um navio que possa fo{mar na 
linh:.~. ·de batalha co-m os modernos couracados, mas hab.J.l
mente. empregado e simdo o seu emprego ainda aln:Hiad<l 
com deus cruzadores couraçados, como o O Higgins e o Es
m e1·ald(.l., a sua intervenr~ão obriga fatalmente a que o adver
sario, no ca-so os dous Minas; não os deixe sem resposta. 

Sel'ú, portanto, a diminuição do fogo concentrado sobt·.e 
o Latorre. Si elle::> conseguirem isto e devemos acreditar . que 
consigam, ellc:: terão -preenchido sua missão, muito· embora 
paguem com a perda total a sua acoão, porque outro não 

·:será o seu destino, o de todos os tres. 
J?ev~mos por outro lado levar :em linha de. conta .que os 

elemento::: lorped~cos ela esquadra c:h~lena. . uã.o as:'ijst:.ifã.q 
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impassivci6 _u •lucllo formidavel da c~qu.adra de com.baLe, e 
dks tentarao por todo:,; os meios nos atacar. isto ú. atacar os 
.1/i-m~s. ·~ assim fadlit!lr a (.arefa principal· que ·incumbe ao 
tHnnrant<J Latm·re. 

Os nossos cout.ra-tol·pe(;.l'dro:s responderão t:om ·energia 
aos ataques adversos. mas inferiores ~m marcha em artilha
ria :serão os nossos ·dominados pelos cinco prin'cipaes chile
no:-;, que é de esperar ainda possam vir desempenhar no final 
aa. hatalha o papel de liquidante::: do coura~\ado não obstante 
as avarias Que tiverem. ' 
. .Jú · yin:os o que vale.m os nossos contra-torpedeiros. O 
grupo prmc1pal chileno é composto do typu Lynch - dous
mn1s novos do que os nos:sos - 1912 e 1913 respectivamente, 
o::: nosso~ se.ndo de 1908 a '1910. o Pa:raná, o ult.imo chegado. 

De~loca eada um 1.850 toneladas com seis canhões de 
qualro pollegadas -- com 31,7 milhas de velocidade. 

O ~cgundo typo é símile ao primeiro · e dispõe de tres 
unidades . Primitivamente eram quatro. 

Assim temos: 
Cinco grandes contra torpedeiros com 30 canhões de qua

tro pollegadas, marchando a 31 ,7 milhas em velocidade for
cada - dispondo de 15 tubos de torpedos - enfrentando o 
nos:::o gt·upo de 1 O - que pu~sue sómente 20 canhões, an

dando 27 milhas e utilizando 20 tubos de torpedos. 
Esgot-ado e::ste nosso clernenlo nada mah: temos, emquanto 

u Chíle. disporá de seu:; torpedeiros de primeira. classe, de 
<ic:slo~:.amenlo de 300 toneladas, com marcha média de 30 mi
lhas e armado com canhõGS de calibre sufficiente para liqui
dar a uos:;a fort;a, a que sobrar do choque rude con1 os maio
t·es que apoz conterem o nosso ímpeto, procurarão ler uma 
functão mais proveitoS::\. . 

Propositalmente não tratamo~ do papel dog et·uzadores 
protegidos. ma::; tarnbem ne~tc !)articular a vantagem já está 
com o Chile . 

O l:iCU grupo dispõe de lres unidades conlra duas nossas 
e ~omo índividualmeule e1la~ ::;e equivalem, vence o numero, · 
isto é, o Chile. 

Pôde parecer á primeira vista que o grupo chileno· é mais 
poderoso, mas não quero admittir quo seja, dando ao Blanco 
Encalada c ao Chacoluco o mesmo co·efficiente militar que ao 
Bahia e Rio Grande do Sul. 

Resta ao Chile o Minist-ro Zuenteno. 
Os nossos cruzadores embora tenham canhões de menor 

calibre, estes canhões são mais modernos e enfrentam os que 
armam . os cruzadores chilenos, idosos de 27 annos o Blanco e 
de ~ 'iJ annos o Chacabuco, emquanto os dous brasileiros sã" 
de 1910. 

A respeito das esq-uadras a:~x"iliarcs tomemos como equi
;.ralente::: . 

Si aggregarmos os navios que o Chile tem em vista {lOm
p:rar, isto é, dous cruzadores de batalha e dous cruzador.es p_rQ.-.,-
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teg-idos, então nem comp~rar se pó de_ Basta uma ligeira ex
posição dos recursos de um e outro lado: como fizemos, para 
sew maior exame se chegar á conclusão, a que fomos levados 
pela comparação que acabamos de fazer. · 

No mo-mento actual para argumentar unicamente com 
dados positivos a posição das forças navaes na: A.merica do 
Sul, scenario onde forçosamente teremos de intervir, qualquer 
qw3 seja a marcha dos acontecimentos, porque o Brasil não 
p6de, sem commetter üro crime inominavel contra seus mais 
\t>gitimos .interesses, ferindo suas honrosas tradições, . deixar 
que corram a sua revelia os problemas sul-americanos é · a. 
iieguinte: 

Argentina. 
Chile. 
&uil. . 
Tomando como potencial naval sul-americano expresso 

como 100 as propórções serão de 45 por cento para a primeira, 
35 para o segundo, n.os restando os 20 ultimos, que de forma 
alguma ccrresponélem as nossas responsabilidades no eonti
ltente de. que somos a mór parte, a mais rica, a mais popu
losa, com maiores elementos de vida expostos aos ataques por 
mar. 

Si mantivermos a forca naval argentina como o typo 
padrão, verifica-se que a nossa inferioridade é de p'ouco maiS 
da metade, e que para alcancarmos o pàdrão indicado teremos 
de a.ugumentar o nosso material de combate de 50 "f•. 

Repito - E' uma questão de num.eros. Ainda assim, não 
poderemos eliminar a inferioridade da artilharia principal de 
nossos couraçados; visto com0 o nu.me:r:-o de calibres dos ca
.nhões argen,tinos é de 50 para os seus canhões de 12 polle
gadas ou 305 -rol~ ao passo $le o dos nossos -é_ unica~ente 
de ·.qs. · · 

Pense o Parlamento em tudo isto e <Jonceda ao Poâer 
Executivo as leis que elle necessita para acabar com esta si..: 
tuaçâo inferior que Iião :p.óde, não de-ve continuar sem des
-pl'estigio para a nossa accão diplomatioa. 

· Sr _ Preside*, estudei tOdos os aspectos do problema. 
naval, fazendo sobre elle as consideraeões· que a Gamara teve 
a benevole~ciu. de ouvir, e submetto á aprecia~o . dos meus 
colle;;as varios projectos, que vou. ter a honra de passar ás 
mão~ de V_ Ex. · . _ 

Refere-se um ao rejuvenescimento dos quadros de . Offi
(liaes da Armada, condioão indispensavel para melhor apro-. 
veitnmcnt.o de :;;na força, para manutenção de sua efficient!ia 
de poder navaL . · . 

:N~ste particular, Sr. Presidente, lamento . muito profun
!lamente não desenvolver todas as cosideràções que Q ~- · 
sUEnpto Dlereee~ · 
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Estcu ecrlo que lcYarin n convir.ção õa Camara. do Pa rla
mento. <In Pniz. r.0nio jú f's:.n r.onYI"!neido. n mini!"l.rn. o :Presi
dente, todo o Governo, a urgente necessidade de uma solução 
que ampare as justas aspiraç.õ'es da officialidade da Marinha 
consultando os interesses reaes do Brasil. 

Não quero, porém, deixar de convidar a Camara a medi
tar sobre as condicões actuaes da preparação para a guerra 
no mar, com a utilização das armas novas, no grão c exten
são em que elias terão de ser usadas - o submarino e o 

·- l! ....... av1ao . 1 .,1 
E' preciso f.er nervos de aço para satisfazer aos r equisi

tos e.ssenciaes destas armas . 
Infelizmente. Sr. Pr-esidente. a resistencia orga,niml do 

homem .-está na funnção directa de sua idade. 
E porque assim seja não podemos deixar que envelh-e

J;am nos postos em que fornecerão os seus tripulantes, os dos 
submarinos e- aviação, os nossos .]ovens ofíiciaes tão cheios 
<le ardor como de devotamento, de saber já exPerimentado 
como de zelo comprovado_ E' mistér que tal gente não se es
t.iQlc na inãcção. n~m seja condemnada a vida ve~etativa após 
tanto esforço feito, tanto valor adquirido, tanto risco passado. 

O meu projeoto attende, e infelizmente sómente em 
))arte. a questão. E' um passo na solução mais conveniente 
que ó tempo ha de forçosamente -fõrneeer. 

Não sei até. Sr. Presidente. si não seria melhor logo adian
tar como melhor solução a criação de ,üm ministerio da defesa 
aérea. como já ha de defesa maritirria e de defesa t errestre .. 
Assim a P.specialidade dos intrepidos aviadores encontraria o 
sP.u campo de trabalho co;nsorciado com o premio de sua pro-. 
fissão, sem concorrencia com outros de serviços dive~sos. no
bres sem duvida, valiosos sem contestaoão, indispensaveis, 
mas substancialmente differentes . 

Lembremos sempre que cada arma tem o valor <le quem 
:t usa. E que portanto, a efficiencia. de nossa defesa está na 
funcção direct.a da. · capacidade de nossa officialidade, qu~ não 
escapa a 1ei humana da recompepsa p:roporcional. . 

Attende o ~egnndo á necessidade · inadiavel no levan
tamento da carta hydrographica do Bl'asil e o estudo oceano
grapico de nossa costa. para que possamos utilizar, sem re
ceio de graves· perigos, os elementos de défesa da costa, prin
cipalmente os submarjnos e as minas . 

Com relacão ·a. este. Sr. Pre'sidente, é inutil di1.er qual
rptrr causa. Os <:ommentarios. talvez. viessem condemnar a 
situação em que nos -encontramos. a qua.l B gymptoroatica do 
modo pelo qual t eem sido encarados estes assumptos. 

Tanto quanto o outro, a sua n ecessidade está ao alcance 
rln f.orlos e a sua urgencia impõe-se de maneira clarissima. 

Diz o terceiro com a situa0ão dos officiaes, afim de que, 
quando olles tenham esgotado suas energias, no servico do 
paiz. este lhes assegure vantage1~ s e regalias para que possam 
te:r tlma velhice honesta e digna. . · 

E ste, Sr. Presidente, está em corresponc!encia com as 
n ovas tendencias da legislação social. Nlo é possive~ que se 

,_ 
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busque, ·até certo ponto, com ra-zão, amparar. o traballiadõr 
civil, em virtude das fadigas provenientes da idade. e não se 
cornprchenda que os militares. pela propria naturéza de sua 
profissão, sentem mais cedo a influencia dos gastos de suas . 
energias. 

Outra matt:'ria de alta r{'ievancia, ca qual tambem cogitei 
em projecto, (; ~oncernrmte no palpitante problema da pesca, 
de que ainda hoje ~e occupava devidamente um dos mais bri
lhantes orgãos de publicícladP. desta Capital. 

'Ü meu projecto não se aeha dent.ro do cspirit.o estreito do 
exclusivismo, mas proviáencia para a nacionalizaÇão da pesca. 
e isto sem ferir as disposioões liberaes de nossa -Constituição 
democratica. O fim da medida é constituir urna reserva naval 
com a forma.cão de aptidõr~ co~sagrados na. profissão mari
tima. 

Com a grande guerra de 1914 o auxilio :precioso obtido 
tanto do. material como do pessoal empregado na pesca veio 
demonst.rar que í1 nec.~ssario se attender a este pont.o. 

· E' o que procuro fazer já com as exigcncias sobre a na
cio-nalidade .iá providenciando sobre o material que poder:í 
ser empregado, com successo em serviços da defesa de . costas. 
Para is.to é indis-pensav~l a inlervene.ão offie.ial. para: amparar 
o desenvolvimento desta industria, fonte de riqueza abun
dante em todos os paizes onde ella é convenientemente explo-
rada. · · 

Finalmente. proponho que seja o Governo autorizado a 
~esde ;j{t. abrir os crcditos nccessarios. para adquirir O• mate
·rial navnl preciso. afim de qu~ o Brasil seja colloc.ado, não em 
po~i~ão dr- supetíoridad~ na AmP.rica do Sul, mas na de cqui
valencia com tod::ts us outras forças marítimas desta parte 
do continente. · · 

Não subi, Sr. Presirlente, das linmts geraes ,i1á adôp_tadas 
pelo -paiz. E fi7. isto para não fugir dõ prcposito politico a 
que pen~o deve ficar suborcinado neste momento a accão do 
Brasil. Daremos r.om. esta altitude, mais ·uma vez e em op
posição a conductn dos outros pai.zes. uma prova etoquente 
de nosso amor a paz, principalmente a·.cto U'OSSo continente. 

Os nossos designio~ a este respeito são tão constantes, 
leem sido tão contínuos, Sr. Presidente, que cbego· a r eceiar, 
se,lam C>lles mal interpretados. 

A política· internacional brasileira nunca foi aggressista; 
11ão foi c nem é inipernlista. (Apoiados.) N6s nos sentimos 
muito bem com o que possuímos, com o que fazemos. e. limi
tamos nos!'tns pretensões a corresponder aos dons que a na
tureza nos reservou. Si !!urrra~ tp.mos feito. a ellas fomos 
conduzido;; por moveis indi~cutivclmeni..e supf':riores e for-. 
~ados . pela lei suprP.ma da defesa nacional. 

Não ~rwn~amos em guer'l'u. ~cdos os noss'.os Pstadiistà9 
asseguram, mas i!::tn não qnPr cli·r.er que nos descuidemos da 
rlefesa d~> nosso ter1·itorio. dr riossos ·interesses. da .sustenta-
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ção dos nossos direitos, àa affirmacão de nossos dever~s eomo 
povo soberano. consciente. de seu papel, e de suas rflsponsa
õilidades. 

Igualmentn podemos P. devemos proclamar. sem ,jactância. 
mas com firmeza c eon:::ciencia, que não querendo guerra não 
a tememos; qut>. Pmpregando rsforços para a evitar sabflremo:; 
combater quando for -preci~n. (Apoiados geraes.) 

Temos honrosas tradiçüps militares. Sr. Presidente. c 
a geracão moderna não a~ desr.onhece e será dignas deltas. 
E as geraçõeP- que se succcdf'rem, tenho fé em De-us. saberão 
honrar o prcr.ioso legado que 1hes -dflix:armos. O nosso firmo 
~roposito de paz não significará dP. Jôrma alguma trmor de 
guerrear·. 
, O pro,lecto que vou ter a honra de submetter a d~vida 
considrracão da Camnra. em alguns c!.os seus dispositivos vem 
abrir nova orientaç.ão ·a. nossa política· de construcção naval, 
providenciando pa~n. que ·seJa iniciada e"ta indust.ria sobre a 
qual repousa a no-ssa preparação para a defesa da frent.e do 
mar. 

Isto de ha muito é sabid.o, e nos estudos de Logística ef'.!ú 
bem accentuada a imperiosa necessidad-e da preparacão in-. 
dustrial ão~ paizes: como imprl';::cindível a sua boa prepara-
ção militar. , 

Nenhum passo podemos dar cam segurança neste sentido 
sem corrigir- as deficiendas qw~ sentimos e padel'ernos. 

Comecemo~ a faz-er alguma c~msa e inicia;do o movimento. 
;elle tomará por si mesmo o desenvolvimento que ás neces
sidades rlo paiz impuzet'am: 

As medíd.as que estão sendo postas em pratica com re
lac;ão ao carvão e a metallurgia nos abrem grandes esper:m
ças e encaremos a nossa sit.uaçi'ío tanto por este lado material 
como pelo o das difficuldades que · sentiremos e_m caso dn 
guerra para r.onhf'cermos qual o nosso dever nesta direcç.ão. 

Senhores, no estudo que venho fazendo, tenho encarado 
a lição fundamental da guerra c!e 1914, que não foi mais do 
que uma confirmação dos ensinamentos de todas as outras 
guerras anteriorP.s, apreciadas nos aspectos que 1mais interes
sam a prepararão do pai1. para as campanhas a que for cha
mado. ou na::: quaes tiver de intervir. 

Deveria insistir. :Sr. Presidente. sobre o assumpto que 
tanto vem prcnden~o a attenção do· poder publico - o do 
rejuvenescimP-nto dos quacros. porque com relação a ellE:. 
teem sido produzidos trabalhos concludentes, quanto :ís van
tagens que adveem ao serviço militar, do facto de contar com 
um col'po dr. jovem officiae~; E" eu proprio. na ~uerra ele 
190'~. entre a Russin e o .Tapão, tive ensejo de produ?.ir con-
8ideraçõf'!s que mereceram a honra de ser f.ran~eríptas em re
vistas technieas estrangeiras. sob o titulo _su)Tg:e.stivo «.A. In~ 
flueneía da Idac!'e na Capacidade Profissional dos Of'ficiaes de 
.Marinha»~ 
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Nem uma palavra, nero uma virgula, tenho a modificar 
ncs conceitos então emittidos; ao contrario, robustecem-nos
as experiencias ultimas qu~ a guerra forneceu, appli\!a(\ão 

-de novas armas, como o submarino e o a'\jião, para cuja utili
zação dficaz constituem fact.or indispensavel as energias hu
manas. como já tive ensejo de chamar a attenção dos meus 
illustres collegas. 

Tratei - nem podia de-ixar de considerai-a - do caso 
particular da prepara~ão industrial do. paiz. para se pcder 
prover, por si mesmo, dos recursos e elementos indispensaveis 
á sua deJ~sa, 0 le~itimamente o fiz, em COIDJJlemcnto ás •ne
didas já tornadas pelo Governo com relação á metallurgia, ao 
.r:an·ão, ás fabricas de explosivos, afjm de incrementar, acti
var e pr oteger essas industrias, que· são basicas pãra o pr~
pàro milit~ de um paiz. - ' 

Necessifl.a.de da exiStencia no B,.asil dos Tecur~os 
prop-rios á ·sua defesa militar-naval ainda 'perduram.> 

Sr. Presidente, não h a entre nós, não na Camara, mas 
no paiz inteiro. quem desconheça que somos tributados do 
estrangeiro,_ no · sentido absoluto do vocabulo, das industrias 
de gueÍTa. _ · . 

Até esta guerra, cujos ultimos effeitos ainda perduram. 
mesmo no que se refere aos elementos bellicos; até esta 
!;Uerra, o que se previa para paizes como o nosso ._era que per
oida a supremacia do mar. isto é. difficultadas as cowmu
nicacões r-om o exterior, sómente por meio de elementos in .... 
directos ser- lhe-hia possivel transportar os recur'sos com-, 
prados nos mercados productores para alimentar a guerra 
r:ornbatida. Pensava-se. e não sem uma certa razão, que a au
flacia. o denodo dos patriotas. os seus sentimentos de abnega
t:-ão pela causa nacional o seu espírito de sacrifício pelo in
teresse do paiz, seriam incent.ivo poderoso para vencer os 
-.: jscos e perigos da situa~-ão difficil e irem buscar onde fosse 

. possível encontrar, onde existisse-m os mat.eriaes bellicos para 
·sustentar a guerra defensiva no mar e activar a terrestre que 
na hypothese considerada teria de ser intensificada para es- . 
tabelecer um equilibr.io de pof.encial ,guerreiro, e evitar uma 
1~az des&.strosa. uma ve:r. que uma victoria completa não seria 
fie p6nsar. . 

Ora. Sr. Presidente, o nosso eminente- --collega, o illustre 
Deputado por S .. Paulo, que na memoravel sessão de sabbado 
1.1ltimo prendeu tOda a atienção desta casa do Par1amento, com 
g-rande resultado para a causa que brilhant.emente defendeu e 
jncalculav~is vantagens para o real interesse nacional, que 
~lle mostrou qual é, o meu preclaro amigo Sr. Cincinato 
~raga, devida venia. descrevP.u com a simplicidade: de sua 
e1oquencia. co~o o egoísmo e~trangeiro vive, o que faz para 
viver e qual o privilegio a que se irroga em paizes que não 
se sabem defender, ou não o podem fazer. 
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S. Ex. referiu-se, é certo, ao dominio economico, finan
ceiro, industrial, bancario. Agora eu tenho o direito de per
guntar si este feroz sentimento, que nas com:Peti~ões pacifi
cas. não conhece Deus nem lei, de perecerá na luta armada'? 
perderá de sua intensidade ou essa ~rescerá em força aceel
Ieradora? 
· ~ão creio que haja quem se aventure em responder pela 
affirmativa. · 

Não, elle pretenderá intervir em defesa do seu direito, 
que elle conhece pelo prisma exclusivo do seu interesse. 

E poderá fazr.r? Péde. Isto nos ensina a gtt'erra. E' nma 
das suas lições· mais proveitosas. · 

Si· anterior· a conflagração a pressão internacional con
.~eguja limitar os conflictos armados, -para impedir que seus 
effeitos fossem além da capacidade de lucro de seus mercados, 
com a guerra ve.rificou-se que existe um meio podero8o que 
póde ser empregado com efficacia para limit:ar a campanha 
~mt.re nações tributarias dos mercados de armamento. 

· Este meio é o que a Tng1ate-rra tem posto em pratica, re ... 
guladzando a constrncção naval que sómente mediante espe- · 
P-ia! autorização do goyerno póde receber encommendas do 
r?.strangeiro e na c; condições que o governo· inglez considerar 
/?,onvenjentes. 

E faz mal a Inglaterra? D~pende. Ella ali optou esta po
JitJca. eom0 uma arma de r(';consLituição, para .que seus re
cursos em armamento maritimo trabalhassem unicamente a 
favor tjo r~erguimento dú sua mar1nha. de gue-rra ao nivel su
perior !1 que tinha em 1914, .a,fim de enfrentar os concnrren
tes .que se fortaleceram durante o periodo em que elJe se en'"" 
fraquecPra. · 

PrSde-se condemnar esta po 1itica? Certamente que não, 
mas objectar-se-ha com razão, mas ~,sta politica não póde du
T'ar eternamPnte e b!'E':VG OS mercadOS de COUSti'UCÇâO Íta.vaJ da 
fnglaterra estarão funccionando com liberdade. como é do in-
1P.:resse inglez P. de sua immediata necessidade. Assim deve 
ser, mas nem por isso o perig-o ·deixa de subsistir e a Ingla
terra continuará a exercer uma funcção quasi decisiva em · 
uma guf\'l'ra entre naçõê~ que não gosem de indcpendencia 
rnilit;ar-naYai.' no sentido de supprirnento destes :recursos. 
E.:na poder-á ter c tr.rá a intervenção que melhor lhe convie'I\. 
agindo pelo combate indirecto, o de negação de recursos ao 
l•elli:r0rante que s~ mostrar :renitente aos seus conselhos. ·· 

Est.on; Sr. Presidente. a ouvir a pergunta. E póde a In
glaterra conserntir na vrnda de material bellíco aos belTige
·rant.~"~ tendo-se declarado neutra? A Inglaterra, nao~o. não 
fará: M ingleze;:;. a inrlustria iugleza, o commel'Cio ínglez, fa
J~o. AbE>rtamcnte. claramente, provavelmente não. mas de 
:fr'trma ind irceta. certamente. 

R com ~st.es usuaes ·processos de fornecimento indireeto 
.i ::'i SP a~.ham familiarizados os fornecedores de guerra. 

E Nlm estes meios indirectós contam os belligerantes. 
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E o direit.o? Respondam os que acreditam em sun effí •. 
cacia, quando ha disparidade de fort;a entre os questiona
~ore~. 

Referindo-m~ a Inglaff'rra. Sr. Presidtmtr.. quasi quP 
:me tenho rf'ferido a to.da a industria do armamento naval. 

Os demais paizes que p()dcm concorrer a este gf'nflrn d0 for
necimento, si tiverem de intervir, si puder~m faz~r,. fal'ão 
Regundo os mesmos mef.hodos. obedecendo ús mr:,ma;; idN1.~. 
garanftdo-sr. pelos mesmo!=; sentimentos. 

Todos serão conduzidos pelo interesse. 
Ko nrincipio este int.eresse commanda quP. se vünda 

tudo, que se anime n guerra. f}u·ando nã-o se lf:\nha mesmo 
contribuiuo para que e.lla se· tornasse inevitaveL mas quando 
n fraqueza financ.eira dos belligerantcs se denunciar. quando 
uma qas partes fôr sendo derrotada, 'fôr se verifiB:mdo a im
Jjnssibilidade-da satisfação dos grandes compromissos contra
hidos para a guerra, .pela guerra, durante a guerra, afim de 
impedir o desastre total, este mesmo interesse achará como 
pPzar na balan<;a para levar a conclusão da paz. 

E' o ensinamento do passado, e maior será no presente 
com tendencia n crescer no futuro, pelo ~ntrelaçamP.nt.o de 
re.spomahilidades, o consorrio de interesses. 

E por fim.. Sr. Presidente, . urna ·vez que abordei este 
as~nmpto. dr.vo ainda rtizer que para n continuacão ·ela guerra 
- contam sr.-mpre os bt>Jlig-erantes com a aw:iacia e gananc1a 
do!S aventureir.()i;, que const.itueí:n uma legião prompta a ~e 
lançar ondf' o ensejo c.r offerecer, mas sobre f'sta , legião 
pezará quando entender pczar u mão pezadn. do int!'-rC'S!-;C> u.1 
fort~, governando-a em ~eus passos, favorecrndo-a em "-f'lt:; 
muw~jos, amparando-a em seus designios. 

Por t.u{)o isto. Sr. Presidente. (~ quP devemos fa7.f'r o 
maior · ('.mpenho em termos dcntr.o de no~~ o I errit.orio sinão 
tendo o QUI' temo~ o.ece~idade, ao menos o Que possa sati~:
fazer as elemenlarP.s e:xig-enchts dn dcfezn miUlar-nnval do 
nosso paiz. . 
. E' o grande ensinament-o desta gur.rrn; é a conclusão a 
que se t•hega quando s~ est..uctn. fie sc observa n hisl o r in.. 

De~lc ponto particular mais dn maior imporlnncia fra!a 
um J:lo,:: projectos que tenho a honra de St:lbmeUrr n {:onsi-
deração da illustre Camara dos Srs. Drpntados. 

E' necessario iniciarmo-nos na estrada de nossa indepen
dencia militnr-nnval. Façamos agora com met.hodo D calma 
pa-ra dflpoi;: não lermos de agir com precipitação. 

Esta guerra rev·elon. um aspecto, especial desta questão. 
E' que o paiz póde se encontrar, por mrdidas tomadas por 
outros pnizes, na situaçã.o absoluta. a despeito da HHl. victoria. 
no mar. d~ não ter os elern~ntos neeessnrios n. forçar os 

· adversarios a acceitnr a paz que lhl) convier, como ligeira
. mente acabamos de apreciar. 
· Sr. Presidente. gt eu tiv~sse de desenvolver em todos os · 
·seus detalheiS o assumpto ora submettido a consideração da 
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Camnra, o projeclo <ifl fixa~ão de f<Jr~Jas navnes. s!7riam ne
cessarias muitas sessões para que a Camara e o paiz c.onhe-

. (}flSsem em lodos os ~eus aspectos, o magno problema· ~a sua 
defesa maritima. Não o farei mas quero affírmar desde já, 
o que está. na consciencia de t.odos '~ que o paiz encontraria 
no patriot.ismo de seu;-:: filhos f.odos os elementos pa:ra e~>llo 
car o pa.iz na ,:;ituaçã.o em que deve ficar; que elles não he
sitarão um só instante. em qunesquer sacrifícios, :..onhecendo 
embora como vão conhecer. na s;ynthese pouco generalisada 
que acabo .d~ "fazer, que a nos~a .situaoão é .precaria c não 
póde perdurar sem graves pt'P.,juizos (apoiados) mesmo para 
a integridad'e do t.ei'ritorio. 

Si o dia de hoj~ ·é d~ calma feliz. si o horizonte não tem 
nuvem:. pr<'cursoraR da borra~ca, natia, absolnt.amente nada. 
autoriza a concluir que ess~ est.ado almo~pherico da paz ge
ral ou da p.'lz ~ul-::m1N'icann. pr:rdurc. Tudo na vida dos povos 
depende de um momento, de uma circurn~tancia, de um acci
aenl~ . Dev~mos no:-: ~cl1ar preparados para enfrentar a sit.ua-
(.)ão como ~ quando ella vier. · · 

Não sejamoP. impre.videntcs, por ser mais dif:f'icil crear, na 
~mergencia. daR difficuldades, nquilro que a enlma permitti
ría, com mrmos dispendio, com maio r proveito ser, criado, P.m 
período de paz. 

Estou certo, Sr. Presidente, que pensar em guerra na 
'Arnerica do Sul, é um crime. E d,igo-o alto e bQm som 
·desta tribuna: nunca conheci nm brusileiro fazendo projeC'tos 
àe guerra; o que sni, o que t.~:.nho visto, o quP. tenho sentido 
é o interesse brasileiro exclusivamente preso á guerl'a, para 
a sua defesa, não pensando na guerra, para aggredir, como 
uma oriPntal}ãO. Não t> demn.i!' !;e repizar est ~ ponto. 

o Sn. FR.ANcrsco VALLADARES - Preoccupado .só em de-
fender . a Nação. {Apoiados. ) · 

O Sr.. _A.JU\U.;.'IDO BuRL.'\MAQGI - Podemos fallar desassom
bradamente; jámai:: estadista brasileiro pensou em guerra, 
menos ainda a defendeu como uma solução: Por isso, os esta
distas brasilt'ir·os e, com ellcs o Brasil, teem o direito de fal
lar alto a favor da politica pr~ventiva, que não P-xclnn a. poli
t.ica pacificr., C'IUP. teem seguido, invat>iavelmente e 11ue não é 
uma politic:l. de medo; mas uma polit.ica dP. consciencia e de 
r espeito pelos outros. · 

Mas, ep.se respeito não póde ir como está. indo até collo
car-nos na situa~;ão de indefesa, para aceeitarmos o que nos 
fõr imposto em momentos de rlifficuldades. Tenho fé, Sr. 
Presidente. que as minhas palavras ecoarão da Camara para 
o Pni7. e <IllP o Parlamento P. o Governo, á semelhança do que 
fez o Parlamento da Italia. em .;poca memoravel, ha de encon
trar no patriotismo do· nosso povo, no.. seu valor, os recursos 
e os meios indispenso.vP.is para acabar com nssa situação. que 
reputo pr~.iudie.ial para um paiz de tantas responsabilidade~, 
como o nosso . · · 
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~NAES DA CAMAIV: 

Sr. Presidente, .já diss~ :í. Camara, que ella póde confiar . 
na nossa M~rinha de Guerra. Repito: trinta e cinco annos de 
convívio coro os meus companheiros de arma me autorizam a 
djzer an paiz: que iguaes podem ser encontrados, melhores 
lutadores, não será possivel, mais devotados á causa brasileira, 
tambem não. 

- · ~ / 

O sentiment.o que anima a Marinha de Guerra brasileira 
e o amor que toda ella tem pelo paiz, · ~ão de tal or~em que 
não haverá virtude militar, qualidade militar, de que ella 
não seja capaz para lhe dar o seu maximo de rendimento e 
assegurar-lhe na medida de . suas forças· a . intangibilidade do 
seu terri1:.orio, o respeito á sua soberania, assegurando-lhe a . 
.plenitude da sua acção como elle ·pó de e deve exercer no con
certo dos ·povos. 

Tenho ufania em far.er estas deJlarações da · tribuha- da 
·camara. Não as e-xaggero . Quem quizer auscultar o coração 
da Marinha brasileira hn. de sentir que através de .todbs os 
tempos. esse corac;:ão :p~1lson em rythmo igual ao da Patria e 
que a Marinha de Guerra não quer e não pede sinão que lhe 
dêem os elementos de tnle ella necessita para assegurar ao 
paiz a tranquillidade de que elle precisa, · para desenvolver, 
através dessa trnnquillidade, as immensas riquezas do seu 
abençoado sólo. . · . 

Tenho fé, Sr. Presidente, que, si o momento doloroso · 
chegar, m esmo ·com a insufficiencia de meios que possue, a 
1\fndnha brasileira fará como fez {) all:nirante austtiaco, ·em 
18G5 - «das sua..~ traq1tezas torç~· e confiada nos destinos 

. dn. sua P.a.tria, disposta a todo .sacrifício, com o seu denodo ha
bitual, !'i'\Ja coragem comprovada, servindo eom a maior dedi
cação e abnegação, farâ prodigios para não desmerecer as. sua c; 
honrosas tradições. sa.lvando, com a honra do nosso pavilhão, 
os interesses sagrados de nossa Patria. 

Sr . Presidente, agradeoo a V. ·Ex. e á.-Camara a attencão 
que me dispensaram e estou certo de que foi mais em consi- ·· 
deracão ao assumplo do que a mim mesmo. 

. O Sn. FRA...,...crsco V ALL.-\DARES - Por ambas as co usas. 
O SR. ARM:ru"''lDO BURLA:'iAQUI - · Lamentando a deficiencia 

de minhas considerações, '{)ara trazer a convicação plena á Ca
mara, das necessidades de agir, faco votos para que ella, o 
Parlamento e com o Parlamento o Governo, meditem sobre a 
situaç'ão que descrevi, sem exaggero e adopte sinão a medida 
suggerida, outraS' màis necessarias, mais convenientes á se-· 
gurança do pa.iz . no' mar. Confio plenamente no patriotismo 
de Parlamento e · do Gove.rno, para ces9ar esta situação infe
rior ·em que nos encontrámos ~ que é de grande· desvantagem 
pa_ra o. prestigio de nosso querido Brasil. (Muito bem; muito 
bem. . O orador ·é '!Ji'Vamentc cumprimer~tado pelos seus col.-

. legas. j -J 
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SESS.~O EM. 13 DE ·s~RO DE -1920 {73 

o · Sr . Presidente - Tem a palavra o Sr~ Maurioio de 
Lacerda: (Pausa.) 

Não está Pl' esente. 

~ncerrada a..: 3' discussão do projecto n. 212 A. é.-e 1920. 
c adiada a . votacao até que as Com.missões de Marinha e Guer
ra e de Fmancas deem parecer sobre as- emendas offereeidas.: 

3~ discussão do projecto n . 324 A, · d·e 1920, do Senado, 
autonzando G Jockey-Clt!b a contrahir um emprestimo em 
obrigações ao porta<!or até 5.000:000$; com parecer favo
rayel da Commissão de Constituição e JustiÇa. 

E ncer rada e adiada a. -votacão. 
s·. discussão do prcjecto n . 363, de 1920, relevandO da 

prescr1peão em . que tenham incorrido os juros de apoliees e 
outras responsabilidadeS monetari~ da União: 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa um requeri.:. 
que vae ser lido. . . . -

E ' lido apoiado e posto conjuntamente em discll881o, o 
seguin~ ' 

iu!Q'U.ERIMENTO AO PRO~ECTO N. 363. DB 19.20 

Hequeiro que sem preJUizo da diseussãc, o projecto nu
rner·o 363, de 1920, relevando da prescripcão. em que tenham 
incorr ido os juros de a.polices e outras responsabilidades mo
uel.arias da União, vá a Commissão de Constitui~o e Justic;a 
para esta informar sobre a legalidade da supra referida pro
posta. 

!Sala das sessões, 13_ de setembro de· 1920. - Màrçal de 
Escobar. 

Encerrada a 3" diseusSão do projecto n . 363. de 1920, e 
adiada a votação. 

Encerrada a ~. discussão do artigo unico do projecto nu
mero .2.9:0 A, de 1920, considerando de utilidade publica . a 
Academia ·cte Commercio de Juiz de Fóra; com parecer favo
Tavel da Commissão de Constituição e Justiça, ficando adiada 
a votação. . · · 

Encerrada a 2• di&eussão do .. artigo uni~o do projecto nu
mel'o 3114, de i920, abrindo o credito··especial ~e 28:761$259, 
para pagamento {le gratificações . a doeentef! e preparadores 
da Escola Militar~ ficando adiada . a :votação. 
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ANNAb"S bA CAMARÁ 

O Sr. Presidente - B~gotadas a::; ma terias em discussão, 
:vou levantar a sessão t.lc~i6'llando para amanhã a seguinte 

Ctii'DEM UO DIA 

VoLa(;ão · do projcdo n. 22!L A. de· 1920, do Senado, au
torizando o Jockey-Club a -eontrahir um emprestimo em · 
obrigações ao :Portador até 5.000:000$: com parecer favora
' 'Cl da Commissão de Constituição c Justiça {3• discussão); 

Votação do pro.iecto n. 363, de i H20, L~ elevando da 
prc::s~ripção em que tenham incorrido os juros.'de apolices e 
outns responsabilidades monetarias da União;· precedendo- a 
vot-ação do requerimento do Sr . . M:arcal :E;scobar (3" dis
~ussão); 

Votação do pro,jccto n. 200 :\., de f920, .éonsiderando de 
utilidade publica a Academia de Commervio. de Juiz dé Fóra; 
cem parecer favoravel da Commissão de Constituição e Jus
ti<;a (2,. discussão) ; 

Votação do projccto u. aü, de 1920, abrindo o credito 
c~pecial de 28 :76V::~59, para pagamento de gratificações · a 
<.locente8 e preparadores da Escola Militar (2• discussão), 

2• discussão do projecto n. !491 A, de !920, fixando a 
uuspcza do Ministerio da Vía~ão • e Obras Publicas para o 
üxcrcicio de 1921; com parecer da Commissão de Finanças 
:;ob!·e as emendas apre::entadas; 

3• discussãú ;cto projcclo.. n. 117, de 1920, Codigo do Pro
cc:s:::·o Civil e Commercial uo Dis-tricto Federal; 

3" discussão do projecto n. 225 A. de !920, do Senado, 
autorizando o Governo a construir ou a adquirir edificios para 
:séde das Iega~ões e embaixadas do Brasil no exterior; com 
parecer e emenda da Commissão de Finanças. 

Levanta-se a· sessão ás 17 horas e 10 minutos. 

97• SESS,\.0, Ei\1 1-i DE SETEl\IBRO DE 1920 

Pl\ESilJENC!A DOS SRS·. BUENO ·BRAND.~O, PRESIDENTE, E EPfliGENlO 
DE SALJ.JES, SUPPLEN'l'E DE . SECRETARIO 

A.'s 13 horas, compan.>cem 08 Srs. Bueno Brandão . . Ar
thur Collarcs Moreira, Andrade Bezerra, Octacilio de Albu
QUerque, Ephigenio de Salles, 6:osta Rego, Dorval ·Porto. Dio
nysio Bente:;, Prado Lopes, José Barreto. Ao"l'ippino AZ~vedu, 
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Rodl'igues l\lachado, Armando Burlamaqui, 1\larinho de An
drade, Thomaz Rodrigueil. Vicente Saboya. Osorio d e Paiva, 
-~ ffonso Barata. Síml"ã:o Leal, Balthazar Pereira, Gonzaga Ma
ranhão. Correia de Britto, Aristarc:lw Lopes, Julio de ~Iello, 
Xatalício Camboim, Luiz· Silveira, João Menezes, Deodato 

· i\Jaia, Arlindo Leone, Elpidio de Mesquita, Eugenio Tourinho, 
.Antonio Aguirre. Sampaio Corrêa, Nicanor 'Nascimento, Paulo 
d e Frontin, Azevedo S~-dré, !\Ianoel Reis, .Mario de Paula, Mau
ricio de Lacerda, Augusto de Lima, Albertina Drummond, Zo
roaslro Alvarenga. Francisco Bressane. Fausto Ferraz, Mo
l'eira Brandão, Francisco Paolielo Jayme Gomes, Raul Car
dcso, Carlos Garcia, Ferreira Braga, José Roberto. Cesal:- Ver
f,ueiro, :\Iarcolino Baneto, Veiga i\liranda, José Lobo, João Fa-

. r! a, Arnolpho Azevedo, Olegario Pinto, Pereira Leite. Ottoni 
l\raciel, Luiz Bartholomeu, João Pel'neíta,. .Alval'O Baptista, 
:llarçal Lle Escobar, Octavio Rocha, Domingos Mascarenhas, 
Barbosa Gonçalves e Carlos Maximiliano (70). 

O Sr. Presidente - A 1ist.a úe presença accusa o com
parr.:dmenlo de 70 Srs . Deputados. 

Abre-se a. :5Cssão . 

O Sr. Ootacilio de Albuquerque (4" Secretario, se-rvi1Uio 
rlc .zu) procede ú leitura da act.a da :Sessão anleccdentc, a qual 
e, sem obsetvações, approvada. 

O ·Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente. 

·o Sr. Andrade Bezerra ( 4 u Sec-retario) procede â leitura 
do scguinLe 

J EXPEDIENTE 
OHicio:;: 

Do Sr. 1" Secretario do Senado, de f3 uo cot·t·eute, com
municando q U t) aquella Casa do Congresso· !'facional udoptou 
e nesta data ~nviou ú saucção a::; seguintes proposições desta 
Camara: · 

Autoriiando a abertura du credito e:,pecial de 1 :277$136, 
para pagamento a Seraphim Fl'ancisco Goncalves, de diffc-
r enc;as de gratificação; . 

Autorizando a abertura do ct·eaito espiecial\ de rêis 
b5 :i92S690. para pagamento a Julio Fernandes Rosa. em vir

. tude de simlenca judiciaria; c 
Aulorizando a abertura do credito especial de i 1 :003$183, · 

para pagamento de despezas e.xlraordinar"ias feitas pela di
rectoría da Estrada de Ferro Oeste de .Minas, por occasião 
da epidemia da grippe, verificada em fins àe i918. - In-
teirada_ · 
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. Dous do Ministerio dos Negocios da Fazenda, de 13 do 
~ correute, remettendo _as seguintes · 

E:xmo. Sr. Secretario da Camara dos Deputados - Res
·p~ndendo o officio dessa secretaria, n. 115, de 1 de j-ulho pro
XImo passado, tenho. a honra de remetter a V. Ex. a inclusa 
cópi~ da inforJ?lacão prestada pela Inspeptoria da _1\lfandega 
d~ Rto de Jane1ro; e constante do officio da mesma inspecto
na n. 1 . 629, de 2 de agosto deste anno-, relativamente· ·a vi
<iros com perfwnaria. 

Reitero a V:_ Ex. os meus protestos de elevada estima e 
mui distincta consideraeão •. - Homero Baptista. -

Alfand~ga do Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1920 ,.......; 
N. 1.629. 

Exmo .' Sr. director da Receita Publica do Thesouro Na
cional - Restituindo o processo que t-eve· por base ·o offic'io 
n. 1.15, da Secretaria da Camara dos Deputados, cabe-me, em: 
·obediencia ao . despacho de V. ~., de 2.6 do mez que hoje 

'~finda, informar que é impossivel satisfazer a requisição nos 
termos em que está a mesma formulada. Effeetivamente, no 
art. 1.64 da Tar-ifa em vigor, estão incluidas as perfumarias, 
comprehendidas as essencias, oleos, aguas, dentifrícios, pós, 
pomadas, sabonetes, etc. e pagam direitos por peso. E• 
certo que,-deaccôrdo com a nota .18' áquelle ar tigo, as per
fumarias que vierem em potes, frascos ü'l vasos de porcel
Iaria. doutada ciu 'com figuras, ou de vidro n. 2 ( <Ju lapidado) , 
pagarão o dobro dos r espectivos direitos ; tratando-se, porém, 
õe perf~linarias em vidros não lapidados e estando nesse nu
mero comprehendidas as · acima referidas, as notas -de des
pacho mendonam pura e simplesment~ - ·- Perfumarias - , o 
que, aliás, .está de accôrdo com o n. 6 do § 2" do art.· 42 das 
Preliminares da Tarifa e tem sido praxe constante nas :Al
fandegas. Nem o regulamento para !'I. arrecadação e fiscali
zação do imposto de consumo fornecC> uni meio para reso- · 
lucão do caso, desde que taxa .as . p_erfumaria~,-por. \midade, 
desprezada· a qualidade do en.v_?ltorlo respectlVo, . ca1;xmha ou 
oútro, tendo apenas em attencao o preço da duz1a. 

Saude e fraternidade . - O inspector, A. F. de . Paula 
e SU,va. 

Confet·c. ·1 .. secção da Directoria do Gabinete; em 11 de 
setembro de 1020. .....:.,;. Fau.sto Porto, . auxHiar da administr.a-
ção dos proprios · nàcionaes . · . · 

. Visto. - J. B. de MeUo Cunha, chefe. - A quem fez a 
requisição-., -

, _ 
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l~FORMAÇÕBS 

Exmo. Sr. S?:"crelario da Gamara Jo:; Depu tados -
A! tcnúerulo á i:olicitarão eonstautc do offieio dessa secretaria, 
n . 5:3. de :28 de outubro de 1919. tenho a honra. de remctter a. 
V. E~ . a inélusa relai_;.ão dos autos d r. infracção lavrados pelo 
:lg-entc f iscal dos impostos de consumo Alfredo Mallet Soa..,. 
r es, na cidade de Vassouras, no anno proximo passado . 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de elevada estima e 
mui distincta consideração. - Homero Baptista . 

•. 
c.-vol. vro 
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E!t!,r;:ir:~~Mt'll:-oo. 

tderu . 

. E~n o~.4,t dr: r ;:m 1r10 (pt·~~o:e 
q..:~Dto a F. :U.lttar·õl.~:tl)!. impro
OO:I.tt~.te UtUll'\fO t J. K~unl'•. f;.e,:;;.o .!o· !'QC.rlt"ÇÇJ ta:-n dill~JM:i.'U) 

E:n ~"de l'~I:"U. 

Rc.-.m:ti<J ~!J ~~w ~~:ot~~f!:l.c:Jto 
~:\;:~~Jo cvotra :t tOe.>D'Iti ~:aw~;~;:.-

~;~ ;::J~v~::r~~~~":· 

!dtm. 
\lo hOUt'C ruuNO. 

~~~ , ,·io tk ( i!Ct:rso.. 

F'llrota~(>o por :oer dtwtc.ub.~eiO a :1 

re-; i ~enrü ::o~·.Jr,;a.:,o, 
F'.mST•Í.<J d.~ r eçnl'iO :e~r. i • hntt.n.-

6 :oi mlllW~ t'ra.~ Goa.'0l). 
~a'l bor.~c recui'~J. 

Iitnd!IJ-Q"81.)CÍ.a.~. 

!'iM! b ():11"e!'(>(: tatd {rnu\U.àaB.VS 
ao l' e ~i! 301JS c.u 2•; . 
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SESs.to EM 14 DE St:l'E!I<!BH.O DE 1920 

Do i\Iiniswrio da Via~ão e Obras Publh:a,..,, de 13 do cul·
rente, envian<lo a s-eguinte 

MENS~.\GEM 

Srs. membros do Congl'es..:;o ~acionai -. 'Ienlto a horu-a 
cí e submetler á vossa escla·reci.da oonsidera1;ãu o assumpto 
vonstan Le da exposiçã-o que me foi di-rigida opBlo Sr. Mini'3tro 
{};:;, Via~tão e Obi·as Publicas, 60bre a nec~idade da concessão 
d1: um uredito especial, na i.mportancia de 688: 9M$440, para 
pagamento de material rodante fornecido em 1916, pela Com
lJ<.tnhia Edificadora, á EGtr<lida de Ferro Central <lo Brasil. 
. lho de .Janeir·o, H OJ setembro de 192ú, 99° üa Indepen-

d,:ncia e 32" da Republica. - Rpitacio Pess6a. 

/ 

·Sr. .Presidente da Republica - Em v irtude do accôrdo 
fjrmuúo .em i.S89, entré a · Estra-da de Ferr() Central do Brasil 
c a Companhia Estrada ct·e Eerro Juiz d-e Fór.a a. Piau, esta
beleceu-se o servico <ie trafego mu-tuo entre· ellas, o qual 
perdurou até a da-ta em que a linha de Juiz de Fóra a Piau 
foi enca:mrpa-da peLa. Companhia Leopoldi-na, princ.ipiQiS d-o 
anno d.e 19·13, quando se verificou o debito de 688 :964$440 
para · oom o Governo. Na quralida.cte de cBS!:>ionaria, a Compa
nhia Edirfica:dora assumiu a responsabilidade da referida di
_vida, compromettendo-se a e.ffectuar o respectivo pagamento. 
Apresentada, entretanto, velia mencionada companhia, uma 
proposta para fornecimento de mater ial rodante, dada a ne
cessi-dade que do mesmo tjnha a Estrada de Ferro Central 
do Brasil, foi a .mesn:i-a ~IJrOp()sta a<;ceita pela directoria da
qnell~ estrada, em 1.9i6, eob a condi~ão ,de set' com o custo 
do material pago o .. debito -em questão, o que effectivamente 
s~~ verificou, com o foli'necimento pela C-ompanhia Edifica
dora, naquclle mesro.o anno, de um carro de administracão, 
um de ill6pecção, um -de odol'mitorio, oito de :1 ~ .cl-asse, nove 
de 2' e cinco de bagagem, correio e chefe de trero, no valor 
e:xacto do debito proveniente do trafeg-o mutuo com _a Es
trada de Ferro Juiz de Fóra a Piau. Não sendo regular a 
effec•tua~ão de despeza por saldos de t.rafego mutuo, que de
vem ser r-ecolhidDs como renda da estrada, solioita a actual 
dire.ct'Oria da Central do Brasi~ roeiD'S necessarios para o pa
gamento do material fo.rnecido, !110 sentido de, por occasiãD 
do mesmo ser effectuado, cobrar-se o dêbito em questão . A-s
sim, pois, tenho a honra de propor-vos seja .solicitada ao Con
gresso Nacional a -concessão de um credito et.=pecial de réie 
6SS :964$HO, para o referi-do pagamento. 

Rio de Janeiro. H de setembro de 1920. - J. Pires do 
pio • ....:...., A' · Commissão de Finanças. 

- ·-........-! 
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São succes.sivament.e Jldo:; e ficam sobre a l\fesa a t é ulte
l' iot· d rdibcração :seis projedos, sendo cinco do Sr . Armando 
Bmlamuqui r; um do Sr . Austresegilo. 

O Sr. Presidente - Está finda a leiLul'a do c:x:oedieute. 
Acham-se sobre a :Vle:;a dous r·equcrimea.tu::; que vão ::>el' 

lldo::;. São ::;ucce~sivamenlc lidos, apoiados c po.slos em dis
cu6são os segui~tes 

HEQU J::lliMEN'l'OS 

N. 40 

He.queíro, vor interrncdio da Me:::m, L!Ue o Governo, pelo 
.Miuisterio da Agricult ur-a, informe : 

1°, quanto tem ren(]ido, om .d i·nh,!iro, o exame e o . cer
tifh~w.lu do~ generos alime n ticio:>, export ado:> do paiz, desda 
a exped icão do decreto 11. 1 ~ . D82, de 21 de abril de HHS a té 
a data da informaçãu; · 

2", qual a importancia recebida pel.a Junta dol3 Cor r·eto
res c qual a·. recebida. pelo In::.~i~uLo de Chimica; 

3". ::;i es·se <linlwiro foi recolhido ao 'rhesouro; 
í"; si em caS'o contrario, o nom e da pes-soa ou pessoas e 

:;uus calc~orias, qu e tem embolsado essa renda, e quanto em
J:.olsou Dada uma; 

5u, quanto per0ebe, de ·vtmcimento:::;·, mensalmente, u dire
dm· do Instituto de Chimica; 

6", quanlo precebe, tam.bem m·~usalmenLe, o syndioo da 
J ~,;ntu d~ Co.rretor·es, como syndico, e quanto pel~ bolsa de 
ro en:.adorias; 

7°, qual a média annual da renda, em dinheiro, no QUin
•JUennio 'd'c 1915 a 19-19, auferi-da pelo direc.tor ~ecretario da 
Junta Commercial, além de seu vencimento annual e qual 
é ·este. 

Sala .das sessões, 6 de ~etembro de 1920. - Nicanor· Nas
dmento. 

N . .U. 

Requeiro que, por inLermedio da Mesa t.l a Camara se 
solicitem do Governo informaçõ·es sobre a nota da::; despezas 
com a missão brasileira ao Congr-esso de Paz, espe.cii'icanclo. 
quaes os vencimentos e ajudas de custo ·de cada um d'o6 que 
<lella fizeram parte e remettendo cópia exacta do a•viso do 
Minist erio do Exter ior, de 14 de maio de t9J9, em que se 
r equisitaram cem contos ou1·o para o cliete da referida miStSão 
jr «receber homen agens» . 

Sala das sessões, '13 de setembro de 1920. - Nicanor 
Nascimento_ 
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Enee.rraoda succe:o;i; Í"V'amrmle a di:;o:-n$são d o;; l'N{ucrimen
,tos ns. 40 ~e 41 e adiada a votação. 

O Sr . President-e - Tendo sido distribuídos hoje os avul
sos do orçamento du Ministerio .d~ Re-lações E XJtel'iores, com
munico á Camara que ficará s·obre a Me·sa. dur ante t r es ses
sões, .de amanhã P.rn u.eanf.e, para rec-eber emenda-s em 3a dis-
cu~srío. . 

O Sr. Maurício de Lacerda ( *) --'- Sr. Pr.esident.e, inscre
vi-me afim dl", pubJí.camenle. apresentar aos i llustres col-
1egas que me distinguiram com a sua soli0itação para assi
gnat ura clf\ urn projer.to de reforma constitucional as razões 
por . f]ue, revisionista P- ·do~ mais avançados e. radicaes eu. en-
1retanto. recusei minha firma a semelhante documento·. 

Dous motivos imperaram sobre a: minha vontade, de 
modo quasi djscr icionario. determinando que e lla não se exer.-: 
cesse no sentido de minhas tendencias, muit o conh~c idas, 
pela r evisão do pacto de fevP.rf\iro _:_ uma de ordem pratica, 
si qllizorcm política. outra r]{> ordem theorica. si quí7.erem 
doutrinaria - mas · ambas P.minentcment E> cori.t.empuraneas . 

.. A questão theorica, pela qual desejo começar é de que, 
.em um momento de r evisão geral de todos os princípios e e~ 
tatutos do direito fJOlitico, em que as nações e . democracias, 
recebendo o hallto potente da idéa nova, parecem inclinadas 
a u ma r emodelação fundamental nas suas cartas escriptas, no 
seu direito polit.ico_ a revi:::ão de qu e se ~rata , para euidar de 
nugas 0 questiuliculas, de simples fór111as de ser do actual 
r _cg)men. seT~ia uma PSpecüe de p'reQ~~upaç.ão anachro.nicl,a. 
deslocada. inopportuna . Daria. Sr. President(:'. todo meu es
forço a uma refo1·ma con~titucíonal qn e attí:!nuassf' n abso
lutismo do poder politico contido na pessoa do Presidente 
tP.mporario _ Daria o me.u voto ainda maiR deprf's~a a umn 
rc~rrmna constitucional que a lterasse o syst ema da JH'Oprü:da
de. da sua <>xplora(;ão. g_ue providenciasse sobrr. uma reorga
nizaeãc social de modo int.e:ilr.amente p~ifico, cffectuando, 
na let.tra d0 nossa carta polifi~a- a resoh.1çiio (}IH~ j:1. ~stá nos 
l':Spiritos. em nosso t empo. 

i=:.ncc~de. ent.retanto, que nem o mundo dirigAnte está 
pPeparado para semelhantP. reforma, nem jnlgo que o mundo 
dM dirigidos esteja lambem preparado já para fazel-a. 

Atiraàa a idéa de uma rcwisão constitueional. quando P.U 
U1c pudes:se dar o meu voto. no sentido das doutrinas qun 
adopto. duas · difficuldades íntransponivei s se deparariam. 
par:õ~. ~ua ~ffeetivação na pratica. , 

A primeira é que. visivelment.c, existe no alto mundo 
dirig:enf.r:J um verdadeir o estado ele incon~<'i('ncia quanto ao 
mnnwnto polil.ico ac.t.ual. Com ~xcepr;ão dP- mentalidade::: es--

('') E ste discurso não foi. .revisto pelo orador~ 
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tudiosas, affeitas á meditação, e cujas reflexões já enrique ... 
ceram de exoerienc.ia. talvez. no exame dos factos 0 na obser
vação dos aêonteciméntos, á sua lucida intelligenda, póde sa 
diZer que o grosso dos nossos Blementos políticos, si nã.o des
preza, pelo menos se alheia por complAt.o aos grandes p1'0-
b1emas do sec:ulo. ' 

No mundo dos dirigidos, por outro ·lado. uma organízaoão 
defeituosa e incapaz das ciasses. uma comprehensão tumul
tuaria. da sua. obra. e. sobretudo. uma incongruenoia. muitas 
;\r-ezes uma incoherencia no seio oas prop'rias camadas rln 
o.perariado, rlos t!rabalbador-es·; uma doutrinaç.ão ·rebuscada. 
de exagero, não raro filha de leituras supeficiaes, com ap
plicacões menos pensadas. a 11m meio inteiramente dh'erso, 
das c.oncepçõ~s philosophkas e systematicas de autores eu
ropP.us, tudo isso tem dado á nossa questão social o cunho. 
verdadeiramente angnstio~o de. uma gestação. dent.ro da qual 
a.s dores, os Mcidentes que vamos v0.rificando correspondem 
ao desenvolvimento do feto. na vida jntra-uterina. 

Ainda ~ão está transcoiTido o tempo preciso, pnra qu~ 
essas class..es, devidamente organizadas. /possam - nã:o s6 
inflUir, como inte·rYir. não só intervir, como collaborar. C!'i
clarecida e descortinadamente, em uma tarefa de r~;forma da 
sociedade, para o effeito de realizar, ·nos codigos basico"s. a 
revolução, . a que me referi. como e:x:isUnno .itt no" espírHos. 
relativamente á fórma nova da· democr!lcia . e do d ireitó· po
Htico. 

Éis porqür. di~o · que não daria meu voto a uma revisão, 
pois que esta se não faria no sentido <ias minhas aspirações. 

Depois, existe o ar-~merrto de ordem pl"atiêa. a demons- ·· 
trar o inconveniente da iniciativa. ·nest.e ipslante. nn qual 
ainda se não formaram pa.rt.idos polit.icos em condições de 
r~istenc'ia, dentrb do aetesf.avel regimen presid\encialista. 
eujos respltado~ norte.-americanos ·tanto afagaram a mente 
0e nossos constitp.jntec;, esquecidos de que iam appli~ar se
m~lhante systema a um povo facilmente conduzido a ~xcessos. 
pela raça, pelo temperamento, pela indole. pelo meio. o que 
traria como corollario ficarf.\rn duranle quatro annos · inves
tidos de podores -pessoacs P. ineontrast:'lveis esses reizinho::: no 
cartola. ~ essa sit.uacão do regimen é ainda aggravada pe1a 
proprin. indole e temperament(}. J)elo caract~;>r proprio do 
aetual dictador: autorif.ario. de.spotico, egolatra, ~om uma 
exacerbacão pessoal que toca ás raias da a1lucinaÇão, o Sr. 
Presidente d3. RepubHca constitue ameaça coristanft> á livr e 
expansão dos outros poderes - que dirá daf' liberdades 
alheias, que. são sempre limite e restriccão ao exercicio de 
seu poder pessoal! . · 

· Uma revisão consUtueionaJ c(;m o .8.-r. Epit.acio no Cat
tete, munido de creditos illimitados. com faculdades t.ambem 
sem limitações; com um C:ongrP..sfln em· v esperas de ree1eir:.ão, 
podendo, por isso. ser caldeado f'. refundido á sua gniza. uma 
revisão cons-titucion;:tl, com semelhante homem no pqder e 
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semelhantes poderes nesse homem, seria, a rufo de oaixa,
recuarmos, retrogradarmos1 com p cancellamento das lárgas 
e Iiberaes con-cessões do art . 72. . . 

Veja-sé, Sr. Presidente, que não fant.azio . Qual foi a: 
obra do constituinte Epitacio Pessoa? Em materia de garan
tias dos direitos indi.viduaes, foi esse. constituinte um· reac~io
nario cont:ra o elemento estrangeiro. que vinha justamente 
facilitar a solucão do trabalho doS campos e das cidades, per
turbado pela abolição e- libertação do braço escravo. 

As unicas liberdades que elle defendeu na. Constituinte. 
por motivos de interesses pe.ssoaes e · da sua ·...politicagem na 
Parahyba, as d!3 reunião, de imprensa e de voto, todas ellas 
elle menoseabcu. Comecoú pela declaracão : 1°, aconselhando 
os jor:naes q.uel tomassem -cuidado com 0- seu temperament~ 
~. portanto. tivessem ·tento em suas criticas. E essa anieaca 
se effeêtivava mais tarde com a ·sua policia, com .bloqueio, 
com a 5ua policia ras.gando as paginas dog jornaes ·da opposi-

. ção, nas ruas da Capital da Republica, e depois com o assalto 
dessa mesma ·policia a .iornaes' operados, . com .prisões cons
tanEes, quotidianas, · dos redactores desses jo:rnaes, ·sob o mais 
Jeve pretexto, e, ás vezes, sem pretexto algum. 

Ainda bont.em; esteve occupada largo espaÇo de tempo em: 
fazer fechar as reda-cções dos jornaes operados, as quaes es:... 
t.avam bloqueadas pela mesma policia, que não deixava nin-

. suem sahi:r, a não ser,_ Para a sua Repartição Central. · 
Nestas condicões. que fica como garantia do espii'ito do 

Sr. Epit~cio Pessoa, afim de · que uma revisão constitucional 
se faça, no sentido de ma·iores liberalidades em a nossa Carta 
de 24 de fevereiro? Pois não vemos, todos os dias, os epitacis..:. 
tas reclamarem em seus j().'l'naes contra os · exageros liberaes 
da Constit.uicão ? Pois não sabemos que. ·~oro a sua immensa 
c doentia vajdadc" o Presidente da RepubHca se não conforma 
rm deixar o poJe1:. simplesmenlc como cidadão. sem influen-

_ .. ci;J. politica, porque não d1spõe de um grande E stado, e que se 
prepara negt(' momenf.o em conspirar no que se chama o · 
bloco do nort~ para pode:r pesar, dessa fórma, na successão 
presidencial? · . . . · . · 
· · Pois não v~mos que essP. Presidente influirã fatalmente 

na revisão constibueional. para o efft~ito de preparar com · e11a 
n sua successão? Dir-se·-ha que não; dir-se-ha 'crue a i'ndicacão 
a que, hoj.e, se r~feriu ti.in dos .iornaes da manhã, apenas in-: ' 
diT~ctamente e pela snperficie, pa~sa a mãq pela _queostãc;> dos 
trJbanaeg regionaes. · . . . · 

Mas. · é preciso :não conher.P.r o Presidente da Republíca e 
. o Parlamento, qrié o apóia. Pois então. 0 Sr. Epitacio Pes
soa, uma v:ez feita a indicacão. para que se lhe deem os tri
lnmaes regionaes. tribunaes ane .a ·camara va.e rejeitar. o -Se
Tia do app:rovou. 0 Supremo Tl'ibunai -declarou · inconstitu~io:.. 
nat precisando o Sr. Epitaeio "Pessoa acima rle tudQ. de em
Pl'e~<:'s para os · sens · s·obrinho:;. Ds pessossinbas. SP.rá. possi~ 
Y.el gue §_~_ ~X. abra m~Q de 11.ma. propina dessa nat:greza? 
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_ E quando o argumento seja subalt-erno; abrirá mão _o SI.'.-. 
Pres:idente da Republica, de suas idéas revisionis~3;s, re)ati

.vamente áquelle anti-projecto da nossa carta --pohtlca, desde 
oue o Parlamento julgue que é opportuno, des~javel e exacta
me-nte e:x:igida e desejada pelo paiz a revisão? Não. Dahi virá 
que o .Presidente da Republica, uma vez .approvada uma ·in
dicação. requerimento ou qualquer voto da Camara, incorlii
nenti entrará com a summula âe suas idéas, de suas iniciati-
vas na :revisão ·do pacto dfl fevereiro . · 

Dir-se-ha que as suas idéas são · boas. Que sejam opti
mas; mas os seus. sentimentos influirão como o cor r osivo das 
suas melhores· idéa-3. ; _ 

O Sr . Presidente da Republica, amigo da liberdade de 
imprensa, quando Deputado ·dã Constituinte, é hoje o inimig-O 
mais · acirrado dessa liberdade. . 

O Sr: Epitacio Pessôa fechou a cara definitivamente ao 
a!'t. 72, probibindo, no seu Governo, os comícios, as reuniões 
das sociedades operarias. .fechando-as. dissolvendo-as, pren
dendo seus membros, · processando-os, coagindo a sua im
prensa, processando-a, impedindo a propaganda dos congres-

- sos operarias; 'prendendo esses operarias ! . . 
E stá, portanto, visto, Sr : Presidente, que uma iniciativa 

dessa natureza · soffrerá por força a infl.uencia. retrógada, 
&traz adora do Sr. Presidente da Republica. Não temós par
tidos em condições de resistir á sua vontade. · · 

Vejamos, po:r exemplo, estes do!Js· simples episodios : o 
do commissariado e o da emissão, que são apenas dous gran
de.s . escandalos consutucio~aes, preparados naturalmente por 
um casinha, como o deste recúo da tribuna até aqui onde_ me 
acho, á vontade pessoa 1 do Presidente da Republica, que go
verna uté aqui dentro: a retirada dos tapet.es usados e outros 
ornatos desta Cása. Principi:mdo por questões de lana ca
prina_. <'orno esla, em qnfl o Presidente da Itepubli'Ca vem ver 
os tapetes do Parlamento, para ter a petula;ncia de sustentar 
o~ seus caprichos, o Pre~ident.e da Republicu prat-ica, desse 
modo. o n~gimen presidencial . .. 

O :mno passado. quando foi necessario. um pro.i ecto .rela
t.ívo ao Commissariado, o leader tia' maioria, Sr. Torquato 
Moreira. nos segredos do Cattete. foi portador, de accõrdo com 
esses segredos, . de um p:ro.ieclo sobre 0 Commissariado. 

Apresentou-o na Cl)mmissão de Finanças; entr.et.anto, _ 
com a re~istencia da ('..amara, o Sr. Presid.ente da P..epublica, 
horas depois, mandava con<>idr.r'lr·. pre,judi::ado esse rpr;)jer.to. 

0 SR. !\JC,\NCrt NASCIMENTO ··- Projectu engate. 
O Sn.. M-o\'tiRICIO DE LACERDA - Mas. como o Sr . Tor·· 

quato Moreira tivesse sido U)Uito atacado e criticado pelo che
,qu~ soffrido na Commissão de Finanoas, o Sr. Presidente· da 
!Republica, em materia de ta manhã· imopprtancia. talllbem não 
teve duvidas. Dias depois, codilhou a maior:ia da Gamara: f é& 
lrans3cções, att.endeu ao Sr • . · Tor(luâ.oo Moreira, faz:endo ~ 
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~1aioria suffragar, approvar o projecto do Commissariado, 
por um acto que até nem tinha 1iscussão. 

Si o projecto era delle, em vez de ser criticado, o Presi
dente pelo seu recúo. mereceria homenagem pela . sua tran-
sigencia com a opinião da Cama r a. _ 

Ora si o :l)roj ecto era isso, nomo7 depois, para obter e 
,não · magôar o seu leadm·, o Presidente da Republica engatou 
o proj ecto em 3a discussã() a um pro.icto em discussão e encer
rado para não ser discutido siquer o seu parecer ? 

Pois hem, 0ssc facto, inveterado vàe se tornando. Na 
emissão, porém, o caso é immoral. O Pre§idente, da Republi
ca age como simples jog-ador da bolsa, com uma leviandade 
de chefe d'e estado verdadeiramente criminosa. Affecta ü easo 
de nossa riqueza. em que o café, como demonstrDu o Sr. Cin
cincinato Braga. contribue. elle só, com .quasi mais do dobro 
de toda a contribuição da nossa exportação ;para a renda ouro, 
o Presidente da Republica affecta' esse caso. naturalmente 
teria· examinado elle. confiado ao seu illustrc leade1·, cujn 
prudencia, C·Ria <liscreção e, sobretudo, cuja · personalü:l'a.de 
dotada de virtudes para tal cargo em que _tanto faz desap
parecer o seu eu para deixar apenas o portadol' Deputado dos 
problemas officialmente encaraDos pelo "Governo, o illus
tre leader da maioria propõe · na Commissão de Fiuanças um 
!Projecto compactamente, examinad.o pelo Governo; na. Commis
são de Finanças raros foraín os discrepantes, nella appro~ 
varam ... 

O SR. NmA..~on NAscrMENTO - Houve unanimidade. 

O SR. MAumcm' DE LACERDA -· ••• foi acceíto pela una
nimidade dos presentes o pro,iecto do Governo. Tanto Br~ 
do Governo que o Sr. Antonio Carlos, que é anti papelistn e 
cu:ia manobra nesse sentido se repetiu pela sua. ausencia da 
Commissão, demonstrando se-r .g""Overnamentat o · projecto.'" 
Quer a C:amar.a um exemplo ? Quando se tratou da emissãn 
no governo do ~r. \.Vence:o:l~1u Bra7. CJUE'm foi ('ncatregado dP
defendr1-a? O Sr. Cindnato Braga. O Sr. Antonio· Carlo"1-
que err~ anti-papelista m.ett~u o sr>u bastão no bolso I' d~>.ixon 
o Sr. Cincinato Braga com o andor na frent~ da pro.cissfio. 

,_., Agora eomo o Sr. -Antonio Carlos não tem o bastão não com
parece ú reunião. o quf' sig-nifica que o GovP.rno estava atrás 
do :pro,jeoto. 

O Sr. Antonio Carlos é governist~: em Minas, q:uem o 
apoia lá R o Sr. Epitacio Pessôa. O Sr. Antonio Carlos. por-
tanto, não quer choques com o Sr. Epilacio: bastam as hri~ 
gas · com 0 goyernador. · · . . 

El'lsa questão,. que parece não ter importancia~ tem muita, 
neste período parlamentar de r.enovnçãn: clahi a · ausencia do 
Sr. Antonio !Carlos ser um indicio vehemente, e quando a 
pres~nça do lea_der não dernonstrasse que o ·projecto· era g.a-
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vernamental, ahi esta .... a: o voto 'da maiória aà Cõiriiiüssio <IIS. 
F inanoas, que é' mais que um indicio. porqne é a prova .. 

Agora. Sr. Presidente, CDmo se passaram as_ eousas ? 
Di.as deJX:;is a Camara tomou a sério o Governo; deixou-se 
levar pela .:;:ua ingenuidade de moca; o Senado naturalmente. 
~~ o projecto fosse até elle, não tomaria a serio essa cousa,. 
porque já está velho. ~xper1mflntad'o, e . daria o · devido des-

·ronto. · , ··· •· .. , ~·;· ·-•·<~t;c~,-:,.;~ 

, ~a!'õ a Camara lomou n ser io. descutiu o assumpto. o 
l=;r. Frontin debateu-o: o Sr. Cíncitiato debateu-o. e · deba-~ 
t~n-se o . Sr. Carlo:; '!\~~-x!miHano. Houve discussão, suggestões 
~ ~mr.:ndas. .. 

Qnal n dr:sfinn parlamentar de um pro.iecto desta nabl
r~za. ~e Pra exigi-do por nma situacão de crise ec_onomi~a de 
snl'l.'e-se qnem pwier, em m~teria de financas nac10naes?. Eya 
nrer.i~o ·um r11meõio ex:t.-rP.mn: tomar emprestado ou eTmthr. 
O Governo não queria tomaT emnrestado; prP-feriu emittir ~'· 
~mif.t.ir nam.l~>llf'l'l t em1M nr ]ndpaes. Q11P. foram criticado~ . e . r. T)t'().jne.to foi eme.nd::t•1o. Qual a consequencia logka e natu:.. 
T:ü nessa intervencão? . . · 

Tmmediat.amentP. a f'Ha o pro.iP.cto v0Itaria á Commisf;ão 
rk FinanGas para qu~ ahi. s0 examinassP-m as suggestõés dos 
Õ8bat~>s no pl~nario . 0. !ls ~riticas da oiJinHío, fora. como hl('l
m~nag;('Jm ao rt>:l!'imE>n dP. f'rnnca · t\ol1aboracã() da opinião na
d om!. IJ I'SSP!'l l!rand.~~ nroblemas. principalment~ nesse em 
rrue ao; associacões .ile dasse - como · a commerc'ial e 'outras 
- P.f\ o~rmp~:rem do as:mmnto ,. se pronnndarem franr.a
m~=mt.(). di~nutindo-o r.om toda· a ~avida<ie . Tud0 mostra qu:e 
nã.o ~P .devia prncP.ÕPt'. sinfio com o .crHerio acima. <TU e P. o 
r.C'I!'Ulnr- P. o regirnPrltal. ~ prose:mis!':e o projeclo. r efundirlo 
n ns !>lJ .(U!fls t.i'íe:: a elle · f P.ihs. dP modo a ser ànprovado, não 
o nr0.ii>ctn é!o Governn !>inãn as ioPas quP. aqni fos.c:;em sug-g-e..: 
1·idas ~" ,iulg:-tdas neces.o;arins 0. imrrE:~scindiveis no momento'. 

· A.~ora. ~nt.retanto . o::; .iorns es todos ...noticiam que o pro-
,i ~> l'. f.o vae ter uma pedra em cima . ·· · 

· . Sr . Pre!':i dP-nf.~ . não quero, nem vnn entrar no m erito do 
pro.1r:cío: a quec:;tJ!o é estft. é rlara. Não se diga não sejam 
I'Stas nof.icin!'l officiaP.s: ~11!\c:; não YP.P.m nem são acfl> dP. um 
.1ornalistn n.:;;s0ciado ao jo~o do caf~. que tivesse imaginado 
~Pme.lhan f.e alarme para SP. fa'l.er a baixa, Comprar e vender 
.-iep01s. . : 

Todm: os .iornaes, mesmo os nartid~rios da medida . ..,quasi 
nn;:;. yYlP;Smos t.ermps salientam oue o Presinente abandonon: 
Õ!!fmitlvam~nt.R a idéa da emissi\o, e vae nôr uma pedra ~m 
r;rna .. Rt"sn1t:_1do : se logo dP tarde vier o desmentido da lire
SJd<-mma. a 'h ar:ta ryuP j,fi. :;e P.ffedtlOU bojê de manhã no café .. ·' 

O · SR. ·.To .to Di F ARIA - ·ne 500 réis por arroba. 
o . SR. ~-fl-~rn:ítç:IO nE I,AçEJtu~-\. - ... d~>. 500 rMs por ,itr

roba. c.omo dl7; o nobre Deput.::~do por S. Paulo. dP.u ou · não 
npu· l l)sr~,. ~o .io~? . E quem c:;tá. nesse jogo? O Sr. Presidente · 
da Repu.blica .. _ · · 
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Quem -o Jogador na Bolsa? 
0 SR. NICANOR NASCIMENTO 

assucar. 
Como esteve no jogo do 

O SR. J:vlo\.UI.UCIO DE LACERD.\ Porque ·é assim?· Porque 
não se compadece com a idéa da gravidade de um homem. de 
J)Oder, essa mutacão bruscª, repentina, essa rotar;5n nos cal
canhares. virando de face íotalt:Q.entc ao problema sem um 
moti\1o grave. Qual foi elle? A ·que cedeu, afinal, o Br. Pre
l"idente · da Republica? A reclamao·õ'cs dos 'anti-pape listas 
Mas, onde ellas -se deram? Elias se deram nos jornaes; os an
J i -papelistas da Camara tinham transigido para servir- ao Rei 
com o proprio Rei. · 

Não se diga, portanto, que o Pres-idente cedeu diante de 
uma crise parlamentar. Não! Estava em todo o caminho B.s
!'t>gurada á marcha do projecto de emissão. 

Por que recuou o _Presidente? Porque teria examinado 
o problema sobre outro prisma .e sobre esse outro prisma re-
ptldiado a idéa dP- emissão? " 

Mas. então. o seu dever· era ter incontlnente occultado 
similha:ote deliberação -pela imprensa, pela fórma em que foi 
dada, e só dal-a diL tribuna da Camara. . . , 

O SR. NICANoR NAsciMENTo - Pelo -seu-leaàe?'. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - • • • pelos meios regulares · 

da · mensagem. dizendo quaes as outras medidas para evitar 
o panico, o abatimento e o arrefecimento . nos negocios do 
café. · 

Entretanto, o Presidente assim não agiu; procedeu como 
um collegial. como um meninote, -em desaccôrdo com o que 
não faço favor em reoonhecer em S ~ Ex. ; o seu grande cri
teria, a sua intelligencia. e sobTe tudo a sua independente 
Yontade .. 

Estará o Presidente preso por uma ()uadrillla de ,joga
dores de bolsa. que de S ~ Ex<. estão fazr-mdo um títere 
paea essa:=. noticias de effeito, simplesmentA para fazer bai
xar' o 11rodueto nos nossos mercado" ou estará o Pr~sidente 
rla RP.publica de boa fé recuando do r.~minho das emissões 

. para escolher um ou.tro? 
Mas (]Ual vae ser esse outro, perg·unto cu. Pretende o Sr. 

"Presidente d::L· Republica ohter ernprest.imo externo? Onde? ,. 
P~nsa nos Es1ados Unidos com a sua amP.ricanophilia. má() 
g-rndo a differenc:.a do do-llar so-bre a no::3a moeda. máo ·grado 
r. ~ypo ele imipr.esfirno. a fazer que não nos poderá ser favo-
raxel? · 

Então acreditárá S. Ex. que p6de chamar o dollar para 
c·s!'ia obra? .- · · J;• .,~ -~-~!!J 

Depois vamos examinar ar questã-o sob esse aspooto. 
Di?:ia~se .ha dias que era impossível proseguir nos p·aga

mE'ntDs dos funr,~ionados. não havia reeeit.a, qu~ f'ra pre
ci~o golpe ·profundo na despeza para o P.X0r.r}icio .fut.uro e que 
era ner.esosario refrear o jogo que se fazia sobTe o nMso pro...:. 
duçto ,..- Q café, pàra que o cam)Jio uã.o. sofresse e differe.nc~ 

. L . -· 
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de um c de ou.Lro Ia·do. c;om a queda brusca haviada nos ul
timos dias, com um escan.dalo que é preciso ser ('xamina.do r. 
será · opporlunament.fl da ~rihuna da Camara. nas suas varia
ções de V(•edadeira j.ogatina, do verdadeira orgia cambial. con
tra o que, infelizmente. me parece o Sr. Presiden'te da Repu
bhca não att.entou como o assumpto merecia, afim de· evitar 
os grandes pr~Juizos que estão correndo na· praca em vir
tude de semelhante Ya.r'iaçãü v~er:dad:leira.'metn.ite \caprichosa. 

Em uma situação dessa natureza de prefaciação do c.racJ.::. 
porque ha casas comm.~rciaes que estallam nesse instante com 

·as variaç-ões cambiaes com a r.etra·cção po oredíto, com defi
eiencia do n umerario. eom o j.ogo do café o nosso producto 
principal: em uma situaoã.o. pod'e-se dizer em que o nosso 
mjercado está. nos casos de um paiz sitiado militarment.ee e 
sob a acção .do bloqueio e do bombardeio inimigo, qual a pro
vidençia. de guerra tomada pelo Sr. Presidente da Republica? 
A capitulação sem -condi0ÕI?~, a mais vergonhosa e sem ex:-
plica~ão. nem razão. · 

Smi um insuspeito nesta Camara, infelizmente insuspeito 
eu o digo,. P·Or que nos verdores de meus annos não me ded'Í
qu~i .aos estudos das finanças. Sempre que estas questões se 
debatem sou a pena~ nm di sei pulo dos mestres_ Ainda ha dias 
ouvi com a.t.tP.TII{:·ão P. Pncatado a: palavra do Sr. Cincinato 
Braga; não m~ esqueei ainda {}as li-cções c Carlos Peixoto e 
das do leade1• do Sr. "\Vr'nee~lan Braz. o Sr. ·Xntonio Carlo5 
nessa materia. · 

.Preparava - para dar um voto isP:rto de preoocupações 
partidarios 0 quand.o mP- per~ct~u. que a Camara. rumava di
reito a um resultado. o Sr. Presidente da 1R!epublica, mergu
lhado na sua omnipotencia, dispara um torpedo na. rrtaroha 
elo comboio, e no~ afunda sem razões e sem deixar vestig-ios, 
snm que possamos no meno~ gritar por soccorro. 

Duas questõC'~ das mai~ graves se ·delimitam nesse casn 
t.lc i•missão_ assim tratadas: uma a moral e outra a questão 
(k r<>gimcn. _ · 

- -Vamos c abstrahir dn posiÇão pouco inve,iavel em que 
o meu syrrl,pat,hico amigo. leo.der da maioria, fica coUocado, 
vamos absfrahir dessa situação, sem <l'ommentarios, injusta, 
inniqua. para a sua d~dicacã.o n lealdade ao Governo, sobrP.
tudo parn s. dedicaçãD scmprn wnfessaüa do s·eu grande Es
tado. no apoiamento e na solldariedade com os actos desse 
mesmo noverno, vamos. abstrair dessa questão tão· infeliz e
tão pessoaL vamos á quest1io que nos deve preoce.upar. Então. 
nessa !Situa~ão o Sr _ Presidente -da ,Republiea é um homem 
qne ·em !18 horas tem as deliberações moais _phant.asticamentc 
<.lesencontradas?! E' ern5ssionista. e emissonista e illimitado. 
flm umn. verdadeira dezima periodica papelista; 48 hora 
(icpois f' mPtalli::;t.a. é rec.cionario contra qualque-r emissã.o, 
mesmo limitada, mesmo lustreada, mesmo garll:ljtida, · para 
pJ•odnzir a· ·riqueza economi-ea. · 

Primeiro elle é emissionist.a, de uma emissão garantida., 
bypotheticamente lastreada por ·titUlos que elle proprio so-
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licita garanlir, de formas que é uma cspecíc ue dynantiza<.;ão 
do cre-dito; depois. recua desse terreno, não quer ilem emis
são lastrcada nem emissão gara-ntida nem emissão com~ obje
e t.i'vu eco no mico. 

f>(.1rque? Dizem os munnurios que gente clleg·ada ao Ca
Ldt: se preparava para a ,comr>ra de títulos que haviam: Jc 
lastn~ar. essa em1ssão para o seu deposito no Thesouro c sua 
Lriplicação para quando fosse opportuno emittir Súbrc clle:s. 
E' um desses boa tos inverosimcis a quo infclizm~nle a alti
tude do Sr.· P residente da RepubUc-a se pres~a, desiuteres
!õando-sc do ·projeeto, depois de vêr que essa parto era dellc, 
de dar um. certo ar de credito. 

Este quatriennio. infelizmente, tem -. as mcs:;as do S+.~u pa
triotismo. no rnethodo do d" Barafeiro». Tem um crilerío 
inteiramente mercantil. 

A questã.o, Sr. · Presidente, <.lo -poulo tk vista. moral será 
ainda mais ::;ravc c de maior- profundidade na.s dise-ussõc~ 
posteriores ú míulla. '.f.ódavia, eu quir. da tt-ibuna cxlrauhar . 
esse verdadeiro jog-o _ de prenda:;, em que o. Pres.J:dente faz da 
Camara o tolo do sou jogo. Deixa-lhe o projecto nas mão:;, 
como poder i a deixar algum presente pouco ·"ttefinivcl da tri
buna, c lhe diz: «fique contendo c equilibrando is::io ahi em
quanto eu vou lavar-me», · e a Camara .i'ica na inão, emquanto 
u sua pe·ssoa fi.(m corno Pila tos a lavar• os ··seus dez dedo f:. 

Cr.cio. Sr. Presidente, que a delibera()ão do Sr. Presi·
dcnte da Repuh1ica 6 um verdadeiro salt--o nas trevas, vorquc 
c justamente at.irar a pl'a{}a ás .Cogitações . especulativas do 
(Jüe poderá Her u dia de amanhã, quando toda n. doutrina in
t crvenccionista do Estado é precisamente evitar que o sen 
progresso. a sua· riqueza, o seu desenv-olvimento, sejam p1·esa 
de · sc:mielhantes inimigos, de semelhan':'js tac,tícas. Vemos 
todos os grandes. chefes de E stado preoccupados em· r egular 
a :::ahida e o consumo dos pr-oductos po~que? Não é só ua.ra 
evitar que o consumidor seja explorado -t;lO .preço dos mesmos, 
é para garantir que o product-or não seja elle tambem exp!o
r;tdo na riqueza. em que emprega os seus uniros ~capitae~. o 
~eu ·suor e o seu hraco, durante a sua seiD!Pre longa vi-da. 

D.e sorte· que ha um duplo -Ilroblema. Pois aqui, nã:o.
Aqui, o Sr. Presitlente da Republica, em materia de ·regular 
o consumo, exige ào Congresso um proj ecto inconstitucional, 
como o Commissariado. e. mediante o collar da rainha. en
tt·ega a mercadoria frimcamente ao consumo e á sahida da 
barra. Aqui, não. o· Sr. ~gesid.ente da Republica pede, como 
elle costuma fazer-, -= mandanào,- ordenando,- pisando forte nes-· 
tes tapetes, que são delle, porque delle vieram,. . . .. 

O Sn. NICAN oR NASCIMENTO - São uma esmola dada á &
rnara. 

·Ü SR. MAURICIO DE LACERDA _:.... . ·• • á vonLade e· autonomia 
d?- Camàra que· lhe dêem uma medid,a, ~ unica, desejada, .pe
dl~a e sustentada· pelo Go-verno, porque sem ella haverá grave . 
crise na praça e o no~so :P.roducto principal. o ·éa.fé victima, · 

. . . 
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ela jogatina, que é, segundo em aparte foi out.ro dia cçmfeS-' 
sado á Camara não só norte-americana, mas lambem íe1ta no 
Brasil. Pois é o Sr. Presidente da Republica, cuja intimldade
·vem assim diz.er ao Parlamento que a · ameaça ao nosso pro
dueto prinejpal não vem só .de uma jogatina estrangeira da 
Bolsa de Nova York, vem tambem do jogo dos negocios a 
t ermo na Bolsa <l.e Santos; é o Sr. P re,;ident.e da Republica 
que atira ao abandono e ás urtigas o IH'Cstigio das grandes 
bancadas, que o acompanharam nessa ol'il3t1tação, e dá ordens 
para que sua opinião, . seus estudos. sua •:onsc1 encia, seja tudo 
bt>m emalado, para. o Rei Alberto não vM . .Não se mostra 
neste paiz consciencias .parlamentares: moslram-se os votos da 
l.illidade dos parlamentares. · . 

O Parlamento precisa reagir respeiloso, mas firmemente. 
O SR. ~UL CARDoso- Emquanto é tempo. 
0 SR. MAUIRIClO DE LACERDA - 0 Parlamento precisa vêr 

que . neste instante o Sr. Presidente ela Republica, como 
·. Luiz XIV; nos vem tanger cqm a sua chjba.ta e discutir o di

reito divino. de sua omnipotencia. Hei' sol! Mas sóes · tambem 
teem eclipses . Eclipsemos o nosso, po1:que o eclipse não traz 
damno ao astro rei nem,á terra, mas reduz 8eu esplendor de
masiado que nos offusca a r etina a ponlu de- não vermos éom 
descortino os interesses geraes do pai~. B esist an1os ao Sr. 
Presidente -da Republlca no momento t:m que S. Ex. não tran
sige mas capitula. Pecamos a S. Ex. não a emissão : essa pe
çam-no os papeUstas; peçamos, poréJll, an Sr. PresidenLe da 
Republica mais prudencía e mais críterio. Se S. Ex . entende 
que a emissão é um mal, como nao cntencti:\ ass)m, ha 48 ho
ras, então no momento em que isso declnl'o, o indique qúal o 
remedió para a situacão economica. não tlei~Xr! sem remedio, 
sem intervencão, sem expressão d'F! oricntacão do Governe. 
neste instante em que o paiz garra do. ponto em que está fi
xa<l.o. Ou o Sr. Presidente da Repuhlim~ !'é convence que a 
nossa situacá'o, por motivos impondcravcis e pot· outros mui:
tos ponderaveis, é. uma situacão de guerra, n;,. qual os produ
ctos economicos estão como no tempo que se lrocava i'ogo no 
fi"ont em verdadeira belligerancia e int~rv~m po.rn. salvar com 
esse producto a terr.a .. brasileira, o bra~o do lavrador brasi
leiro, a industria hrasileira, o commercio 1irasi1eiro, o cre
dito brasileiro e o proprio Thesouro ou cnUío cruza os bra
ços como um Fellab, e, indigno da~ poshlão que lbe deram, 
comesse a sua incapaeidade para governar, abandone o po-

~ .. der e entregue á intelligericia, á vontade, a.o patriotismo isso 
que hoje está entregue . ao caprichos de uma vontade unipes
s(}fl e ínsupportavel. Insupportavel, sim porque seria suppor
úf'Vel · si se manifestasse firme coherente e sempre indomita. 
M-as, .no terreno das realizacões, uma vontade que vacílla, 
uma yontade que rola ·com uma bola doida, está vencida. (Não 
perm1ttamos que essa vontade impere . sobre as nossas cabe
ças; façamos. no recüo do presidente, o avanço das nossas pre- · 
J:>()gativas esquecidas :Para que o Parlamento reassuma. o seu 
P.apel~ · 

, 
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O .S1·. ~'residente da Republica não deseja que o projecto 
L1·an~üe. J!ois bem: mais l'orte quí.l a vontade do Sr. Presi
uento da Republica se:rá a modesta iutervencão do b.unulde 
Deputado opposicionista. Requererei, se assim fOr ue.tiberad.o, 
a V. Ex., Sr. Presidente, cuja conscieucia republicana, cujo 
mel'ito de juiz e director dos nossos trabalhos, não poderão 
·:sel' . negauos, que, nos prazos 1·egimeutaes de a:J.damento ao 
prOJ~cto com todas as penalidade~ do Regimento, que não se 
applwa.m inl'elizmente á prepotencia tio Caltete, ruas vão re
calür· nos amigos do- Governo, que hãu de dar a cabeça ao 
ct.:.tello e os pulsos ao captiveiro. · 
. Sr. Presidente, seja qual for, .a solucão do· cailo, parla.:. 

mentarmente, não póde ser esssa. Republicauamente não póde 
ser essa; patrioticamente não póde ser essa. . 

E' impossível. que os brasileiros que aqÚi se sentam 
inunolem á personalidade ephemera, investida de um poder 
llypothetico, no desejo de lhe, serem agradaveis ou fieis, nem 
só as suas prerogativas ·mas tambem os · proprias interesses 
da Patria 1 • · · 

Nã.o pleiteio emissões, não pleiteio m.edidas; sou aqui um 
estudante dessa sciencia ·das finanças e estou a espera, para 
dar o meu voto esclarecido, quando as correntes da Carriara 
tiverem definido a questão como. me parece que poderá ser 
definida, sem mais gl'ave damno para o paiz, muito embora 
a apparente vantagem das provfecencias tomadas. ·O que re
clamo é ql,le o- preside~cialismo do Si'. Epitacio Pessoa· não 
se limite a preparar este carnaval da chegada· do rei Alberto-: 

O pagode.vae ser grande, a festança mais vasta, o dinheiro 
ainda maior; mas o· Sr. Presidente da R.epublica, no breve ' 
espaço que lhe deixam as preoccupacões de tapetar e mobiliar 
a Garoara, o Supremo Tribunal e os palacios reaes, lembre-se 
que :v o r baQ:o desses tapetes palpita, obscuro e. inéognoscida 
a alt;na popular revoltada .com seus actos, mal impressionada 
com as ·suas liberalidades, sobretudo, irritada com. as suas 
attitudes e que sobre estes prílprios tapetes pisa uma geração'' 

-de republicanos qúe S. Ex. não póde, nem de-ve humilhar, sem 
humilhar o seu proprio paii. · , 

· E que leis poderá esperar o paiz de u:tn Parlamento que, 
ao menor aceno do Presidente da ·Republica, abdiLa do direito 
de pensar, de deliberar e de agir, emiss1onista hontem e 
illimitado na maioria de sua CollliJlissão de Finanças, hoje 
metalista e ante emissionista ? ! I · 

Isto, Sr. Presidente, é um jogo' indecente, permitta-se
mc a expressão; um· jogo indigno da Camara. · Não ·se. faz 
semelhante manobra com uma corporação politica respei-
_tavel. . 

Que · dirja o Sr. Presidente da Republica de um parla
mentO que, aliás, como assembléa poderia ser. mutavel~ e lhe 

. gé§s~ ~ !h.~ ~e~sse. ~~dam~nte, as med~das. de g:overno_ j 
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Diria que era ·um parlazrlento leviano, impatriotico que lh~ 
l'l!t:Usava o direito ~le !!Overnar e os meios de o fazer. 

Pois bem, devolvamos em reciproca, semelhante juizo 
. do Presidente que tem tanta vontade, é tão imperativo, tão 
despotioo para mandar mudar os tapetes da Camará afim do 
rei Alberto poder encontrar aqui o luxo e o -conforto. Que. 
aQ menos S .Ex. entregué este seu despotismo á boa obra • 
de salvar o paiz ero uma crise economica; tenha umà von
tade, seja homem, já que até agora só foi -homem para dis
solvet' associações desarmadas de operarios civis. 

Sr. Pr~sidente, o gt·~ve instante que atravessamos é dos 
mais tristes e negros pre·sa.gios: crise economica, crise finan
ceira, cri9e social, crise política á vista e acima de tudo 

·crise moral. · 
·· o ~sr. Presidente da Republica, já que trata a crise socíal · 

;~ pata de eavallos ·p a f:hanfàlho, resolva ·ao menos. os pro
blemas da intelligencia oom intelligencia. Não queira nesses 
problemas fazer intervir o delírio de sua vontade - e nós 
outros, não sei como pensará a Camara, mas pretendo, neste 
momento, ser um pulmão pelo qual el:a esteja respirando em 
um grandf. de:>abáfo - nós outros contemplamos constran
gidos a falha para mal do Sr.. Epitacio Pessôa, {ia sua capital 
qualidade que era a vo·n.tade, a firmeza de seu designo. Isto, 
j-á agora é uma fabula, uma lenda. S. · Ex. é um homem 
versatil, sem _vontade. sern orientaoão, não sabe o que quer . 

. Sirva-nos de lição, para que não mais se busque, fóra 
-das escolas poHticas em que os homens tracejam, no estudo 
dos problemas, a sua experiencia e a educacão de sua intelle
ctua1idade, ·o succesl:;or para o Sr. Epitacio Pessôa' ! . ·. 

Sirva Cle lição. para que ·si não confie por demais · na forca 
e no poder de u."lla vontade sero limites, ao envés de confiar 
na conscieneia dos que . aqui ·se sentam, e de confiar; princt

. palmente, na liberdade com que ·essa consciencia deve colla
·bo·.rar na solução c<>s p!:obleinas que interessam ao paiz ! 

Amante mai~ da liberdade que da força, pooeria eu estar 
alegre, vendo que . o pr<>totypo dessa força, no. Governo, fra
quejo:g; não .POsso-, porém, festejar esse fracasso, porque. vejo 

· que 0stamos, na hora pr0.sentP-, na dqlor9sa situação de termos 
.um Presidente, ·em relação ao quâl toda a fé repousava, pre
cisamente na energia e na independencia .do- seu querer, mas 
qu;>, log<.t depois, no Governo, . revelou ser apenas um titere, 
joguet-e de in!luenci38 invisiveis. E, -deante ' ·desse titere, arro
gante, E-mbora, despotico, quando cui<la que tomou uma deli
b P.racão, não temos outra orienta~ão a adoptar, sinão de resis
tir a gsse Presidente de Repubijca, para salvar a sua propria_ 
presidencia, que eu, nesta hora de dessasoeego, de prenuncias 
verdadeiramente innovadores de nossa índole, de • ·regra tão 
.eondescendente para a .:vio-lene.ia e o crime, considero arrisca-. .. 
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·cta: para a existencia d~ SBU G~verno e para a sua propria 
e:dstencia pessoal. . . 

• f{l)fl icta o Sr. Pn~sidt•nt.e da Rcpublka, ent que o tel'
reno que pisa, está. in(;-ado dos mais gr-aves perigo:;; sobre um 
terreno dessa natureza. não se lança .a cavalcata da loucura; 
tem elle de _:<;tr trilhado eom c pé firme .. do bom-senso. 

E o Sr. Presidente da R.epublica disparou, está desen
freado, des~;ommedido, mau gr·ado todos os . riscos que existem 
nesse terreno. ameaçando cada um de seus passos ... 

S. Ex. levantou, hcntem, o pé para um desses passos; 
talvez. logo. em ·seguida, qu~ira fazer um recuo, e Deus sabe 
:;i. quaudo o tentar, ainda encont.rará sólo firme sobre que 
repousel . o 

PeÍJ.::>e S. Ex., que eaminha por um dest1iladeiro. e. si <lá 
um pas~o impensado, é hem possivel que, na vertigem das al
turas cjuc tãnt.o C· t em atacado. no instante preciso em que fi
t;ar dc:;lurobt·ado pela coroa real de Alberto I, tenha precipi
tado. resvaladoiro abaixo; com o .seu governo e a sua pessoa, 
os destinos. da crdem ·~ da paz no Brasil! · 

'l\:ão é m~;ito, :portanto, qúe •m recomrocnde ao Sr. P'resi
dnnte da Repnblica: .menos jactancia, menos palávras, mais 
a c tos, mais prudencia.. 

. Póde pare~er que, partindo um aviso destes a um homem 
mais velhc. qt;,e eu. e partindo da minha posição de Deputado 
obscuro para um vulto em tanta eminencia, seja prova de má 
cducatão pe,::-::oaJ ou qe ,.-aidade. 

Aqui, nntrct.anto, não nos medimos pela idade ou pela 
.pos ição, e hcjc me: approxima da altura em que está o Sr. 
Epitae-io l)essoa o. meu dever de brasile iro, para· r ecommendar 
a S. E:x., que _não jogue com LanLo descarinho o futuro de 
u os8a. riqueza, de nossa ·producl{ão, de nossa indust.ria, de 
nosso eommercio, de nosso m·edito, como póde estar- neste ~o
mcnto jogando com as rendas, as alfaias, as mchilias que 
udquiriu para o Rei Albedo. 

. Uma ·cousa se -pr~ta. á brincadeira, á farça, n.o éarnaval 
da chegada do Rei; outra sómente se pode!'á prestar á tr a-
gedia da sahida elos reis. . . ·. · ' • 
. Ainda uma ,~(>z recommendo ao Sr. Epitacio Pessoa: pr~u~ 
dcncia, calma, co:r,no S. Ex. nos prometteu: o autoritarismo a 
j actancia nunca. f'Lr.eram obra duravel. · · · ' ' 

Medite o Chefe de Estado que, eom a forca, nada tem 
reulizadc, e, ~om a int~lligencia, procure qualquer cousa . 
J?cspindo-!:e ~a !nvuluerabilidade, da intangibilidade de «in..: 

-Jalhvel», at::cette a· collaborar;ã:o do Parlamento; transija com o 
-Congresso, c?.mo este j~ ttans!giu com S. Ex., .promptifícan-
dQ-S'~, pa-pellstas f! <1Dt-1-papehstas, a darem as medidas que o 
·Presxdente entendess~. nect>~sarias . · 

C.- Vol. VDI 
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O SH. FRA.:\Cisc;o VALL.\DARES - O mal é eslc 
Cpngl'('l:~O vive t rar.':)igindo ... 

rrue o 
I 

O Sn. i'lAü!lfcw DJ~ L:\CEHDA - Si o mal é üstc - que o 
Ú)ll);l'C!:ii:'O VÍVe t.J·an::iigfndo .•. 

O Sn. Xu:;.\~on 2'íASCt::-1 &X·ro - Obedecendo. 
O ·Sr.. l\L\vmcro DE LACERDA - ••• então, corrijamos, em 

uma opportunidade em que salvaremos nem só a hombridadc 
do Congresso~ como a . propria Patria Brasileir.a ! . 

Resistamos ao Presidente, §i a emissão é perniciosa, não 
ll1':.t "dando; si olla constítue um mal necessario, votemol-n 
como tal; si o11!.ras rnedi(!.as e providencias devem ser toma
,;a~·, adl)ptemol-as ! Não deixemos, porém, ao segredo, ao. si
:;illo do Ca f.l.(! l<' o direito de dirigir, não .só a política como 
a nossa !H'OIW ia eonscionc.ia, porque esta, Srs. Deputados, re
presenta um domínio woral, soJ)rc o qual nada podcm1 as von
tades extcriol'l'::'. muitas vezes . n em a vontade do proprío 
homem 4nc a vos~ue, e até· o crente ehega a recusar entre
gal-a no reg-a(:o divino elo Grande Ser, porque sente que cqui
\ralcria a ab.iu1:al' de sua autonon1ia o abrir mão de tão alto 
nltributo d•: :ma pcrsonaUdade, ainda que a tanto fosse lc
vadQ pelo · fervot' do ~cu culto ! 

Somos, Sr. Pt'csidente. dcante do «Divino Cesar». rniscros 
n;oelacs ?. P (tde elle, <.:omo ·um verdadeiro D~us, arrojar o -raio 
sobre üs Cong-ressi:-;tas que prol,~stam, sobre a imprensa que 
crilica, sobre ,:::;se mesmo silcncif> irritado das forças :paria,.. 
mentarcs '! 

O que não púde, em todo caso, é, por· gestos prepotentes, 
trazer a. e$ses t_:(mgressistas, a essa imprensa, a essas forças 
parlamentares, a c::;s~s elementos vivos da . opinião brasileira, 
<> convicção de que acertou, no momento. 

Não ! Está profundamente errado. Volva atraz, ou tome 
1.1tna dolibcração nova, mas não nos deixe sem uma delibera
ç.ão ! Is-so, é que não pó<! c succeder; e o que não póde succeder 
ú exactamcnte o que está succedendo ! ... 

Convido, portanto, a Camara a tomar posse de si mesma, 
não- dd;.:ando que o Presidente da Repuplica a deboche com 
projectos que ellr, no dia seguinte, julga pos~tivamentc 
hmc.os ! · . . 

.Ou são loucos dP- facto, e não podia siqucr ter sido admit-
1.ída a iti&t de sua Yinda a esta Casa; ou são razoaveis, e, nesse 
caso, prosigamos no ~cu úxaine. . 

Si ~t Camara não o quer fazer, .lenho C'll, Dcpu lado, só c 
unico. drsln cadeira, qu~ ellc -não me arranca, meio~ . de bra
àar p0Jo respeito :í.s nossas prerogaLivas, c recorrer para 
u rrcticlão .de sm• conscicncia, afim de que appliquo, infle
xivcl, o Reg·imento, nc modo que, nos prazos regulamentares, 
o pro.icclo siga seu curso, até a sua refusao, pelas emendas 
propostas. atê a sua r ejeição .mesmo, mas que não seja esma-
g-ado pelo p é do Sr. Presidente · da R~publica. .(Muito· bern; 
muito b_em. O orador é muito cumprimentado.) 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2410612015 11:48 ~ Página 22 00 62 

SESSÃO Ei\1 :14 DE S:E'frE111BOO DE i920 -: i ~5 

O Sr. Nicanor Nascimento ('•) - Sr. Presidente, as pa
lavras diLas pelo nobre c intrepidô Deputado pelo Estado do 
Rio, eram palavras que eu ia proferir, das 'quaes, entretanto, 
tenho de tirar conclusões. 

A Camara e /V. Ex. mesmo, todos nós, lemos com sur
pre.za e perplexidade as palavras publica:das, hoje, pelo Im
J)arcútl, as palavras ,publicadas por toda a imprensa ·do Rio 
de Janeiro, declarando que o Sr. P·residente da Republica 
recuava dos propositos que havia manifestado á C amara. 

O O Im.parcial diz que o projecto, que agora é naufra
ga-do ;pelo Presidente da Republica, é o do Sr. Carlos de Cam-
poo. . . . . . 
· Eu não acre.dito. A bancada de S. Paulo não pó de a-cre-

ditar que o Sr. Càrlos .de Campos tenha trazido á .commíssão 
Je Finanças, como projecto official, aquelle que leu perante 
a Commissão, sem que estivesse autorizado p.elo Sr. Presi
dente da Republica. E nós precisamps, . agora, saber de que 
lado está a leviandade si do Sr . Pr-esidente da Republica, 
que manda o projecto, ou si do leader da maioria, que trouxe 
o projecto sem autorização do Presidente da R.epublica. 

Si foi o .Sr. Pre-si-dente da Republica que mandou este 
projeclo á Camarà, servindo-se da dedicação do Sr. Carlos 
de Ca:mpos, é ·este iUustre Deputado quem será lançado á 
mesma p06ição em que ficou o Sr. Torquato Moreira, o an::1o 
passado, na questão das tarifas é na da emenda 4:ep;gate» . 

. Será esta a situação ? Não podemos f icar, nem a Ga
roara, nem a opinião, nas simples declaracões perversas e 
corrosivas com que o Impa1·cial , pr<>curou eoll<>car mal o no
bre leader da Camara dos Deputados .. Pela publicacã.o de as
pecto official do Impa:rcial se diz «O projeooo dito, chamaJdo 
governamentab, isto é, insinuou-se, na nota of!ficial, que o 
Sr. Carlos de Campos trouxe á Commissão de Finanças e á 
.Catnara um proj.ecto a que chamou governamental - que in
sinuou como governamental; e que não· tinha absolutamente 
o placet do Sr. P.resiõ.ente da Republica. Orê!o, ist<> não send.o 
crivei, pois que nós todos sabemos .da. i.mpeccavel correcçã<J 
desse .:hom:em .illu-stre, dedi'Cado, -que é o Sr. Carlos· de Cam
pos (apoiados), si todos sabemos da · lealdade absoluta, que 
vae até o sacri.ficio, com que esse coUega se tem. dedicado 
ao Govei·no, só podemos attribu~r essa leviandade, ·essa fe
lonia, que atira o leader da maioria ás ortigas da opinião, a 
todos os males do desprestigio e desrespeito publico, aos act.os 
habituaes d_e trahicão <lo · Sr. Presidente da Republica, que, 
eleito pelos seus amigos e -companheiros, os tr.ahiu no dia se
guinte, e no anno passa.do, aqui, deante de t.odoo nós sacrifi
cou miseravelmente o leader da maioria. 

O SR. PitEsm&~TE- Lembro ao n<lbre Deputado que está 
terminada -a hora do expediente,· a qual é iínprorogavel. , 

.(''} Nã-o foi Tevisto pelo. orador. 
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O SH. Nrc . .\~oR ~ASCIMENTO ~ T erminarei •J~ntro de um 
rn inut.o. São posso deixar de fazer· um a,'Ppello ao honrado 
Sr. Carlos de Gampo;;. S . Ex. é um no"ne t radicional, edi
fieado pelos seus ant-epassados e pelos seu~ pr.opúo~ merito~. 
La'lent~. actividade e grandes virtudes (apoiados). A opinião 
publica nã{) póde olhar para S. Ex. eni uma posição vacil 
iante: S. Ex . está convidado. neste momento a vir d-izer á 
Cama.ra qual o h istorico desses ac.onte6imentns, em que S. Ex. 
é apresentado au publico oomo leviano, capaz de offerecsr ú 
Camara, iru;inuando que é .gO'Ver.namental, u m v-roj-ecto que 
não tjnha o assentimenLo do Presidente da Republí-ca. 

Nós não podemos ficar, . nem -a {)pinião nem a fortuna 
na{lional, nem os dirigentes, dos quaes .somo.s uma parte im
pOrtante, sem as ~:.'\.-plicações necessaria!S, par-a que a_ o:pinião 
Wl fi.rme definitivamente sobre a trahiçã-o, . . felonia .e incapa-
cidade do -sr. Presidente da Republica. · 

· E' o appello que dirijD a S. Ex. (Muito bern_; 'fl'4Uito bem.) 

O Sr. Presidente - E stá finda a li ora destinada ao expe
{'iiente. 

Vae-se passar á ordem do dia .. (Patt3a.} 
. Comparecem mais os. Srs. Souza Cast.r·o, Bent o i\ih-anda., 

Che.rmo.nt de Miranda, Cunha Machado, Pires Rebello, João 
- Cabral, Thomaz A .. c0ioly, F rederico Borges, José Augusto, Al-

11erto Maranhão, Oscar Soares, João Elysio, Gervasio Fiora
.vante, Pereira d~ Ly1;a, Estacio Coimbra. Austregesilo, T u 
riano Campello, .Rodrigues Doria, Octavío Mangabeira, Pires 
de Carvalho, Leoncio Galrão, Pacheco Mendes, João Manga
b~ira, Alfredo Ruy, José Mar ia, Manoel M{)nja:rdim. Salles Fi
Jho. Mendes Tavarr-s, Macedo §oar~s. João Guimarães, Buar
que de Nazarelh, namíro Braga, .José de :Moraes, José Alves, 
llibeiro Junqueira. Francisco Valladares, Antonio Carlos, 
S0nna. F igueiredo, José Bonifacio, Josin{) de Araujo, Ra'-11 Sá, 
\Valdomiro c!e Magalhães, .Mello F ranco. Salles Junior, Cin
.t · inato Braga, Alberto Sarmento, Eloy Chaves, Palmeira Rip- · 
11cr, ~ampaio Vidal, Rodrigues Alves Filho, Manoel Villaboim , 
Cairlo.s de Campo~, Culso Bayma, João SimpHcio e Carlos Pe
nafiel {55}. 

_. Dn i:x.am de c•m1parecer os Sr s. Felix Pacheco, Juveual · 
Lamartine, Annibal Toledo. Monteiro de Souza, Antonio No
~ueir~, ,'\bel Chermout, Rere.ulano Parga, Luiz Domingues, 
Hermmo Barroso, Moreira da Hocha:, Thomaz Cavalcanti, Il
defonso Albano, Cunha Lima, Solou de Lucena, .-<\ntonio Vi
cente, Eduardo Tavares, Arnaldo Bast:os, Alexandrino da Ro
cha, l)edro Corrêa, Alfredo de Maya, MigUel Palmeira, Men
donça Mart,ins, Manoel Nobre, Pedro Lago, Lauro Villas Boas, 
ç_astro Rebello, Mario Hermes, Ubaldioo de Assis, Arlíndo 
I·r~gos9. Serubra Filho. Torquato Moreira,. Rodrigues Lima, 
Lcao venoso, Ubaldo Ramalhete, Octàvio da IR:ooha. Miranda, 
Azurém Furt-ado, Aristides Caire, Vicent e Piragibe, <Raul Bar -
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roso, ·Norival de Freitas, Len~ruber Filho, .Jos~ Tolen:Uno, 
'Fhemistoc,les de :A.tlmeida, Veri~siiru,:> :do Meno, Francisc-o Mar
eondes, Raul Fernandes. Teixeira Brándão, .Tosé Gonç-alves, 
Herculano Cesa-r. Mat.ia ·Machado, Silveira Brnm. Emilio Jar
dim, ~1\meri-co Lopes, Gomes Lima,. Landulpho ·de. Magalhães, 
Odilon de Andrade. Antero Botel'ho, Lamounier Godofred'o, 
Alaor -Prata. Vaz de Mellô. Honora,to Alves. Camilln Prat.cs. 
Ma.Íloel Fuigencio, E'Clg-anlo ·da Cunha, Barros Pente·ado, Pedro 
Costa, Ramos Caia-do, Ayrcs da Silva, Tullo Jayme, Severiauo 
J.Iarques, Costa l\{arques, I.;uoiz Xavier, Ahdon Baptista, Pe
I'eira de Olive'ira, )~ugenin Müller,.Guniercindo ·H'ibai'• Eva
risto Ama!·.al, 1Au~usto Pestana, Alcides l\fa.ya, Nahuco de 
Giouvéa, Flore~ da Cuuha e .Joaquim Osorio (83) . 

ORDEM DO DL>\ 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa-. 
recimento de 125 Srs. Deputados. 

Vae-se pr.oce;der tis votações das materias que .se acham 
sobre á Mesa e das consta ntes da ordem do dia . 

P eco ao~ nobres Deputados que occupem as suas cadeiras. 
(Pausa. ) . · 

·vão · ser considerados oh.iecto de· deliberação seis pr-oJe-
ct.o;;. · · 

São successivamenk" liiln~ (\ con~iderados object.o de dc
libe,.ração ·OS seguint::>S -

PRO.T'ECTOS • 

N. 39! ....:..... .i920 

Regula a exploração· da indust,'ia da pesca 

O Congresso Nacional decreta: 

A.rt. 1." Dentro das aguas territoriaes brasileiras e éo~· 
seus rios -a• industria da pesca sóítn.ente poderá ser -explora{}a 
por brasíleiros natos ou naturalizados, devidamente matri
culados nas -capitanias de portos .. 

Al't. 2. o O Governo fica autorizado a auxiliar a industria 
da pesca a vapor promovendo a construcção de barcos ce 
pesca para serem arrendados ao~ p escadores ou grupo de pes-
tadores. · . . . 

E stes barcos que não excederão de 72 serão devidamérÚ.e 
distribuidos ao longo da costa,. e em sua .construcção serão 
observadas medidas que permittam sua rapida transformaoão 
em lança ou (}raga minas. · 
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Art. 3. c Para o fim exclusivo da navegação para a pesca 
flcam .creados os logares de mestre e contra.-mestt'e dos va
IJOres de pesca .. 

ü Governo cxpedieá. os . regulamentos necessaríos a boa 
execução desta lei, aLtenctendo a natureza espeeíal da. indus
tría, e terá i-guaimentB em vista. o emprego dos reservisas na
vaes, que terão preferencia em todos os logares federaes que 
se relacionem com os serviços maritimos. 

Art. 4. • O Governo fará as n_e_eessarias operações êe 
credito :Para a acquisicão do. material constante do art. zo, 
dando como garantia este material. • 

As quotas de arrendamento, que constarão de tres partes: 
a primeira para juros do capital, e que não será mais' de 
6 .% annualmente: a segunda ~nroo quota de conservacão e 
reparação, variavel conforme o estado do navio e proporcio
nal ao lucro liquido, e terceira como quota de deterioracão 
fla1cula.da S!Ybre a bn~l':', de uma vida de 20· annos, s·erão ·ostas 
'Cf1JOtas df' arrendamento arredadas ,.. inscriptas em separado 
· 11ara serem exclusivamente empregados n~ste servi co. · · 

Art. 5. o São revogadas as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados -Sala das sessões. 13 de setem

hro d~ 1920.- A.nnn.ndo Burlarnrzqui.- Ás. Commissõesf de 
J\fn.rinha c G1.1erra 0 de (F:ína-nça.s. 

N. 392 - i920 

Prorddencia sobre a ,·eforma. dos officiaes do E.vc?·cito e cw. 
, .Armada~ cõm m.aLc: de CE annos ri e .~e1'viço 

O Congresso Nacional decreta: 
Artlgo unico. o~ officiaes do Exercito e da Armada, bem 

como os de todas as classes annexas de ambas corporac;:ões 
contando mais de 35 ::tnnos de serviQo P-ffectivo podcrii.o sn 
rP.formar com os venc1mentos e honras do posto 1mmedi::üa
m ente superior; . revogadas as disposições ein contrario. 

CamaT'a dos D~nut.ndoi';. -S3la das se!\eõo;::_ 1.3 d~ - sM:ern
hrn de i 920. - ArmTa11do Bu,rlarrw.qui. - ÁS Commissões 
rle ·:\ra.ri-nh~: e Guerra ·e de p,inanças. 

N. 393- i920 

?lfand.a ~evantar a cm·ta hydroÇJraphica da costa brasileira 

O Congresso Naoional decreta: 
'Art. 1.0 O Govern() mandará levantar a ~arta hydrogra

phica completa da costa brasileira, _f!lZendo detalbado estudo 
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de sua oceanog-raphia, e estabelecendo, junto ao servi.co de 
-pharóes, · estae-ões de previsão de tempo, com uecessario c0m7 
1:.Iemento de apparelnos de í"acil communicacão . 

Art. 2: Pa.I'â a boa execução. deste serviço da carta rna
ritíma o Governa... mandar;i construir tres .navios especines 
para serviços h(ydrograp·hico, -oceanographico e de pharóe~ 
dando preferencia aos <:.staleiros nacionacs, 1'aze.ndÓ as nc-
cessarias ·op~rac:.ões de credito. · . . 

· Art; · 3." Os rebocadores dos serviços de defesa dos por los 
~erão conveníentemente apparelhados tanto para o serviç.o 
(le .salvamento marítimo como para auxiliaren1 os trabalhos 
da repartic;ão da carta marítima. Em toda capitania do lJOI:to 
existirá no mínimo um rebocador para este fim. 

Ar L. 4." Revogam-se as disposieões em cont.rm·io. 
Camar.a. dos Deputa-dos, sala rlas sessõ~s. 13 de setembro 

de 1920- A1·mando Bw'l.armaqttí.- Ás Commi•ssõe.s de •Mari:O:h:l 
e ;Guer~a e de Fin,::mças. 

. N. 3-~H - Hl'20 . 
c,•,'Ja. o q·uad1'0 Cl' li'OOTthna?·io na.. MO'I'inha àe Bu ,;tra 

O Congresso Nn.cional denrel.a: 
Art. 1." Fica (:road<) na .Mal'inha de Guerra o qnaclro ex

traot·cJinario ~ 
Art.. 2." .Para o quadro cxl.1·aordínario sl:'rão Lr:w sfcridos 

. os officiaes que : 
a) livremente preferirem servir cohlo capitães, aju<lan

tes ou oft'iciaes de capitanias de portos,· servico qne pass~ a 
ser accessorio ·ao activo do guerra; ·· 

lf) nas repal' ti(}ões da carta marítima; ou sejam em sei-
vi~.o permanente de p_baróes,- oceano:;raphia, meteorología e 
hydrogrnphia; · 

c) se empregarem na marjnha mercante ou em indus
trins com applicação á marinha de guerra; 

., d) como ientes. substitutos do ensino naval: 
e ). que não teúham preenchido -as ·condiçÕés exigidas 

para a pt'OI!}O«;:-áo, logo que eaiam dentr o <lo limite e.st.ipu-
1a:!1o na actual lei de promoções; 

f)' que tenham adquü:ido em serviço· molestia que os im-:
l10ssibilite continuar o serviço activo de guerra; 

IJ) que não tiverem tido commissões de embat·crue du;_, 
rante tres annos consecutivos, qualquer que se,ia o motivo: 

h ) que acceitem logares na ·.íustiça. militar; . 
i ) que sirvam nos servic-os burocraticos, . estado maior 

ou nas · inspectorias de marinha, ou ainda .nos . arsenaes de 
mádnha J)elo prazo maior. de 24 mezes para a . somma de to-
dos os tempos ~m todas as reparti{,}Ões. . · 

Art. 2.~ A lotação do quadro extrâordinario 'será marcada 
fle accôrdo' .com a do ·quadro oréH4ar~o~ IIIas ~une~ ~erú .su~ 
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perior á metade da do quadro ordinario. Si por qualquer 
motivo legal houver exce.sso num posto d~corrBnt~ de p ro
moções no .quadro ordinario, ·o excesso ficará fóra do quadro, 

. aguardando vaga -para nelle ser i.ncluido. . . 
• 1\.rt. 4... Os officiaes do · quaáro exiraordmae!o 9ue pre

starem serviços terão direito á promoção por ant1gmda~e ~m 
eorrespondencia com o seu equival~ntP- do qu~dro_ ordmano. 

Art. · 5.0 Os offíciae_s do quadro extraordmarw somente 
em caso de guerra ou de commoção interna poderão a juízo 
do Governo. ser chamados ao serviço activo e neste caso 
passarão para o quadro ordinario. 

· Art. 6.0 Os officiaes do quadro extra.ordin:ario gos~rão 
das mesmas honras. vantage11s e regalías qu-e gosam os do 
quadro ordinario, com os quaes concorrem e.m honras c dis
t.incções e continenciu.s. 

Exceptuam-se com relação ás vantag~ns e regaliaS: 

ú') os que se empregarem na marinha mercante ou ô.n
dustrias com applioacão 'á marinha de guerra; 

õ) os que, designados para uma corumissão, não a acc~i· 
tarem; . 

c) os que se conservarem afastados dos serviços que lhes 
caJJem. por espaço superior a 18 .mezes. . 

Nas condições acima ·:>eíeridas os officiaes percebem ·s6-
mente o soldo de suas patentes, durante os cinco -primeiros 
annos, em seguida perdem todas as vantagens e regalias, que 
recuperarão cem a reforma e para a reforma. , 

Depois dos . cinco primeiros annos sem: commissão os offi
ciaes do quadro extraordinarioú"~ontarão pela metade o temp6 
em que permaneceram neste quadro e unicamente para .os 
r.~ffeitos da reforma. 

Art. .7.0 Não será transferido para o quadr~" extraordina
r i o nenhum o.fí'icial de }}atente inferior a capitão-tenente e 
a transferencia · sómente- terá lagar quando o official tiver 'no 

· mínimo dez annos, não sendo contados os annos do curso es
colar; excepção feita para os incursos .na lett.ra J' do art. 2", e 
neste caso a excepção é valida para os officiaes de qualquel' 
posto. · o 

Art.· s.o Os demais aspectos da earreira dos officiaes do 
qu~dro extraordinario, excepto .os prescriptos nesta ~i 
serao regulados pelas leis em vigor. 

Art. 9.o Em vir-tude da approvação desta lei, o quadro 
ordinario da Armada passa.r.á a constar de: 

4 vice:-almirantes; 
8 contra-almirantes: 

15 capitães de mar e merra · 
30 capitães de fragata: ' 
~O capitães ·de corveta: 

200 capitães-tenentes; · 
20.0 primeiros- tenentes. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2410612015 11 ·49- Página 28 de 62 

· . § 1.0 Todos os segundo-s-tenentes, logo que preencham as 
condiÇões de promoção serão promovidps a primeiros-tenentes, 
independente de vagas. 

§ 2." O Governo reguJará a matricula na Escola 1\javal de 
medo que o numero de alumnos seja· approximadamente igual 
ao numero do vagas nc-rmalmente esperadas no corpo ~e 
officiaes. . 

· § :1." Todo guarda-marinha que completar o seu cu!'só 
Mm boa !'; notas ser:l immediatamcnt.e promovido a segundo . 
. tenente. 

Art. 10. E~ ta lei app.lica-se inLegralrnent.e aos of:fliciaes 
dA netual Q. F .. ClUI'! deverá. ser extinot.o. 

Art.1 i 1. O Governo fica autorizado a expedir os regula
mentos necessarios ú. boa comprehensão e execução -desta lei, 
e isto no prazo maximo dP. quatro mei.es da; data de sua pro
mulgação. · . .,.., 

Art. 12. Revogam-se as disposi0ões em contl'3rjo. 
Camara dcs Deputados, 13 de setembro de 1920. - A1·""' 

M.a·ndo Bu.rlam.LUJtUi : - As Commissõoes de !\farinha e Guer~ 
"} de· Finanças .· · 

: 

N. 395 - 1920 

A u.tori:a a abe1•tura . dos creditas necessm'ios á conclusão elo 
p?·O(J't"amma naval de 19'06: e dâ ontt•ns prO?JÜiencias 

O Congresso Nacional <lem·et.a: 

Art. L" Fica o Governo autorizado a abrir os creditas 
necessarios, fazendo as operações que julgar mais conve
J.:.iente a acautelar- os interesses do Thesouro Nacional para 
immediata conclusão do programma naval. de 1906, . accres- . 
ddo de . . 

;3 cr'uzadores ligeiros: 
S $Ubmarinos. ~ dos 
B.obocadoros necessarios á def~sa dos portos. 

- ·.Art. 2." O Governo providenc-iará para que parte deste 
mn.I.P.rial Sl}ja construido no Brasil, devendo o contractante ·ou 
(~.ontr-ac:tante::; insta,Uar · dc~df>; ·Jú .usinas e ofücinas para. 
c·omplet.a montagem e ccinstrucç:.ão de caldeiras e motores de 
c;ombusf ão jnterna e provar ·que o:; seus estabelecimentos 
possuem t:apacida~e ·pa:ra ulterior e successivo desenvolvi- . 
men~ . . . 

Art.. 3." Ser <i dada preferencia ao·s materiaes fabricados 
no Brasil ou · fúra do Brasii eom ma teria prima. brasileira, 
JjrincipalmC'nte ·, quanto aos artefactos de bonac~a .. 
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_ Esta preferencía é extensiva á manut.en.vão, conserjVação 
dos navios da esquadra militar o da marinha mercante sub
vencionada, c o material nacional de· toda especie com appli
ca<;áo (~ Marinha t.ambem deveri't ser empregado na movimen
tarão c exercicíos da esquadra. 

Art. iÍ.4 Revogam-se as disposiçiJes em ~ontrario. 

Sala das sessiíes, 13 de selemhro de· 1920. - Armando· 
Bu1'lamaqui. - As Commissões de Marlnha e (iuerra e de 
Fjnanças. 

N. 390- ~920 

.'\.Htoriza O (;(IVCí'rlO Ct crear urtú;ersidades 'flflS r:apitaes de 
varios Eswdos 

' . - -
Art. 1.° Fica o Governo ãutorizado a crear universidades 

nas capitaes dos Estados de P1rnambuoo, Bahia, São Paulo. 
:Paraná, Minas Geraes e Rio Grande do Sul, formadas das es..:. 
colas de Direito, Engenharia e Medicina e de outros institu
tos de ensino superior, julgados idoneos ·pelo Conselho Su
:Derior de Ensino. 

Art:-·2.0 A's.faeuldades e escolas officiaes será. assegura
da a autonomia didactica e administrativa, de accõrdo com 
o decreto n _ H_ 530, de 18 de março de 1915, devendo. o re

, gulamento da universidade adarJtar a sua organizaçi:í.o aos 
moldes do alludido decreto. 

ArL 3.0 As faculdades e escolas particulares serão· consf
derada.s equiparadas ás officiaes. pelo facto de sua inoor-

"'poração á universidade e proverão ás suas despezas com as 
rendas do proprio patrimonio, sem outro auxilio ou vantagem 
para os seus professores, além dos que lhes são outorgados 
pelos respectivos estatutos. 

Art. 4 ... A direcção dé cada universidade será confiada a 
um conselho universitario, constituido pelo reit~:Jr, directores 
de cada uma das faculdades on escolas e por dous professo
res cathBdraticos de cada uma destas. eleitos ~m eserutinio 
secreto, por maioria absoluta àe vo.tos. · 

Paragrápho· unico. O governo designará como. reitor· de 
cada uma das univer:>.idades o direetor das fa_culdades ou 
es(\olas.' -

Art. 5.0 O regulamento de cada universidade será elabo
rado pOIY uma eommissão composta dos directores . de cada 
faculdade ou escola, e submettido á appr'Ovação das respe
ctivas congregaÇões e do Conselho Superior -de Ensino. 

Art. 6. 0 Não será permittida no mesmo Estado equipa
ração de estabelecimento de ensino superior que tenha . igual 
objectivo ao das· fnc111dadC's ou e~colas ,já reunid[:l.s ' cn1 unh 
,·ers~dade, 
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. _Art. 7. 0 Poderá o Governo, mediante requerimento de 
mstlt..utos d~ ensino superior desta Capital e parecer do Con-· 
selho .Super10r de · Ensmo, reunir esses institutos á Universi
dade do Rio dé Janeiro, creada pelo decreto n. 11.3-43, de 7 
do corrente r.nez. 

Paragrapllo unico. Dada a incorporação desses institu
tos, o _seu clirec~or e dous representantes da respectiva con
gregaçao, escolhidos por cscrutinio secreto e maioria abso
luta de votos, farão parte do cons.elho univers.it~rio. 

. Art.. 8 . ., Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala d~~··. s.cssões. 14 de setembro de f920. - A. Ausl1·c-
gesilo. Gervasio F'ioravanti. 

J'Ustificar;ãc-

o· acto reccnt.e do Governo, creando a Universidade do 
Rio de Janeiro. foi acoll)ido por todos os que se· interessam 
pelos prohlemas da instr'ucção, como sytnptoma. de uma ori.:. '· 
entaoão reformadora, que póde dar vida nova á ínstrucção 
~uperiot' do paiz. E' preciso que essa providencia se êoro
pletc com a ci'iação de outras universidades nos demais cen
tros de cultura do Brasil, onde . já existem escolas superiores 

. officiaes ou particulares, equip~radas, ou não. Não é outro o 
pensamento do Governo claramente manifestado neste trecho · 
<ia exposição de motivos do decrete n.. 14.343, de ·7 do cor- · 
rente mez :· <A' Universidade do B.io de Ja'neiro deverão sue- · 
ceder outras; correspondendo ás necessidades de nossa popu
lação ·e á và-stidão· de .nosso territorio, institutos para os quaes 
já. existem aprecíaveis elementos em varios Estados da Repu-

·" blica. E' uma aspiracão legitima que, para se realizar, de
~enderá unic.amente da autorização do Poder Legislativo~. 

Não podia ser justificada em termos mais precisos e 
chr·os a conven.iencia <la ·presente propos-iç~o <le lei. - A'i-: 
Cnrnmis:;ões de Jns truccão Publi e;a. e de Fina.nr,:as. 

O sr. Presidente ' - Vou submeiter · a voto~ Úma rc1-
dacção- firi.al. · 

E ' lida e sem observações approva.da a tedac~ão .. final do 
projecto n. i94 B, de 1920, sendo enviada ao Senado .· . . ... . ' . 

O Sr. Ephigenio de sanes (pela ordem) requer e obtem 
-dispensa de impressão das redaccões finaes dos projectos nu
meros 272 B, 338 A, ' 339 A e 3111 A, de 1920, afim de serem 
1mme-di~ta~ente· votadas. · · 

.Í 
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São successivamente lidas e, sem observa~.ões, approvadas 
ns se8Uíntes · 

REDAGÇÕES 

N. 272 B ,........ 1 !120 

:/1Nlacção- final do fwo;iecto n. 272. de 1920, que conside,•a 'd~ 
ntiUdade JJ?.Ihl.icn. o. Li(fa Barbact?'flt?'YI,c;tJ tontro. o Nnalpha.
betism,o 

O Congresso Nacional resolve : 
Ar Ligo unieo. E' .considerada instituição de utilida-de pu

blica a Liga Barbacenense contra o Analphabetismo; revo~ 
gadas as disposições em contrario. ·· 

Sala das Commissões. 14 de setembro de 1921l. ,.,_ Dorval 
Pm·to. - Deod(Tto Maia." -...:..., P?·ado Lopes . 

N. 338 A:- 1920 

Redaccão fino), · do projecto n. 338, de 1920, que ·<tbre o cre
dito de 5. 330:000$, supplem.entar á verba. 2il" do orço.-. 
mento da Fazend-a de 192() 

. () . Congresso Nacional decreta: · 
ArL 1. o . Fica o Presidente dá Republica autorizado a 

abrir, pelo l\Iinisterio da . Fazenda. o credito · ~special de 
5 , 330 :000$, supp~einentar á. verba 23•• do orçamento {f o actual 
exercicio desse mini.sterio, · importancia {festinada ao servjço 
de fiscalização · dos jmpost.os de .consumo e transporte. 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala <las Commissões. 1 !1 de setembro de 1920-. - Dort•nl 

Podo. -Deodn,to Jlnia. ~P'I'ado LorJes.: 

N • .339 A - 1920 

Pr.cdacção /irwl do p?•ojecto n. 339, de 1920, que rlb1·e o c1,.e~ 
dito especial ele 550::000$, :))ara 1·epa1·os no material flu
ct?tante da Al[and.eya do Rio d e Jan ei?·o e acqHisir;õ.o rf.e 
u·m. lwlophoie }W1'a a. ilha de Srm'ta Btn·bam 

O· Congresso National ·decreta :· · 
" t 1 o F' a ·p s·d te d"' : Rer"~.1.Ibli'ca ·.· ~.tltoriz"do .. á _-,.r . . . lC' o re. 1 en " "' 

abrir, pelo :\:Hnistcrio da Fazenda, o credito e:;pecia.l ::. t~·e 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2410012015 11:48 · Página 32 de 62 

SESSÃO EI\1 J-i DE SETE~IBRO D"E 1920 

550:000$, que se destina aos reparos de que carete o ma
teria:l fluctuante da Alfandega do Rio de .Janeiro: á constru.:. 
cção de uma carreira de. cmbarc~.ões e mais á moittagem 
de ·um ho·Iophote na ilha de Santa Barbara. 

Art. 2." ReYogam-se as disposiçõe.s e~ contrario. 
Sala i:! as Commissões. l !~ de setembro de 1920. - Dm·val 

F'orto . . - Deoda..to Maia." ~ Prado Lopes. ··' 

N. -34'1 A- 1920 

Iredacção final do PI'Ojecto n. $41, de ·1920, que ab·re o cre
dito especial de 37S::H7$828, ou?·o, pa?·a pagamento â So
eiété de Co'11st1'Uction du Port de Pernambuco 

-o Congresso Nacional decreta: 
Art: .1." -Fica o · Presidente da Rcpublica autorizado a 

nbrir, pelo l\1:inister.io da Faz'enda, · o · credito (lSpecial de 
375 :317$828, ouro, que se destina a justifioar, no bala,nco 
do 'l1lesouro, o pagamento feito, ·á vista. da clausula de con
tracto, á S.ociété de Construction du· Por.t de Pernambuco, im
portaucia de trabalhos executados no.·s mezes de novembro e 
dezembro de 1917. 

Art. 2. o Revogam-se as disposÚ~ões em contrario. 
Sala das Commissões, 14 de setembro de 192(). - Do1~va.l 

Pol'to. ,...-- D_eodato lflaia. ,...- Prado Lopes. 

o Sr. Presidente ;__Os proje'ctos vão _ao Senado. Passa-:-se 
ós votações consta~tes da ordem do dia. 

Votação. do .projec:to n. 224 A, de 19'"20, do Senado, auto
rizanda o· Jockey Club a contrahir um empre.stimo em obriga
~õ es ao portador até 5. 000 :000$; eom parecer favoravel da 
;C9mmissão de Constituicão e Justiça (3"' discussão). 

~\!pprovado em 3" d·iscu.ssão o segurnte 

.. 
PROJECTO 

N; 221! A - 1920 

(DO SENADO) ... 
O Congresso Nacional decreta: 
Art . 1'.° Fica o Jockey-Club do . Rio de Jáneiro autoei

zapo ·!l contrahir 1,1m emprestimo em obrigações ao · portador 
, debent.u·res, até a im.P.ortanc-ia de cinco mil con,to.& de réis~ 
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abonadas com hypothcca especial dos imnioveis que possue 
observa<las as disposições da Jei n. 177, de 15 de setemb1·o 
de 1893', em tudu quanto posSa. ~r applicadas; notadamente 
os arts. 1°, § § :l ". 2", 6°, e 'io; e 2." c /!", sendQ as condições 
csseuciáes da emissão fixadas pela assemblóa geral dos socios, 
eonstiluida na fi~rma dos seus estatutos, devidainentc regis-
trados. -

O Sr. Presidente - O projecto vae ser enviado á sancoão, -
úfficiando.-se antes ao Senado sobre o occorridÓ. · 

Votação do proj ecto n. 363, de 1920, relevando_ da 
prescrip()ão 0m que tenham. incorrido os juros de· apc;>lices c 
outras responsabilidades monetai'ías da União; pre.ccdenqo a 
votaçã() do rcquerime.nto ·do Sr. i\'Ia1·cal Esc.obar· (3~ {lis
oussão). 

O Sr. Presidente -· Vou submetter a votos o seguinte 
' 

R.EQlJEHlME~TO AO PROJECTO K. 36·3, DE . 1\:l.:W 
. ~ 

. / 

· Requeiro que sem prejuizo da ;discussão, o proõ ecto · nu
mero 363~ de 1920, relevando· dta. prescripção ·em que. tenham 
incorl'ido os juros od~ apolices e outras r esp.onsabilida.des mo

,- netarias da U)li:lo, vá a ·Commissão de .constituição e . Justit.á 
para esta infoi·mar sobre a legalidade da supra· referida pró-· 
posta; · - · 

' . Sala das sessões, 1.;L,de. setembro de 1920 . 
Hscobm·. """'· · · 

··Approvauo. 

· O Sr .. Presidente - O projecto vae á Commissão de 
Constituição r. Justiça. . 

. VQtacão dn ,projecto .n. 290 A, de 1920; {)Ons1derando de 
utilidade publiea a Academia· de, Oommercio de .Juiz d~ Fôra; 
com parecer favoravel d'a.· Commissão de Coristiltii?ão e Jus-· 

. tioa.. (2• discussão) _ 
.Approvado em 2• O.isc·ussão o seguinte artigo ·do 

'1. 
PROJECTO 

N. 290 A- i920 · 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' Cúnsiderada instituioão de utilidade pu

blica a · .A-cademia de Commercio, de Juiz de .Fóra; revog~s. 
as · <lis:posiçQes -em contrario. · 
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Si;;SSÂO E:\1 1~;.DE SE.'l'E~rBRO DE 1920 20'l 

O Sr- Presidente ~ O projeclo passa á: :3 .. discussão. 
Votação d'õ pro:iecto n. 3-1.4, de i920, abrindo o credito. 

especial ·de 28 :761~259, para P<\gamcnto ·de gratíficac::ões .a 
docente::; e preparadorca da .l<:scola Militar (2• discussão) . 

Approvados ,succ·essivamcntc ClÚ za discussão o~ seguintes 
artig-os do _ 

J>ROJECTO 

N. 341i ----" ,192(1' 

O C:ong-re:::;so :\acionar c~ecreta·: 
/ 

Art. L Fica o· lloder Executivo aulorizado a abri r. pelo 
Ministerio ·da· Guerra, · o credito especial de 28:761$259, para 
occorrer ao pagaroen f o de gra,.tificat;ões aos cl'Ocentes e a dóu<s 

· prepantflores da Escola l\lililar; que· regeram turmas supp!e.-· 
n1cntard, em ·dóus periodos lectívos do anno pt·oxüno findo ._: 

1\rl. II. Revogam-se as d-isposições em conüario .. 

O. Sr. Presidente. - O projccto ·passa á · 3• discussão. 
Votação do rcq•Uerimento n ~ 40.' de 1920, ,do Sr. Nicanor 

. :Nascimento, pedindo iufQrmac;õ es sobre o exame c os· cer-tifi
c'aclos ,de exporiaoão de õCOel"OS ue aliment<ü::.ão, 

R EQUERI!\fENTO 

N .. 40 

\ 

Requeiro, por intcrmedio da ME!sa, que o Governo, . pelo 
Ministerio da ,Agdcultura, iúfórme :_ 

1 o, . quanto tem r endido, em dinhefro, o exame c o certi-. 
ficado dos generos- alimenticios • . exportados do paiz, desde a 
cxpedicão do dc~reto n. ·1.2. 982, de M de abril de 1918 até a 

·Gata ela informação: · ' 
· 26

, qual a- importancia recebida . pela Junla dos -correto-:
res e qual a recebtda pelo Institutó de Chimica; 

. a~, si esse dinheiro foi restituido ao Tbesouro; · . 
. 4°, si em easo contra.riq, o nome .da pessoa ou pessoas e 

::;uas c~ategorias, que tem embolsado · essa r enda, quanto em.:. 
. ho lsou cada ·uma; .· . . .. . . 

5°, quanto percebe. de. veneimentos. mensalment~ o dire':':' 
·. · ctor J.o Instituto de Chimica; , · · · . · · .· 

· 6°, qua1;1to percebe, tambem mensalmente, o ·syndico da 
J unta: de Correto:res; comp syndico, · e CNanto pela Bols·a de 
Mercàdorias;;__ · · 

, . 

• 1 
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~08 ' ANNAES OA CAWl\A · 

7", qual a .média · arm1,1al da r~~nda, em dinheiro, no quiu
quenit; de 1915 a J 9-H>. auferida pelo direc.tor sec1:etar io da 
Junta Com'mercial. além lle seu vencimento · annual e · qual é 
este~ · 

Rejeitado. 
Votavão <.lu requerimento n. -H,· de 1920, do S:l' . .Nicanor 

l\ascimenlo . . ·· pe_dindo informações . sobre as despezas com a 
missão brasileir~ ú Conferencia da Paz. ' 

REQUERIMENTO 

N. 41 

n.~queiro que por intermedío da Mesa da Camara se so~. 
licitem do Governo informacões s.obrec a nota das despezas çom· 
a Missão B.rasilt~ira ao Cong1·esso de Paz; especificaudo. quaes 
os vencimentos e ajudas de custo de cada um dos que della 1'i
zeram parte e remettendo cópia exacta do aviso do Ministerio 
do Exterior, de 14 <.le maio de t9i9, ~m que se requisitaram . 
cem. contos, ott?'O, paro. o chefe da referida missão ír 4:~ecebe:r 
homenagens». 

Rejeitado. 

O Sr. Presidente - Estão findas as votações. ·Passa-se ás 
ma terias em discussão. · . 

. 2" discussão dp projecto n. 149 A, de -1920, fixando a des
peza do. l\linisteríb cta Viação e Obras Publicas para 0 exer
dcio de :1921; com parecer da Commissão de Finanças sob:ré 
~s eh1<::ndas apresentadas . 

Entra êm dist:us:;ão o artigo uuico . 

. O Sr. Francisco Valladares ( r ) - Sr ~ Presidente~ é 
mmLo constrangido qnc intervenho no . debate co orçamenLo 
tla Viação, si é que-debate se póde chamar ao que se vae se
guir: o parecer do· ·mustre Relator, eminente Deputado pelo· 
Rio Grande do Sul, recusou todas as iniciativas da Camara 
dos Depu Lados. 

A acção da Ca.iuâra. - que· deveria prevalecer na confe-. 
eçã-o do orçamentó, in<).is UIJ.la vez será prejudicada p·ela. in

. terven~~ão excessiva, indebita do Poder Executivo, pretendendo 
para si tod~s prerogativas e decisões. . . . . 

0 SH. PAULO DE FRONTL"'i - A Commissão approvou al
gumas emendas- que não são do Poder Executivo. . 

.-· 
(*) Este liiscurso não foi ;revisto pelo or;:tdor . .. 
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. . · ·() Sn. ~RA..~máco 'VALL~-ID!tREs :,....,- .s; .Ex. verei que ·das 67. 
emendas apresentadas, o_ illustre : RP-iatQr · só achou :_ac.ceita::C 
:veis :·quatorze; e ·:me·smo quanto a.· 'essas propondo. àlte_raCões: 
isso _eq~ivál_e a .tolher, · annullarJo:da a .iniciativa parlamentar · . 
em· materi~ ;de · competenci~ do: Congres:;o • · · " · 

.. :9 :sa: .. ·: Oar~VIo Rocl'iA. - .Não.. apoiado_. ·· . . · .. 
. · .: 6. &t·. PAuLo DE FnoNT!N ..:._ Todal!,· não;: · . . 

o SR : FRAN-cisco V..\LLADAR:eS .. :......:.. ;To'das; pode-se di:zel"_, <- · 
todas. as iliicíativas: parlamentares foram -desprezadas ou re- -· 
c usadas : A : Ccimmissão de FinanÇas nãó.- julgou • dignas de a.p- · · 
provacão nenhuma . das emendas dos Srs. representantes da . · · . 
~ação; cuja intervenção Só . .se vae õar no· orçamento pela sua .. .. · 
approva~ã.O · · tàl ·qual , o . concebe a Cómmissã~, ·ou melhor, o · · 
Governo! · · - ·. · · · -. . . 

·: Das 14 ·emendas -àcceitas· entre 67 -··só sete reterem-se ~ , · . · 
a ·.'estradas· de . ferro; 'dessas chico para a coriti.D,uaçao de' ser~ .·: . . 
viÇ()s· já ·inieiadoS,: _uma para estradas, .. no .I>ar!á,; OUtra, para . 

· dupHc~ção_ da.~ljnha . pat:a s~ Paulo~ ·As · re.stantes · ~onsignam ·-~ 
péqu~nos augmentos de •verbas pà_ra: :~ Correios, .Telegraphos e_:_.,.· · . . 
servi0 '- de aguas ries"te J?istricto. : ~" . ,• . . . ' 

. Prop.riamláite, _· a iniciativa parlamentar '.eiri . ·matei-ia · fer::..., c_ 
ro·-v.iaria foi .r epellida, rião sendo·· ·acc~ita uma só-das emen&as · . 
apresentadas.. . . . ·. ·. · · · i 

.. .. , o · ~-~ PAULO oi FM~TIN ~; ·Acceitou uma~· pelo mérios, ". 
que ·se refere.a pr olongamento da _linha ~de Massambú~ . . . _ · · . 

. · : o ·~s~~: · OcTAY-~o - RodH:~ --~ -.Ac~~itÓu·.: ~ · de:' M~ntes Claros · ~ · , 
eponte de S. Françisco. ·· · · · · 

·. - . . . ,: 

O :~Sa.· ·FI\A_~cisco V ÀLLÀDARES ~ Montes Claros · está'· ém 
execução neste momento; não se . trata '.de inici~tiva .,n()và~- : · . 

· ·_. ·· >v.' Ex~ não' t~~ mais do:·qrie acc~itar ,p,m pe(ju~no . aú..; 
gmento · de . credito· votado para~ este -~~o,- aberto . com:.: tantO 

· retardamentQ qu'e -~s 'obras· se: p_at~ysaram · po~ - fal~: dê · pa-:- · 
gamentos régul~res~ i . .. . ' ·. • . : · ·, . . . 

... ·. <-·'~Tõ.das. · as. outras iniciat~\ra~ ... em. :$teria c~ viaQ~ó:::kp.te·• 
--serita~. :i)or· nada::menos de' 79 'De'Putados~· · cujõs:nóines : pQ;.. ' 
dênt 'sef ·. declin'a:dos :i ·calllàr.a,' ·foram. summadamente·:· reJéitll.- · . 
·da·s , pela :Gommíséão, - r epellidas:.propostas . . de-.-· bàneàdas.:m.:.:.' :. 

_ · ;te~r~s~. ~_ :: ~. '< · -·~ . /.>·.- · .. < ·. >:,_J.'.":::::, · · .: :> .. ~··,:~~<:_ .. . __ 
' . Isto·,· quet> ·dizer, Sr. Pr:_esidente;. que' a Commis~ã() JlOde;:. 

ria resumir sua .'tar.efa do ·orçamento, redigindo ·um· artigo · em :. 
, ·qU_e ~figurasse :'t('qespeza')otal :a seo::effeêtuar; em : outro:·autOri~- : 
'Zando_- o: Poder Executiv-o a · dispender' a - ~ortaiicia"éomo'en- .'· 

.. ___ ~.-~.--- ~_.:-.. ~ce_ · .• s···-s ___ e_: .. _·:.;'l.;. v __ ':_,m._- . __ ·_ .. : .:._._ -~: .;:_;··-~---~ ~ ~: : . ·. _ : • . ·; ·-. · :· · ·::, ') ~:: ... • ::_:· /' . .': : ~/: - •. . . . . . · ... . · 
. ...... -- :-: :·_·-'. ·-:- >: i.4 ,, : 

... . . -:. ·. . . 
'M• ~ ,• • • ~ -. ;,.., - ',• ' o ' .. ' ; .' ·_ •• • • :0• '·: . ·,· - ~ :' ~ ·. ;_ 

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

. :. ~· ·. : 
.... . .. ' .· 
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· , ·. AN·NA.E$ DA CAMARA. 

Às em.~ndasl.,ecusae!as _;_ seja.:.. me permittida a ci(ácão dos 
nomes, são ·'â()s seguintes ~r.s ~-· De:P:utados: . · .. . . . .. , . 
' - As emei7.das recusadas pela Commissão-· -· e não . lha como 

citar· os factos; nomes e algarismos· - · ~· . as seguintes de :. . ... ;, ~ . ' . . ' . . .. 

, Emendas · 

Lengtuber Filho . ~- " · . .- · .. .. . .. . .. '. · .. : ...... ·. . . . . . . . . . 3 , 
. Albertino .-Drumm.ond . . . . . .. , ... · .. . . . . . . . • . . . • . . .. . . . . 4 · 
Julio de 1\(ello . • _. · . · .. · ... : ... . ··: ~ . ... .-.... ... ~ . " . . . • . . . . 2 
Joio Elysio · .. . .: . . · ... ~ ..... : . . .. :: . .. : ~ . : ._ .... ~ . . . . . . . .2 _ . 
. Gonzaga-· Maranhao . . . · .. . .. : .: . .. ... : ~ ...............• . . · 2 · 
Eetaéio Q)imbra ~ . · .- · : ·. . .- .. ". · ... ; ; ~ ; ... · .. ; ·. :; ~ . .-: • . . : . ~ . . ' 2 

. Arnaldo ·Bastos .•. ;· : .: .. . . .- . . · . . . ....•. ·; ; ... .-. · ... < .-.. · ~ .. .-; · . 2 
Corrêa-' de <·Britto:·.: •. ; .• . · . ..... .. . . · . . .. ' ...•... . : : . ·.; . ~. :' !· 2 
Lima~ :@igueiredo .. · .. , •... ... . . : . . :. : ... .. . : .•... . :· .· ~ . · · · ·2 

· Heitor _ de . Souza. : . . .. : . · .. . .. . ......... . : . . : . . . . . . . . . . . :f 
Alexándrino ·Roc)l:a • · ••. : .. ·· . • .' ... ~ •. .• . : .. . . ; • .•. · · ... , •. · • . ·., 2 
~l:Ja~1o:·~a~alh~te··:_· .: . . ~ •·: .- ~ <: : .. : .... : ·:· .. :-- .... :. · :~ . - ~<· :. . . 2

2
. 

~.PhigeniQ. de ...,àlles . .... .... ........... .............•. ~- . ... 

. . . , : ~~:~:~~~~--:: -~:~ ,:· .. :_: : .~ (~: :·: -~ -~ -:: :: :·:.::: : ~: : · : ~ : :· : :~:· :~ -~-·· . :,-~ 
A:Yres 'da Sil'va . . . . . ; .. . . ~ . . , ............ ..... . . . .. •· . . .- 3 

,=io~~~tg ·~ : ._ .. :.: :·::: ::: :::::: : :.:·: ~ :~:: -~ :: :. : . ; .:·-~ :::; .. ···1 
· · ·TullO: ,Jayp:te · .. . : .... ~ .... ~; . .... . .......... : .... .. 3 

Edgar.d CUnha ... .. .. ... . · . . ·; · '·- ..... ... .'·: ...... ·~ .. . . . .... . : · .. .- 2 . 
Cúllares Moreira • . . . ..... .. -; ... . · .•.. .. "' .•... :; . . . ~ . . . . ·i 
Rodrigues· Maéhado -. . · . . . . -~ . .. : .•... : ..... : . ~ .... . . . · .. · i 
G~~a. . .Ma~hado . . . . • .. . •.•. · .... ; . . .•.. . •.... . · ... · ... ·. i 
LUIZ DoD1Jllgues . . . . .•.•. •. . .... ••.• ····; • :.. • • .. •.. .. : •• • ;· · i 

. . Souza. Cas_tro . . . . . .... . ... . .... .. . :-· . .... ~ .... ~ ......... _. . 2 
Prado .I:.opes_ .;. . . . . ..... . .. •• • .... . ..•. .. •...• .. · . . ... . ·. .2 

.DyoniSio .. -Bentes. .. . . . · . . •.. . . . . . . .. . ~ .•. • · ••. ;·' .. ; .... . -:. ·2-
Ferrêira Bl'agà . . . . ,, .. . · . ... . ... ...... . .. . · ... . : . ~ . . . 2 

_B~·.dff 'Mira!lda .·< ·;_ ...... _· ..... ·: ....... .... _. ... · ..... . . , ... . · __ 4 
Mor.eJ.ra-.Brapdao '• : ~ . · .. ' .... .. . · . .- .. , .. -, . ........ . . : . . , .· .·. - ~ 

. Ribeiro Junqueira .. · . • . ·: . -; · .... .. :· • . .': ..... ~ - - ...... ·~ .. 3. 
Ala o r Prata.. • . . . . ... ·. . ; ; . . . . . . .-... ... .. ·. . . :. . . . . . . . ·. . 8· 

· · Antero,·~o~elbo .... ; . ........ ~ ~. , .... . : ..... , . .......... · . .. · 2. 
. -V.-aldomiro 'Magalhães .. . . -~ . : .... .. ...... :-. · ... -, ..... -. .. . 8 
··., . Ff~n~i~ê'ô J=la,!:ilie~lo . . .' ·~· . ' ~ . : ;:. : ~ . ·; .... .. _,·; .. . < . :: . ·~ .. ; . : . . ~; 

Na .. ahm.o :c~o1m . -~ ;· .... . ... ~· .... : .. !· ...... . .. ... .-... 1 
Francisco:,v-alladares ·::. : ;< .'. : ... · . . ........ ... . . . .. .. . _ . . ·. 4 
Camillo Prate_s .· . . . ; · .... ,. .. ... ..... .. .. ~ . .. . .. .. .. . 2 · 

-. ~··· . ·~&~~~i/~::::}~ i~ .--1·~·\t:: r~ .. ~IJ·: _\.::.:i:~_, .• t•· 
. ~( . 
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4-merico _Lopes ~- .. : ........... ; · ............... · · 
0omes Ltma . . c _ • ___ ••••• _ •• _ • __ •••••• : •••••••• 

Raul Bar-roso' ... · ... · ... ·-.........•.............. · · ;·- · · 
. Ju:_é_ Augusto . _ . : .. , .. ~ .. _ ..... , .............. · .. , -: · 

o ao . Pernetta . . . . o •••••••••• • •• : ••••••• : •••• __ • o ••• : • 

Luiz Bar.tholomeu .. · ....... ~. · ..... __ ... . ........... · . 
_ Thomaz Rodrigues. . . -~ . . . _ .......... · ............... · 

2 · 
-2 
i 
3 
i 
i' 
1! 

Osorio de, PaiVa . . . . , ....... · . .' .·· ... · ................... · 
. Thomaz .Accioly . . . . .................. · ............. . 
}!anoel Reis ·. . . . .. o •••••••• • ••••••••••••••• , • " •••• ~ ••• 

Pires de· Carvallho . . . . ... _ .. _ ............ .- .. : ..... -.o • 

Pe.re~ra Leite :< . ··. . ...• o ••• o o •• :. : •••• : •• o •• o ••• o ••• ; • 

L on·c· G 1·-·. · · · · - · R ~b .. . 10 • a rao . . . . . . : .. _ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
l enro Mendes ............. .-· ......... · . .. -~.: .. ........ . 

Raul. Alves ..... : ... · .. ··. , .... ·.o •• •••••••• ·o ........... . 

t: 
. .- f.. 

1\'i'atta -Machado .... · ...... · .... ; .... : .......... :o ..... ·-· · 
José Goncãlves ~ . . . . ......... : ... _-;_ ................. . 
Au_gUsto de· ·Lima ... : :; .......... _;_. ~- ........ o·· •••. _: 
~aula -tle ~ontin ..... :-: ........ ; ... · ... ~._ ... o ....... 

'Va:ll de Mello . . · . . . -... _ . . .......... .-. , . . ... o ••• o ••••• o • 

. J~Y1lle G()_mes_ . :· _. ... ~ . ', .••.•..••.•• > ..... · ............. . 
·To~as as propostas foram summaria~e:ri.te postas· de lado 

. ;)ela · Gornmissão ·de·- Finanças, que ·aSsim formalmente ·repeli e . 
0U. condemna a iniciativa parlamentar quanto á viac-ão. Si a· 

· illustre ·Gômmissão se ·limjtasse a dotar os serviços existen
·f:es - · · aind;:t se· poderia admi-ttir ·é explicar semelnante co:q
rhlcta; Dias a. Commissão .-se arroga. o clireito de .ter iniciati
vas, deeretã.ndo ·e proVidenciando sotre linhas ferreas - que 
não se :sabe bem onde se projectam, appareoendo pela pri-
meira vez ··no orçamento. -. 
· · O nobre'Relator féz um jogo de algarismos ·pura demon
strai; qué a inieiativa parlamentar ·tinha sido at.tendida elll. 
parte. Realmei;~-te, porém, não o foi. Pela norma adoptada, o 
Congresso fica··sem funccão ou antes com uma unica que lhe 
apontam as Oommissões permanentes consideradas aqui . o r-

- gãos do GOvex:no: - a de votar as indicacõles que - por ellas 
· - lhe faz o Governo; cumprindo salientar-se que nunca, 

nem mesmo no regimen ·parlamentar se descobriu tanto -a co
róa fallando-se sempre · ao Congresso :que deve ser indepen-

. derite e :tem pela Constituioã~ attribuições- proprias e.· pri~-'
tif.ras, em nome do ,Governo, em~ nome, em·- .vo:p.tade do Go- , 
verno~ . em progotàmina <do Governo. Nem . mesmo nos tempos 
imperiaes assim se conduziran1 os homens- e os represéntan- .· 
tes da· N aeãó ~ · Assitp., -- descaniba~ o regimen para. o c.zar~smo, 
sub_ or_dinando-se em tudo\~ -~~ntad_ .· e ·.d_ e um_ lhom~m _pela cir
cum.sta:9cia _ eventua.l e _preoaria .· de_ ser o temp()rano _ de~en.:. 
tor do p_oder, o ephemero portador. do cofre das graças; . De
talhemos ~ para maior· ·esclarecimento ,.da ··. Camara: . · · 
._· - A primeira· emenda ~cceitâ pela ÇointriissãO-foi a.,de .u; 3, 
conduccão de ~alas do Correio: ·«Em vez de ·5-;2'Q(> çontos~ 
diga...;se·-.. _5'.fiOO'oontofD.~ ... · - . . _ 

--
' 
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A ·. Commissão acceitou o augmento ode 300 contos·: uma 

· gran.dc homenagem á . iniciativa parlamentar~ . · . 
. . A segunda emenda acceit.a é a Q.e n. 14 «Telegrapho::; -: 
:\uh·mente-se a verba 3n de mai:s 1.500 contos~ applicando...;sP. . 
cxc!usivamente ao servi(lo de eonstrúcção de novas linhas'> • · 
Essa .iniciativa do Deputadopor Minas, S:r. Albertii:w Drum
·mond teve o seguinte parecer da Comri:lissão qe Finanças: · ~A 
.. \'erba pedida de mai:; L 500 contos é muit~ grande e não á .. 
,possível que num só exercício . se gaste, esta importancia. e 
;mais a de duzentos contos · proposta. -pelo Governo . . 

A Commissão então · accéitou o augmento de 500 contos 
$Obre. a consigna~ão Pf9J?OSta p~lo Poder· Exec~tiyo .• : . . .. 
. . E' a segunda emenâa·acceJta pela .Oomnussao, amda · re

.íl'ereot.e a serviço publico de correios e: telegraphos·~ · 
Nenhuma iniciatiya em ma.teria ferro-viaria! 
A terceira emenda acceita pela Commissão refere-se · ao:s 

prolo~mentos de ·Montes Claros e de Mariana. A Comini~são 
aécéitou a emenda que dá dous mil contos pàra o . prolonga
mento de cada um àesse.s ramaes. Primeira iÍJjciativ"a. da {;a
mara que em materia fetro-viaria é aooeita. pela Conimissãp 
de Finanças. Propriamente · não é umá iniciativa, porque . se 

· · .trata de obra, que esta sendo' executadà neste momento e que 
seria um •cumulo deixar sem vé!lba., . sem dota,cão <>rcamen..,. . · 
;taria como pretendia o executivo na proposta <le· or.çament() ~-

. A 4" emenda ac-ceita é do illu&tre representa:qte de São 
'Paulo, .o Sr. Cincinato Braga, vizando a duplica(iâó da linha 
·entre Barra do ·Pirahy e Cruzeiro e entre Mogy das Cruzes 
a S. :paulº. Foi .. porém co.n-sider:_a:velmente· modif i cada pela . 

. .Commissão, reduzida a dotação pr9posta . pelo nobre Depu
!f,ad-9 e ·atirando ·a despez.a para as opera«}Ões de cr-edito, o qu·e 
-faz duvidar C.a exccu~o . · 

A 5" emenda acceita, ~ a de n •. 34-, ·dando verb'a para con
clu~ã-o da ·. ponte sobre o rio S. Francisco, obra iniciada,. que 
convem -cont-inuar. 

A Commissão acceitou ainda à emenda. r-elativa á conti
nuação dos trabalhos <la Oeste de Minas, <l:e :A:ngra: dos -Heis 
.á Barra 1\fansa, augment.ar, a dotacão pelos Sirs. Anthero .Bo
telh-o e Teixeira· Brandão; mas atirou a despeia. para: opera-

.... rios -de credito,. o que é muit-o suspeito. Foi igualmente ac
ceita a emep.:da do Sr. Deputado_ Paulo' de Frontin, do ramal 
de Masseambú a Flol·ianopolis, mas ainda alli . _, ;por · aP..:. 
l)ello ao credito . . · · · · -~ · 

. '' Todas as -de mà.ís iniciativas foram recusadas. e 
. · Mereceram àinda a approvayão · da illustre Commíssã.o 
melhoramentos no can.a:l <ie l\facahé .a · Campos;· a um p~queno · 
augniento- de verba_ para alug_uel do :predio para ·Inspectoria 
Eederal -de Navegacão; a uma con.signacão ."de cem tontos .de · 

. l'éis para nave.gàção do ba-ixo S. ,F!rã.ncisco e á uma .proposta. · 
do ·Sr. Deputado =Paulo · de Frontin, ~dificada; ~quanto aos. . 
seryi.ços de.aguas. nesta capital. ·, . · ·. · · · · .· · . ·· · 

: .· .A.o passo que· as-sim agiu · quanto .ás inieíati~as,-. d:e ·todos . 
_:o~ . ~êp~esep,tn~~sl . .cujos po~es yi~i. --~ ·: _pg_ro,m.,~~são, sem · ··~~ - · . 
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tender á situação financeira - toma ·a iniciativa de propôr 
da. con.strucção de varias ·e,stradas de ferro de 1q:ue- ·O· ,COng-resso 
não captara até aqui --:- parecen:do que em · sua maioria· de
viam correr J)elo · credito das seccas. Taes estradas não esta
vam - em sua-maioria- no plano geral de viaç-ão da· Repu~ 
blica, si é que existe tal plano. . 

. o SR. OCTÁVIo RoCHA - Perdão, a Commissão ' tomou 
conhecimento da proposta do Governo. E' o Governo que 'faz. 
a proposta de orçamento. 

0 SR. · FRANCISCO V ALLADARES - E' . a conclusão a que 
eU: queria chegar. Só ao Governo cabe - pela proposta de 
orçamento, - a iniciativa ferro-viaria. . 

O SR. · Oc'i'Avro RocHA - <::oristitucionalm:ente. 
, o SR. FRA...l'fCtsco V ALLADARES. - · Parece que é o contra

rio : cabe ao Governo -pedir ao Cono""l'esso ·verba -para os ser
viços já decretados para. os serviços já previstos ou votados 
pelo ·congresso; sua proposta não póde ir ao ponto de so
brepo~,..se por completo á iniciativa .parlamentar i:t;tdicand:o · 
só .- elle Poder ·Executivo quaes as linhaes que devem ser 
construidas; ao · Congresso .Nac.ional deve éaber uma J;>arte. ao 
menos, dessa iniciativa. · .· : . · . · 

.· O pa;'rooer, annul1ando· por . !Completo, d~sprez~ndo em 
a·bsoluto a iniciativa parlamentar não 5'6 quando a novas es
tradas. :eomo ainda quanto á continuac.ão -de serviç:..os resol
vidos ·-e encetados; e cuja :paraliz~cão vae determinar enormes 
partias .para a Nação, como acon:teq,e com Itajub:i-Piquete., 
A Commissão -de .Finanças entendeu reeúsar toda a iniciati.-' 
va ·aos representantes da · Nação, desapparecen~o, assim, a 
acção' do ConSTesso. · 

Si tivesse assim resolvido attendendo · á s~tua:ção finan
eeira e porque não · pretendesse .o Governo . começar obras 
novas, ainda se poderia até certo ponto justificar. ' 

O SR. OtTÁ'vio RocHA - Nessa -tabella das· estradas de 
ferro pr'9poBtas ·pelo Gove:cncr não ha nenhUma esLrad'a. nova, 
to.das ellas estão .i-á em- c-ostrucl}ão, . de"Sde o anno pas-Sa-do ;· u 
não ser a de petrolina a Ther!3zin.'a, que tambem já estava 
atacada, sinã_o me enga.no. · .. 

. Ô. SR. F~·msco' v.u.L~ARE~ -:Tudo isto está ainda 
. niuito obscuro; -e não · p6de .ser clareado _por aflfirmações ge-

. ra-es .; · · · · 

. ' o sli. MA~ic-rõ DE. LACERDA - -~gora, o 'Caso é . que vão 
. _fazer · aqui . dentro . ~- eireo de carvatlinhoo, para .o· rei A}l)erto 
.ver •.• ~ .. · 

o SR~ FRANCISCO VALLADARES:...-Ao p~sso\que ,os or.gã-OS 
·do Governo ...;:...:. e -em:·tal, parece:-se transformam .as C()mmis
. -sões da~ Camara.- ao passo que repellem toda-s as · iniciativ31a 
· parl~mentares, o. Governo, · afàstando-se do plano de eoono~ 
mias -·PtQPõe _va~ias esti·ada-s. de .que não cogitaram. as emen,.. 
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das ' apresentadas . . Quer isso d1r.er que ao juizo da repr~sen
:t;,wão nacional, ao par-ecer daquelles que conhecem. as neces

. '$idades das :varias zonas do paiz, o Governo paternalmente, 
avisava e prudentemente sobrepõe· o seu proprio pensamento, 
seu parecer. _ · . 

Deante delle cede, desappareee a · iniciativa parlamentar; 
desconhecem-se as attribuiçõe.s constitucionaes do Congr-esso; 

eOS· · or~atnentos · p~-sam a ser ·ex-clusivlml'eonte obra governa
mental; desprezam-s·e todas as injciativas· -do Congresso; ·são 
todas· refugadas. eliminadas, ·seguidamente r-ecusadas. 

· O Congre...~ desapparooe; ~6 existe o Governo . 
O SR. MAURICio DE LACERDA - V. Ex. não· sabe ·? O Go

verno e$_tá assim mesmo, já invadiu, tanto que e-stá ·modifi
. caiido o 1-eéinto da Camara :para fazer aqu-i dentro · um circo 

{l,e- caya.Uinhos. · 
O SR. FRANCisco VÀLLADAREs - Sr . Presidente.. .antes .de 

, proseguir - para demonstrar o nenhum "ã-preco · em que ~ 
tido o Congresso e a :· lei. . · ·'- . 

o s~: MAUJircro ' DE LACERDA _.:.._ A-e~tr.~da de Petrolina é 
d•.:: cab_otagem. é de um mar~_eiro qu:e . é . De:puf.ado. 

0 SR. FRANCISCO V ALLADARES - : •• pediria a V-. Ex. que 
me inforinasse 6i já está publicado o l'ela'torio do illustr.e Mi
nistro da Viacão; re-ferente ao a.nno .de i91~. . 

/ Ú SR. M'AURJcrr.i ~E f,AcEiw4 - Ha···à: introdu~~-ão. N~ferente 
a f 920. . . -. · . · ~· . · ·· · · · · ,, 

O SR. .FRANCisco V ALLADARES . ....,.-- Esta.mos deliberando so
bre este orçam~nto · sem que· esteja ainda distribuido· o re
latorfo de 1919. isto e...m setembro de 19.20 .. A discussão -je 

· or-camento -tão 'importante parà a· vida do paiz. de que de
p__ende o seu ~esenvolvimento. sep:1 o conhecimento que pode
ria ser -prOIVertoso do que se passou em i919. 

Não · foi :.._ ao que :parece cumprida a obri_gação consti-:
tucioi;lal do relatorioJ cujo conhecimento deve proceder ao na 
Camar,a, · ao estudo e discussão do orçamento de ~ada minis
terio. . · . ' · · 
· Tudo i.sêo - todas essas boas prat.ic.as e obrigações con
stitucionaes vão sendo r elegadas ou dispensadas. eomo tra-
ba1h{) inutil e fastidioso. · · · ·· 

Mas, Sr. Presidente, sem ain:da {) relatorio. de i9i9 -
temos de .recorrer ou de nos basear' no relatorio de 1918: nelln 
a-conselhava· o illm;t~e Ministro a · parada ·na . construecao de 
P.Stradas. Dellc se :afasta o parecer dn . illustre membro da 
Commissão ·de Financas. · Conclui-mos que a admiríi!)tracão . 
mudou de -orientação, ou de rumo. · · · : 

. Em..J 918, o ·honrado Ministro aconselha-va, ·uma pa·ra<ia= 
co-rajosa, resoluta . na ~eonstrucçao - de P.strada.s de.· ferro. tra
·'t:::nd{):.::.se•. de m el-horar as existentes. {rue S. · Ex~ . 'em bons 
t~>rmos, considera:va, as peiores do múndo·. No parecer não ha 

· tJma palav-ra sobre a <tmelhor~, · · · 
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9 . honr!ldo. R_elator, não adoptando o conselho de parada. 
p1~opoe varmd1Ss1mas estradas novaF:, afastando-se do prQ-:
gramma ferr{J-viari9. anterior -e recu:.-ando systematieamente 
tod~s. ~s inidativas parlamentares. E' uma phase -nova que 

· se_mlC~Ia o_orn o app~llo a _?peracõ~ de credito. para constru
e(:oes por ,c:ystema amda nao declarado. 

, . A Commissã~ de ·Financas assume uma grave responsa-
_b1bdade em materia ferro-·viaria, recusa todas as iniciativas 
parlamentares, para só attender ás proprias e ás suggestões 
do Qoverno; e· tucto isso em um appello vagÕ ao credito. 

0 SR. ÜCTA VIO ROCHA - Não apoiado. Não foi isso qlie a 
Commissão fez. · · 

. -o SR. FRANCisco V ALLAD.">.RES ~ Essa attitude annulJa por 
completo as it:deiÇttivas· parlamentares... -. 

'- _ O. Sa. OCTAVIO RocHA ~ Si fosse _assim,. annularia; mas-
nao foi. assim. · . . , · . .. · . . . 
. O SR .. FRANCISeo V.o\LLADARES - Deixando tudo ao arbí-

trio da administração. · 
· 0 SR. · ÚT.tWIO ROCHA -. As de Montes . Claros, ·Miranda, 

Ponte Nova, Araxá no TriaDc,oulo Mineiro~ .são de iniciativa âa · 
bancada mineira, e todas ellas foram acceitas, no Valor de 
(L 000 contos. 

' o Sr.. Fa.;.NCISCÔ v ALLADAI\E~ - Mas, já :fiZ ver ciue essas 
emendas. qué V. · Ex: aceeitou, re~erem-se á. servi<;os que es
tão sendo executados; V. · E::K. repelliu todas as novas pro
postas, mesmo ·aquellas que se referém- tambem á eontinuaçiio · 

· de servicos. . · 
E, ao passo qne assim pTocede -·em relação ãs. iniciativas 

parlamentares, o mustre Relator do parecer soggeriu á ·Ca
mara varias construccões de estradas, de que não cogitava 
renhuma das emendas. Sobrepõe' às lembr:anças e suggestões. 
drt Camara ·a sua vontade e iniciativa. · · 

O SR. OcTAVIO RoeRA - Mas cogitava-a. proposta. do Go
verno. aliás· de verba muito reduzida; o Governo propoz 56 
mil contos ·e. a Commissão ~eduziu-a a 40 mil contos. · :. · 

O SIL FRA .. """c1sco V ALI,.<\DARES - Só a palavra do Gov.erno 
· consegue t!·iumphar no· reointo da representação nacional .. -

.o sa. -9cTAVIo ·RocHA -. Y .. Ex.- faz-me . uma injust~ca . 

/ 

. O SR. 'FRANCisco VALLADARES __ · Os representantes da 
_Nação, elles me.smos, concorrerão com, ·os seus votos para a 
rGcusa das. emendas que apresentaram. secundando; homolo-
gando acatando a' repulsa ou recusa da Commissão. ~ 

O s.R . .OárAVIO ·RoeriA - Muitas foram. acceitas. - . , . . . -. - '· . 
o SR. R..<\.UL ALVES- Isso é -velha prática bra.Sileira. 
0 SR;· FRANCISCO V.~ADAMS - Pratiea·· em tudo contra

rta á. Constitujção que estabelece tres poder~s independe~tes 
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e deu a um delles a attribuíção de legislar e votar, confeecio~ 
nar os orçamentos. .. . 

Ma~.. Sr. Presidente, na pratica, de facto, e · eseusada .. 
mente, em um luxo atroph~ador de prepotencia, o Parlamento 
está annullado; todas as iníeiativas; são condemnadas ou: re

- fugadas pela Commissão de Finanças que, deixou de' ser orgão 
ua Camara, para só obedecer, só acceitar as· suggestões go...;. 
vernamentaes. · · 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Não foram recusadas pela 
Commissão de Finanças, porque esta tambem só faz o que 
Governo quer. . · · . · 

O SR. OSCAR ·SoARES - V .. Ex. estã muito apaixonado 
O SR. FR(NCISco VALL.IDARES ·- Si a Commissão de Fi

nanças tivesse deliberado :Por motivo da situação financeira, 
·recusando as emendas da Camara, deveria abster~s.e ·de pro~ 
por novas estrada:::. 

o SR. OcT,WIO RociiA - Cortou cerca de 40.000 :000$000 
P.a proposta do Governo. 

0 SR. FRANCISCO V ALLADARES - Deveria abster-se de ' 
iniciatiVas e igualmente do vago e illimitado apello a opera
ções de credito. 

o Sa.~ Nic~"iOR NAsciMENTo - Operações de credito. . • e 
é mesmo o Banco do Brasil quem tem de pagar. · 

O Sn. F~cxsco, VALL:\DARES - Si operações de credito 
devem ser feitas e são convenientes, esse recurso que, aliás 
não preeoniso, podería estender-se ás estradas não se reser
vando. como privilegie,, ág de prct'erencía ou escolha do Go-

. verno. · 
. O· criterio da Commissão é este : a situa.<}ão fínancei;ra 
só impede as iniciativas do Parlamento, para as lembranças ·e 
idé~s do Governo, to_dos os reeursos e facilidades. . 

O Sn. OCTAVIO RoCHA - As. oporacões de credito contam 
tnmbe.m iniciativas parlamentares. A duplicai}ilo da linha de 
f.:~uzeiro. por exemplo, I.!St<'L l:i ·com 7. 000 contos. . 

O SR. Fwrusco VALL..~D.ARES - ÁproveÍto a opporLu
nídade pura me pronunciar contra n appello a . operações de 
credito para construeções de estradas de ferro. Não temos ne-· 
~cessidad(' desse appello, nem h a nelle conveniencia. Ao pair. 
d~vem ser pedidos ·recursos permanentes para attender ao 
desenvolvimento e expansão das estradas. de -rétro. E' pre
ferivel não eonstruil""'as a appellar para o credito, com em18- -
sões a um typo prejudi<.Jial, com as f"acilidades, demasias e 
abusos do que oneràm já ó .paiz. Encarado . ainda sob esse as-, 
pecto, é jnacceitaYei este or~ament.o. ··· 

0 SR. NICAN:OR NASCIME~To __: E' um orçamento eplta
ciano. E' tudo illimitado ..• 
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O SR. FR..~.'Jcisco VALLADA~s -- O parecer do illustr~ 
RelP;:tor allude repetidas vezes . a operações. de cre~ito; mas 
sempre de l!_m modo va~o, sem nenhuma lmlitaçãq. De qm~ 
natur-eza serao as operaçoes, a que juros! Poderemos -autori
. zal,.as nos termos vagos, indefinidos do "parecer da Com
mist:;ão~ 

O SR. · ÜCTAVIo RoCHA - A receita definirã. 

0 S'R. NIC.\!NOR NASCTME':iTO - E" a despeza que deverá 
definir • 

. O SR. FM·~~!sco VALLADA.""'ES - Quaes as condi~ões, qual 
os ,Juros? Internos ou externos? - · 
. .o SR. ~ICA~O~ NA;SCÚ.rENTO -.~i V. Ex. fixa_r o typo. 

S:I ftxar _ o JUr.o, nac ficará a elastiCidade necessarHl para o 
Dr~ Tobias e outros a.girem em taes negociatas. 

o -SR. FRA:!S'CISCO v~U:LAD.\RES - o parer,ér <lo illu.stre 
representante riograndense allude vagamente a operações de 
credito e, assim, sem fixação de · limite, ·e condicões" é inM-
ceitnvel. . · . 

Ha ainda uma outra parte do parecer que precisa ser 
completada: a que se refere ás seccas. O parecer consigna 
a quantia :i despender, 4.0 mil contos - não declarando ou 
detalhando as obras a serem custeadas por tão grande verba, 
da qt~:al passa o ~overno a dispor discrecionariamente. 

O Sn. ··oCTAVIO RocHA - Está detalhada ~ em 1ei; apenas 
pitra' a. contabilidade do orçamento é que figurou. Nem devia 
figurar no Ôrçamento porque é uma lef especial. lei de 25 de 
dezembro, que -deu,_ os recursos para . a _ secca e determinou 
como devem ser feitas essas obras.- O orçamento da Viaoão 
apenas consigna para os effeitos de contabilidade. 

0 SR.·. FRANCISCO VALLADAllES - Quaes as obras a ser·em 
executadas? · 

O .SR. VICENTE SABdYA - As obras da secca t-stão deter
:qiinadas, são· obras de irrigação. 

O SR. FRANCISCO VALLADARES -- Continúo, Sr. Presiden
te, a opinar contra este systema de confecção de or~ameuto-. 
· Admittido, podemos limitar, restringir, simplificar o nosso 
trabalho, votando apenas o algarismo globa!l da despeza, e dei
xando ao criterio do Governo empreg-a!l-a ou distribuil-:a como 
entender. O parecer, quanto ás seccas importa n!sl5o: Q Go
verno gastará -como quizer. 

O. SR. OCTAVlO RoCHA .:- Neste caso ba a lei n. 3.695, 
. de 25 <le dezembro de 1919. Essalei au.toriza a despeza. 

0 SR. Ji'à.\NCISCO VALLADARES - Desta: lei não constam 
as. obras que teem de ser executadas. · 

O SR. ÜCTAVIO RoCHA:~ A lei, declara {,{Ue são obt'as de 
irrigação. 
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:.0 SR. FRANCISCO VALLÂ.OARES -Estão sendo. eonstruidas · 
~str~das. : · s~ . . ·?r~sidente, · g;rando dis~litimos .9 / anno passa<io. 
a le1 da. secca,· t.1ve occas1ao de ponderar que um dos de
feitos capita.es . era,esse - o de . cogitar apenas da quantia a . 
-despender, sem plano, sem programma, sem· orçamentos . .. ·. 

O 8R.: OCTA VI o RoCHA - Isso é outra questãC' . . 
t() SR. FRANCISco VALLA~ARE~- •. -~ éntão ~e .foi ~bser

'\l"ado que . opport.unamente seriam conhecidos · os pro)ectos; 
uma vez estudadas e resolvidas as obras. 

; 10 Sa~ VICENTE SABoY.~ -~ . Poi- ora não: ha projecto con- . 
feccionadO". . . · · . · 

. -
•10· SR. FRANCISCO VALLAD.o\RES : - 0. ·nobre Deuutado pelo 

Ceará 'informa ·.que não ha até hoje :p-rojecto. . . Êstamos de.:. · 
liberando ·sobre ·o orçamento da. Viação sem esclarecimentos 
;Por ·:parte ' do G'overno; ou de seus· representante~; sem ~que 
tenha .. sido pUblicado ·o relátorio do illristre Ministro . da 
Viação relativo ao · anno passa,.do. Quanto . ás seccas', . não sa
bemos · quanto se despenrleu e em q·ue se· despendeu; o Con
·gr;esso sepi esclareçimentôs de · qualquer natfueza .. -.. -· · au:toriza 
a ·elévada despeza de 4v .mil' contos, ·sem limitar á aecão -do 
Governo~ ·sem votar, ao 'niesrrro··. tempo, a~ obras e serviços~- . 
oue esses . 40 . mil contos se destinam- a custear. . . . 

~· ~ ·' . . ..... · ' .; 

.· \ _0 ~~· O,CTAV1o Ro~H.À ---,-.O Sr-: Carlos ~e _Campos já de_~/ 
exphc~.ao ampla da tribuna. · 

0 SR. MAURICIO· DE LACERDA __; E' O ·expliéador do Go-
verno~- ·· · · ·· · · · · · · · 

0 sR. FRANCISCO VALLADARES ·::_Ao que ;parece .- Si não 
me: engan~ - . as explicac.ões alcancaram o passado: . ·ilão ·se 
referiram ao futuro. Como quer :que seja, confeccionando-se 
o orçamento d-a Viacão, delle devem constar todas as obras 
e serviços a serem custeados pelas verbas nelJe· incluidas. 

.. • o . SR. Ó~TAVro RoCHA - ~unca constaram. Ê' a pri-
meirá vez. ·· ' · " · · 

. . ' . . ~ 

· 0 SR. FRANCISCO VALLADARES- Como não? A tqdas :par
cellas ou verbàs de .despeza correspondem .serviços ou venci-· 
mentos ,__ ·Pessoal ou materiaL> Assim, nos· Correios, . Tele-

, . grapbos, etc.. ... . ·.. . , · . , . 
:0 SR. OcTAVIO RocHA - As das seccas nu-llca éóiistaram. 

Está . apenas . separada a parte rel~tiva á estrada de :ferro. . . . . . . . . 

0 SI\. FRANCiàCO' VALL.ADARES :._;_: ConHnúo a - estranh~r 
que .figur,e no orÇamento . da. Viação apenas .a :SÇJmin:a ·de .40 : 
mil ' contos sem ina.iores esclarecimentos sobre .seu >emp.rego·. 
· O SR.' OarAvro ·RoCHÀ - Ma~: a ·.:Somma · é 'câiJ torizada em 
lei, . pafa custear annualme~te as 'obras. . 
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0 SR. FRANCISCO 'V'ALLADARES ,-- Que ·obras? .Tanto maiS 
curial a indaga0ão ~ando ha dias fomos sur,prehendidos com 
a nomeação de uni profissional estrangeiro, com protesto da 
engenhar;ia nacional, para examinar fundacões; o que dá idéa 
ainda de grande- atrazo; e quando o illustre re~resentante 
cearense, .que conhece o caso ..;_· informa que não ha até 
·hoje proj e c to aigum. . . . , - · 

O SR. VICENTE SABOYA- v. Ex. disse que houve com- . 
promisso de serem apresentados á Gamara os projectos con
feooionados. Eu re·s.pondi a V. Ex. que os projectos ainda-
não estão· confeécionados. E' a verdade. · -

' O SR. FRANé;rsco VALLADARES - Os projecto6 não estão 
ainda confeccionados, mas 'as verbas se consomem; de 4.0 mil 
contos para este anno, foi grandemente empregada; em soe
corras, que tiveram· a. vir.tude de extinguir os clamores contra 
a seeca; a execução das obras· vae sendo adiada. · 

O· illustre· representante do . Ceará, informa 'Cfue não exis- .. 
tem proj eetos. ' 

' . __ ,.- . . 
O SR. VICENTE S.~OYA -. Refiro-me . as grandes obras-: 

' , · O SR. Fa..\.Nmsco ·VALLADARES ~ PÓr emquento estamo!:! 
no · exame das funcccões; . . . 

Mas -'- Sr. Presinente, devei concluir: Meu protesto, ao 
menos ficará. contra a conducta da Commissão de Finanças -
recusando á Camara a iniciativa. que constitucionalmente lhe 

· cabe. Acceitando o seu parecer, â Caroara abre mão de pre
rogativa eminentemente constitucional do Congr~ssb, a.bdi:
ca.nd.ó ·em favor do Poder EYeentivo do , exercicio principal de 
suas fnncções. ' . 

·""' O SR. ÜCTAvro RocHA - Approvou H ~mendas. Só da 
iniciativa da banc2.da mineira f';ão no valor de cinco mil e tan-
tos :contos. · · 

0 Sn. FRA..l'lCISCO VALLADARES - Esses são serviços que 
estavem sendo executados e &ne não podem ficar sem verba . 

. A ·iniciativa de 73 Deputados oon.stante. das emendas re
cusadas .f'?i desconb eciàn pela . Oommissão .. 

· O SR. OCTAVIo RoCHA - V. Ex, está sendo injusto ooiii a· 
Commissão de Finanças. 

. 0 Sit. FRANCisco V ALLAD.WS - A Co.mmissão de Finan
ças. podia se· limitar, no seu parec!:lr á uma proposicão: <Re
cusam-se as iniciativas dos Députadcs; as do ··Governo são 
estas .. A- Cama.ra ·para ·estas _co'ilçede a verba -de :·: .. ; ... ~ 
auf.iriza o Governo a todas op'erações. de credito .l> 

.. Podia ser assim· simplificâda ·a aecão da 'Commissão de 
Finanças, e reduzido o trabalho dÕ mustre Relator.· evitando
se-lhe_ e incomrilodo de re:prduzir a mesma· :argumentaç.=io 
çontra cada em~nda.. 1 . 

(f 
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S"r. Presidente, não desejo que se ine emprestei intuito 
obstrucionista. 

o SR. MAURICIO DE LAÓEitDA - Hoje, a obstrucção vem de 
fóra; quem a faz é o Sr. Presidente da Republiéa. Haja vista 
ú projecto de emissão. . 

0 SR. FRANCISCO V ALLADARES - E' realmente estranha
vel a discussão de um OTI}amento tão importante eomo este, 
não int-eresse á Camara. que vae votal-o. E' que, natural
mente, estão todos convencidos da inutilidade de qualquer es
forco: em· ma teria ferro-via:ria, sacrificadas as aspirações. e 
necessidades de varias zonas, a Comroissão entende que só me-
rece attenção ·a ü1iciati"va governamentà.1. . . · 

. Ainda si essa . o.Tientação, si a accão governamental ex
clusiva tivesse produzido grandes resultados ou beneficios -. 
deveriamos perseverar no systema. E', porém, o proprio Re
lator que analysando a -nossa política ferr<J-viaria, chega á 
conclusão· dolarosa de que o systema em que ª Camara per
severa, por conselho da sua Comroissão de Finanoas :eonduziu 
o paiz a uma situaoão desastrada. 

~o iUustre Sr . Ministro . da Viação quando ·a<]onselhou a: 
parada .na construcção de estradas 'de ferro .o fez para me-
lhorar· ás existentes. julgando-as imprestaveis. , \ 

.A isso nos eonduziu · a abdicação do ·.Congresso e a acç.ão 
do Executivo_ · . . · 
. 'Foi ess~ orientaoão, em que se persevera à attitude _per-, 
manente . do- Congresso, . collocando-se na · dependeneu.t do 
Executivo que nos conduziu á situa(}ão ferro-viaria descripta 
pelo illus~re Relator em seu parece:r. Foi a. acção discreoio
naria e exclusiva do Executivo, consentida e apoiada pelo Le
gislativo condescendente e inactivo, que conduziu o IJaiz á; 
situação que S : Ex. assignala . . · 

E S. Ex. não vc outro remedio sinão perseverar no sys~ 
tema: Tudo ao Executivo, nada á Camar.a. . . · 

, Continuaremos a ,rezar este tenjo. (!rluito bem:· m,uito 
hem.) · 

O Sr. Octavio Rocha (•) - Sr. Presidente, a alta con
sideração e o respeito que me merece o nobre Deputado :por 
Minas obrigam-me a vir á tribuna dar ligeiras ex!.)licações ••• _ 

O Sr... FR.-üYCisco VALLAD~\RES - Agradeço a V .. Ex. 

O SR. 0CTAVIo RocHA - ..• a proposito da criticá que 
acabou de ·fazer ao or~amento da . Viação. '· ... 

A Commissão ue. Finanças achou-se déante de· uma. si
tua~ão de :facto em que havia uma propusta do Governo nu
gmenl,ando a despeza publiea · em .· assufupto de V:iaç,ã.o, .de 
se~senl~ e dous mi.! contos .sobr-e o orçamento do nnno rm-

( "") Este discurso não foi revisto pelo orador~ 
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t,eríor e emendas da Camara que au.gmentavam c;ssa dcsp_eza 
Qe 58. 000 contos. Quer dizP.r ~ · si- a Commissão de Finanr:as 
aceeila~::>e todas as in~cialivas dos Srs. Deputados· e acceitás
.sc .a proposta do Governo, ali:ls feita nos termos consntucio- · 
naes, nól:l tcriamos elevado o or~amento da Viaeão na verb<i. 
papel, em relacão ao anno anterio.r, de 121.000 ·col}tos. 

··· C!aro é, ú . primeira vist.a, que tal augmento não pouia 
ser felto em face. da nossa situa(;ão financeira. O Relator pro
curou estudar ·a situação do orcàrriento, aliás com .grande im
perí"eioão. como era natur-al, tratando-se de orºamento dest-a . 
t?rdem e relatando-o eu, .pela primMra v-ez, ,poi& fui cseolhi-do 
mterinamcnte ein substituição a __ outro collega, que era pri
moroso no seu trabalho, ·não podia. pois, fazer obra perfeita 
como não podia satisfazer- o nobre Deputado por Minas ... 

O Sn. FRA·~msco 'v..u.LAn~\nEs --:-· A mim não; á nação. 
o Sr.: 0CTAV10 ROCHA - ••. que é, aliás, um cspirito. 

m.uito brilhante. 
· O Sn. FRAJ."'Wrsc:o 'VALL .. ADAR.Es - N"ão me referi á ,fórma 

do- parecer mas á sua orientação. · 
. O Sn. OcT.\vro RocHA - Deante de uma situação de fa~ 

cto, ·portanto, P.m conferencia com o . Executivo, o Relator 
combinou o& córtes a fazer na prop0sta do Governo, aliás . 
perfeitamente normal, . . constitucional, porque o Poder Exe
c-ut-ivo fe·z .. a sua proposta de o~ç.amento . c desde que a Ca
mara queria t;cduzil-a; ·era natural, até .. por movimento de 
elementar cortezia, que se · consultasse · o Executivo para sa
ber, em relação á proposta: quaes as · medidas adiavds. . · 

0 SR. FRANCISCO VALL.I\D.:\RES ~ Não devé a ,CommissãQ 
_estar invocando diariamente a opinião do Executivo. 

O Srt . OC'I'AVIO Roer-a - Não a invoquei. V. Ex .. não 
~stA tru:u!U:Zind"o· fielmente ·O :meu penS:amento ·' Nã'o d'is·se 
isto. Disse que estava deante da proposta do Governo pro
pondo augmento ' em relação ao exercicio antcr'ior de 68. 000 
contos e. d~ propostas .da Camara propondo augmenio's . de 
58.000 ·contos. · 
. Quanto ao augme.nto ·9a .proposta -do· Govy1·no, o Relator 

em conferen~ia com o mesmo, propoz verificar quaes · as 
obras• adiaveis, sem prejuízo dos interesses nacionaes. Não 

c,SOU - eu SÓ que afivogo O interesse publiCO ~ não me arrogó O 
(iireito de que só eu tenho patt:iotismo. Acho que o Sr. Pre
sid'ent~ da Hepublica deve ter mais p~triot.ísmo, talvet mais . 
do ·que eu, em relacão aos interesses da Nação~ pois que'· a 
.superientedente ~m :razão do -alto posto que. exeroe. Sou logico 
em assim agir- porqlie ·sou Deputado= d.a maioria parlamenta:r. 
quê_ apoiá · o ·Governo , e .que poderá deixar d.e apoiai-o. no dia 
que entender que não está de accôrdo .com . a . sua opinião. 
E . não será a primeira vez que eu. como a propria bancada d.o 
lHo ·Grande, estaremos em (lppoSição ao Governli. · 
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·' Mas, analysaudo a proposta, devo dize1·: a Cororais:;l!o 
de ]'luan<;as resolveu, de aceôrdo com -o Governo, retiral' da 
sua proposta para a c-onstruoção de estradas de ferro a quan
tia de 10 mil contos de réis, reduzindo a 22 mil contos a ini-
cialiva nesse sentido. · 

O. Relator não teve duvida· em acceitar as estradas de 
ferro que estão na _proposta e cuja grande maioria ré para o 
norte. E, quando· me refiro a norte, sul, ~ste, oeste, não é na · 
accep(Jão irrilanlc de- distinguir entre zonas do paiz, fallo 
pai·a me ;l'eferir a. pontos cardeaes urucaroente; porque . todos 
somos br.a~i!eiros e entendo qué, nesté sentido; não. ha. norte 
nem sul. (Apoiados.). · · . · 

Nessas condições a· estrada -de Petrolilla a There:zina e· 
outras que constam da. proposta do Governo, ó Relator não a.s 
impugnou nem acJtou raz.ão ·para as impugnar, por que são 
para uma· zona rea.lm.eilte muito . mal servida de tranSporte; 
de sorte que, dada a · redm;ida extensão kilometríea de vias
ferreas nessa região, era natural que se fizesse a construccão 
indicada. -

0 SR. FRANCfSCO VALLADARES - V. Ex. deiXOU de dar 
verba para prolongamento de estradas já,. feitas. e, ao mesmo 
tempo, deu recursos p~ se comecarem obras .novas. 

0 Sa. ÜCTAVIO ROQHA...;...., Ainda ahi o Relator t~ve o cui
dado de indagar do 1\Unistro. 4a Viaeão • si a parada de algumas 
obras podel'ia prejudiear muito' a 'sua continuidade e reoeneu 
resposta negativa em qua.ai todos os c.a8Qs. , · 

O Sa. FRA.Ncrsao vAu.ADARE.s -. Ha casos em que a pa
J•ada Ll'az prejuizos á Nação de milhares ce contos. 

O (Sa .. Oc:rA VI o Roc:a:A -. · Quanto á Pirapóra <~. Belém o 
Relator acharia até· que deveria começar ·por este ultimo 
ponto. · 

O Sn.. FRA.."{CI~co V A.Li..ADAREs - Propuz que. se eo~ecasse 
pelos dous extremos. · 

o Sa.. OCTAVIO .. Row - E' um . assumpto a estudar. maís 
ntinuciosamen,te ·e que, por este motivo, o Relator não quiz 
res•.olver em,.~e.u parecer. · 

O Sa. FRANCisco V'ALLADARES - Aliás todas. essas · estra
das novas deviam sahir d{) or<;a.mento da V·iacão para· uma lei 
especinl em que· se déssem os .precisos reeilrsos ao ~overno . 

. O Sa. OarA.vzo RoGR·1\ ~ .Ahi estou de â.c.côrdo com V. Ex.: 
e propu2. este ~alvitre. no seio da O<>mmissão de Finanças; mas 
fui vencido. -r 

o :~R.- - FRANcisco ·vAX.LADA.REs .-··. Umas ficani no ore~ 
meri.to e oui:ras ficam ésperando Uma lei que âssini nunca 
s.e fará. . - ·' - ~-...~ 
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9 SR. ÜC'J.'AVlO RüCliA- O Relator nesta .ordem de idéas 
a que se refere o -nobre Deputado, propôz duas· t:.abellas: uma 
wrr_eudo ;-::or: ~oi:ta de recursos C-a receita ordinaria, apenas 
pul'a as obras eH~·ü;lamente necessa.rias e outra por conta de 
operações de~edito. · 
.. · .E' verdade que ue::;te ponto me penitencio . Ao usar da 
expressão - recur50 ou operação de _credito -- não me detive 
por demais _nos· pormenores dessa opera~;ão. . . · 

· .O SR • • FBANCisco VALLAD.ARES - Mas era :indispeasavel. 
· · O SR. OOTAYIO ROCHA- E não me detive ' por uma ra_zão. 

0 SR. FRANCISCO YAJJ.ADAMS - _Por.que Y. Ex. entende 
\!lre uaàa · dis.so · :ae vae fazer, mas t alvez se tenha de fazer ai-
0Umu cou.sa. 

· O Sn.. · 0CTAVIO ROCHA .- Não foi por isso, mas pelo se
gumte : .desde que to~as essas verbas figuram, na despeza geral 
e teem de .ser _soinlJ:u!dú ·ahi, é natural e logico que na re
ceita o illustre .llelator preveja ao caso dos recursos para fa
zer Jace ás mesm&.s. Nessa oecasião, 'no seio da Com.missão de 
:B'inancas serei . o tico do . i~!ustre . Deputado a quem me ligam 
rt:llacões tão e!;treitas e com o qual tenho até a.ffinidades de 
coração. !Serei ~co cie , S.· Ex. para que na lei da receita não 
deixe: de. ser ineluido esse recurso precisamente pa1·a que sai
bamos si ·ó que t.onsta dessa tabella: vae ser executado ou não. 

· ' Agora~· não · qui.Z me preoccupar do aS§.umpto no. orçamento 
. da pespeza, pCJr qúe quanto a este o que ficou décidido alli, ' . 
porjsuggestão do meu illustre mestre e amigo, o Sr. Ciilci
nat~. Braga,... fo-i ·que se mencionassem .tão sómente as verbas ·, 

. relativas · aos gastos q!le se tivessem de fazer, appareee~do na 
Receita os . recursos correspondentes -para tornar o orçamento 
:verdadeiramente contavel.· 

·· QuantO á parte relativâ ·a seccas, tambem não me· detive · 
por demais no assUIJlpto porque o 1ça4Jr da ma:íoria deu, ha . 

. diás, uma _lc.>nga expliéação, ·acompanhada de quadros e de 
um esboço de piano geral a ser observado nessas obras. Não·. 

· ···· quiz c·epetir no roeu ·parece·r; ~té mesmo porque, pela natu .. 
rt:za ·-quasi politica de : que se revestiu o facto, póde:..se dizer 
que· as e,.-qJlir.acões foram dad~s · com· a presença de toda a 
Camara. · . · · . · · :-. 

0 SR.· FRANCISCO VALLADMmS<- V~ Ex. não acha que OS 
orçarne"f:ltos c-eviaril. ser detalhado~· erri. todas as verbas ? . 

. . O SR. ·OCTA.Vro- RoaH:A :.....__Seria ~-~2elb.ór, mas ... 
. . 0 ·SR. FRANcisco V..u.LADARES ·- As consig11açõ'es assim . 
{ü~iü·ü\ui n~nliuH~ii·a.s vceúú( secretas, pr'la::; · qliac:.s j)odcm ser. 

· cúst.eadas ·tódas as despezas imaginaveis,· que cabem dentro , 
dessas formulas . geraes .tv-erba das Seeca~, í<V.erba para re- . 
c~peão: do· 7;ei; ·etc~:..' •. 
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O Sn.- OCTAVIO RoCtHA - Peço licença ao meU no·bre col-
Jega para fazer, uma ponderação: . · · ·· 

- Xão consib"'lei aqui qualquer. idéa- nova; a -lei de 25 de 
d~zembro diz .que o Sr. Presidente da Republica fica auto
nzado a gastar 200.000 contos, em cinco exercícios; e eu de• 
úlarei 'quanto pôde gastar em 1921. 

O Sa. ·FRA'Ncisco V l'..LLADARES ·precisamos· saber que · 
obras vão ser feitas. 

O Sn. Oc'I'AYIO Rocfu\ - A lei é minuciosa; o parecer do 
8r. Sampaio Corr~a é brilh~nte nesse sentido; aliás desenvolve 
exlmustlvamente a questão das seccas e concl'\le por aquelle 
projecto de lei, que eu considero um verdadeiro presente di
vino, até dado no dia de Natal ao norte. · ·que por · elle estava 
chorando, h a . tanto tempo. · · · 

O Srt. FRA .. "-msco VALLADARES ·- E já acabou a secca ? 
O SH. 0CTAVIO RocHA -~ ·Quero que o meu collega fique 

<:unvcncido. de que o orçamento da Viação nãó consignou es-
::;e:) ,i O. 000 contos discricionariamente. · 

Qüer collocassc, quér .. não no orçamento, o Governo esta.., 
.va autorizado a · gastar 200.000 contos, em chico exercícios, 
})ara soiu~ão desse problema. ·, · · - · 

E devo ainda. dizer ao roeu collega, nesses trabalhos ·de 
t;lngenharia, os grandes planos são frequentemente modifica
dos, de um momento para outro, sobretudo em· se tratando . -de 
obras de irrigação, em que a propria engenharia discorda, 

.. em. que os proprios mestres. divergem tanto. · 
o SR.-· FM~WlSCO VALLADARES - . . Assim com tanta -discor-

ilancia; nem se devia encetar quàlquer ·. cousa. . ': . 
O SR. OcTAVIO RoCHA .- O Governo· está. estudando o pro

blema com muito carinho e. eu confio na accão do · Governo; 
os 200.000 contos estão dados pela lei de 25 de dezembro e 
nada. mais fiz do que consignar no-·orcament(} a verba corres-
pondente ao anno vindouro. . . . · 

Votei esses 200.000 <!ontos para obras contra as seceas; 
·voto por esses .40._000 contos e votarei por mais 200.000 con
tos, si for ne_cessario, para, combater as seccas do nordeste. ~ • 

0 SR. FRANCISCO VALLADARES - Mas precisamos saber 
como vão sendo dispendidos· esses milhares de · contos • 

. O SR. OCTAVIO RocHA .:....:.: :~ . . prÓbleina quasi secular, que, 
e-rcio, vem desde os tempos do . ~o reinado, ~endo estudaC!_o. . 

Agora trata-se · de um proJecto orgamco, onde estão de
terminados os recursos; e aliás, o projeeto- está dentro da 
orientação do nobre Deputado por . Minas, ~ois, é mais ou me
nos, o que S.. . Ex. . propoz para a questão das estradas de· 
ferro, . um fundo espe_<iial: as seccas tambem tee1ll um fundo 
especial. · . . . . . _ . 

· O. SR. Ffuilictsco V ALLAD.ARES· ....:.. .. Mas · ainda <:om fundo 
ctipecial, as opras devem· ser c:usteadas P~.l~ y_oW. :dfJ ~ar,la~ · 
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mcnlo, taes c taes estradas, e não o Governo fazer o que b.em 
enLender; a ser assim, era melhor entregar ao Poder Executi
v~ a confecção dos orçamentos, ou antes, não mais confec
c:onar Or(;.amento algum e dar. ao Poder Executivo o direito 
.ele dispcnder as verbas da Hcceita como bem lhe parecesse. 

O SH. OcrAvro Roc~A - O nobre Deputado por Mipas 
não encontra no orçamento da Viaoão siuão a verna das 
seccas ne:':l~a~ condit:õ(~::;; eomo declarei: entendia que nem 
cevia figurar no orc.amento. c nodia continuar na lei es-
oecial. - · - · .. 

Neslas condições · eu ·me oenilenciu perante meu nobre 
wllega... . 

A:5:sim, eu mr.. peuit<.:nGiLJ perante meu nobre eollega; c 
declar o que . . quando eol.loquei a V1~rba ele mudo geral citei a 
lei. O assuriJplo roi amplameut.l~ discutido na Camra. O Sr. 
Sfl.mpaio Corrêa dm.1 um parecet· exhaustivo c brilhante, a que 
j;i· me referi. E n~>stas condições, o nobre leader da maioria 
j(t havia <lado longas explic-ações. 

0 Srt. FRANCISCO V.,\LLADAR~:s - ·Si lião bouve projecto do 
cr(!amenlo, eomo se pediram 200 ou 400 mil contos ? 

O Sn. OcTAVIO RocHA --:- Creio ter dado ainda, que hgeira
me.nte, as explicações que eram devidas ao roeu nobre col

. l!·g·a, Deputado por Minas, a quem renovo os meus prot~stos 
diJ estima c alta consideração. 

O · SR. FRA~crsco VALLADARgs - E eu agrade0o-as com 
a admiração que V. Ex. merece. · · 

O ·Sn. OcTAVIo RocHA - Tenho concluido. (,Muito bem.) : 

. Encer rada a 2" diseussão dó artigo unico C.o projecto nu~ 
mero 149 A, de 1920, fixando a despexa do Ministerio da Via
~;ão e Obras .Publicas _para o exercício de f 921; com parecer da 
Gommis são de Finanças sobre as emenda::; apresentadas e 
annunciada a votação . 

Approvado · em 2"' discussão, salvo as emencas os seguin
tes artigos do 

I>HOJECTO 

N. 149 - 1920 

(ORÇAMENTO DA VL~ÇÃO)' 

O Cong1·esso Nacional . decreta: 
Al't. f~" Fi-ca o' Presidente da Republica autorizado a 

de,spender . pelo l\Iinisterio da· Viação e Obras Publicas, no 
exercicio de. 1921, as quantias. de 1~.698:~4f1S.4p?, ouro, ·e 
204:640: 485$503, papel, com· os serv1ços dlscrJmmados nas 
s~guintes verbas; · 

c.-Vol. Yfil 
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O Sr. Presidente - Vou :3ubmelter a votos as emendas 
· da Commissão; 

Approvada a seguinte 

EMENDA DA COMi\HSSÂO 

N. i 
Verba 2"' ,...- Correios: 

Augmente-se esta verba de - 750 contos - sendo 
50 :~00$, para correios .ambulantes; 300:000$, para material 

· destmado a recebimento, transporte, processo e distribuição 
de correspondencia e malas. e 400 :000$. para aluguel de casa 
e eonservacão de casas, etc. · 

O Sr. Vicente Sahyoa (pela ordem) requer a verifica-
ção da votacão. 41 

Procedendo-se á verificação da votacão, reconhece-se 
terem votado a favor 2i Srs. Deputados e contra, nenhum; 
total. 21. 

O Sr. Presidente,- Sendo visivel a falta de numero, dei
xo de mandar proéeder á chaada na fórma do Regimento. 

3• discussão do projecto n. ii7, de 1920, Codigo do Pro
cesso Civil e Commer(;ial do Districto Federal. 

O Sr. Deodato Maia - Sr. Presidente, não tencionava 
.occupar-me. do Codigo de Proeesso Civil e Commercial. ora em 
discussão, porqur. é. um .tJ·abalho ck lcngo folego e intclligBn
temente elaborado pelo Sr. Presidente da Côrt.e de Appellacão. 
c Desembargador Caetano Pinto de Miranda Montene.gro, nome 
que, por toócs os titulas, muito h0nra as lettras patrias. 
~ 1lf11ito l~em.) Ellc requer. assim. um acurado e.~tudo, uma 
leitura demorada, que eu positivamente não tive tempo d·~ 
fazer, dada n angustia de tempo entre a primeira e segunda 
discussões, si bem que fecha5Sf' f'spaç.o a· trabalhos de onlra 
crdem c outras ponderações. A hcnrada Commissão d~ .. Consti
tuição e .Justica. entretanto, rendendo merecida h0111enagem 
ao autor desse trabalho, converteu-o em project.o da Commis
são, submettendC-'O ao estudo da Camara, afim de r,eceber 
emendas, que pela mesma serão e:xamiHadas coniut:,mente, 
:após o se·gundo turno regimental. 

Em taes ccndicões, eu me permitti redigir algumas 
emendas, ·que, esper.o, $erão devidamen~o aprec-iadas péla 
clouta Commi~SWl, abrindo ao mesmo tempo debate sobre este 
assumpt.o impottante, que não tem infelizmente despertado a 
curiosidade que dev~ría 8Uscitar em nosso recinto._ 
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A' ···l•i«a ck uma li!!f'il'a jusl..iJit:a,:ão, vou cxpôl' os. funda
wentos ~1·;J~' nw kvrtl'am a orguuizae n:::sus enicnclas, desde que 
não me fn i JIO'i~ivc l_esc·,:c.•vel-a. Serei brcv2, . ante o adiant-".dC 
da hClra. 

O art. 1 ;; rln 1 Jl'ü.i :win cic· Codigo di:.-:: 

«0 val11r d" JH'•.dído det.Ar·miu:.u.·á a akada juris
diceional (' a f1íl'ma do prccesso, commum, ou especial, 
que ~xrH·es~amPn!l, fôr individuada. . 

~ 1." Si u rwuido fG~· do quantia c'~rta em dinheiro, 
~r·rú f~S~e o vuli,l' da aer;ão, Sf'D1 que se atlmitta im-
1.1U[!'J;~.<H:ãrJ: 1'. :;i compr·nhcndcr jur'o~, poderão ser com
JJUL::.dos n:-: '-'l'l'!eidns. até a sua vropo:::ição vara deter
minar u ·valnr da causa~. 

O df;CJ:el,. 11. :! • G~:-L de. ::s de dezembro de l!HL que 
rpm·gani;-;a a ju,.;lil_:c: ril) Distrido FederaL diz que o valer da 
causa. para a enmpnt ar.:ão da alçada se l'egu!a pela. quantia pe
di(1[t na nr:çãn . 

O art.. -~::;::., ti<J J.,.;-,•ddo ckercLc. (JlH' dü. com.pet.encia aos 
prdor<'s dispi'i!' qu·~ (·'-L<'s processarn, julgam. as ~.:ausas con
tnnciosas ordinm·ja:-:. ::dmioisb:alivas, sum::narias, exe~utivas e 
c~:rl(•tia•·.s dr. Y<llor nii1. ''xr·f'ílNlic ele 5 :000$000_ 

O nos'-'o di:·l'il!• ;lillr•ri(l~· cra St'll11JI'f~ rnuito l'I'eCi::;o na 
comput<u;.ãc ria al::Hola ,, ''X1:1JSi\-me aqui de dtar os clisposit1vos 
1c.;;acs, 1;unp.w !111 !i I:~~ fipJlr•s t•slão di'ITOg·ados c outros cah i
ram ('m dP::;lbl l, l'l't·\·it•·!'l. ;-;~.~,nwnle lJara assignalar o roteiro 
dos invr~:::li~!Údnr~>~ 1::1 IH.tssn yiffa .im•idica. 

V f•rdadC' ,·. qw· ': ;ti. I tm· do vroj cctu, seguindo essa tradi - .. 
ção, :fat. l'Cr••l'<•l !:: Í<L n~, Jtl' imr~il·a pa1:t e. du pat·agrapho, In as na 
~~gur:d;~ :J.c·r·:·p~r·• •n i a. l'~tl:t \Ta=<, mandando serem coinpu-tadco:-; 
0~ jnro,; '\'i'!Widn:-. n f!l!l' :<ú ~Yil'ú ainda uma vc:z procrastinar o 
:md~unt·ld•• dn:,; feito~. q1w 1; .iú moroso. dando logal' a im
:r•u:.;naclir•!': :l !.'ll!<'l'Udas ,. di:<eus,;õr:; sobro competcncia dos pre
l.n:·e .~ ~~ .r uizc•::; r!~~~. val':t~ civci:,;. 

HeTJorl d-mC' no 111 1.:;,:;r_1 d ir<" i I t) ant,ign , adop tando o eri
iPJ'.iP :mlcri11r. a fi"' ' .1!11' T'~'fim, para maior seg-ul'anea das 
l)<tl'l r•s c:unlraclunles. 

:\i'ín \'0.iu eomo n:,; .Íllrns •!llé ainda se 1,;ão contar possam 
~nfln i1· na ltlt.:uua. :;;1~111lo pr:ei'criv~l s~ verifique ·nu. r>hase tl<t 
cxr~nu·fin. 

A·~sim. aprescnl Pi elnl.'nda a cs~e riaragrapho, in finr: . 
.:\o ~ 1 o dn m·t. ·~H\ manJei supprirnir· a:,;; palavl"as ~-en:~ 

dobro::>. f' (, facil verifi•·ar as razõe~ por que o fiz. Tr['l.tanclo 
d:a exe- pção (k susncir,ão. que precede a de inoompPteneia do 
ju'izo, rmno v6s sabeis. aquclla, não sendo legitima, o jui.z re
,jeítará in lim'i11c r. comlemnarâ o representante nas custas 
em dobro. ' 

Não acho plausiYel que o rr.presentan le seja. eonàemn~do 
nas custas em dobro. quando o juiz. dada a procedencia da 
~uspeição, se.r(t eondemnado . nas custas simplesmente. 
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O nrl. 92 reza: 

«Si não proceder o. Stlspeição. mandar:i proseguit" 
a e3-u~a e cond~mnar:í.· a parte naK r~usta;,; (\ na mult2. 
de 100'3 a 200~, que Sí'I'<Í cobrada f'Xecut ivanwnte; e 
no:; :asos em que o mri.or for o rcrms<mte. não prose
guE':\. a tausa sem n ~f~u pagamento.)> , 

C\ a conformidaclr do~ aels. 9L e g.'l, do regulamento nu-
mero 737, de 18:50, parece· qtw devê subsistir o que nesseS. 
dispositivos se contóm. e .. assim sendo. adopt ci o criterio do 
velho regulamento, rrtiranclo, vorém, <.1 parte final do proje~ 
rdo fJUe cstabe1€'ce: ' 

«Ko_s casos em que o autor for o recusantc. nã:) 
prosegmrá a causa sem o seu pagamento.'> 

Assim procedi porquP. não vejo qne uma cousa dependa 
da outra;. são meros incidPnt.~s. Redu7.i lambem :1 multa clr~ 
J 00$ a 200$ para 20$ a 50S. n.:t conformi.dade ainda do rf~g-u-
Jamento eitado _ . - · 

Ao art. -l63. que se refer0 ú acção df' despejo. nprovef
tci os dispositivos elo art. 2'17 elo tlpercto n. 0 _ 263. clr~ 28 dt) 
dezembro, que determina: 

. «0 sublocador pôde usar ela acci'io <!e drspcjo f'. 
do executivo contra n sul)-locatariÕ. indpecncl Rntr>
mcntc ele procuração do ~.rmhorio.~> 

Pela leitura que· fiz do C::odigo Civil nesl.t' pon!.o. :;r,gundo 
Inf\ parecr, não ha dispositivo que ohrisur. I ax:ll.ivamf·nl~ 
aquillo a <rlle ~~~ l'Cferr, n prnjectn. E' Ynrrl.arlc qur n Codígo 
Civii ~~ mtliLo l)osteeinr a t'Sia l r·i: niío ac l10. t•nlt't'lanLo. t~rna 
disposiç:ão catrgoril·n sobrp ,. assumplo. O pi'OJ)l'in autor do 
1 rabai !lo eonvrl'lid o no prn,j t' l'io !'ln t"lt>ha I t'. na pari<~ refr!
T'enh' nr~ r~xN:uLivo J.Jor· alu;_'11f'i;,;. diz qw~ n lncatnr·io e sublo
r· a do L', . indepe11dontenwnLo dP ::n.1 foi· iza1)io dn sPnhorin, 11ôd1'. 
n~ar ·da acç.ão executiva contra o suNocatarin. 

R' um ])onto que suhmr.!1o ao rxome da Commissão c](~ 
.TusLiça, conformando-me. entrr.tanto, com o srm. ve1·edictu.m. 
SP.,ja qual for, porque meu inte!'CSSC é J'aicr luz ~Obi"e O . 3.6-
;;umpto. 

Ao art. S61 apresenLei t ambcn1 uma emenda substi- · 
1 nindo as pala,:ràs -- Tit. XIII --,pelas palavras ,_ TiL XIV,· 

Ao <!l'L. 785, que trata ({O dt>squit.c, aprC\scnto ta'mbem. 
emenda. . . . 

Sendo m::u~cadn o prazo dt> qnim:e a vinf.o: dias par:;t que 
os nubentr.s vollcm ao cn.rtorio . ou para rct1·ntar ou eonf1rmar 
c, p edido de dr·squit0. póçle dar-se n caso d•• um dos conjuge~ 
por rnolestiu supervrnir~nte não poder Yoltar a jnizo no praZG 
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e~t?b~le~ido, . pelo q1w não vejü inconveniente ~m que essa 
rJ:l1genr:1a se.pl feita 0m easa da residencia do recruerente . 
Dlwmis, n.incta no caf:'o dr r~tratar,ãn elo pedido, ha de. convir ü 
CRmara Qll8 ~s~c aelo fiea.râ mr lh(lr no rr.ce::;so elo lar. Jrmg-r· 
d:-~ publicidar:lr>.. (.4prJiruf.n.~. I -

O casamP-nf.o .ift !"e faz 8rn c·asa 6os nub~ntes e, penso que 
o dr-:;;qu i t.f'. ttma espPríe dr distrar.!o. nada perderá ~m st'r 
a~sim realizado. 

:'\o arf. . HG'i: marca-~e 0 prazo para o terceiro embargar . 
Entretanto, e-sse· prazo está subordinado aos f ermos fixado~ 
no art. 857 . . Julgo muito restricto tal prazo porque o terceiro 
(JUP. não tem P-m sP-u poder o ob,ject.o penhorado, deve vir com 
seus embargados depois dos seis diaf\. 

E nã.o são palavras minhas ; repito. os accórdão do Tri
lbunal de .Tustica de. S. Paulo, de 1903, publicados no São 
Paulo !v.dicio.rio, vol. T. pag. 186. e o da Corte de Appella
ção, dP. . 1916 . . publkado na Re·cú;t-a h1ri..di.t:n. voi. VIT, pa-
gtna 1117. 

Vê V. Ex. Sr. Presidente, que me baseio em jurispru-
dencía, aliás, recente . · 

Ao § 6° do art.. 1.002 mandei supprimi-r as palavras <Pre
sidente da C:ôrte de Appellacão'>. afim de deixar a restitui
·ção das custas ser ordenada .pelo acc6rdão no julgamento da 
causa em 2• instancia. 

0 art. i . 003 substitui por OUt!'O, aproveitando alguma 
CLJUsa dellP- e mais os arts. 254 do decreto n . 9 . 263. e assim 
o redigi, porquP. achei excessiva as penas comminadàs. 

No art. 1. 00~ accrese.entei depois da pala·vr a «injuriosa.-,. 
na 4.• linha, outras palavras, supprimindo o final. que diz -
·: .. . independentemr.nl!" do procedimento criminal que in ten
tar o offendido.'>. 

Fiz isso attendendo ao art. 323 do Codigo P enal que é 
c.1nro sobre a hypothese. quando dispõe : 

<!Não tem lagar a acçã'o por offensa irrogada em 
allegaçõ·es ou escriptas .produzidas em .iuiz pelas partes 
ou seus procuradores. Todavia, o juir. que encontra in- . 
.iurias ou calumnias em allegações de outros as man
dará riscar a requerimento da parte ofi'endida, quando 
tiver de ,iulgar a causa e na mesma sentença imporá 
uma multa de 20~~ · a 50$000.». 

O accórdão do Supr-em o Tribunal -àe 5 de novembro de 
1. 900 que não tive o prazer d e lêr n a integra:, procura estudar 
o valor do vocabulo .::allegações~ empregado pelo Codigo: ex
pri~lH'! o que é produzido em juizo 'pelos pleiteantes ou pov 
seus procuradores. defendendo seus direitos, quer verbal
mente, quer por escrípto, ~xcluindo de ambos os caso:s o pro
cedimento criminaL cabendo apenas a parte offendida reque
r er que sejam r iscadas as c-alumnias ou ipjurias conpdas nos 
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escriptos. Yerdade é que o advogado gosa de certa inmm ni
dade jurídica nas suas defesas; não ha uellas o aninws inJu-
1·landi, mas o animus de{enderr.di, que é a doutrina corrente. 

Eis, sr·. Presidente, o que posso ài:tet', neste adeantado 
da bora. sobre as emendas que vou remctter á .1\Iesa. 

- Com effeito o velho regulamento n. 737, de :?:> de no-
vembro de 1850, tem resistido ao nosso regimen judiciario.·· 
o que pro:va a excellencia de $Ua. sabedoria. A maioria do~ 
,jurisconsultos o clas.S:ificam de grande monumento ,i uridico; 
elle. porém; se resente <t_as inovações, que teem sido paulati
namente introduzidas no corpo das leis, e dahi essa. série de 
regulamentos, esse mosaico · de decretos, cada qual assigna
latido processo espeéial para essa ou aQuella acção que s0 
p-cetende fixar no téla judiciaria :. . 

E-ssa multiplicidade de leis constitue um desservico, ::i. 
justica, é moti:yo de difficuldade para as partes que litigam 

. e é. sem oontestação, um tormento para todos quantos . !.'~ 
iniciam nessa espeeie de liturgia ,j urídica . · 

O pr~ecto em questão de alguma sorte consigna o ideal 
na consolidação das leis de proce~so, ist-o ~, a clar.f'zn e .n 
simplicidade, dentro. da· unidade. 

A codificação está muito no genio da raca latina f!. dentre> 
de pouco, parece, realizaremos a ma::dma - homines nn.itJ .. ~ 
libri. Assim. essa codifica cão sn ,iustinca . no ponto rJe vista 
juridico e psyeliologioo: porquP codificar lP.is de pt·or f':s~o nã;) 
é limitar nem cercear a aclividade do legislado~ f'inão di~
t.inguir. seriar, coordenar dispnsi~ões '.cli!=!persas p· conriliar. 
princípios especiaes. · 

E-is, Sr. Presidente, a impressão que m e firo r!Asft> r.x 
cellente projecto e se porventura P.u me permitti apresentar 
algumas emendas, é porque nem sempre o sol alumia apenn5: 
os altos pinearos das montanhas. (Muitn bPm; m.nito nP.m .. 
O orador é cumprimentado . ) -

Vem á Mesa, . são suceessivame~te lidas, apoiadas r -postas 
r.onjlmfamente em discussão as seguintes 

EMENDAS AO PRO.TEC'l'O N • . 117, DE. 1920 

.. (3• discussão) 

:1 I 

Ao § . i o do art. i 6 - Supprima-se «e se comprehend-;r 
.}urcs poderão ser computados os véncidos até a ~ua proposi-
ção p~ra o fim de deter,ttü\1\f o. valor da causa_:.. · 
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"" ~~-

II 

Supprimam-sc 

III 

.palavras ~em 

Ao ar-t .. 92 Em Iogai· de 100$ a ,·,200$-díga-so «50$ a 
1ü0$:;. e supprimam-se as palavras «e na.s casas em que o 
autor fôr o re,cusani.c, não proseg:uirá a causa sem o seu pa-
gamento,». "" 

O art. '16i.t - SubstiLua-se pelo seguinte: «A acção de 
(!espejo póde, independente de autorização do senhorio, ser 
exercida pelo locaLario, sublocador contra o subloeatario ou 
q~1alquer occupante a, titulo precario. 

v 

Ao art. 681 - Substituam-se as palavras - titulo: XIII 
pelas palavra;:; «litulo XIV.~;' 

VI 

Ao art. 7:.i5 -· A{'crcscenLe-se o seguinte paragrapho: «Si 
alg-um dos conjuges não puder eomparecer á diligencia poderá. 
e:na ter logar em crisa da residencia do requerente, devida- . 
mente provàclx a impOS<iihilidade absoluta do seu compareci
mento ». 

\lii 

Ac. m:L ô87 - Accrescente-se: «0 terceiro, porém. que · 
não tenha posse material· rlo objecto e não teve conhecimento 
da penhora poder;1 vir com os embargos depois dos seis dias~~-: 

VIII 

Ao. ~ W do art. ·i . 002 -- Supprima-se «pelo Presidente 
da COrte <lt~ App~llação » _ 
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IX 

. O art. L 003 Redija-se nestes termos: ~ «Contra ós 
·advogados, representantes do Ministerio Publico e procurado
res da Fazenda Municipal que não fizerem entrega dos autos 
em óartoric, independente de cobrança, no dia do veneiment<? 
do termo da Yi!:'ta, passar- se-ha mandado de cobrança, e, si 
dentro de cinco dias, não os devolver a cartorio, se:rão suspen
sos de suas :fun0ções pelo Presidente da Cõrte de App ellação-, 
r.. rcqueri!llento da parte, até que faça. a entrega. 

X 

O § :1" do arl. i. 003 - Supprima-sr.. 

xr -

Ao art. 1. 004 - Accrescente-se depois da palavra ~ in
juriosas-na quarta linha-«de modo que se não possa ler> e 
supprima-se «independente'mente do procedimento eriminal 
que intentar o c.ffendido. 

S'ala das sessões, H de setembro de 1920 _ - Deodato. 
Maia. •. 

J~ncerrada a 3" discussão do projecto n. H7, de 192.0. 
Codigo do Processo Civil c Commercial do Districto Federal, 
o adiada a votacão ate~ que a respectiva Commissão dô .pa-recer 
soJwe as emend?-S offerecidas . . · 

3~ diseussão do prc.jecto n. 225 A, de · 1920, do Senado, 
nttlorizanclo o Gov('rno a construir ou a adquirir edificios. para 
fiéd0 das !t~!!"ar~ões n embaixadas do Brasil no exterior: com 
I•::trN~er c ".Ínénda da Commissãc de Finanças . · 

Eucrrrad~ e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Esgotadas a~ materias em discussão; 
vou levantar a sess~o designando para amanhii a seguinte 

ORDEM DO DIA 

ConL1nuacão da vota(}á:o do projecto n. 149 A, de 1920, 
fixando a despeza. do l\lin:istel'io- da Viação e Obras PubJicas, 
para o exereieio de -1921; com parecer ,dl;i C~mmi~são de Fi.,.

. nanr;as sobrt' a~ emf'.ndns apri!_scntadas \2·' d1scu.ssao); 
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tllspo1~intringid.1\ 

. Pinto a: Coctp. ••• .. ••• . . •• .\rts. 80, letn c, alibou !: c 81), leU&j, IJ&D •• .. , •.... .••• . • : . •• Multado &UI 300SOOO 
t liot.u J o H. " 

9 Jo l o a A. Z.ayard .•• . ..••• A.ttl. ~. l~tt<Js ( f!.g; 5& !l SO, latra G, lde01 •....... : . • .• •.• . . •. 
al\ne,... I o II; e 80, k tr• p, :tH· 
nu IV. 

1ide!!< AffQTJ'O Lomeiln o &. 1\rts. M , letr;,. f; SO, letra e, &ltnea 11, fdOI:ll ••••••••••••• .•••••• ~11ttaiio em '300SOOO 
np. e tlO , !etn j, s.t;nea.s I c 11. · . . 
erim & Cot:up.. . . . •. . .\n. 8t:l, lfl'tr& e, ~linca.I!{l"eo'""Dla.loeut.o OecrctQ n. tt.'J~1 , <10 !6 Mal'f:a.do ~ ~ll$000 

. 00 <:oaswno:; e n. 2. do § L~. do. ta~ de feTereiro !Je {9·16 t 
!)e] la D {rcgalamer~to do sello). deco·ero ll. 3. ~1}•, do~ · · I do ja...,;ro de 1000. 

ira Cabr lel. & U,111p. o êusiAo- ATW. U , reta as b e {; 37 e 30, letr:1 • • ~ n. ! t.tM, tf'!. Hi 
I Me.ndo& .te Comp. aliaea. 11, letra. t , aUnea TI c Letn. j, ee (OYE'I~ .d,) i9l6. 

~linptl . . 

Oit')eetori~ à<t Receita PubuCa, 20 de agosto de Hri0.- 77ttoptu1D f!• rbc'ct~" P~~i:r~.-~ A" quem te; a rqo\ii~. 

:\nnaes da. C~man - Vol. Vlll- Pag. l7.S- 3 ~ 

Em dillpocia.1. 

8& d.ilig-ene.i.as . 

Em. diligencias. 

lin:t lriC d tl rc:evr~o • 

Emt.Uiictncia.~. 
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Vo La(;ão do pr.oj eeto n. 225 A. de 1920. do Senado. aulo
r izando. o GoYerno a construir oú a adquirir .. edifirJos para 
séde das legações e embaixadas do Brasil no ~erior; eom 
parecer· e F~menda da Comm.is~ão de Finanças (:3• dis-cus::-ão): 

Discussão unica da emenda do Senado. ao pro_jec-t.q n. :5-i. 
de 1 fi J ô,. da Camara. creando. no · Minist.P.rj o da A1grícultura. 
o SP.rviço. florestal' do Brasil'; com parecer da Cornmissão Es
pecial de Codigo Florestal. fa.voravel . á emenda (vide pro-
jE>et.o n. 383, de 1920): · 

3• discu~são do p~~jeelo n. 366, de 1 920, c.reando o car~t) 
.rlo . engenheiro architecto, no ~scriptorio de Obras do !\{inis
terw da .Tn:::lit;a; com parecP.or fa-vnravel ria Commissão dE' Fi
nan~.:as. 

Levanta-se a sessã-o ás. 15 horas e 55 minutos. 

ACTA, EM 15 DE SETEMBRO DE 1920 

PP.F.SID~CIA DO SR. BURN{} BRA!SD~O, VICE- PRESIDENTE 

A's 13 horas comparecem os Srs. Bueno Brandão; An
drade Bezerra·, Luiz Domi·ngues, .Tosé Barreto, .Agripp.Jno 
A.zevedo. João · Cabral. 1rarinh0 de .Andrade . . Thomaz Rodri
gues, ·Osorio de Paiva: Frederico Borges, .~osé Augusto, Cunha 
L ima, Simeão Lea~. Correia- de Britto. Alexandrino da Rocha, 
Luiz Silveira. }fanoel Nobre. Octavio Mangabeira, Raul Alves. 
Eugenio 'T'oririnho, Antonio Aguirre, Sampaio Corrêa. Nica...:. 
nor Nascimento, :Paulo de Frontin, Azevedo Sodré. Themis
tocles d~ AJmeida. Maurici-o de Lacerda. Teixeira Brandão. 
Carlos Garcia, ~J.osé Roberto, Alberto Sarm~nto, Paimeira 
Ripper, Olegario Pinto, .Toão Pernetta1 Abdon Bapti:sta., Al
varo Baptista, Gomercindo Ribas, l\larçal de Escobar, Domin
gos !\farcarenhas, :Barbosa GonÇalves e Carlos l\faximi
Jiano (41). 

Deixam . de comparecer os Srs. Arthur Collares Moreira, 
Felix Pacheco. Juvenal Lamart-ine, Annibal Toledo, · Octacilio 
-de ·Albuquerque, Ephi.penio de · Salles, Costa Rego, Dorval 
Põrto, Monteiro de Souza, Antonio Nogueira, Souza Castro, 
Dionysio Bentes, Abe'i Chermont. Bento Miranda. Chermont 
de Mi:randa, Prado Lopes, Herculano Parga, Cunha Machado, 
Rodrigues Macbado, ·Pires Rebello, Armando Burlamaqui, 
Hermino Barroso, Moreira da Rocha. Vicente Saboya, Thomaz 
Accioly. Thomaz Cavalcanti. Ildefonso Albano, Alberto Mara
nhão. ·Affonso Barata, Oscar Soares, · Solon · de Luce:q.a, João -
Elysio .. Balthazat" Pereiro. Gonzaga Maranhão: Antonio. Vi-

··· tente. Eduardo Tavares. Gervasi6 Fioravante. Arnaldo Bas
tos, Pereira -ae Lyra. Eslacio Coimbra, . Austreg:esilo. Pedro 
Corr~a, Tmiano CampP-lloi At"istarcho Lope.s, Julio de Mello, 

, . 
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Natalício Camboim, Alfredo de u1aya, Mígti.el Palmeira, Men
donça Martins, João l\·Ienezes, Rodrigues Doria, Deodato -Maia, 
Pedro Lago, Lauro · 'lillas Boa~, Pires de Caryalho, Cas_tro Re~ 
l1ello, Mario Hermes, Leoncio Galrão., Ubaldino de Assis, '·Pa'"" 
checo Mende.,;, Arlindo Fragoso, .João Man~abeira, Alfredo 
Ruy, Seabra Filho, Arlindo Leo,pe, José Maria, Torquato Mo
reira. Elpidio dP Mesquita, Rodrigues Lima, Leão Velloso, 
.Manoel Monjardim, Ubaldo Ramalhete, Heitor de Souza, Octa
vio -da Rocha Milranda, Azuré.:n Furtado, Salles Filho, Aristi
des Caire, l\'fendes Ta vare::;, Vicente Piragibe. Raul Barroso, · 
Norival de Freif.a~, I..engruher Filho, José T'olentino. Macedo' 
Soares. Manoel Reis . .João Guimarães. Buarque de Nazareth, 
Ramiró B'raga, José dP. Moraes. Verissimo de Mello, F rancisco 
Ma.rconde!<, Raul -Fernandes. Mario de Paula, José Alves, José 
Gon!;alves, Hcrcnl?DO CP.::ar. Augusto d~ Lima, Albert ina 
Drummond, :Maít.a Machado, Ribeiro J nnqueira, Silveira Brum, 
Francisco Valladares, Antonio GaTlos., Emilio Jardim, Ame
l'ico Lopes, Senna F igu.eir"do, . José Bonifacio. Gomes Lima, 
I.anàulpho -de Magalhães. Odilon de Andrade, Zoroastro Alva
l'enga, -~ntero Botelho, Francisco Bressane; Lamounier Godo
fre~o .. Jo:;;ino de Araujo. 'Fausto FeTraz, Moreira Brandão, 
H.aul Sá, Francisco Paolielio, 'Valdomiro de Magalhães, .Jayme 
Gomes, Alaot" Prata, Vaz de .Mello, Honorato Alves, Camillo 
Prates, Manoel Fulgencj_o, Edgardo da Cunha'. Mello Franco, 
Raul Cardoso, SalleB Junior, Ferrei'l'a Braga, Cincinato Braga, 
J~arros Penteado, Ge:;ar V!>.r€,'Ueiro, Mareolino Barreto, Pru
(lente de Moraes Filho. Eloy Chaves, Veiga Miranda, José 
Lobo, .João de Faria, Sampaio Yidal, Rodrigues Alve;; Filho, 
P~dr.o Costa~ Manoel Villaboirn, Carlos de Campos, Arnolpho 
Azevedo, Ramos Caiado, .:\yrP-s da Silva, Tullo Jayme, Seve
riaúo Marque~, Pereira Leite, Costa Marques, Ottoni Maciel, 

. L uiz Xavier, Lui7! Bartbolomeu, Pe'reira de Oliveira. Eugenio 
Müller, Celso Bayma, Evar isto Ama·ral, João Simplicio, Car
los Penafiel, Augusto Pestana, Alcides Maya, Nabuco de Gou
vêu, Flores da. Cuuha., Octavio ~ocha e Joaquim Osorió (167) . 

O Sr. Andradé Bezett_a (1• Secretario) despacha · o ,c:;e
guinte ' 

EXPEDlEN'TE 
Offici.o: 

Da NunciaCura ApostoUca do BrasiL remettendo o se
guinte: 

Exeellentissimo senhor - . Agradecendo ri. V. E~. o óf
ficio em data de 8 do corrente, tenho a ·subida honra d0 
co~municar-lhe n seguinte telegramma que a-cabo d~ r~;cehel· 
do Exmo. Sr . c.ardE.'al S~cretario de Estado de ~ua Santidade: 

- ' . 
~ · «Augusto .Ponteficc~ appr('se . con particoiare· socdisf<-"t7.ionr 
~! solene omaggio de_lla Camera dei Deputati degli Stati Uniti 

~. 
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ANNAES DA CAMARA · 
. ; . . 

dcl Brasi!c ínscrivente negli Annali parlamenta1'i la Encíclica 
sulla -Pace ed esprime Suo sovrano gradimento con l'augurio 
dei Suo cuore paterno pee il pros-pero avvenire dei diletto 
pnpolo Brasiliano.» 

Ao cumprir esle gralo dever, rogo V. Ex. de. aceitar os 
proLcstos de minba elt:.:vacla .eonsidera(;áo c eetima. 

A S. Ex. o Sr. Dr. _.<\lldrade Bezer.ra, 1" Secretario da .Ca'"' 
mata dos Deputados. - :\fonsenhor Felippe Cortesi, encar-; 
regado de Negocies da Santa Sé. - Inteirada. 

Requerimento: 

De D .- Maria José Sobral Tavares. vi uva do GB1'son Ta .... 
var·es, pedindo ·a pensão dP. montepio ·deixada. pelo seu filho 
Dr. Eliezr~r Gerson Tavares . - A' Commissão de F inanças.;· 

·são juccessiv<lml'nt0 lidos e vão a i~pt·irríir os seguintes 

N. ·I O·f B - ·J 920 

J:r•:!~tcr:rí.n pam . . ?" rlisr;·assrJ.o d·o proJecto n. 101, de 1.?2(), que 
ttÍttm·i:,o n. exr.r:11~·1io de r>b?·rts no leitf) do 7~io G1~ande . · 

O Congrc<;~o Nn<'-ional l''~solvo: 

A1•t. 1." Fie~ o Governe. autorizndc- :L mandar executar as 
obras necessarias no leito do Rio Grande, desde a ponte do 
.T:lgun.rão -até a fóz do rio Parnahyba, de modo a facilitar a 
!lav c~~acfíc . em todo aquelle perem·so. · 

A-r t: 2." A' medida que forem sendo ~~:movidos os obsta
~n!os á navegsÇão daquel1e tio, o. Governo 10 franqueará ao 
'l:>O publif:o, não podendo conceder nenhum pi'ivileigo ou mo
nopollc . 

Art. 3. o O Go,'erno, depois de approvado o pro.] ec-to da~ 
obra.<s de que trata o art. 1°, solicitará do Congresso Nacional 
os creditos que forem precisos á execução das ditas o:t>ras. · 

Art. 4. o ·Para 'o· mesmó fim, poderá o Governo acceitar-, 
as contribuições pecuniarias que ferem concedida.5 p&!os Es
tados de S .. Paulo e .Minas G<>raes, no intuito de ser dado, áJ 
obra, maier desenvolvimento . 

.ArL 5. ~ Sf\mpre que honvcir interrupÇão dGs ·. trabalhos, 
devido ·ás encllf~ntes, o Governo occuparú. a commissã-o de 
obras e,: seu pC'ssoal D0 saneamento das mat•gens elo rio Grru1de 
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e seus a ffluenic;,, como mt~dida de proph~·Iaxia Jo impalu
dismo de .ac:cO!·do com o regulamente sanitario. 

Art. 6. u Revogam-se as disposioões em contrario. 
·sala das Commissões. de setembro ilc 1920. - Alberto 

Maranhão, Presidente. -~ Celso Bayma, Relator. - Pacheco 
Mendes. - 8o.ltha;;rrr Pe1·ára. - Antonio Cm·los. - Oscar 
Som·e.s: - Oetavio Mang·a1Jei1·ct. - Sampaio COrJ•êt!. -- Souza 
Castro. · 

S'. 260 A- H)20 

Ab·re ·u credíto SI1Jí.i)leHu:ntw· de ;'j(J: .950$ d verúa ·18~ do Ol'ca
nwnto ({a )/azcndo. do co·J·r~nle exercicio.: com pw·ecer· da 
Crnmn-is:;c"ia d,: Finanças, (avoravel á ernemht pm:a ser 
destacada, I:O?tstiínindu projecto ern separado 

A.o projcdo. n. 260, (]c 1920, qué autoriza a abertura do 
credilo de 5ô :950$. supplcmcntar á verba 18" do orçamento 
da. dr,speza do :M.inister-ío da Fazenda, deste anuo, credito ~es
tinado aos reparos inadiaveis das lanchas do serviço de fisca
lização da Alfande.ga de Santos, o illustr·e Sr. , Deputado Cher
ruont de Miranda apL·csentou a emenda · seguinte: 

-. 
«Ao art. l ~ accrescente-se: 

Yaragrapho unico. Nas mesmas ccndü;ões, o PresideutP. 
da R~publica fica aulorízado a abrir um .credito de 35 :000$ 
para oc~onet· a.o pagãmento das orbas de recànstruccão por 
qLle pmlsou o aviso Se1·zedello, do serviço de fiscalização da 
·Alfandega do Pará>. 

A Commissão de Finanças acceitar a emenda e submette-a 
aovoto da·~camara para ser transformada em projecto á parte, 
depois de ouvido c .respectivo ministerio. Assim não terá -de
mora o andamento do pro.iecto n. , 260, cuja. urgencia encare
ceu a .mensagem do Sr-. Presidente da Republica e a expOsicão 
do Sr .. Min.istro da Fazenda. 

Saia elas Conimissões. 14 de setembm de 1920. - Alberto 
Jia'f'anlW.o, .Presidente. __: Balthazar [?ereira, Relator. -· Octa
?)io Rocha. - Celso Baymn. - Oscar Soares. - Sampaio 
Corrêa. - Scuzc.; Cast1'0. - losino -de Araujo. - Antonio 
Carlos. - Pacheco Mende~. 

Pro,iecto n. ~60, de 1920 

O Congresso Nacional. decreta: . 
· . ~~~rt. 1.° Fica o Pré!iii<lente <ia Repub.ltca autorizado a 
abrir, pelo· Ministerio da Fazenda, o creditfJ de 5ô :950$, sup-
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plemeu.Lar á verba i8:, · 4:.A.lfandegas», consignação «Despezas 
• imprevistas~, do orçamento em vigor, credito destinado . aos 
reparos inadiaveis nc que necessitam as. lanchas Robe·rto, I·ra

. cema, Pimenta, Dr. ·Bulhões e ltap(!lma., do serviço de fiscali
zaç·ão da _Alfandega. de Santos. 

4-rt. 2.0 Revogam-se as disposiçõe~ em contrario . . 
Sala das . Co.tlllriissões, 20 de agosto de i 920. - Carlos de 

Campos, Pre.sidente. - Balthazm· Pereira, Relator. - OctQ,
.,rio Mangabeira : . - O .sem· Soares. - Alberto Mm·anhiio. -
Celso Bayrrw.. - Ramiro Bl'aga. - Souza Castro. ---:- Antonio 
Carlos. ~ Pacheco Mendes. 

N. 271 A- 1920 

A.ut.oriza o credito· de 4-!)0:000$, supplemerz.tar ás ?'Ubr·icas. 6 e S, · . 
pa1•te material, d:o &1·çamento vigente do Miníste1·io da 
-.f.ustiça e Negocios Interiores; com pat•ec.er [avoravel da 
· Çqmmissão de ·Finanças · · 

O projecto n. 271, de 1920, autorizà. o ·Presidente da 
= Republi~ a abrir o credito sup.plemeutar i s rubricas G e 8, 
parte material, dQ orçamento vigente do Minist.erio 9a Justiça 
e Negocias Interiores . 

O· projecto tem a justificai-o um offi.cio do director da 
Imprensa Naciohal ao Ministro da: Fazenda. · 

As dotacões or(}amentarias des\.ínadas· ao custeio ·do :ser
viço ·de impressão e ·publicação dos tra_balhos parlamentares . 
Leem, pela sua insuffieieucia, acarretado. um .regimen inva
rlavel de de[icits, .pois a sua fixação se mantem inalterada ao 
passo que enorme tem liiido a elevação de p.recos do material 
e bem sensível o encarecimento da mão de obra.. 

Quanto ao material, sem examinar os demais, basta dizer 
que o cu.sto das b()binas de papel. de diversos formatos, para 
a impressão do Diario Offú:ial, foi em 1916 de 294:343$250; 
em 1917, de 377 :2~500; mn 1918, de 298:004$800-e em 1919, 
de 1161:02'1$920 . -

. Quanto á ,mão de obra a sua eleva.Qã.o .tem ~ido determi-
nada p·elas regalia-s . .c,oneedída:; au operar iado taes como : - as 
diarias correspo:!Jdeiites aos .domingo-s e feriados, as licenças 
com .vencimentos e pelos prazos· que ora teem; as ferias e os 
abonos de faltas . · · · 

Accresce ainda que o -Diar·ío do Co'l11}1·esso está sendo im--· 
presso com maior npmero de .paginas e os avulsos mais nu- . 
merosos e volumosos .em virtude dos trabalhos das Commis-
.sões · Especiaes ·da Ca.ma.ra. . . 

. Dahi a normali'dade dos cle/'icits nesse servico : em ; i 9Í6, 
3H : 299$'170 ; em 19'17, .389 :296$500; em 19!8, 33i :~60$770; 
em i919, 437 :ôSi$7~9. . . . · . . 

' . · Par.a- terminar com essa si túaoão o direct.Or da Imprensa 
~acionai o!ficiou ao Ministro da Faz.enda. solicitando provi-
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denciaS afim de que a verba Of(:aU1entaria destinadO <1. P~i;' l) 
serviço fosse elevada. no orçamento em elabora~ão a 72·'1 :500$, 
e mostrando a necessidade. do credito SU:Pplcmentar de réis 
450 :000$ no ~orrente exerci-cio. 

· ConsiderandD essa exposição o Ministro da Fazenda ):li
r·igiu ao do Interior o seguinte oí"ficio: - -tRemettem:hJ, por 
cópia, a esse Ministerio, a exposição do director da Imprensa 
Nacional sobre a conveniencia :d-e ser elevada, no exercício 
v~ndouro, para setécentos e vinte e quatro contos e quinhentos 
mil réis a dotaÇão que, por e5se Mínisterio é concedida 
áquella Repartiç-ão para «impressão e· publieaçã.o dos debates 
do Congresso:$, peco a Y. Ex. se digne provideneiar .para set· 
aberto um credito supplementar de 450:000$, J)ara as despe- . 
zas da referida cons'ignacão, de · accõrdo eom. a solicitação, 
feita na mesma. exposição, para o· corrente auno. Reitero a 
Y; ·Ex:. os meus protestos de elevada estima ·e mui di::;tinclu.. 
consideraçM~. - Homero Baptista. · . 

O Ministro do Interior officiou á · Camara transroit tindo o 
aviso. do Ministerio da Faze-nda .e a representação do directo:r 
da Imprensa Nacional, aJim de que o pedido respectivo ·possa 
ser tornado na consideração que merec.er . 

Da.hi o projooto que ora se estuda, do 1° Secretario -<.la 
Camara. . · · .. . . . , ,.. ~ 

Em face do exposto ·a Commissão de Financa.s é de pare
cer que seja approvado o projecto n. 271, de 1920. 

Sala das . Comniissões, de setemlbro de 1920. - Albedo 
Maranhão, Presidente. - R(bmiro · B'l'a{Ja, ·Relator. - Oscar 
.Soares~ - Balthazar Pereira. - Octavio Rocha.. - Anton·io 
Carlos. -Souza Castro. -Celso Bayma. - ·octavio Manga,-
be~. · - ' 

PROJECTO 

. O Congresso :N 31cional decreta : 
· Artigo unico. Fi-ca o Presidente da Republica autorizado 

a · abrir o ·credito de 450 :000$, supplementar ás rubricas nu
meros 6 e &, parte mat-erial, do orçamento vigeste do Minis- · 
terio d~ Interior, para o custeio do ser;vico de impressãõ e 

)lublieacão . dos trabalhos do Congresso Nacional ; revogadas 
a-s disposições em contrario. . = · . • · 

Sala das LSessões, 20 de agosLo de i920. - Andrade Be.;, · 
:.eT1'a. 

Justificação 

·. Em justificacão do projecto offereco -as razões, que m~ 
parecem sufficientes, constantes do offil1io do E!r. director 
da Imprensa Nacional ao Sr. Ministro da Fazenda: -.:· . . · 

cimprensa Nacional - Rio de Janerio, 23 de j):llho de 
1920. ~ N. 7-5'8 - E~o. SI'. ··Ministro da ~a.zanda - Nem 

·; 
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;.;ó nos~ rc.Ja~orio~ q.ue t.enho .àp~esen:tado, dGsde_ que, .em ~914, 
nssum1 a dwecçao do estabelecnmenta .como -amda. em dnrer
~os oH'~cios, fiz sentir quanto é exiiua a consignação orç,a
mentarla que pelo Congresso Nacional tem sido destinada ao 
custeio do serviç.o · de impressão e ·pubHcação dos trabalhos 
p~rlamentares. 

·Sou forçado a ~nsistir uo assumpto, pOTquanto os avul
tados de(icits, provenientes de semelham:te serviço, continuam 
refletir-se nas coD.signaç.ões orçamentat·ias da Imprensa Na
cional, impedindo .assim que a repartição , ~presente m~lho1· 
resultado no balanço annual · de suas receita e despeza, a 
desl)e.ito das medidas de econoniia r ig-orosa e persistente-
ment-e adoptadas. _ _ 

Os deficits, nos ult.imos . qu·atro aunos, foram .em 19Hi, 
3-!4 :299.$770; em i917, 389:296$500$ ; em 1918, 331:460$770; 
e, em 1919·; 437:001$769. . ' 

E' que a rlespeza, nesse l):?Jri.odo de tempo, oscillou en
tre o mínimo de 609:960$770 em 1918, e 709:230$155, ma
ximo attmgid.o em Hl19, ao . passo que a. oonsig.nação orca~ 
mentaria, 274:500$, tem sido sempre mantida. · 

Es·sa consignaçã~ mensal de 30:500$: (Senado · 12 :500$; 
Camara, -18 :500$) fora fixada ha ~20 annos passados, de 
modo que não teem s~do levados em oeonsider.ação a enorme 
elevaÇão de !l;lreÇos do material e o enc-a,recimento da mão de 

· oJH'a nestes ultimo.s annos. · 

Assim, Ó custo . das bobinas de ·papel, -de diversos. forma
tol:i, para. a impressão db DiJl.rio O({icial, foi: em !916 de 
:!!l4:343$250; em 19!7, de 377 :288$500; ·em 1918, de réis 
2J9'8:004$800; e, oem 1'9-Hl, de 1161:024$920. 

A mesma elevação de preços occorre 'llOs tl-ernais artigos 
i.nodispensav.e.is :áquella -impr-~ão, ceo-mo sejam: tinta, metal 
preparadQ e cartolina para· linotypia, carr eteis de aTame, etc •. 

Ao passo que se mantem invariavel a consignação men-· 
~Sal {}e 30:500$, -o numero de paginas do Diario · do Congresso 
yariu entre 5. 876 e 6. 736, mais . ~levado, portanto, -quoe em 
épocas ante>riores, accirescendo que ultimamente teem appa
rccido alguns supplementos do Diario do CQ~MJ.resso, com 100 
paginas e mais, augmesta.ndo a despeza. - · 

Agora, mesmo o Diario do Congresso está sendo- impresso 
com -maior num~ro d~ · pagina.r.s, e os .awlsos tambem se tor-' 
naram mais volumosos, em vista , dos trabalhos dá Gommis
!5ão Especial de Reforma Tribut.a.ria na Cama'ra dos - Depu
tados. 

As 1!'egalias concedidas ao operariado -contribuira.m. sen-
sivelmente para o encareeimev:to ·da mão de obra. Quando ISe 
fixou em 30 :!500$ in~nsaes a consign-ação <le que· me o.ccup-o, 
os .oPeTarios :não perce:biam as · dianüs eorrespasdentes aos 
domingos e feriados ; não gozavam ás licenças com os venci
mentos- .e pelos _praz.os dilat.ada.s que OT.a teem; não obtinham· 
f érias, nem· abono .de ·falta:s. Essas, e ou,tras· concessões, exi:. 
gero ·a· admissão de novo~ · operariü'S,, em substituição aos qu~ 
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se ~fastarn d.as o~ficinas, afim de qu•e estas não fiquem liu
pedldas de 1 uncctonar ~om a regulaTidade proporcional aos 
traballlqs cada vez maiS augmentados pelo desenvolvimento 
do serviço publ1co. 

Porta_nto, torna-se 'evidente a exiguidade da consignação 
em qu~stão, quer se ~e!J.ha em vista o aug:mento da despeza. 
provemente da acqmsição do mater ial. quer se causidere 
a elevação da despeza relativa á mão de obra. 

l''oi, sem duvida attendendo · a essas -circurrt5tandas que . 
as repaTtiçõe~ e estabelecimentos publicos, com séde ne'Sta 
CalpitaJ1, tiveram augme.ntadas as dotacões -orçam.e:nta.rias 
destinadas ao fornecimento -ob·rigatorio :na Imprensa Nacional 
dos impr•essos e trabalhos gr.aphicos de que ellas necessitam, 
parecendo-me não haver motivo que justifique a excepcão 
quanto â e<>nsig:n:acão orçamentaria para a impressão e publi_. 
cação dos trabalhos do Congresso Nacional.· 

Explica-'Se perfeitamente minha. i.nsistencia . so assumpLo, 
si se attender que, já em 1908, um de meus antecessores ·havia 
ve·rificado que a médi·a men-sal da despeza com o:.· anudido ser
viço orçava em cerea d~ 50 :000$, accrescentam.do· que; em vista 
do formato dos avulsos, dos .4:nnaes e do Diario do .Conrn·esso, 
que fõra alterado. duplicando o trabalho oe consumindo maior 
quantidade de material, ella. tendia a e.le~ar-:se. · 

Ora, si ha ·doze a.nnos passados a consignação mensal de 
30:500$, dava log·ar a .r·eclamacões por parte da administração 
do estabelecimento, é de ver-:Se sua· exiguidade, s i feito o con
fronto de preços dos artigos naquella épa.c.a ·e actu-d?xvm,Ov 
fronto de preços dos artigos adquiridos naquella época e actu
almente, c si ·cornparad·os o·s salarios dos operarias em 1908 o 
1020 . 

O scrvico de i.m.pressão e publicação dos trabalhos parla
mental·es. no asno passado, ·deu. ~orno já <lisse, uu1· defü;it de 
.137: 681$'769, e, pois, t'oi essa a importancia de que fiquei pri
vadOI para attender aos trabalh-os ordina.rios da repartição, 
crcando-me isso uma situação demasiadamente embaraçosa. 

Com effeito, as officinas pr·ecisam receber, com urgencia, 
novas machina.s mais aperfeiçoadas,e .algumas dellas nem si-:
quer foram ainda Qrganiz~as, desde o in~endío ocoorrido -e~ 
1911. F-azendo as econom1as que tenho tmposto, ter..;me-h1a 
sido possivel ir adquirnido uos poucos esses machinismos; -em
bora a consignação orçamootaria seja pequena; entTetan:to, 
nada pude conseguir nesse sentido, vendo· meus esforços sem- .r 
pre. annl!-llado~. em v~rtude ~oe estar _-sendo es~ verba annuai-·· . 
mente d1strah1da .de seus flss para ser appl1cada. em grande 
parte no serviço de impressão e publicação dos trabalhos · d:o 
Congresso Nacional. . . _ . 
· (ffim vista do exposto, peço vema a V. Ex. para le~brar a. 

conveniencia .Qe ser levar ao conhecimento ~o Exm<>.Jgtmrfd 
conve.niencia de ·se · levar o facto ao con,hec1m~nto do Exmo.:. 
{.~.'. Ministro da Justiça, que, _assim inteirado, ·&e dig.n:ará pro-: 
v:idenciar co-nforme julgar maJs acert.ado, de modo que a verba 

C.- Vol. VIl! 16 
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o1·~;amentaria,- de que se trata, seja ~evada.,· no exercício vin
douro, para 724 :~00$, providencia-sdo-se tambem para que, -no 
exerc'icio vigente, seja conC>e.dicto~ o credito :supplementar, na 
ímportancia de 450:000$, uma vez que já esta verificado que a 
dota{{ão a.ctual não basta pa1·a attesder á despeza, até final do 
exercicio, e não é possível qu-e., ainda .no corrente anno, a. 
ver'ba da Imprensa Nacional continue a ser d-esí'alcada, com 
prejuízo de seu regular fu·oocíonamento. · 

A importancia de 724:500$, calculada como: indi'>pensavel 
para o, custeio do s~rviço 'em questão, correspcnde- á consigna
cão mensal de zso :;.;OO$, que se repartem em 37:000$ para o 
Senado Federal e 43:500$ para a Camara. -dos Deputados. 

· O crooíto supplementar, reqUisitado para o exerCicio vi-· 
gente, está avaliado em 450:500$, por ser ;e!ssa a differesc;a 
entre. aquelles 724:500$ 'e a consignacão ·orcamentaria -
274 ~500$, ccmforme tudo comsta dà. .e.scripturacão _aqui ':"egu-
l~rmente feita. · · 
_ R.eiteró a V,. Ex. os protestos de mínaha el'3vada ~tima e 
distineta consideração. O . director geral, Antonio Borges 
Ual Castelw Bro:nct>.,. 

N. 340 A--. i920 

Abre o credito e_specia~ de 797:621$477, para concertos e 
ac.'quüição de rrw.tel'ial flur;tuante de diversas a~fande
oas; com parecer da Commissão de Finanças sobre a 
.t.m~eda de :Jn discussão. ) · 

Ao projecto n. 340, de 1920, autorizando a abertura do 
credito especial de 797:621$477, qu~ se applicará em despe
zas com o material nuctuante de quasi todas as alfandegas do 
paiz;· o illustre Sr. Deputado Ootavio Mangabeira, digno mem-
bro desta Com missão, offereceu a emenda seguinte: . 

<t:Eleve-~e, de 36:000$, a consignação relativa á Alfandega. 
da Bahia, para acquisicão de tres nequenas embarcações des-
tinadas ao servico de saude. . ' . . · . 

Sala das sessões, 8 de setembro de i920. - Octli.viQ .Man
gabeira..~ 

o accrescimo -de trinta e seis contos foi assim justifi
. caâo: 

«As importancias constantes do projecto. fo~am propostas 
pelas inspectorias das resp~etivas alfandegas .,que; por ordem 
do minister.io, orcaram as verbas de que necessitariam para 
regularidade do serviço de fiscalização, visitas, etc. Aconte
ceu, entretanto; qUe, só, depois d._-3 dirigida ao Congresso a 
mensagem de que o projecw rescitou. chegou' ao Ministerio 
wn telegramma do inspector da Alfandega da Bahia, sobre ~ 
~ . - ~ . •. 



cãnara dos oepl.Lados - tm~esso em 2410012015 11:52- Página 10 de 55 

necessidade impresc~nàivcl da acquisicã.o de tres pequenas 
lanchas, do custo de 12:000$ cada uma, para . o se;rvico de 
ronda, que actualmente quasi não. se faz, com grandes incon-
veniente::; para o fisco. . . 

Si <Úuda estivesse em elabor2.ç:ã.o a mensagem, a admi
nistração incluiria; no calculo da somma destinada á referida 
~duaua, como o fizc['a em relação· ás outras, ,a justa provi
den<.:ia suggerida. Cv~no, porém, já se acha o· caso affecto á 
àecisão da Camara, f(ó · h a o recurso da emençla . que, no mo- . 
mento proponho.~ · 

. A' . vista dé taes declarac;ões, a Commissão de Finanças. · 
entrega ao voto da Camara o proj~c.to n. 320, redigido .deste 
·modo: . · · 

O CongTesso 'Nacional decreta : 
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica autorizado a 

· a.brir, pelo Ministerio da Fazenda~ ' o · credito especial de 
~33 :621$477 que se destina a substituições, reparos e accres~ 
cimos do material do serviço de vigilancia das Alfandegas e· 
mais a:lgumas obras neces::;arias ao mesmo fim. O credito 
:será dividido nas seguintes parcellas: 

- . 
Al:fand~ do Pa~ .... . ....... , .... ~ ....... · 
Alfandega da Pai·ahyba ... . .. .... ..... · ...... . 
.Alfandega do Ceat·á . . ......... . ....•....... 
Alfandega de Natal .. . " .................. . . . 
Alfandega do H.ecife .. . •.... · ................. . 
Alfa'ndega de Araeajú . . .................. . 
Aifandega. da. Bahia. . . . ...••.............•. 
A.lfandega de .Paraua~uá . . ............. . .. . 
Alfandega de J.•'lorianopolis ................ . 
Alfap.dega de ~. Francisco .........•....... 
Alfandega do !tio Grande ..... _ ............ •• 
Alfandega de · Pclotat-:3 .......•.............. . 
Alfandega. do I:.ivi·al~euto .. . . .. .:__· .......... . 
Aifandega de CQrumbá •.. . . . ............... 

7 o : 438$gj7, 
4:000$000 

335 :907$000 
iZ:OOOlj;OOU 
46 :000$000. 
oo:!:l:to$.000 
6~:050$000 

i:!·í ::121$700' 
47:641$920 
25:000$000 
5B : 85.6$000 
7:480$000 

11:000$000 
. 6:t :000$000 

, . Ar L 2." Revogam:-se as à i::;posi~ões em contrario. · 
. Sala das Commissões, 14 de setembro de 1920 •. - Alberto 

Maranh.ão. Presidente. - Balth.a::.ar Pereira, Relator. - Octa
vio Róclta. - Celso Ba:yma. - Oscar Soares. - Octavio 
Mangabeira. - SamP_riio··CO?"''êa. - So_uza· Castro. - Josirw 
de Ara;ujo. - Antom.o Carlos. - Ram~ro Braga. -::-Pacheco. 
Mendes; 

EMI:NDA AO PROJECTO N, 340, DE i ,920 

Eleve-se, de .36:000$, a consignação relativa â Alfan~ega 
·d6 Bahia, paraacqu.isição ·de tre:s pequenas embaraa:ções ctes-- --. 
tinádas ao serviço de sa1,1qe. " ·· 
· Sala das .sessÕes. · 8 dê set&nbro ·de· t 920. ·~· Octavw · Ma.n-
gatJeir~;~. · · · · · 
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As 1mportaneia8 constante5 do projecto foram propostas 
pelas inspectorias das respectivas aífandegas que, por ordem 
do ministerio, orçaram as verbas de que necessitariam para 
regularidade do servi(}O de fiscalização, visitas, etc. Ac.onte
ceu, · entretanto, que, só depois de dirigida ao Congresso a 
mensagem· de que o projecto resultou, chegop. ao 1.\iinisterio 
um telegramma do inspector da Alfandega da Bahia, sobre a 
necessi'Clade imprescindível da acquisicão ·de tres pequenas 

- lanchas, do cus Lo de 1.2:000$ cada uma, para o serviço de 
ronda, que actualmente quasi não se se . faz, com grandes in-
convenientes para o fisco. · 

Si ainda estivesse em · elaboracão a mensagem, a admi
nisLraç.ão incluiria, no calculo da somma destinada-á referida. 
aduana, como o fizera em relação ás outras., a justa proví.·'· 
uencia suggerida. Como, porém, ·já se acha o caso affecto ~ 
decisão da Camara, só ba o recurso da . emenda que, ·no mo.,. 
mento proponho. · 

PROJECTO N. 340, DE 1920 

O · Congresso Nacional decreta; 
Art. 1. ~ Fica o Presidente da . Republica autorizado a 

abrir, pelo Ministcr io da ·Fazenda, o credito especial de 
7H7 :G21$'177 que se destina a substituições, reparos e accres
cimos do material de .serviço de vigilancia das Alfandegas ~ 
mais algumas obL·as neccssarias ao mesmo fim. · 

O credito será assim dividido: 

Alfandega do Pará . . . . .... .... .... . ..... . 
Alfandega da Paranahyba . . . . .. . ..... .. .. . 
Alfaudega do Ceará • . . . . ; . ... . ... ... .. . . . . . 
Alfandega de Natal · .•..........• . ..•.... . .. 
Al!audega do Recife . . . . . ;· ...... .. · ...... . 
Alfandega de Aracajú ................... . 
Alfandega. da Bahia . . . . ................. . 
Alfandega. de Paranaguá . ·. . . . ..........•.. 
Alfandeg-.1 de Florianopolis . . . . ........ : .. . 
Alfandega de S. Francisco . .. ............ . 
Alfancteg-a do Rio . Grand~ . . . . ...........• 
Alfandega d e Pelotas . :: . . .. · ........ .. .... . 
Alfandega do Livramento _ . . . . .. · .. .. . . . .. . 
Alfà~dega de Corumbá· . . . . ..... ... ...... . 

70:438$857 
lt:000$000 

235:907$000 . 
!2:000$000 
46:000$000 
60:926$000 
32 :050$000' 

124:321.'$000 
47:641.$920 
. 25 :000$000 
58:856$000 

7 :480$000 
11 :000$000 --
62 :'000$000 

Art. 2. o Revogam~se as disposições em contrario. 
Sala das Commis~ões, 31 de .agosto de -1920. - Carlos de 

Campos, Presidente. - ' Balthazar Pereira, Relat.or. - Sam
paio Co?·réa. -Pacheco Mendes. -Antonio Carlos.- Josino 
de Araujo .. - Alberto ·.Maranhão. - Souza ,Castro. - Oscar 
Soares. - R.amiro B·raga. ,..,.- Celso Bayma. ,......, Octavio Man-
gab_eira. · • -· 
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N. 365 A - 1920 

Redacção para .14 discus.<;ão do projecto n . .f26, de 49-19, que! 
manda. separar da secf;ão de reparos de obras da Cm1a dn. 
Moeda, a secção de elect'l'icidade. 
-. . 

. O Congresso Nacional resolv~ : 
Art. 1.o Fica· separada. da secção de reparos e obras, da. 

Casa da Moeda, a secção de eleetricidade, que ficará consti
tuindo uma officina independente, equiparada ás demais of
ficinas, com o pessoal constante da tabella annexa, ficando o 
mestre e o ajudante incluídos no quadro dos funccional'ios 
technicos. _ · . · · 

§ LD Fica fazendo parte desta officina a secção de gal
vanQ-plastia. e fãbricação de galvanos, actualmente perten-
cendo á officina de impressão. · 

§· 2. 0 Para os cargos creados serão aproveitados os em
pregados que já.- veem exercendo a especialidade. de electri"" 
cista. · · 

Art. 2.0 Os empregados que contarem mais de dez anno:; 
dt serviço na Casa da Moeda não poderão ser demittidos sinão 
Bediantc inquerito administrativo, em que fique evidenciada 
a sua culpabilidade. . · · 

Art. 3." Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os cre- ' 
ci1 t.os necessarios ·para. a execução da presente lei. 

Art. 4." Revogam-se 'as disposioões em contrario. 
Sala das· Commissõcs. de setembro de 1920. - Alberto 

Jlaranhão, Presidente. - CelM Bayma. ___;, Pachec.o Mende&
- Balthazar Per.eira. - Antonio Carlos. - Oscar Soares. -
nctmJio Manaabeira. - Sam.paio Corrêa. - Souza Castro_. 

N. 397 ~~ 1920 

Abre o cred-ito especial de 30:978$491. para paga.m.cnto ao 
capitão-tenente Dr. Olavo Luiz· Vianna 

o Sr. Presidente da -Republica, em mensagem de 12 de 
agosto f!.ndo, pede ao Congresso autorizacão para .a abrir o 
e1·edito ·espe;•ial ri~ 30 :!J':'~$491, destinado ao pagamentu- ile 
vencimentos do capitão-tenete Dr. · Olavo · Luiz· Vianna, lente 
substituto' da Escola Naval, que. obteve sentença judieiaria de 
ultima instancia, .C.ando-lhe o dir.eito de receber ·do Thesouxo 
a.quell:'l, somma. A P.xpc.-:ioão do Sr. Ministro da Fazenda -de
cla,ra o seguinte : · 

. ~o capitão..;;tenente Dr. Olavo Luiz Vianna .propôz aeção 
contra a União para o fim de não só annullar o aeto. que o 
r:tonerou do cargo de lente substituto da Escola Naval, como 
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iarnbPm, O 3CtO que ln3ildou dP.SCOUtar de SeUS vencimentOS 
rrn:mtias já recebidas na qualidade de professor. Em prime.ira 
instaneia a acção foi julgada improce<!e.nte. ·o Supremo Tri
hunal, porém. refornto-u a sentenr.a dando ganho · de causa ao 
A. ~a liquidacão ficou apurada a· quantia de 30 :978$-í91, em 
f:l.vor do exequen.te. da aual tem . de ser deduzida · a de 
3:467$998, relativa '·aos jmpostos QÍle incidem sob~e aquella.:. 

. O pagamento foi reqüeri<!o ao f;r. Mifiisttõ d!l Fazend!l 
p;:-Io Juizo . da 2• Vara do Districto Federal, em carta preca
toria ·datada- de 28 dP. ·maio do corrente ·anno. 

A Commissão de Finanças entrega ao votCJ da Camara este 
prôj~cto ne lei! 

O Ço_ngresso . Naefoual decreta: 
Ai't. L° Fita c· Pre~1denté da. Repub~ica a~Jtoriz-ado a 

abrir. PP-lo l\f.in1sterir. éa Fazenda. ó credito especiàl ·d~ 
30:978$-i01~ · qUe . sf> de-!-itina, .em virtude ~e seJ;ttehça judicia
T'ia de ·ultima instnnria. ao pagarilerito de · vencimentos do e·à
'OHiio-:-ten"'nt.P- Olavo Luiz Vianna, reintegrado . nQ cargo . d~ 
tente substituto da 'Escola NavaL O Thé!ioüro deseontãr-lhe
'ha 3: -Hi7$99~; de <impostos d_evidos. · · . . . 

~.\rt. .2. o ilevogam-~e as disposicões eni c6ntrario .. 
S~Ja das Commis~Õ~:l. 14 de- Sf>tembro de 1920. - A.lbe7tD 

Maro:n.hão, Presidente; :_ Baltha:ar- Pereira, · lfelator . . -
Octavio Jtnrha. -Celso Raum.a. - Oscar Soares : ---, Oc~avil) 
+"rfrmqQ·beira .· :- Sam'Paio .Correa. - Sov..za Castro .. - Antonio 
Ca.rlos. -:- P.acheC"o Mendes. • . 

M.gNS • .a..OEM !< QU'Il: ·sE RFFEíÍ.E o PAl'lECElt. , SU~R..<\. 

Srs. Membros ·do Con~resso Nacional - Remette:ndo-vo~ 
a inclusa exposiç_ão de motivos do Ministro da Fazenda sobre 
a necessidade de nm credito especial de 30~978$491, para 
nccoiTE'r ao pagamento do . que ~ devitlo a() m:ipit~o-~e~en.t~ 
Dr. O.lavo·-'Ltii7. Vianna. êm- virtude de sentença JUÕIC1ar1a. 
tenho a honra de vos S-olicitar· a competente autoriza{)ão para 
a abertura do allurlido credito. . .. 

Rio o e Janeiro.· 12 de ·agosto de Hl20. 99" da Indepen- . 
dencia e 32~ ~da Republica. - Epítacio Pessôa. · . 

Exmo. Sr . Presidente da Republica ~ O capitlo-tehP.;tt.P< 
·nr. Olavh· L11iz Vianna prop0z àecão contra a Uniã.() para o 
fim dP. - não s0 á.nnUHar o acto qúe o exonerou do cargo dE>. 
Hmle ~ub!>tillito · ela E:Sc~ola · Nâva1 como tàrnbetn o acto que 

. mandon de!'coniar d~ seu s veríc.i!nentos quantias :i á . rece-
:bklas na qualidade . de professor. . . . . . _ · .. . ' 
. · · · Ern prim~ira .instancia,a accão foj julgada. improcedente .. 

, . O . Supremo· Tribunal Federàl. porérp. reformou 1l seo-
tencá., ·dando ganho. de causâ ao autor~ . .: 
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Na liquidação, fi~ou apurada a quantia de 30:978$491 
· em fav_or do exequente, da qual tem de ser: deduzida a de 
3 :4.67$99~, _relativa aos impostos que incidem sobre aquella. 

R_equy:.rtando tal pagamento, o . Juizo Federal da 2• . Vara 
do D1str1_cto . Federal expediu cartà precataria, em data de 
28 de maw ·deste anno. . 

Não havendo no vigente orçamento verba por onde possa. 
correr a despeza com tal pagamento. torna-se mister a. aber-
tura do competente credito . especia·l . . · . · · 

E_ssa pro':'"idencia só poderá ser levada a effeito depois de 
autorizada pelo Con.,<Tesso Nacional. 

Assim, pois, peço a V. Ex. se digne de solicitar a pre-
cisa . autorização para acruelle fim. · . 

Rio de .Janeiro, 12 de agosto de 1920. - Homero Ba-
ptúta. · 

N. 398 .- 1920 

Abre .o ti-edito especial de 117:200$, pari) pagamento de ura
tificações a que tem .direito o p-essoal do servir-o de es-
C1'iptiáaÇão · por partidas . f!.abrà:da.S . ~ . 

A mensag~m .do Sr. Presidente da Républica, de 28 de 
agosto findo, solicita do -congresso o credito de 1.17:200$, afim ·· 
d_e serem pagas as gratificacões especiaes do _pessoal encar

·· regado da escripturação pelo systema de partidas dobradas 
nas repartições do Ministerio da Fazenda, erri · todo o pai~. 

O art. 8G das inst.ruc-ções, que baixaram com 11- portar1a 
desse ministerio de 2 de setembro de . 1919, mánda abonar as 
alludidas gratificações, importando na quantia já. . mencionada 
a despeza Ço exercicio de 1920, segundo as notas da Directo
ria de -contabilidade do Thesouro. Eis o resumo: 
DelegaCiás fiscaes ; do . Amazonas, Pará; Mara
. nhão, Piauh-y. Ceà.rá. Rio Grande do 

Norte. Parahybà. Pernamubuco, A.lagôas, 
- ·· Sergipe, Bahia, Espiz:ito Santo, S. · Paulo, 
_ Paraná, Santa Catharina .. Rio Grande do 

Sul, Minas Geraes, Matto Grosso e Goyaz 
Alfandegas de Manáos, Pará, Maranhão, Par

nabyba, .Ceará; Rio .Grande c;lo ·Norte, Pa~ 
rahyba, · Pernambuco, . Maceió, .Arlacajús 
Bahia, Espirit.o Santo, Capital Federal, 
Santos, Paranaguá, · -s.· Fran_cisco, ~nta 
Catharina, Po~to ··Al~gre, .Rio· Gra_nde do 
Sul. Pelotas. Sant'Anna -do Livramento. 
UrÚgüáyanà· e Cohrmbá ... ; ...... ;; ... : · 

Recehedoria d_o Districto Federal ....... , ... . 
·qáixa de Amortização. . .... . , ...... . ..... ·· . 
:casa da Moeda;.;. · .• : •.......•...•.. ; ..... :. 
Imprensa Nacion~l .. , ....•................ 

64:920$000 

34:080$000 
3:720~000 
2:760$00(1 
6:600$000 ' 
5:640$000 

~ 17: 720S09.G 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2410612015 11·52- Página 15 de 55 

~48 ANNAES DA CAMARA 

O orçamento em vigor não consigna verba para (lssn dis-
pendio. , 

A Commissão ·de Finanr.as entrega ao voto da Camara o 
seguinte projecto de lei: ·. 

O Cogresso Nacional decreta~ 
. Art. 1 . o Fica o Presidente da Republi.ca autorizado a 

abnr, pelo Ministerio da Fazenda. o credito especial da quan
tia de 117 :720$, que ~e destina .ao pagamento das gratifica
ções dos encarregados da escriptura~ão· pelo syste)lla de par
t.id~s dobradas nas repartições dependentes daquf.lle mini~- . 
ter10: 

D.elegacias fiscaes . . . ................... . 
Alfandegas . · . . ... .. ..-. ..... · . . ...... ... .. . 
Recebedoria . . . . ................ . . . ... . 
Caixa de Amortizacão . . .. : .... .... .. .... . . . 
Casa da Moeda . . . ... . .... ; . . .......... . . 
Imprensa Nacional . . .. .... .. .... · ...... . . 

64:92ú$000 
34 :oso$000 

. 3:720$000 
2:760$00!0 
6:600$000 
5 :64.0$000, 

Art. 2. o Revogam-se as . disposil}ões .ém cont.ra.rio. 
Sala das Commissões. 14 de setembro de f920. - Alberto 

Maranhão; Presidente. ...:..,.;. Baltkazar· Pe1·e.im, Relator . -. -
Celso Ba.·yma. - Pacheto :Mendes. -- Oscar Soares. - Ra
mir·o Broa a. - Octa1Jio Mangabei1·a. - Sampaio Corrêa. 
Jm~ino Arau.;o . . - Souza Castro~ - ·Antonio Carlos. 

MEmSAGENS · A QUE SE REFERE O PARECER. 

Srs. · Membros do Congresso Nacional - Remettendo-vos 
a inelusa exposiçãó do Minist~»rio da Fazenda sobre a necessi
dade ct·e um credito especial de H7 :7201$, destinado a:o paga
mento, no corrente exer c-ic-io, das gratificações especiaes·a que 
tem direito o pessõal encarregado· do serviço de· escriptura
ção por partidas d.obra.das em àifferentes l'eparticões ~e Fa
lcnda, tenho a honra de vos solicitar a competente autori- · 
zação para a abertura do me.smOo credito.-

Rio de Janeiro. 26 de agosto de. 1921{), ggo da Indepen
dencia ~ 32° da R·epublica. - Epitacio Pess6a. 

Exmo. Sr. Presidente. da Republica - , Pelo art. go das 
instrucções para ·0 serviço de escripturacã.o por partidas do
bradas, de. que trata o decreto n. 13.746, de , 3 de setembro 
do· anno. proximo· findo , ao pessoal, que servir nas seccões es-· 
peci;les daquella e&eriptura~;:.ãto nas '-d1f~rentes repart~ões, · 
será-- abonada uma gratificacão ~sDel>ial. permanente, .· \}ré
'Viamente arbitrada .. 
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Segunào a demonsLração o~ganízada •pela Directorin. Ge
ral qe Contabilid~de Publica, sóbe :i i1 í :720$ a despeza, até 
ao flm do exerc1eio, com o pagamento das gratificações, .iã 
arbitradas, ao pessoal incumbi~o do mencionado serv.iç0 nas 
repartições dos Estados e. da Capital Federal. 

O .actual orçamento, porém, não consigna dolMão em que 
~;e possa, acudir á despeza. · · · • 

. E àssirn se faz mist.ér a abertura de um ocedito espe
-Cial para attender ás estipulações das instrucções que r eg-em 
tão importante serviço. · 

Dependendo a providenc>ia de autoriza-cão do Congressc 
Nacional, peço a V. Ex. se digne de proma.ver a sua obtenção. . . . ' 

Rio ·de Janeiro, 26 de àgosto de t920 . - Homero Ba
ptuta. 

N. 399 - i92<t 

Ab,.e o c1•edito especial de 6:691$5-IQ, para pa(lamento a Fe
l ippe Monteiro de B_arros 

- Tendo ·d·e cumprir sentença judiciaria de ultima instan
cia, o Sr. Presidente da Repuhlica, em mensagem de 26 de 
agosto findo, pede ao Congresso o credito · especial . de réis 
6:691.$510, que se destina ao pagamento de Felippe Mon- . 
teiro de .Barros, chefe de secção dá Alfandoga de Santos, rein
tegrado ·nesse cargo por decreto de 29 de maí0 ultimo. Im-· 
portam naquella somnia os vencimentos relativos aos perio
do d.e 29 de maio· deste anno ào fim do exercieio oroamenta~ 
rio, segundo- os calcules feitos no Thesouro . e a. que a Ilude a 
exposição ·do Sr. Ministro da· Fazenda. ·Trata-se . de emprl"-· 
gado excedente do quadro. sem verb-a por onde po~sa correr 
u de~eza até 3'1 de dezembro de 1920-. 

A Commissão de Finanças entrega ao voto da Camara o 
seguinte projecto de lei: 

O Con~esso Nacional decreta: · 
-A.rt. _1." Fica o· Presidente da Republica autorizado a 

abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de seis 
·contos. ·seiscentos e ·noventa e um mil -quinhentos e dez ré i!; 
(6 !.69-Í$51.0), que se . dést fna ao pagamento de Felippe Mon
teiro de .Barros, reint~rado. em virtude de sentença .· judi
ciaria, por decretO de 29 de maio utimo, no carg0o de chefe de 
seccão d~ Alfandega de Santos. Imp-ort~m. naquella somma os 
vencimentos relativos ao periodo de ·29 de · maio a 31 de de-· 
zembro . de i 920. · 

·_Art. . 2.0 ·Revogam-se as· disposicões em contrario. 
. · SaJa das Commissões. 14 de setembro de 1.920. ~ Ai" 

berto Maranhão, Presidente. -;., Baltliazar. Pereira, ~elator-.-----: 
. . . . . . . . . . . : . . ~. . .... ... . . .. . - . .. . 
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· Or;ta~CJ .Rocha. - Celso Bayma. - Oscur Soares. ,.-Octavio 
~l!anoabeira. - Antonio. . Carlos . - Sainpáio · Corrêa. 
So#a Castro . ....:- ·ftamiro Braga. - Pacheco Mendes. 

• MENSAGEM A ·QUE · SE REFERE O PARE<:ER 

· . Srs. membros -do Congresso Nacional - Remettendo~vos 
a inclusa ex-posição do Ministro da Fazenda sobre a necessi
dade de . um credito especial de 6 :691$510, para . pagamento 

· dos v~nciméntos relativos ao periodo de .1 de junho a 3t de 
õezemhro do correntH arino .e que são devidos a Felippe Mon
teiro de . Ba!'ros POr ter sido reintegrado no logar dê · chéfe de 

. secção da Alfandega ·-de Santos, em virtude de sentença judi
ciaria, tenho. -a honra de vos solicitar a competente autori
zação para ·a aber~ura do alftidido credito. 

Rio de J:meiro. 26 de agosto de 1920, 9'9"" da Jndependen-· 
cia e 32° da Republica. - Epitacío. Pessóa. . 

. ·-E:.tmo . . Sr .. Presidente da 'Republica .' -. - .. Em virtude . de 
s~ntimç.n, . Iudic.iaria,.-Felippe Monteiro de: Barros foi, por de
creto de J~9 de ·m:a~o findo~ rei~tegrado no logar de chefe de 
secção da ·Alfandega de Santos. . . . 
. . . Tràtá.:se, .portànto; de úrri · ·ruriccionario ·excedente do 
ql.ladro, cujos vencirhéntos, por fa!tá de dóíãcão or.çá:meiita-

-· ·riá ádequadá, só Pbderãq ser pagos· por meio tlé um credito 
especial. · · · 

Segundo o calculo feito. os · vencimentos. refe-rentes ao 
TJPriodo comprehendido desde a data da reintegraçãô . até ·ao 
fim do anno, importam _em 6:6'9'1.$610. , . _ . 

E, como dependa de prévia autarização legislativa, a 
abet'Lul'a ·do· ·credito necessario para occorrer a tal ,pagamento, 
p~o a V. Ex. providencias no sentido pe obtel-a. 

Rio dé Janeiro, 26 de agosto de 1920 .. ~ TI_omero Ba
ptista. 

N; 400 - 1920- _,.. ·· 
., 

-·~~. 

. . . 
Abre o credito f!Special de . 5 :384$5-'U, parn paaamento .. a D ;. 

. l esuina da Cruz Rondelli 

·. . ·O. Sr. Presidente <la Republica, a fim de cumpri!' decisão 
,j.udiniaria de ultima instancia, pede ào .Congresso, em men
sàgein de 18 di'! agosto findo, autorização para ab:rir' o . cre
dito de 5 :38'4~531, destinad() ao · pa~menfo àas differenca·s 

·de monf,Apio dP. D . .Tes\iina dà Cruz Roiülelli; viuva do enge
. . -nheiro chefe das obra.s . . do · pórto_ de Recife, .. Dr. Constantino 

Ro~i?~lli.: D,_. -~esuin;ijnwryeio cjomo ass~st·ente na.;~cção- pro
-posta ; ~ontr~ a Fazend3,_,copela VlUVa e fllhos do ~&tro dQ. 
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Supreitlo Tribun~l Federal, Dr ~ ·-A:merico Lobo Léite Pereira 
os quaes já. obtiveram do Congresso .. Q credito necessario ao 
seu pagamento . . . . . 

A Commissão. de .Finanças entrega ao voto da r:a.mara 
o segt.liílte projecto de lei: . . 

O Congresso NaciOJ;!al decreta: 

. Art. . L., , Fica o Presidente da. Republica autorizado a 
. abrir. pelo . . 1\finl.sterio da Fazenda, o credito especial de cinco 

c·ontos tresentos P. oitenta e quatro mil quinhentos e trinta e 
um réis '(5 :384$531), destinado . ao · paga.m~nto, por· diffe

·renças de montepj o P- em virtude de sentença judicíaria, de 
D. Jesu.ina <la ·Cruz Rondem, .vi uva do ·engenheiro chefe das 
obras .do .porto de Pernambuco, Constantino Rondelli. O The
souro desr.ontará daquela soniina as contribuições de' riionte:-
pio e devido~·impostos sobTe vencimentos. 

· · :Art. 2 . .; Revogarit-se· as . disposiÇões em ~ontrario . 
. Saia das Cornmi~ões, Ü de. setembro de {920. - Ál..; 

1,erto Maronhiio. ,__;;__ Balthazar. Pereira, .. :Relator. - Cél.~c> 
Bayma. --. -· ·Oscar Soares. - .Octavio. M"ángabeit-'a. - Sampaio 
CQ'rréa_. - Souza Castro. - Josi'f:lo -de Arau.io. --:- ·A. Carlos;:_ 
Pacheco Mendes. - Ramiro. Braga. 

MENSAGEM A QU& SE ·n.wmE. ·o P.A!\ECll:R. 

. · Srs. Membros do Cone"l'esso . Nacional - Remettendo-vos 
. a inclus~ exposj<;ão do .Mimstro da F:~;zenda,- sobre a neces
sid~àe. de um credito especial d.e 5 :3~4$531, para pagamento 
a D. Jes:Uin!l. da. Cru:í:. Roildelli, efu virtude de sentença. jtidf
ciàr.ili, . te~tio: à llónra de vos solicitàr á eornpet.ente . autori
:zacão pa.~a a abertura do a1hidido credítQ. · · . 

Rio d~ Janeiro, Ü~ . de. agosto de 1.920, 99• · da Indepen-
dencia e .32• da Republica. - :.'Flpit'acio Pessôa, . . . · · 

.......... 

Exmo. Sr. Presidente da Repuhlica ~ Por carta· preca
tor1a de 25 de junho findo, o Juízo Federal da 2• Vara do 
Districto . . Fede.ral requisitou deste ministerio :fó.~se. 'paga . a 
D.. Jesnina dn Cruz Rondem: viuvá do engen~~iró chefe ·das 
Obras do. :Porto . de Pernambuco;. Constantino Rondellit · a im-
portancia de 5:384$531. . : . · · . 

O direito -a essa . pagàmento foi-lhe reconhecido na acçãq ., 
proposta contra a. ~Fazenda . pela vi uva e filha do ministro 
do Supremo Tri.hunal Federal, 'Americo Lobo Leite Pereira. 
pa:ra .o f~m de lhes ser: ~ a-ssegurada uma pensão de .. montepio 
correspondenté · á metade do · ordenado .daquelle magistrado. 
~ na qua.I -a . referida · eiequente e sew :fi}lhos interv~eram 
çomo · ass1sten~es .. 

,... 
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ANNAES DA CAMARA ! 

. 
De :lccôrdo com o que se praticou para o caso das A. A., 

· torha-se preciso solicitar do Congresso Nacional .a necessa
rza autorização para· a aôertura do credito especial com que 
se tem de occor:rer ao 1)agamento deprecado. _ 

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1920. - Homero Ba
ptista. 

.N. 401 - 1920. 

'Ali?·e o credito especial de 138:539$.3!U, ouro, para entregrz 
ao Governo do Maranhão da. importancia correspondente 
á ta:ta de ~ o/o ou.1·o · 

Solicita o Sr . Presidente da R.epublica, em mensagem de 
2 deste mez, a -autorização do Congresso para ser aberto, .pelo 
Ministerio da Fazenda. o credito especial -de 138:539$324, 
ouro, ai'.tm ~e ser entregue ao Governo do Maranhão a im
portancia da taxa .de 2 o/o, ouro, arrecada'da sobre o valor 
ot'ficial · da importacão pela alfandega do mesmo Estado, nos 
exercicios de 1917 a 1919 com destino ás obras do porto de 
S. Luiz. O . Governo do Maranhão é o concessionario dessas 
obras e, nos. termos do art. 2D, n . IV da lei n. 3.644, de 31 
de dezembro de 19i8, assiste-lhe o direito ao r ecebimento 
das" quantias que se destinam ao ' seu custeio. 

A exposiçã'o d.e motivos do Sr. Ministro da ~azenda jus
tifica o bredito daquella somm.a. 

A Commissão de· Finanças entrega ao voto da Camara o 
seguinte projecto 4e lei: . · 

O Congresso Nacional decreta: · · · _ 
. . 

Art . . i." Fica o· Presid-ente da R.epublica autorizado a 
abrir, pelo ·Ministerio da Fazenda, o credito de 138 :539$324; 
ouro, afim de ·ser . entregue ao Governo do Maranhão. a im
portancia . da taxa de 2 . %, ouro, arrooadada, sobre o valor 
officiál da importação . pela alfandega do mesmo Estado, nos 
exercícios de 1917 e 1919, com destino ás obras do -porto de 
S . Luiz, das quaes · é eoncessionario aquellé Governo. _ 

Art. 2 ... Revogam-se as disposições em eóntrario. 
Sala das· Commissões; i4 de setembro de 19-20. ·- ·Alberto 1 

Maranhão, Presidente. - · Balthazar · Pereir~ Relator. · . :_:_ 
·· Octavio Rocha. - · Celso Bayma. -· Pacheco Mendes. - · Os
car Soares. - Antonio· Carlos. - Octavio Mangabeira. __, 
Sampaio Corréa. - Josino de Araujo. -· - Souza Castro. 

MB~SAGEM A QUE SE RE~ Q PARECER · . 

· Srs . membros .do Congresso Nd.cional·~ Remettendo-vos 
a . inclusa· ex;posicã-o do Ministro da Fazenda: sobre a n-e~esei-
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da de de um credito' especial d-e 13.8 :539$32-i, ouro, para o fim 
de ot:cot-rer á entrega ao Governo do Maranllã.o da import.an- · 
ci<t cor-respondente á taxa de 2%, ouro, sobre o valor official 
da imporJJacão que a Alfandega do mesmo Estado arrecadou 
nos exer·~icias de 1917 a 1919, com destino ás obras do porto 
dt; ::;. Luiz, Lenho a. honra de vos soilcitar a competente auto
r;:,.a:~ão pal'a a a:berlura do alludido credito. · 

Rio de Janeiro, ~ de setembro de 1920·: ggo da Indepen
úencia e 32° da Republica. - Epitac-io Pessóa. 

"Ex-mo. Sr. Presidente da R:epublica - Segundo a lei Pu
mero 3. 644, -de 31 de dezembro de 19iS, ar t. 2°, n. IV, a im
DOrtancia arrecadada nos differentes portos da Republica, 
corrE}S;POndente á· taxa de 2%, ouro, sobre o valor official .da 
importação, seria escripturada no Thesouro Nacional, sepa
radamente, a:Iim de ter applicacão, opport'unamente, ás obras 
à06 refe-ridos p-ortos. . 

. Neste c~so, portanto, se acham as im:Portancias que a . 
Alfa-ndega do Estado -do Maranhão tem arrecada-do a titulo 
da,quella taxa. · · , . 

· Sendo ·o dito . Estado o cessionario das . respectivas obras 
do porto de S.' Luiz, a-siste-·Lhe o direito ·ao recebim~nto -das 
quantia.e destinadas ao seu custeio. 

Segundo apurou a Directoria Geral d-e Gontbailidade Pu
. blica e o Governo <h Estado acceitou, sobe · a: 138 :539$324, 
. oriro, a importancia que deverá ser entregue .a esse, rrelati..:. 
vamente aos tres. ultimos exerci-cios .encerrados: · 

A entrega, porém, -só poderá ser effectuada por meio da 
abertura de um credito especial, por faltar dotacão orcamen
taria com que, no presente, -se poS6a satisfazel-a. . 

Trata-se, . pois, de providencia que depende de prévia au
torizaÇão legislativa, motivo por que peco a V. Ex. se· digne 
àe promovei-a. 

Rio de Janeiro, 2 de setembro ~e 1920 . - Homero Ba- ·· 
p_tista. 

N . 400- 1920 

Ab·;·e o c1·edito supplementa?' de 80:000$~ á ve1·ba :uo do or
çam{Jnto · elo ~finis.terio da Fazenda 

Solicit.a o Sr·. Presidente. da R.epublica, em mensag-em de 
26. de agosto. findo, o credjto de f30 :000$, . supplementar · . á 
verba 34a <dnspeccõoo de repartiçõ_es de Fazenda e outros ser
viços extraordinarios do orçamento. da deSjpeza - do · Ministe
rio da Fazenda, no actual exereieio .. A verba consignada. é de 
2'~4 :000·$; mas o Sr. Ministro iniorma. que os gastos até 31 
de maio ultimo subiram a 243:550$ i'estando apenas o saldo 
de 450$000. · · . . • 
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Torna-se" p.reei.go de aceOr:do com os . calculos do The..: 
sourd, .o accresciroo de ~O: 000$'000. 

<Por essa verba são custea<lo.s serviços os mais impor
t:.mtes; cuja execução não deve ser . prejudicada·· com a . falta 

. do credito para S;ltiefazer as r~spectivas despezas.~. 
Deante de taes... r azões, a Commissão de F inança!'S entrega 

ao voto da Camara o seguinte proje.éto <le lei: · 
- O Congresso Nacional decreta: 
Art. i. o Fica o Sr. Presidente da Republica autorizado 

a abri-r, pelo Ministerio da Fazenda, o credito de 80:000$ 
supplementar á verba. 34a do or~.amento da despeza «lnspe
cções de repartições de Fazenda e outros servicos extraordi
nafios.>. 

Art. 2. o Re'\.·ogatn-se as dispos;cões em contrario. 
Sala d-as Commissões, 14. de seteú:lbro de i 92.0 . ...;._ Alberto 

Maranhão, Presidente . .._ Baltkazar .Pereirá, Relator. --Celso 
.lJaym,a. - Octa,vio Rocha. - Oscar Soares. ·-·- Octavio Man
gabeira. · - Sampaio Corrêa. - Souza Castro. - Josino de 
Aràuio. - Ram.iro Braga. - Pacheco Mendes. - Antonio 
Carlos. 

:~Ü:.~SAGEM A QUÊ SE REFERE O PARECER 
: .-. 

Srs. Membros do Congresso' Nacional - Remettcndo-vos 
a inclusa exR~sit;ão do Ministro da Fazenda sobre a necessi
dade de um .credito c!e 80:000$, supplementar á verba 34·~ 
dnspeeçã<i da:51 Repartições de Faienda e outros servi~,~os ex- · 
traordinarios»; -do vigente orçamento do mesmo . ministerio, 
tenho a honra de vos solicila1· a competente , autorização p~ra 
a abertura. do ·anudido Cf'edito. · 

Rio de Janeiro, · 26 õc a;;osto de 1920, 99° da Independen
cia c _32•. da· Hepublica. - Epitacio Pessôa·. 

Exrno. Sr . Presidenlc . da Republica - O vigente orc:a
·nJenlo deste ministerio dotou a verba ·34", «<nspecção das Re
partições de Fazenda: e outros · seryiços_ extraordinaríos», com 
a ~mrorLà.ncia de . 244 :000$000. · · - . . 

Pois bem, até 31 · de maio deste nnno, as despezas que 
correram por conta da mesma verba se elevaram a réis 
243 :5~0$, deiXando um saldo . derriasiado insuffieie~te ·para, 

- attender ás que já., se acham autorizadas parà ser effectuadas 
durante o resto . do exercicio. 

· E, segundo os calculos. feitos, as despeza.S presumíveis até 
o encerramente do dito exercício orçam ·em SO :4.70$000. 

· Aproveit!!.ndo o sai do exis.tente. a verba fica. carecendo d~ 
pma supplementai;;ão · de 80: 000${}00'. · 

. ' . 
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Por P.Ssa verba são custeados serviços os mais importan
tes, cuja exe<:ução não dev-e ser prejudicada com a fali a de · 
credito _para satisfazer as respectivas despezas. . 

. 'raes são os motivos que me animam a s..ol ici Lar do· V. Ex. 
· as ··necesarias providencias no sentiC.o de ser obtida autori

zacão do Congresso ~racional oara a abertura do credilo sup
pleme-ntar na importanc:ia pricisa. 

~ . . . 

Rio de Janeiro, 26 Je agosto de 19.20 . - Hom'3ro Baptis.ta. 

~ 403- i920 

Abre ·.-6 · c~·edito de 21 :759466, swpplementar á ve-rba f 6• do or- . 
çamento viaente do -~linisterio da Fa;;;enda 

O Sr. Presidenle da Republica, em mcn:>agdm de i8 de 
agosto. findo, pede autorização para abrir o ct·edito de r-éis 
24:i59'$466, supplementar á verba i6\ ·do orçamento da dcs..:. 
peza do l\finisterio da }"'azenda, na su~onsiguação destinada 
ao .. «levantamento do ca<!astro dos proprios naéionaes, inclu
sive a aviventa(:ão aos rumos da faz enda nacional de Santa 

. Cruz e diarias {}o pessoál twhnico:.. 
Na . exposicão abaixo transcripta, o Sr . Ministro dá as 

raz~es que det~rminam ú necessario augmento · daquelle des
pendio. . ·. · · 

-Entresam<>s ao :voto da Camara <> seguinte projecto de 
lei : · · 

O Congresso 'Nacional decreta: 

.. ArL 1.0
• Fica o Presidente da Republica au toTizado a 

a.lrrir, pelo ~lini-s.terio da Fazenda, o · credito de 2 11:759$1166, 
supplementar á verba 16•, do órcamento daquelle ministel·io, 

·na sub-<:onsignacã-o destinada ao ~evantamento do cadastro 
dos proprio.s nacion31es, inclusive .a aviventação dos rumos . da 
faz.enda naeion~l de Santa Cru~ e diarias do pessoal technico. > 

-Art. 2.~ R.evogam-se as disposiçõe& em. contrario . 
. . -Sala d.a:s C~mbsões, 14 ~e. setembr<> de 1920 . ...,.:.....: Álbcrto 

Ma1·anhão, Presidente. - Balthazar Pereira, Relator. -:- Celso 
i:Jayma. - Octavi o Racha. - Oscar Soares; .:.._ Octavio' Man
gabeira, - .Sampaio Co-rrêa. -· - So~za Castro. - . Josino de! 
A1•szujo. -Antonio Carlos. - Pacheco Mendes. 

M ENSAGEM A .QUE SE· REFERE O PARECER 

~ 

. :srs. Membros do Congres-so N.acional - Remettendo:-v-os a: 
!nclusa ~xpos.iç~o do Ministro ·· da _Fazen~a, _sob~ e a I;~c~ida<i.~ 
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d·e um credito. de ·~4 :759$4.66, supplement.ar· á verba 16 .. do 
vigenLr. orçamento do mesmo ministcrio, s ub-consignaçãO« Para 
o · levantamento do -cadastro dos proprios nacionaes, inclusiv(} 
a aviventacãD dos :rumos da fazen{ia nacional de- Santa Cruz c 
diarias •do pessoal technic{)~, · tenho á honTa àe vos solicitru- a. 
competente autorizacão para a abertura do alludido .credito. 

- Rio de Janeiro, iS de agosto de 1920, "99° oo Independencia. _, 
e 32° da R!epubli-ca. - Epitacio Pessõa,. . 

Exmo. Sr. Presidente da Republica ·- No intu,Uo de or
ganizar definitivamente <l cadastro -e tombamento dos proprios 
nacionaes desta Capital, este ministerio designou uma com._ 
missão especial, confiando -sua chefi-a ao Sr . dil'ector tecllnico 
da Directoria do PatrimQni-o Nacional . 

Ficou então resolvi-do que as despezas d•essa commissão 
fos.sem cu.&tea:das pela verba -16A e i3ub-.consignagão ~ara o 
levantamento do .cada,stro d-os proprios ·naoion.ae&, · inclusive a 
aviventação dos rumos da Fazenda: Nacional de Santa Cruz e · 

· diaria do pessoal · toohnico:., . rubrica essa, como se vê, pela. · 
qu~l correm as -despezas c<nn serviços importantes e todos de 
oaracter inadiavel . 

. Desfalcada, porém, a dita verba . da quantia que foi dis
Lrahida para o pagamento daquella co.rrimissão, os serviços que 
~>ão . ordinariamente estipendiados pela mesma ·dotacãc;> or~
mentaria Iião poderão se.r mantidos em activídade, por falta 
de saldo que os oo.rri:pórte. . · . 

Só a supplementação da. verba será capaz de evitar 'esse 
1-lrejuizo para. o serviço publico. 

;Segundo a demonstTação feita pela referida directoria, o 
credito para tal fim sóbe a 211 :759$11:66. 

· E oorno .a respec-tiva abertura depende de autorização do 
_ Congre5so Na~io.ool, peço a V. Ex. se digne ode promovei-a. 

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1~20. - Homero. Bàptista.· 

N. 404 - 19:2.0 

CorMÚic-l'a p_ro-n~ovido a capitão o 1~ ten.etrbte Carlos de . A-ndr~ 
Neves, mQrto na F''tlnça; corm, parecer (avo.ravel oos Com- . 
missões de Marinha e Gv,e1·ra ·e de Finanças 

(Vide pr~jecto n. 616, de 1919) 

· O projecto n . -616, de 1919, traduz uma justi:;sima home
nagem .a ser prestada: a uni jo~'en e distineto .ofd'idal ,do Exer
cito morto por ocoos1ão da ultlma guerra,. em qlle tomou part~ 
como um dos ·. valorosoS ll:epresentantes do Exercito brasileiro~t 
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O 'i" teneuLe Cal'l-o:; de Andrado 2\ c.ves foi ac~.:ommetlido 
do _mal que o viGt.imou, qumu.J.o S('- achava na linha de :fogo c 
I·es1stiu tenazme-n t e ao convite qu e: lhe foi Jeito de retir-ar-se. 
para -racebe.r melhor t.ra.tamrmU:l. 

Em vir'f..ude dei'sa res ís Lcncia o Iual ag·l,'Tavou-.~e e Joi elh:o 
t1·.ansportado pa1·a . I\ieaux em tão procario estado de saud~ 

· que veiu a fallecer . Foi IJ unico que adocc.eu e morreu no 
{ront. · 

E ' io-signifü;ante o r dlexo que :sobr e as Jinanc;as do. pai:r. 
terá essa promoção, justa. [IOr" todos os ptulos e co~t~a;;radora 
do uma bella conducta. 'lll*2 mt~ree-e ser imitada. em oecasiões 
seme.lllaotes. · 

Como cit•t.:um.stancia paJ-titculat· relov<t notar que o Lencntu 
alludido p1~rte.n c.e a uma familia de br avos, sendo neto do ;;lo-
ri·oso Barão do Triumoho. . 

·Por taes fundamento~, a Cornmissão de Marinha e Gu~rl'a 
opina pela apprnvação do projecio, 

Sala das Commissões. zg de julho de tno. - Sirneão 
LeaL, Presidente e Relatoi:. - Antonio Noa·uci;-a. - Ott O'n-'i 
Maciel. - Percí1·a Leite .. - Joaq·uirn Oso1·io. OsO?'io de. 
Paiva. - ·salles Filho·. 

Parecer 

O proj ccto n . 6-16, à c 1919, da iniciativa do illustre Depu
~:~.do., Octavio Rocha, considerando como promovido· a capitão 
o ·1" tc~nente Carlos de Andrade Neyes, na vespera de seu fal
leeimento, em França, por occasião da ultima guerra euro
péa, só póde merecer sympathía dest a Commissão, como ho
menagem, que traduz, á memoria d~ tão . brioso e distincto 
official. · 

A promoção é o premio devido ao mallogrado soldado, 
que o conquistou pela heroica abnegaoão de sua conducta, e é 
c meio . pelo quat a Patria :reconhece não só a valia dos seus 
serviços de guerra, como a elevação dos seus sentimentos de 
b onra militar_ · . 

O aspecto · financeiro do projecto, assumpto primaciai 
. c as cogitações desta Commíssão, não é de molde a <>bstar a· sua 
r-tpprova~.ãp, ao . contrario a favorece, pois insigníficaJ?,te é' o 
onus que aca;~retã. ao Thesouro-

Por taes fundamentos, c de plen0 .accôrdo com o parecer 
da Commissão de Marinha e Guerra, recommenda a Commis
são de Finanças o presente projecto ao voto da Camara . 

Sala ·das · Commissões: H de · setembro · de 1 920. - Al
berto lif.anmhã'o, . P:residente. ·- Souza Castro, Relator. - Bal
thaza~· Pe1·ei1'a. - Celso Ba11ma. - Sampaio COT1'êa. __;.. Anto
nio Carlos, vencido. - Ramiro Braga. __, Oscar Soáres. . .. 

c.- Vol. VJn t7 
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. l'HOJ gCTiJ "\. 016, DE 1\JZO 

O Con;;rcs~o Nacional decr~ta: 

Art.. 1.0 E' consideraclo como tendo sido promovido a ca
pilão, na vespera ele sua morte·. o 1 ~ tenente Carlos do An
drade Neves, da arma de artilharia, morto na Franca, por 
occu~Hl.o da ultima guer:ra. · 

Art. 2." Revogam,-se as disposições em eontrario. 
Sala das sessõe:::, 10 de dezembro de t919. - o~ta·vio 

li.oclta. 

Prot;ideru;iil soln·e constracçi.io de .casas, populm·es 

A crise de habitação -no Districto Federal, irradiando-se 
pelos Estados da Federação, passou da phase de simples crise 
cconomica para um problema genuinamente social affectando 
toda~ as classes nas suas .relações de ordem jurídica, e.co-
n.ornJCa e mera!. . 

Tamanha crise, aggravada pela impiedade dos especu)a
dores de todos os feitios, gerou um estado de espírito tão in
tenso que se con.-erleu em elamor perenne riãó alcançando a 
revc1ta devido a índole pacifica das populaç.ões. 

Essa erise, portnrbando a drculacão de todas a:; ene.l'gias 
. augmentou, durante o periodo da grande · guerra e, com a paz, 
' assumiu proporções assustad,oras, máo grado o cansaço que 

um lustro de luta gerou nas raças que se bateram. pelo mesmo 
.. ideaL . · . 

O problema. soc.ial ·ampliou a sua peripheria, attingindo 
a todos os paizes, pr~ovocando a àttencão dos homens de pen
samento· c de· governe·, congregando. por um instincto de con
servação, os individues de varios credos e côres que se orga
r.izaram em sociedades de defesa e combate, de appello e de 
ocção. ~ · 

Constituiu-se alfim em um problema universal, E a pro
va inccnteste está nas medidas que os governos e parlamentos. 
hão tomado, decretando !eis sabias, ora pela intervenoão di
recta do Estado convertido em instituto de assistencia e o~a, 
pela intervenção indirecta em recursos financeiros e medidas 
legaes. · 

A Inglater_ra que, dia a ·dia, passa da po.titica 'indivi
dualista para a estatista, agora mesmo, este anno, acab\1. de 
tomar providencias para solucionar 'praticamente o pro)>lema 
decretando provirlcncias cu,ia 'efficieneia. está se . fazendo 
sentir. 

Entre as pr!ncipaes medidas convém assignalar as se...
guintes: 
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Premio ofi'icial de 230 a 3GO libras esterlinas por cada 
casa a construir tendo surgido cerca de 50.000 planos de ha
bitações que pretendem obter os premios promettidos; 
· 1\IIoblliza\;ãO de gr·aucle numero de trabalhadores, cbrigan
do _os seus patrões a garantirem a. seus operarios trabalho 
continuo durante certo período de tempo cem a proméssa de 
pagar-lhes um salario minimo na estação invernosa e nas 
paralysações temporarias das actividades a que normalmente 
se entr~gam; . . 

O augmento de especialislas treinados mediante o apren
dizado intensivo de novo:; trabalhadores; 

A cre~ção de uma brigada volante permanente de empre
,gados constructores afim de se poder immediatamente atten...: 
der a qualquer necessidade de novas casas em um determi-
nado ponto. · 

Na França, onde a cr'ise augm.entou extraordinariamente 
com a~ destruições da· invasão gerrnanica, desde a lei de 12 de 
abril \!e '1906 os poderes publicos :·teem ccgitado, com amor, 
do mal, ~:;xpedindo 14 leis e sete decretos até a ultimá lei de 
31 de ma;:-ço de 19.19. · 

A legislaçã<) 1ranceza é uma maravilha de previdencia so
lucionadora do problema em todas as suas faces. 

Entre as melhores medidas pcdemos registrar as que di
zem respeito á· constit1-lição de comités de protecc.ão ás habi
tações a bom preço e de previdencia social; sociedades rela
tivas ás habitacões pnbres e o concurso. que ás mesmas podem 
dar os estabelecimentos de beneficencia nos departamentos e 
nas communas; disposições relativas aos segnros; indivisão ou 
~ttribuição dos immovcis ·em caso de fallecimento; immuni
dades fi:;caes; constituição e funccion~mento de sociedades de 
credito immobiliario; · emprestimos pelas Caixas de Deposi
tos e Consignaçõe~ podendo os emprestimos ás sociedades 
çonstituidas para a construcção de predios alcançar a somma 
df1 300 milhões de naneos com as garantias do. ~;overuo; as 
habitações para as. familias numerosas creadas pela iniciativa 
directa das communas. · 

Na Argentina houve um formidavel movimento de opi
nião, sendo apresentados na Camara varios ante-projectos -fir
mados pelos Deputados Mora y Araujo; Rodeyro, De Tomaso 
y Bas ·que constituem a maioria da commissão de legislação 
geral daquella casa do Parlamento vasando as diversas opi-
niões dentro e fóra do. Parlamento. .. · 

Os ante-projectos dão remedio .para o problema com as 
medidas seguintes, além. de outras: 

Modificação dos a~ts. 1.504, 1.507, 1.509, 1.583, f.604 e 
1610 do eodigo Civil; medidas processuaes; medidas de emer
gencia como sejam preços de locação e suspensão_\dos despe
jos; medidas fiscaes pela dispensa de impostos e. direitos al
fandegarios, pelo prazp de cinco annos, sobre os predios e ma
teriaes que se destinam. á construccão des mesmos. 

Longo seria 1, citar os paizes onde foram tomadas medid~~ 
§e~~!h~gtes ~-s que acabamos d~ ~m~ .. mera~~ 

'-
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Dada essa digressão subsidiaria devemos attender ·para o 
problema dentro do proprío paiz ora affecto ao nosso est1JdO 
e deliberação. 

A crise, no paiz, principalmente no Districto Federal, on
de a populaç:.ão é mais intensa, é a resultante de um simples 
phenomeriO accessivel a qualquer intelligencia: augmento 
sempre · crescente de população e a insufficiencia de casas 
dando-se dess'arte a m aior procura e a m enor offerta. 

. Emquanto a: população augmenta localizando-se de pre
ferencia na zona urbana, a insufficiencia de cà.sas tor.nou-se · 
~ensivel como é· facil demonstrar pelas seguintes preciosas in
-formações: 

Em 1906 existiam no Districto .:Federal 8!f.37 5 (·asas 
:(pag. 390 :d1o livro R r:ccn.searrtJento do Rio de Janeiro ) s,enqo 
c-onstruídas n os annos de 1907 a. i914, antes da guerra. 21.199 
casas e d e HH5 :a 1!H9, :foram construídas 5.13 4 casas, havendo 
urM differença para menos de 16 . .065 casas . . . · . 

Quanto a predio~ reconstruidos a differença é a seguinte~· 
d e 1907 a 1914 foram r econstruídas 5. 291 casas e de 1915 a 
1919, for am r econstruidas 1.134 casas, havendo uma diffe-
renca para menos d e 4 .157 casas. . ·. 

Até nos predios mcdif icados e. concertados a differença · 
para menos foi sensivel como se poderá constatar. Nos pri- · 
meiros: de 1907 a 19 1-1 :foram modificados 8 .839 e d e 1915 a 
:1919, 5. 203, havendo uma differ e:q.ca para menos, de 3. ~36 
modificações . Nos segundos: de 1907 a 1914 foram f eitos 
28.390 concer tos e d~" ·1915 a 1910, 11 .7fl1, havendo ·uma . 
differença, para menos, de 16.384 concertos. 

f 

Anrw s - Construidos ~- Reconstruidos 

1907 ..... . ... . . .. ... . ....... . .. ... . . 
1908 . . .• • •. • .••. .. ..... • . . . · •. ,. ,• .. •. . 
i909 .....•..... . ............. . .. . .. 
.1910 ......... . .. ... .. . . . ..... .. · .• . .• 
'i 911 • . ....... . .................... . . 
1912 . . . . .. .. .. . . . . ...... . .. '" .. . .. . . . 
i913 . . ... .... . . .. · ... . ........ . ..•..•• 
1914 ........ . .... . ... . .......•. •.• .•. 
.1915 ······· · ·· .· · ········ · ·····~·· · · · 1916 . .. ....• • .. · . . ............. · ..... . 
J917 •. •. ... . . .. •• . ...... . . . •. . . ..... . 
;1918 . • • •... •.• .....•. . , .. . ... · .· ..•.....•. 
1919 • . .... . . . ...•..•• •• ...........••. 

' ~ 

1.717 
1.796 
2 . :198 
2 .318 
3 . 189 
4.204 

. 3 . 928 
1.894 
1.016 

855 
1.272 
1.046 ' 

945 

600 
616 

1.191 
798 
556 
582 
551 
397 
257 
222 
262 
230 
163 

·Em i914 o declínio das construcções e reconstrucções é 
de · uma percentagem grande e, justamente, . a começal':' desse 
anno· ós precos de alu g-ueJ augmentaram sensl\:elm~ntc r.:.onfor- . 
me ·se evidenciará àa renda óo imposto pred1al, Imposto que . 
pela sua natureza; é de di~ficil inciden.cia. . , 1 
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O imposto predial, em 1913, rendeu 16.723$676$318, a 
maiOI· re-nda até então alcançada r. a começat' de 191á offere
c~u ai> scg·uinil:s cifras: 

.1~14 
'lfl15 
1!116 
1!)17 
H!18 
Hi19 

11 . 51.2 :';21$357-
17.642 :51009-f 

i7 . 956 : 163$94 7, 
17.540 ::351$67 4! 
17.760:591$614 
18. 762:941.$611.• 

· E ' de facil averiguação a -causa de ·=tão sensível diminuí.., 
ção de con.strucções que· se prolonga até depois da guerra.· 
x; · () capital que .se desvia de uma applicação outr'ora. !'en
dosa para outr·as ac.i.ividadcs que offerecem ao dinheiro me
lhores juros .e garantias. Durante os cinco annos de guerra 
o -capital a:pplicado á~ industrias e ao commercio f ruiu con
sideraveis proventos e, .presentemente, com a (;I'ise de nume
raria, os cmprestimos log.ram .juros van-t.a.josos. 

Capitalistas e particulares que aind:::. persistem na con· 
strucão. de .casas allegam que tres causas perturbam, quand. 
r:.ão difl'icu ltam, a a-pplicação do capital nas c.onst.rucçõe5 ur
banas: . . . ~ .<;.;. ,fj 

a) a .demorá e as exi:;encias na approvação dos pro,iectos 
c on;amcntos suhmett.iclos á Prefeitura,. sendo que as rendas 
cobradas pelas Jicen<:as de 190i a 1919 alcan~ar·am. réis 
1:1 . • 34 3: :~R7$6·4f5 . 

b) os _ pre~.o-a dos materiaes ele construcção de procedeu-· 
c ia nacional ·e estr-angeira; 

c) mão de obra. . 
Para c omprovar á. .sacieda.de ~aes affirmativas podemos· 

colligir dados idoueos com os ·quaes -construímos a .seguinte 
comparaç,ão dos pre.::;:os dP. matcr·in:es de con-atrucção e . da; 
mão de obra em ·19·J ,1 e em 1920 considerados no local da 
~N. ' 

Esoper.ifie,ação -Unidade -Em 1914-Em 1920 - ~-\.ugm~nto 

Çimento, ldlo . . ... ' ..... ~ 
Cal :virgem, ki1o • . .... , . 
Areia, m3 . . . ..... ~ 
Saibro, m3 . . . ......... . 
Pedra de alven-aria, m3 .. . 
Pedra b-ritada, m3 . . . . .. . 
Tijolos, mil . . . ........ . 
p~.rro em vergalhões e bar-

:ras, Jdlo . . .. . ..... . 
Ferro em peças IDI a i 0' r' e s, 

kilo . . . • . . ... ... . ... . 

85 320 2$0·%' 
·85 11.0 30%' 

iO.OOO 18.000 80%' 
6 . 000 1 o . 000. 7CJ.%' 

. 8.000 16.000 100% 
10.000 2{) .tJ.()0 100%' 
4{). 000 100.000 1.50%. 

400, 1 . l(OO 250'% 

300 1. 200 - 300o/o~ 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2410612015 11:52- Página 29 de 55 

ANNAES DA CA~L\R.A 

Especificação Unidade - Em i9i4 - · Em !920 - Augrcento 

A.(\0 em vergalhõ~s e barras, 
kilo , . ·- ........... 50u 1.800 260% 

'Aç.o em peças maio-res, kilo ~00 :1.600 300% 
Ferro galvani zarJo Hn t,u -

bos, kilo - ..... . . 500 2.200 3/tO% 
Chumbo para cntanamento, 

kilo. .............. 400 1 . . 600 ao o% 
Calhas de cobre, m1. ....... 5.000 10. Q{}() 100% 
Madeiras de lei em bruto, 

m3 .. . . .......... 100.000 200 .000 100% 
T;;.boag commum. duzia 24.000 48 . o-o o \ 100% 

· 'l'aboas de forro , 
\ 

·12ú'% m1 ... - ... 500 1.100 " 'I'a:boas de -soa~ho , m1. .... . 600 1 .300 115% 
Barrote-s ele soalho, m1 .... 2.200 4.400 1.00% 
Peças de madeira para te-

lhado e forro, m3 ..... . 130·.000 260.-000 10Qo/, 
Telhas p lanas, mil ..... - . 250.000 600.000 '· HO% 
P~dreiro (sa'larid méd~o) , 

hora . . ..... ... ... .... 65{)t 1.100 70% 
Ci1rpinteiro (salario médio), 

-hora - . .. .. . ... . . . . . . ~ 750 1.300 70% 
r~~tucador (sala.rio médio), 

hora . .. • • • • • • .. • • 4 ~ 750 1.300 70 % 
Ajudantes (sa-lari o médio) 

hora . . . . . . ...... . 3-50 600 70% 

Compar~ão d os prer;-os -de certos trnbalhos de constru
cr;ão compostos com os precos de material e de mão de obra 
(]Ue vigoravam em 1914 ~ ·em ·1920: · 

Especificacão - lYn idnd0 -- Em 1 !JH - Em 1920 - ~\iugm\mto 
Concr'e:to commum m3 . . . . . 35.000 95.000 17i% 
Alvenaria de pedra com ci-

mento. m3 ...... ... . 
Alvénaria de pedn com caL 

m3 . ... . .......... . 
· Alvenaria de tijolo 'com ci-

mento, m3 . : · . .. . . . . 
_:Alvenari.n. -de t ijo'Io com cal, 

m3 .- . . .... .. .. ... . . 
Embaço e reboco a cimento 

C) . . ' 
. n1~ .... ....... .. . . .. . 

Esbóço c reboco a ·ca l. m2 .. 
Caiação t>. co lia. s impl ú , m2. 
Soalho commum, m2 . . .... 
_Soalho -embl:i.tido n o eor::creto, 

.. m 2 . · . .. . ... . ; . .. ... · . . 
.Forro commum, m2. • .. .. . 

~ . . . .. 

32.000 

- 27. 000 

39. 000 
i 

36.00'() 

2.300 
1 .840 

000 
12 . 700 

9.000 
7. 700 

74.000 131% 

46:000 70% 

. 94 .000 141% 

76.000 111. o/a 

5.750 148% 
2.960 . t:O% 
1.600 100% 

26. 400 10-So/c 

18.000 iüO% 
1.6~ §.00 115%. 
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Especificação Unidade - Em i9i4 - Em 192ü 

Cobertura com telhas. m2. J3. 000 
))intura a ()[eo a tres mãos, 

m9 1. 500 
La-drill~os hy~nii.cos · · i~ie-· 

. riores, m2. . . . . . . . 6.000 
Ladrilhos ceramica nacional, 

m2. • . . .. .. . . .. .. .. 15. 000 
J.nrlrilhos porcellana em pa-

rede, m2 . . . . . . . . . . . . 13.000 
E::qüadrias (inclusive ma:r-

co.:: e ferragens ), m2 . . . 35.000 
:Vidro-s communs rm ,jancl-

1as, m2 . . . . .. . . .. ... 10.000 
H cw~st.imento liM ou fechado 

a c imento e cal, m2 . . :. 5. 000 

22 .000 

i:í.OOO 

12.000 

3~.000 

so.ooo 
7!). 00(} 

1.6.000 

1-ú.OOO 

Augmento 

/0% 

233% ·. ; 

100% 

133% 

130% 

100% 

·. Descontadas as dP-vidas propor~ões identiea situat:;ão se 
desenha nos Estados, mórrnent.e nas cSJpitaes e cid:vles mai!:= 
pL:pulooas. . · • 

·P erante tal ~itnar,.:'í:o os pode·res legislativo e P~~>(·u t.i\'o 
não :poderiam e:-tacionar como ~sphigens e felízmcnt~. n:-t 
C::~mara ·A na mais al-f..a adminisf.racão. nascen um movimr>n!n 
-de oc-eação no.s proj ectos aprrsentados ·e lia mensap-cm do Sr. 
Presidente da Republica ([Wl t'"XPÕP com clareza o problf'mn 
i) oo meios de o solucionar. · · · 

A consideração da Camara foram apresentados os p l'Oj•' · 
elos ns. 159 firmad-o ·pelos Deputados Francisco Bressanf'! '! 
Augusto de Lima, 578 firmado pelo Deputado Nicanor Na.•; · 
c;mento e 269, do Deputado Nabuco de Gouvêa. O pro.i ~~ttl 
159 autoriza a emissão de 200.000 contos de apolices d ~ "Llnl 
conto cada uma, que .serão entregues ao Governo do· Districlo .· 
F ederal para a ccmstruccão de 20.000 casas de seis, oito, 10 .. 
it e 15 contos cada uma, que devel'ão ser con~lnü,.ln:; r.oc:: 
termos do art. 1 O <lo decre.to n. 2. 4.07, d.e 18 de ja.Mif•) rlc 
HH, e -obedecendo a condições nos artigos s.ubsecruer.t~<; rlo 
~Pr.ojecto n. 159 . · · 
. Na primeira ana:lys e do projecto, ali:\s vasad) n_os rno!
des do d'ecreto n. 2.407. verifica-se que o mesmí> vl:ia nnl
c~mente resolver o problema no Districto F ede1'a1, quando 
eUe se gen:ernliza. ].}DI' todo o J)aiz. ,. 

. E. além . -disso, recorre ao processo sempre repeti tio <la 
.emissão de apo1ices, quando não ba:s.tassem · para perlul'har 
::1 vida financeira do paiz 1.0!2.137 :900$ de apoli.ce~ a.t0 3t 
de dezembro -d'e 1918. . · 
- · O projecto n. 578 encara a soluoão _'do pr.obl~ma pelos 

dcms aspectoo juridioo e financeiro .. creando noo arts . 1 o a 
s· a lei dp . inquilinato, cujo substitutiYo foi tma.nimP.rtH~nt~> 
n.!Js ign.ado pela Conunissão ode Financas 0 a Camara d~ve l?ar
t~·loticamente a·ppro\."ar -e nos ru·is. · 9 a H determina qu aes 
as prúvi(}encias o.~easarias á solu-ção economica. 
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O a.rL go .do projecto n . 578 -cogita <le medidas de ca
racter regulamentar, .facu ldade aliás que tem o Pode-r Exe
cutivo e o art. H -alvitre medidas que o projecto contempla . 

. O rn·o,ieoL9 n. 2GO, -do Deputr1do Nahueo de Gonvêa, de
termina a er·eaç~ão de umo ta:r:a cspr1c'ir1l rm·.oaressiva solwe o.s 
au.qrnentos de alugw:n:S rle cosa. como medida de i.rnposto sob1·e 
a renfla .. 
. . Pr!ogressiva. ou estacionar ia, toda c qualquer taxa que 
l::lClda. sobre a renda traz: o genuíno caracter de imposto so
bre estrt, pois a doul.l'ina ingieza .. def i n-iu o imposto de rcud~ 
eomo um «tributo soher, Pl'OVP.nLos da ll!'Oprir~dnde, das pro
l'issõc~s , do commercio e dos of:ficios.» 

Essa taxa poderia ~·osorver o problema quanto aos abu
sos .nos alugueis e não contr jbuirla para a ccm.s~rucçã-o de 
alguns milhares 'de casas precisas d. população da Capital da 
!tr:;pu blica. 

Accresce que, no orçamento da r eceft..• para o c.Ol'renLe 
exercicio, iniciou·-se o imposto sohre · a renda ~ cogitam do 
dar amp1itude ao m esmo. mov.imento esse de alt.o alcance pa
.tr totico, pois só são -deÍnocraticos e jus{;Os os impostos qu~ 
-irlcidam sobre a .renda. e a terra. 

Seja qual fór a finalidade. da ta. . .--:a do projecto n. 269, 
a sua execução para o Districto Federal, onde a capacida-de 
:t:dbutaria está quasi esgotada pelo simultaneo lançamento 
dos impostos federae~ r. munrcipaes, em Sllas diversas fór -
mas, seria evident~mente odiosa. · 

Os ar.ts. 4• e 5• são semelhantes aos assump.f{)S contidos 
no dBcr-eto n. 2 . -107. . 

Evidentemente. da leitura e analyse dos project.os r .eferidos, 
r..cnhum de:Ues contem a solução do problema como intelli
g-ente e p.ratica.mente est.á .contida no ··decreto n. 2.407, d•c 
18 de janeiro- de 1911, até ho.je sem regulamentação, retar
·dando sua observancia, cu.io-s resultados proficuos evitariam 
o .crescendo do mal a cujo appello .todos accor.rem com alvi
tres e ideias para 6olucional-o. 

Convém s alientar que o de~reto n. 2. 407, r eso-lve. o pro
blema no Distrie>to Federal e nos E sta-dos. onde a crise as-
s ume caracter bem grave. · . 

A pro-pria me-n\Sagem presidenciaL motivo d·este p::l!'P.~t>r, 
cvnsidera que «O .sy.stema adoptado pelo .decr eto n. 2.-107. · dP. 
19H é incontestavelmente o melhor c, nas suas linha~ geraes 
tr-,m . síclo prefe·rido pelos paizes adeantados. Devemos · r~i ~ . 
appellar pl'.in:cipalmente· par~y a in1dativa . privada f' Nmside
rar . os outros faetores vantagens fiscaes, auxílios indírectos,. 
etc.. apenas como elementos de integração e intensificação 
dei! as:». • 

o decreto 2. 407 provoca a iniciyativa privada para a 
construcção de .casas dando- lhes garantias de ordem juridica 
e favor es de natureza fiscal, forcando-as a obrigações e sobt'e- · 
tudo as exigr.ncías de ordem technica condizentes a " constru
roão dos predios.- e-scolha de zonas sahlb't:es, e regras de hY.-: 
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~ .giene saniíaria, corno se poderá constatar de sua Ieitura que, 
para melhor elucidação, faço publicar com este parecer. 

A mensagem do Sr.. Presidente da Republica chama a 
nttenç~ão entretanto para o § 1 ~ do a;rt. 7° do decreto 2.407, 
que · diz: «Os emprestimos dev·erão ser garantidos por titulolS 
ela divida publica. ou por hypotbeca dos predios r.onstruidos 
ra razão de 50 o/o (cincoenta por cento) do valor destes, e 
v~ncerão ju:ro de 5 o/'o ao ann'o além da taxa de amorti.zacão 
cumulativa, para ficarem resgatados no prazo maximo de 20 
annos», ac11ando que essa elevação póde ser de 90 o/o, con
forme aspiram os constructores em memorial rernettido ao 
.Governo e de larga publiCidade. 

, Outro ponto do decreto é o constante do art. 7" que au
toriza o Poder .Executivo a auxiliar as associações cessiona-
rias da ,construccão de casas populares com empresiimos das 
eaíxaa economicas, sendo que o valor total. desses empresti
mos n ão de,'e"á excede:r. annualmente. ao da metade do saldo 
verificado enke os depositos e as retiradas havidas· no atino 
anterior. · 

Essa restriccão do art. 7° vae · crear embaraços a acçã.o 
do Gove.Tno e a vida das companhias eessionarias, pois, o me
canismo das caixas economicas escravo a anachronicas for
mulas regulamentares ~ e a demora na entrega dos saldos pelo 
Thesouro, retardará a effieienc.ia. do proprio decTeto, diffi-. · 
cult.ando os recursos precisos que em transações desta natu-: 
reza devem ser ,Promptos . · 

O Banco ·do Brasil poderá ser o instituto para atLender 
a essas operações de credito, supprindo-se dos saldos das 
<Jaixas por emprestimos directos a esta, nos termos do citado 
art. 7". acCl'r:o>cP.ncln mais ~~ 'lo sobre o::: .iurn:=; hnjn pagos aos 
depositantes, isto é, os empre.:rl.imos feitos ás companhias 
cessionarial;, sejam de 5 lh o/o ao anho. · 

A mensagem e o projecto 578 cogitam do termino das 
. cbras necessa:rias· para a construcção das villas :MaTechal . 
Hermes e Orsina da Fonseca . 

A exposição do Ministro da Fazenda que acompanhou à 
mensag-em prelSidencial desenha a situação actual da . villa 
Marechal Hermes . Quanto a villa Orsina da Fonseca o seu 
estado actual é o constante da seguinte exposição do director. 
do Pa{Timonio Nacional . 

«r\. Villa Proletaria. Orsina . da Fonseca, situada na rua 
ào Jardim Botanico nesta Capital. tem inteiramente construi""" 
dos e habitados · 36 predios de dous pavimentos correspon-
dendo . a. 72 habitações par;:t familias de proletarios. . 

. Esses p.'I'édios obedecem a dous typG% differentes efu:ta.....
manho e se a~bam presentemente todos alugados, os maio....
res .á razão de 60$ mensaes e os menores a 50$000. 

· Rende, portanto,· a villa mensalmente 4 :000$000 . Dessa 
i~1portanci:l, 3 :MO$ são directamente recebi<ios pelo admi
mstrador·. e 360$ são descontados em folha de diversos func ..... 
cion~rios e operarias residentes na :vma.: 
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'A renda approximada de 1914 até fim do anno proximo 
findO. foi de 288:00.0$000. 

A área coberta pelos predios é de 8. 640 metros quadra-. 
dos ou 240 metros quadrados para ·cada p't'edio. 

Ainda. existe na villa um grande edifício dividido em 
dous corpos distinctos, entregue á Prefeitura que nelle instal
lou a Escola Profissional Alvaro · Baptista. 

Em ·191.6 foi em virtude de disposicão contida na lei 
r,. 3 .089,_de ~ de janeiro do mesmo anno, aber ta concu'l.'ren
cia publica para a venda global ou parcial da Villa Orsina, 
ten·do-se tomado para . base dessa conourrencia o preço de 
720:000$ ou 20 :000$ por predio, confortrré avaliação ante
riormente procedida pela Directoria do Patrimonio. · 

Essa concurrencia não encontrou licitantes . . 
Os predios estão em geral em máo estado de conserva-. 

Ção, necessitando de reparos internos e externos ~mo veriff
:;ou o Sr. MinistJro por occasião de ·sua visita . · Como disse 
acima a 2a Sub-directoria está encarregada de apresentar o 
orçamento dessas obras . . . . · 
: Parece-me que além· das obras qu~ são necessarias nos. 
predios, propriamente, outras devem ser feitas que' dizem 
respeito ao saneamento da zona occupada por essas constru
cções, pois ·o .ferreno . mais baixo do que o nivel da rua do 
J"ardim Botanieo é frequentef!lente alagado POT · occasião das 
chuvas, mesmo de pouca intensidade, o· que determina a es
~agnacão de águas que não encontram escoamento~. 

Melhor politica será a alienação dos predios das ct·uas 
'-·il!as aos funceionarios e operarios da União, por mensalida
des· e garantias analogas as alvitradas no decreto 2. 407, não 
ficando o Estado com o peso da administração desse patrimo
nio cuja historia é um attestadc da incuria na defesa dos ben~ 
patrimoniaes da Nação e a fallencia da intervenÇão directa 
do Estado em asswnptos dessa natureza. 

Incontestavelmente o decreto 2. 407 resolve com as alte
l'at}ões solicitadas na mensagem, nos projectos em andamento, 
na analyse dos inte'l'essados e outras aconsPJ.hadas pelos es
tudiosos cto assumpto, no actual momtmt:o, a. crise das habi-
tacões. . 

A crise no District~ Federal vàe além das babitacões .. E '. 
:O pauperrimo. mal que nos ameaca. com as fórmas. de crisP.s · 
de tecto, de alimento e trabalho , E'· o congestionamento da 
cidade pela plethora. de individuOs de todas as procedencias : 
nacionaes em . busca de melhor situacão ~impossível nos seus 
F.stactos' e <le estrangeiros nomades que procuram vencer !la:-> 
'cidades ém formação· onde a fórmula - luta pela vida -
jús.tifica todos os M.tos. 

Congestionam a zona urbana, depauperando-se pela roi
seria e pela indolencia, victiroa. no · mais das vez~s <1a difft>
rença aue sP.para, dentro do direito de viver, a humanidade 
~nt~e ~lasses alJ.ast<l!i~$ ~ P9~~-·- · 
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Não é sóment.e o tecto que .!'esolve o grande problema •. 
E ' mister · prescrutar e ver quão !a tal será para a. economia 

. nacional n. pe1·rla de: f anln;; yalores qu0 a meaçam desappa
tecer. 

A mobilização agraria deveria ser o inicio de uma oam
pá.nha, encaminhando para os campos os vencidos pela ci
àade com as suas tentações e as suas diffieuldades . 

. Solucionado que seja o problema das habitações os po
deres municipaes deveriam convergir as suas vistas para mi
lhares de entes que nos morros e nas ruas escusas, contri
buem pa:ra o augrnento da mortandade e do crime. 

Arreeadando dmante os annos de 1894 a !919 de imposto 
predial, a fabulosa quantia de 316.2:16:968$648 a. Prefeitura 
.sómente contribuiu para o àesc.ongestionamento da oidade 
construindo riuas nnicas villas cújas · despezas desappareeem 
junto ao volume de arrecadação de uma rubr:iea do oxça
mento municipal. 

Foram mais de cinco lustros de .indi!ferenca que se !lon
vrrler(lm Ptn 'i'n!l1J>Iirdda.rl(1, imrnt·rlonvPl. -pnrou;n!lo :l <'• rnuni
.<;jpio, pela sua natureza e seu fim, compete a solucão desses 
mágnos ::pToblemas que, em paizes cultos. constituem pro

·.grammas de pa:rfidos e movimentos de opinião. 
Exposto nesse parecer desalinhavado e falho, as idéas 

dominantes nos projectos, nn seio . da douta Commissão de 
Finanças c na mensagem do Sr. Presidente da Republiea, 
c;uja benemerencia se affirma· na promptidão e na fórma de 
solver os graves problema~ nacionaes, a Commissão resolve 
submette:r ao estudo e deliberaoão · da Camara o seguinte 
.vrojecto .de· !ei: 

I 

' . PROJECTO 

O Congresso Nacional deoreta·: 

iArt. !.° Fica o Poder Executivo autorizado ·a tomar as 
.~eA'uintes providencias, aem prejuízo dos dispositivos do de
creto n. 2.407, de 18 <le janeiro de i9H, que deverá ser sem 
demora ~re-gulamentado; com as alt:era.cões constantes do pre-
sente: · 
: a) concJúir, por administração ou contracto. a cotistru
~Gão das casas que. nas ·viJlas «Marechal Hermes, e ~orsinà 
·cJa Fonseca~. esteJam por concluir .~"") · concertar as que p:recí
!'-('m de rreparos. aprovei tando os matP.riaes alli existentt>s <' 
npplicando a r•sse serviço as rendas das mesmas casas; 
. b) alicnà:r, depoi~ de realizadas e avaliadas .essas ob·ras. 
nf; casas das citadas villas aos fnnccionarios. operarias e dia.:. 
-ri:;tas dn. União. dewmdo :l quantia rlas n.liP.n:JI;fiP;;; i-ic'J· f • il i \I J" f'~
fnd~~ :h; Pmplveza;:; fu ndada:::. par a obj ed ivo dn dPr-rl•f r, ?. Hl i , 
de 191~; · 
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. c) desapropriar terrenos no · Districto. Federal para .~ fim 
do mesmo decreto ou para dividil-os em lotes de 300 a 75Q 
meí:.Tos quadrados, e cedel-os a funccionarios, operario.s e dia'""' 
I·istas federaes ou municipaes que quizerem construir, por s~ 
ou por intermedio ·das emprezas· constructoras de casas popu...; 
lares, podendo o pagamento dos terrenos e das eonstruc~ 
sE:r feito por meio de desconto em folha até 30 o/o · ·dos ven-: 
dmentos e remuneraçõês que percebem; · . · · 

. d) entrar em accôrdo com a._ Prefeitura e as emprezas 
de transportes do Districto Federal, para estabelecimento de 
cadernetas de passagens ·nominaes com abatimento do preço,. · 
destinadas aos moradores das casas populares, e conéeder Q. 
mesmo favor nas estradas de ferro da União; 

e) applicar uma terça parte dos saldos das Caixas Eco-: 
nornicas a~.é á somma de dez mif contos ( 1 O. 000: 000$000h 
paTa a execução do presente pro.i ecto, sem prejuizo da au...: 
torizacão contida no art. 7• do supradito decreto n. 2.4071. · 
de 1911, no uso ~a qual poderá ordeJ+ar ao limite que ~nten-! 
der convenien.te .:.s emprestimos da Caixa Eeonomica, dire .... 
ctamente. ou por int.ermedio do Banco do Brasil, a um juro: 
de meio por . cento acima do que vençam os depositas na; 
mesma caixa, não excedendo as quantias emprestadas a 80 ~% 
do valor dos creditos dados em garantia hypothecaria·.; 

Art. 2.• Revogam-se · as dispos~cões em contrario.: 
Sala das Commi~sõe:! . em H de setembro de 1020. - Al..., 

bcrto .4Ja?·anhão. Pr-esi dénte. -- O sem· Som•es. Relator, , ---; 
Celso Bo!!ma. ....:_ Bozthazrn· . Perci?'O.. - . Pa.chec.o ll!en~es. __:..; 
Antonio Carlos, v ene i•d o perante ás I et.tras a, b e c . - Oc'ta
?''ÍO M on(lobeira., com rP.strincção. - Sampaio Co~·iJ·GO.~ com 
restricc;õcs. - Sou:; o CastJ•o . Ram.ú·o Bra(la, com ·restriccõe:: .; 
- O~tawio Rof'/w. 

Decreto n. 2. 4'07, de 18 de janeiro de 1911 - Concede di
versos favores ás associações que se propuzerem a con_. 
struir casas para habita:ção de prole.tarios ~ dá outras 
Pl'ovidencias: 

,_., O Prcsid'ento da Republica -dos Estados Unidos do Brasíi :: 
. · !<'aço . sab~r que o Co,n.gresso Nacional decretou e eu sa!!--
cciono a seguinte resolutão: . · 

Art. 1.. o O Poder Executivo concederá ás assocíacões que 
~c propuzerem a construir casas para habitação de proletarios; 
dentr_o ou .fóra do .perímetro urbanô desta · Capital, de accôrdo 
c,om 'os tyr)os e os :preços de alugu.el ·.Qu.e foren1 estabelec~dos ~~ 
no regulamento desta lei c nos lcrmoss do art. :1,•,. os favores.. 
~eguintes. :. · · 
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. . ar isenção de impostos de importacão e ta.x::t de cxpe 
(hcntc :>obre os rnaleriaes que se destinarem á:s referidas con
~Lr1lC<_\ões, cxcepio ma<leira. assim como de quae:::quer outros 
;mpóstos, fóros e laudemio:::, relativos aos terrenos c aos 
prcdios, sua acquisição e transmissão; 

b) isenção de sello federal em quaesquer conlra·ctos re
ferentes ás const rucções que forem autorizadas; 

c) cessão gratuita de terrenos, de propriedade federal, 
que não forem necessarios a outros serviços da união, ·a 
juizo do Governo. 
. Ar t. 2: o Só terão direito aos favores expressos no ar

tigo an~ecedente as associa:ç.ões que, sem o caracter de mo
nopolio, houverem celebrado com o governo do município 
contracto .para .construcções c delle obtido isenção pelo prazo 
de 15 anno_~, pelo menos; de todos os impostos e taxas ct:e
l)en<ientes <ia jurisdicção municipal, relativos á ar;quisi~;:.ão de 
~errenos, construcção, poss r:.• e transferencia. dos immovcis. 

J § 1. • A essa autoridade ficarão .ena igualmente subor
dinadas em tudo quanto for. con cernente á; escolha das zonas 
;para as construcções, aos arruamentos e aos serviços de hy
giene, ficando entendido: 

a )· que as construcções sei·ão feitas em teri'f~;Jos e zonas 
perJeit amente salubres e ruas que tenham, pelo menos, 15 
metros de largura ou estejam dbt•igadas a esse alargamento; 

b) que ·ás eonstrucções em terrenos baldios precederá o 
arruamento ;para a installação posterior <ios serviços de agua., 
luz e esgotos; 

c) . que cada predio terá entrada independente para uso 
exclusivo de seus Qccupantes. 

§ 2. 0 Tambem terão direito. aos favores do art. 1° as 
associações já: existentes, com caracter de mutualidade, entre 
empregados em serviços federaes, ficando sujeitos ás pre
scripções desta lei, excepto a condicão do :prévio contrac~o 
com a municipalidade, á qual, entretanto, se poderão di
rigir por intermedio do ministerio de que ·forem dependentes 
os mesmos ·empregados, para o fim de obterem as concessões 
de que trata o arL 2° . . . 

· ~.1\rt. 3." Serão cassados .por actos do , Poder Executivo, 
no todo ·ou em• parte, os favores acima concedidos, desde . que 
se prov~ em qualquer tempo~ . . · . _ 

a)' "tttte foram desviados da . sua applicação os mater1aes 
importados com isenoão de direitos; . . 

b) ·que o numero e fórma das divisões in:t.ernas de 9~al
quer das ca:sas tenham sido alterados, de manerra a mod1ftear 
o typo escolhido;, . 

c)' que o preço .do aluguel que effectivamente esteja 
pag-ando o inquilino s ej.a, de fa.~to, . superi?r .ao typo esc~
lhido, qualqu~r que possa ser, d1recta ou md1recta, a raz.ao 
.dessa differença. 
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Paragrapho unico. Gma vez verificada qualquer das hy-
. potheses acima figuradas, o Poder Executivo procederá. judi
cialmente con'tra o responsavel, pe1a acção competente (de
creto n. &48, de 1i de outubro de 1890), para haver as im
.portancias dos impostos até então dispensados, assim como a 
dos emprestirnos; de que trata o art. I.,. . 

Art. 4. ~ O. Governo estabelecerá, no regulamento que 
expedir, os varias typos ·de casas, cuja construcção. g:osari 
dos favores concedidos, especificando para cada typo o ma
terial necessario, o valor do seu 'custo total e o prei;o roa-: 
:x.imo pelo qqal poderá ser alugado ou vendido. . 

Todos os annos esta parte do regulamento será revista, 
para inclusão dos novos typos planejados pelo Governo ou 
por, elle acceitos, sob proposta dos interessados, e para sup
pressão ·dos· anteriores, quando convier; devendo-se atte.nder, 
nessa revisão, a todas as variacões do preco dos wmateriaes e 
da mão de obra. 

§ i. o Os typos de ccinstrucção, em hypothese alguma, 
serão de valor inferior a 5:000$, nas ruas,- praças e avenidas 
oentraes da cidade, ou de seus arrab'aldes mais importantes, 
€ o aluguel mensal não poderá exceder á somma correspon
dente ao juro brulo de 15 o/o sobre o seu custo, compreben
õido ·o d9 respectiYo terreno. 

§ 2. ~ A ·associação cons~ructora é obrigads. a vender, 
pelo preco corres]!ondente ao respectiYo custo, bonificado ele 
10 %, no ma:ximo, u. casa cl'fectivamente· occupada pelo lo
·catario que pretender aclquil'il-a, quer esse preoo lhe seja 
offerecido á vi~ta, quer haja sido .pago em prestações com 
oH a convencionadas, só podendo, porém, ser -obj ecto de venda 
as casas que constituírem habitat i~olado. 

§ 3. 4 A associação expedirá titulo provisorio de pro
vrieda-de ao Iocatal'io que se ,propuzer a adquirir o predio 
q'ue occupar, tomando em beneficio della um seguro de vida, 
líquidavel ao fim do prazo estipulado ou, por sua morte, em 
qualquer tempo, de. valor equivalente ao preco of:tioial do 
immovel,· se~undo o respectivo ty,po, eomtanto que a com
panhia seguradora esteja sujeita á plena fiscalização do Go- . 
vcrno e tenha por este a.pprovadas as tabellas de ;premios 
de seus seguros. Este. titulo só ficará annullado no caso de 
abandono ou caducidade do seguro, por falta de pagamento 
-elos respectivos premios, e conferirá. o domínio pleno desde 
o momento da liquidação do seguro. · . 

· § 4. o Os predios construidos coro os favores desta lei 
não. poderão ser sublocados a preç;.os superiores aos nella 
estabelecidos, nom gravados pelos seus adquirentes, de hy- ' 
potheca on outro onus real que possa acarretar a perda da 
propriedade, e. a. sua transmissEio só terá logar por titulo {fe 
sue cessão legitima ou testamentaria. 

; _Art. . 5 , o Sempre Que a associação .construetora desejar 
obter qualquer das isençõe~ referidas no ·art. 1 o, dever~ 
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provar que o terreno em que prctendet· construir não está . 
gravado por hypotheca ou outro qualquer ouus real. 

Uma vez deferido o .pedido, a associar;.i:i.o registral- o-ha 
no Tbesõuro Nacional, devendo o registro mencionar o typo 
e o valor da construccão projectacla, de · ac{}õrdo com as es
pecificações . do regulamento a que se refere o art. tlo. 

Art. ô. • Os requerimentos para isenção de impostos de
verão sempre referir-se a todo o ·material uecessario para 
cada casa ou cada grupo de casas, especificando a qualidade 
e a quantidade dos objectos a importar, bem como a re
lação numerica entre essa quantidade e as ~onstrucções au
torizadas, devendo o despacho (;!Ue com:eder a isenção abran
ger a . totalidade do refer ida material. 

Para tal fim os requetentes se. servirão de fórmulas im
pressas de accôrdo com o modelo que o regulamento deter
minar, o qual deverá: facilitar o confronto immediato entre 
o material necessario para as construcções projectadas, nos. 
termos <lo art. 4°, e aquelle que for objedo da isenf.Jão re
querida.·.· · . , · · i 

'Art . 7. o O Poder Executivo · fica auLo'dzado a auxiliar as 
associações cessionarias da construcc;.ão de casas l-'Opulares 
com emprestimos da Caixa Economica, sendo que o valor 
total desses emprestimos não deverá exceder, ànnualmen te, 
ao da metade do saldo verificado entre os deposltos e as -
retiradas havidas no anno anterior. 

§ t. o Os. emprestimos deverão ser garantidos por ti tu los 
da divida publica, ou por hypotbeca dos predios e.onstru idos, 
na razão de 5'0 o/o (cincoenta por cento) do valor destes, e 
vencerão juro de 5 % a o anno, além da taxa de amor tizaoão 
cumulativa, para ficarem resgatados no prazo ma:xirno de 
20 annos. · 

. § 2. o Quando forem objeclo de hypo thcca os pL'cdios gm- . 
vados com a condição de se tr ansferirem para o domínio 
dos· locatarios, o' emprestimo relativo será inte;;ralmente li
quidaao no acto da transfel!encia. 

Art . 8. ~ As associaçõés concessionarias serão obri~adas a 
pag-ar as . des.Pezas de fiscalização dos seus contractos, r eco
lhendo, por semestres! adeantados, as somm~rs que forem ar
bitradas pelo Governo. 

Art . 9. o Os favores concedidos por esta lei para o Dis
tricto Federal serão estendidos, com os mesmos onus e obri
gações, ás associa:ções -d(as capitaes estaduaes que t iverem 
obtido dos respectivos governos municipaes c dos Estados, na 
parte que a cada um delles pertencer, todas as isencões a 
que se referem' os arts, i o e zo. . . 

Paragrapho unico. Ao Governo àa União compet ir á, 
t ambem. neste dl.so, estabel~er ltypios :de coru;trucção, de 
accõrdo . com as informações . de seus . fiscaes, relativas . aos 
preços locaes, dà mão de obra e dos materiae~, assim como 
ao clima e d·emais condi~ões peculiares á capital . em que a 
~onstruc.çãQ sé . tiver d~ f~er. ... 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 11:52+ Pág ina 39 de 55 

,272 ANNAES !JA CAMAR...I.; 

Art. 10. O fallecimento. do .proprieta~io das pequenas 
casas, de que trata esta lei,. não obriga <i ,parLi!)1a do im
movei em quanto existirem herd·eirós mer..ores. A ttingida. a 
maioridade de todos elles, a partilha se fará, livre de quacs
qucr impostos de transmissão de heranç.a. 

Art. 11. Si o individuo que tiver üomeçado a comprar 
um immovel fallecer antes .de haver terminado a compra, seus 
ilerdeiros ,poderão continuar a fazel-o, nas mesmas condições, 
completando as prestaçues devidas. 

Ai'L 12. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, iS de janeiro de 1911, 90° ·da Inde,pen

dencia e 23° da Republíca .. - Hermes R. da Fonseca. -
Francisco Antonio de SaUes. 

l\'Iensagem: 

Senhores Membros do Congresso Nacional - Ao vosso es-. 
darecido espirit0 não tem de t:ert0 escapado a gravidade cada 
dia mais intensa do problema da habita,;.ão popular nesta Ca
pital e nas cidades mais populosas do paiz. Velho problema 
que ha muito brotou nos centros civilizados da Europa, aggra
;vado periodicamente por causas varias, economicas e politicas, 
como agora mesmo está succedendo por effeit0 da guerra. n:ão 
foi elle entre nós completamente descurado nos ultimo~ tempos 
do ini.perio e nos pl'imeiros annos da Tl.cpublica. Os decretos 
imperiaes n. 9.754, de 19 de maio de 1887 e n. 10.386, de 5 
de outubro de 1889, decorrentes das leis n. 3 .151, de 9 de 
dezembro de 1882 c n. 3.349, de 20 de outubro de 1887, 
art. 2°, paragrapho unico, procuraram resolvei-o na cidade 
do Rio de Janeiro. 

Os favores concedidos por estes deet·etos eram: 

a)' isenção, durante 20 annos, dos direitos de consumo e 
expediente para os materiaes de construcção, objectos e appa

. r·elhos que a · empreza concessionaria importasse para a rea
lização das obras; 

b) isenção, por 15 annos, çlo imposto predial.para os 'edi
ficios que construísse; a isenção cessaria si os edificíDs fossem 
alienados: 

c) 'dÍreit.o de d.esapropriaçã·o dos terrenos em que tivesse 
.de edificar, comtanto que nelles não houvesse edificio suJeito 
ao pagamento do imposto predial 01J isento deste por lei; 

d) a agua .necessaria para uso dos moradores das habi
tacões de uma ou duas pessoas, correndo por conta ela ernpre
~a as despezas da canal~zação interior. · 

A:pezar de haver . 0 Governo da Republicn. revalidado as 
concessões feitas sob essas normas legaes, nenhuma empreza 
pôde levar avante a ~X>D~trucoão de casas par' a o povo:' AÓs 
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azares fiuanc~iros e pel'lurba•Jões políticas tios primeiros annos 
do actual rcg1men tem-se atl1;:ibuido 0 fracasso desse, cQmo de 
tantos outros ideaes economicos, de que não escasseiam pro-
tJugnadorcs entre nós. · 

Nestes ultimo~ trinta annos muito lero crescido a popu-· 
lacão da Capital Federal, cujos 1nelhoramentos mat.eriaes ini
ciados em !902, si, por um lado, não ha negar, concorreram 
fundamentalmente pat;a O SCU saneamento, por OUtl'O, COID O pro
longamento c abertura dte avenidas e ruas c amplia~ão· de 
outros lograaouros publicos, recalcaram as camadas popula
res mais pobres para os morr6s, ao desabrigo, e para as baiu
cas e hábitMões coUectívas, desp:r.ovidas de hygiene, do centro 
àa cidade. 

Aqui não se fez como em outras cidades populosas da 
Europa, onde, á medi&a que se procedia. ao saneamento, pelas 
d.emolioões dos wilhos bairros anti-bygienicos e pela abertu
ra de novas vias e logradouros, parà.llelamente se -promovia 
a const.ruc~ão de casas destinadas á habitação do .povo. 

Foi certamente attendend0 ao constante clamor das clas
'tiCS men<ls abastadas, diante da. falta de habitações bygienicas 
na Capilal ·Federal, c da elevacão progressiva dos alug:ueis, 
que o Congresso houve por bem votar, · c- o Executivo pro:
mulgou. o decreto n. 2. 400, de 18 de janeiro de 1911, offe- . 
recendo íavores, julgados então sufficientes, á industria das 
construccões desse genero. · 

Taes favores, como sabeis, consistem em : 
a ) isenções fiscaes, inclusíve a do sello federal em 

quaesquer conlractos rcferent~s ás con.trucções; 
b) cessão gratuita de terrenos · de propriedade federal, 

tJUc não forem neccssarios a outros servicos da Uni§!l, a juizo . 
do Governo;. 

c~ auxilio peéuniario consistente em emprestimos, feitos 
pelas Caixas Eeonomicas, garantidos por títulos da divida , 
publica, ou por hypotheca dos predios construidos, na razão 
de 50 _«fc do vàlor destes, e vencendo juro de 5 o/c ao . anno. 
além da taxa de amortização, no prazo maxim.o de .20 ánnos. 
O valor total desses emprestimos não · deverá exceder, annual
me.nte, ao da metade do saldo verificado entre os d.epositos 
e as retiradas effectuadas no anno anterior (art. 7°, do oitado 
decreto). . · 

Por motivos até agora não explicados, já. :decorreram · 
nove annos sem que o Poder Executivo expedisse o regula
mento desse acto legislativo, como se fazia neeessario, pelo 
~l!u proprio contexto ·(art. 1°) e pela natureza mesma das 
operações autorizadas. , 

Logo. após a promulgação dO: decrete n. 2. 407, tornou o 
Governo da União a ·iniciativa de construir elle mesmo; nesta 
Capital, por administracão, dous grupos de casas dita~. prole
tarjas - · as Villas Marechal Hermes e·. Orsina da Fonseca. 

c.- vot. nu 111 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 2410012015 11:52- Página 41 de 55 

· 274 

):nterrompidas abrup tamente essas con~/cruccões e deixada.:: 
.sem administração. adequada, muitas ca!:las aé ambos os gru
po::; . estão por concluir e todas necessitam de reparos e oora.s 
cte conservação. A expo:ücâo jUllta, do l\tinisterio dà Fazenda, 
ao qual estão hoje subordinados esse.::i bens do patrimonio 
nacional, mostrará aos Srs. Membros do Congresso o estado 
actual e os resultados colhidos da intervencão C:irecta do Go-
:verno nesta .materia. -

Venho ha mezes colhend9.. a respeito· do estado actual dii 
-qu€stão das casas populares ~ntre nós, sob o ponto de 
.~ista economico e tinanteiro, às informações necessar1as para 
preparar o regulamento reclamado P.Or todos, e tornar pos-

. . sivel a realização dos au:xilios autorizados pelo citado decreto; 
iridubitavel 'comO' é que, sobre a releva.acia. do a.ssumpto, in
;timamente relacionado cóm a hygiene social, a moral e o 
progresso das · nacionalidades .e· das in.stituições polit;icas, 
nenhuma palavra mais se torna preciso accrescentar áo que 
.~e tem -averiguado e escripto nos paizes m~is cultos, notaoa
mente na Italia, na Inglaterra, na Belgica e na . Allemanlla . 

. · · . ·O que se torna preciso é inquerir das razões pelas quae::; 
não teem surs-ido e prosperado no Brasil, como nesses paizes~ 
aos milhares: as associações destin~das á solução. dessa «í>.ro
blema universal que interessa a todas a.s nações e a · toda::. 
as cidades, e assoberba cada estadista q11e pretende· governar 
os .povos», como dizia Mr ... John Bur~. ao abrir o 8° Con
gresso Inter-nacional de Habitações Ecocomicas, reunido ein 
Londres no aiiD.o de 1906. · 

Nos trabalhos desse C<>no"Tesso, como nos de .Liege, de 
;i905, encontram-se (.latalogadas, por investigacões feitas em 
muitas das grandes cid:ides européas, as causas que entor
peceram durante longos annos, c as mediàas lega.es e governa
.tiva::. q:ue facilitaram a cori.strucção rapida de novas cidades
aa.x·dins, burgos. operarias, bairros hygicnicos e habitações col
tectivas. sem. os inconvenientes mortaes das antigas. . · · 

No· inquerito a que se procedeu em Milão sobre as habi-· 
.tacões populares, em 1905, depóis do recenseamento de 190::1, 
~hegou-se á concl~são de que· «Se dev~ reputár como exces
siva e nocivamente hab1tada · a mo~ada que contiver um nu-

. :nero. de. pessoas superior ao . dobro do ·nuPJ,ero de aposentos, 
ma1s um:l>. Quem quer que conheça um pouco as ·condições 

· de alojamento das classes o.perarias em nossa C~pital, pôde 
a:ffirmar , que 'inquerito semelhante f~ito aqui apurari'!t unt 
.indice muito .superior. . ~ · 

A falta . quasi absoluta de associaç;ões constructoras. po
pu!ares, de beneficencia ou cooperativas; de credito, auxilios 
mutuos, e.tc., .collo'ca-nos em plano ex:tuur-dinariamente in
ferior aos grandes ·centros urhanos da Europa, onde essas a~
~ociações abundrun ás centenas, e .por milhares se contam as 
.eonstrucçeõs hygienicas por: ellas levantadas para o povo . 

.. : Os dados officiaes t!a Prefeitura do Rio de Janeiro mos
:tt:atD,-nos. po~ outro. lado, quanto influiram na industria pri-
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vatia das con.strucçeõs as condições excepcionalmente criti
ca!:' do ultimo quinquencio. 

_ De 1910 a 1 9H coustruiram-se aqui 15.4.88 no·~· os pre
dws; df.' 1915 a 1919, o total das construc~ões não passou dC' 
5 .134.; de onde uma diminuição de 10.354 predios em cinco 
annos, durante os quaes a população d:J. cidade não cessou de 
aug.mentar. 

No capitulo das reconstrucçÇics a C.hninuição foi quasi a 
mesma: c.le 1910 a 191-í, reconstrtüram-~e 2.884, e de 1915 a 
i9Hl, sómeute :!. • 134, o que attesta uma. diminuição de i. 75C 
predios reconstruidos. -

O problema, pois apresenta-se-no=' bem claro : causa da 
elevação dos alugueis - a diminuioão da offerta, ao lado du · 
augmento sempre crescente da procura. Causas da ausencia 
tios remcdios espouLaneos com que sempre, a um encareci
mento qualquer, acode a iniciativa privada, attrahida pelo 
r!esejo de lucro - a .falta de credito, a insufficiencia do~ 
favores e au:x:il_!os autorizados pelas Ieh>, a par da conhecida 
fraqueza do nosso espírito de associaoão. 

Certos de que ao poder publico incumbe, conhecidas 
essas causas, obviai--as em apoio da iniciativa par-ticular, 
muitos interessados, con~tructores e locatarios, profissionaes 
de h~ muit(} dedicados ao estudo_ deste, problema, . e repre
sentantes elo funccionalismo publico, .:Ias classes operarias e 
de todos os que sentem <>s effeitos -da aguda crise que atra
vessamos, teero vindo perante o Governo apresentar que.ixaH 
e alvitrar solucões. Ouvindo-as todas com a attenção que me
recem, estudando cuidadosamente o decreto. cuja regulamen
tação se impõe, e attendendo ainda a que no. proprio Con
gresso já se fizeram igualmente 01.1vir, mais de uma ve~:, re
t.:lamações por uma intervenção mais aeeidida e efficaz da 
parte dos poderes federaes, resolvi sust:lr a expedição do re
·gulamenLo, que já lenho prompto, c pedir ao. Poder Legi&
lativo que modifique, corno entender em sua a.lta sabedorin. 
n. legislação em vigor, de modo a tetrnar possivel a rapida 
construccão de alojamentos populares. 

Heceberei coro todo o acatamento<~>essas modificacões e os 
novos dispositivcs que o Congresso votar; . entretanto, pelo 
estudo quo tenho feito do assumpto, afigura-se-me que, em 
um meio como o nosso, em que as taxas de juros ordinarios, 
ainda com garantias reaes, giram entre 8 e 1 O %, sinão entPe 
e:.rtremós mais elevados, será difficil conseguir Q3: iniciativa 
particular, pelo rnenó"s sem $Tal"!_dei; Ül.\:orr·,; oí'ficracs, n .so
lução do problema das babltacoes, cuJO aluguel, J).ar.a . ~er 
accessiVel ao povo, não deve exceder_ de uma renda llqUlda 
de 5%. · .· . 

Por outro ·lado, a intervenção directa do. Estado, com a 
;;;ua administração cara· e, em regra, descuidada., seria forço:.. 
samente iniqua, por não poder estender-se. a todas as classes, 
e por offender a·liYre eompatencia industrutl. 

O systema adoptado pelo decreto n. ? . 407. de 191,1 _ é 
incontestavelmep.te o. melhor e, nas suas hnhas g~raes, tem 
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sido o preferido pelos pÚ%C!:i mais adiantados. Devemos, pois; 
appeUar principalmente para a iniciativa privada e conside
rar os outros fact.ores - vantagens fiscaes, auxilias indire
c.~os, etc. - apenas come elementos de integracão e · intensi
fwa_cão dell~. E' preciso, porém, proporcionar a essa iniciativa 
cap1taes à. Juro modico e em medida tal que possam ·razer 
frente, não á metade (como permiLte o citado decreto), ou 

·aos dous ter~.os do custo da construcc;ão (como fizeram por 
algum tempo, sem resultados satisfactorios, a Italía e outros 
Estados europeus), mas ás fracções successivas do custo to
tal, como praticou a Belgica, que neste ponto está sendo rapi-
damente ~mitada por todos. . 

Este ultimo paiz chegou a pôr em funcção, para esse fim, 
a totalidade elas reservas das Caixas Economicas; e· como os 
emprestimos são perfeitamente garantidos pelo ·credito . das 
~ociedades constructoras, pessoal e real, pelos . immoveis 
construidos, e ainda pelo seguro de vida, que se obriga o 
adquirente a realizar para çobrir o risco de morte, (tal como . 
está prescripto no decreto . brasileiro·) , os prejuizos para as 
Gaixas teem sido realmente nullos. · 

Não é de Tecear, portanto, a elevação do limite· de 50%·, 
impost9 pelo art. 'J•, § 1 o do citado decreto, até a 90 o/o · do 
valo·r das construcções, como pedem os constructores do 
Districto Federal. 

Em memorial que dirigiram ao Governo, por intermedio 
do presidente da Associacão dos Gonstructores Civis, justj• 
ficam elles assim as· garantias dos . emprestimos: · 

·«De facto, a empreza que se organizar ou· já, organizada, 
empenha, além do seu credito pessoal, . o seu capital rQalizado, 
que não póde. ser menos de 10 % do subscripto. Os seus have
res serão. inicialmente hypothecados ao banco ou oaixa mu
tuante. 

Os terrenos adquiridos e as casas que se forem . edifican
do ficarão desde logo tambem hypothecados para garantia. dos 
emprestimos. . · 

Os adquirentes de$sas. habitações terão, segundo exige 
c decreto legislativo de 19U, as suas vidas seguradas por 
meio de premios cujas importancias serão cobradas con,iuncta
mente com as mensalidades dos alugueis e da amortização do 
custo das casas. · · 

Esse seguro poderá ser temporario ou dotal. No· primeiro 
caso·, de premios · mais modicos, terminado o prazo do paga- ' 
mento da casa, ficará caduca .a respectiva apolice. Mas, si o 
segurado fallecer dentro . desse prazo, a companhia. seguradora 
pagará o sinistro, que c.orresponderá ao valor . da casa, que 
pertencerá á familia do segurado. No segundo caso,. de seguro 

·dotal, não se cobrará durante o seu pra~o prestação alguma. 
para a amortizaoão· do custo da casa, que · será ~:?Oberto no 
fim do ·prazo pelo valor do seguro que a companh;ta segura
dora pagará, e assim lambem si oecorrer o sinistro antes 
di§S9 . ., ' ' 
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. Qualquer dessas apolices de seguro é tirada em beüeficio 
da empreza edificadora, que a empenhará ao banco ou caixa 
mutuante. 

Por meio deste engenhoso plano; repetimos, nenhum re-· 
ceio póde haver de perda para estas instituições, e portanto 
para o Governo, como não houve s.té hoje para os belgas~ 

Transmittindo ao Congresso estas observ.açõea, cumpre
me ainda solicitar a sua attencão para o facto . de prescrever 
o decreto de 191 f que os auxilias pecuniarios ás emprezas 
eonstructoras de casas populares sejaui retirados das caixas 
Economicas, mão- devendo o valor total desses emprestimos 
exced~r, annualmente; ao da metade do saldo verificado entre 
os depositos e as retiradas havidas no · anno anterio~. 

Taes restricções, é facil de prever, redundarão em diffi
culdades para a solução . do problema com a urgencia que 
actualmente se. faz mister. De facto, o mecanismo das Caixas 
Economicas e os seus recursos actuaes não permittiriam com 
facilidade pôl-as em relação directa com as emprezas constru:.. 
ctoras . Melhor talvez fosse deixar ao Governo a faculdade de 
fazer taes emprestimos por intermedio das Caixas ou do 
Banco do Brasil, o qual poderá receber, para esse fim, auxi
lias. daquellas . ou do Thesouro, assim como aceeitar em ga
rantia de1Jentures emittido-s, com primeira hypotheca, sobre os bens das emprezas constructoras. · . 

~ A taxa de juros, em vez de fixada em 5 %, como está 
no decreto, poderia ser, · para prever variações futuras, a que 
pagam as Caixas Economioas, mais i/2%. 

Com estas · medidas legaes, e com previdentes prescri- · 
peões regulamentares sobre a idoneidade das emprezas oon:.. 
cessionarias, typos de casas, taxas de aluguel, amortizaçio, 
etc., penso que o problema entre nós poderá ser resolvido com 
segurança e brevidade. - - . 

,.• I . 

Rio ·de Janeiro, 28 de julho de 1920. - Ef)itacio. Pe88~a. 

INFORM.:\ÇÕES _ PRESTAD.<\:S PELA Dffi~CTORIA DO PATRIMONIO NA
CIONAL RELATIVAS Á SITUAç.~O ACTUAL DA VILLA PROLETARIA 
MAI\ECIIAL HERMES: 

As obras de construccão da Villa PrÓletaria Marechal 
Hermes foram iniciadas em junho de 1911 com o preparo do 
ter~eno, . tendo-se em setembro do mesmo· ann<l a"berto as pri.:. 
me iras fundações... · . . · . . .· . 

Em f de maio de 1914, foLmaugurada a v11la, encontran
do-se promptas nessa· época f 58 casas de moradia eom . ~a 
área coberta de 8. 564 metros quadrados, além de um edtf1e10 
destinado á Escola-Pro!i6sio!).8l Masculina, oom L570 metros 
quadrados, edifício para· Correi.o e Telegraphos, edüicio para 
a ·administracão e ·para agencia da Prefeitura {actualmente 
ft:ricciona ahi o· posto de prophylaxia rural)· e uma escola 
profissional feminina. · 
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-" 
. Alé_m das _ a:escri"pta_s, . exislíatn · então por : concluir _ 269 

hab•tac-.oes; algumas das quaes dependendo de pequenos arre-· 
mates e canalizacão de agua •. . : 

Algumas_ pouMs babitacões foram ooncluidas - jjepois 
dessa éJ)oca e actttalmen~é todas te em ~ervico -de. exgottos, es
coamento de aguas- pluv1aes, et.c., passe1os 1'rontêll'bs cimenta
oos ·e á.rbori:ta:cão das aven.!_das: _ ·. . _ ._ . . · · ·, 

A área total ·coberta, · quer . das habltaçoes term~:nadas, 
ql!er das que restam por concluir, abrange 33 .1S9 metros 
c;u&drados. · - - · · · . . 

E:ti§têtll Mn-chiidas actualmente 176 .l1abitaçõea obe:le
Cêttdo aos typos abaixo descript-Qs e produi.'indô a renda abaixo 

· discrimmâdà: · · -- · 

· Typo __: Numero -:_....; -Aluguel mell.sal -- Total _ -

Commercial . . . . . ........ ·. 
· Rurál . . . . . .. . ... ...... . . 
I . . . . . ....... · ........ ... . 
r r . . . ........... . . 
111 ........... ..... . . . . . ~ . . 

. .,:. 

2(H}$ú00-
20$000 
13'0$000 
50$000 

40$00-

Soxnnia .••• ..•• .-.- •••••.•. · ..•• 

1:200$(.)00' 
2ó$000 

2 : 100$000 
4:650$000 : 
i: 640$00.0 . 

---'-----
9:1310$000 -----

Por éoncluir ·existem 252 habitações. 
Apezar ·disso, destáB estão alugadas 49 qué rendem em 

média 38$,: ' :sendo o total de -1:910$000. -
o projééto primitivo foi organizado de modo 3. _ poderem 

ser tilOjàdàs na Villa 1. 350 'famílias, projectandO:-se · · a 19m 
disso a construccão de quatrq grandes edificios para ha}lita
~ão de proletarioo, solteiros, quatro escola:r ·pi'imarias, oito ·es

, colas profissíonaes, uma creche, jardim -de infancia, .edifieto 
para delegacia de, policia, quartel, assistencia, bombetrbs. 
correios, telegraphos, administração da Villa e agencia . mu-
nicipal. ' 

Destes edifícios existem concluídos: -a esoola profissional 
masêulina e escola primaria feminina, ambas entregues :i 
l"refeitura Municipal e pela mesma utilizados para o fim a 
que foram destin~os . · 

- Q __ predio destinado á escola primaria. masculiJ,l::t fo i coã":" 
cluidó-~elo. Mini.Sterio da Guerra e serve presentem~nte de· 
qua~tel da companhia .de aviaéão militar. .. . --: 

O grande edifi~io ·por concluir e que se _ dest1nava · a 
quartel fo i- entregue .ao Ministerio_ da Justiça para s;w., ada-
n tado -a hospital. . . 

Despezas fie construcçdo 
, · 

1\fater:ial . , ._ • . . .. , . _ ... •• .• . . _ ... . .. _ 
Materja~ fixo .. ~. • 6 . .. ..... . . ! ~ ..... -· ' • ': ' 

"3 .991 :3-~9t3~5 
510 :3'75$750,. ' 
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Trànsporte · . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123:451$662 
PeSsoal · .. . . . . .. ~ ............. ·~ >~ . ..... · . 3 .37;;,:822$242 
Exgottos .. · . . . . .. ... ... .... .. ·. . . . . . . . . 1 . O ::lo : 000~000 

. Somma.... ... . .. . . . . . . . ... . · 9. 900.:000$_000 

R.e1uiime-ntos ap-ttrados ·pela administraçiiO 

Em '19d.4 .. 
Em -1915 .. 
Em 1.9i6i . . 
Em ·1917 · 
Em 1918 . . 
Em 1919 

·' .... . ................. • ............. . • . 
•. • • ............ ... ...... !• ••••• • 

... ...... ._ .. . .. ... ... . .... .. -. ... · .. .. -
.... ........ .. i ............ . ... . .. .. ' 

26:939$.600 
56;626$300 
59:819$300 
68:646$950 
84: i 7-i$9.00. 
95 : 183$900. 

Somma ....... . ......•.. . . : . . 391 :387$950 

' .... 
Ain-da. h a · descontios de pagamento de alugueis f:eitos. em ifo

lha a :funceionai'ios publicqs que não· 'foram percebidos dire
ctamente pela-admiúistracão da VHI-a e -qU-e podem ser orçados 
em 117:685$700, o que faz elevar a renda total de 1914 até 
fim de 1919 a 509:073$650. · 

Material existente .. 

P-elo balanço dado rpelos funceionarios ~o · Ministerio da 
Fazenda e Agricultura _Antonio Gityrana e Alcebiadeõ .Juve
na.l -de MendO'Ilça Uchôa, concluído em 20 ·cte maio de .1916.
por occasião da entrega da vÜla a_.. este Mi.nisterio, em vir..:. · 
tude_ -de -di-sposição -orcamen.tar,ia, · apurou-se uma existençia 
de material no valor de 1. 908 : 057$~55. conforme r elacões 
e~istentes nesta dinecto:ria; . . · · -

Esse material foi quasi todo .'reüradó para varia-e reparti ..o 

cões, ce>mo s~ verifica <la relacão .annexa á !)resente infor
. mação. · · . "11 
· ·Por essa me$ma relação . -se observa que. ..a. imj)ortancia 
entregi.Ie àSSim foi ~m:perior á encontrada pela referida com
missão o que -se ~lica por ter sido --pesado e medido por oc-
casião da entrega OOlll mais . precisão. . 
· Pouco mate.rial resta actuaim-ênte ·na villa e esse vae 
abacro det)Crípto: · . · 
· 4-DO cárrinhos de mão usados; . 

· . 5 toneladas de ferro de diversos modelos; 
· 100 ··vãos de ·janeUâs;' · 

40 -portões de 'mad-eira completos; 
56 p-ortas; · · 
73 :vãos de portas; 
50 · janellas; · · 

. v 
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Grande quantidade .de madeirá apparelhada. tacos, cai-
xões de portas, molduras, etc. · · . . · 
2. 000 kilo~ de :pregos. diversos;· 

350 pacotes de ·parafu50s de 'fenda; 
12 ca.i:xas de dobradiças de quatro . pollegadas. 
Em 7 de junho de 1920. :- R. Bon.jea:n, sub-dir.eetor à o 

Patrimonio. 
A' Direetoria . do . Patrimonio para· prov·ideneial', oom 

a maior ·. urgencia, · no sentido - ser organizado o oroa
mento para conclusão das obras das casas da Villa · Pro· 
lf!taria Marechal He-rmes, cuja oonstrucção foi sustada e 
ainda para levantar o quadro dos actuaes loeat.arios, com in.
<licacão das profissões delles, p&J;a o fim de ser elevado o alu...: 
guel das casas que não estiverem sendo· occupadas por ope
rarias. 

· Rio, 27 de julho de 1920. - Ho~o Baptista. 

Material sahido dO. ViUa ·. Prol.etarj;a Marechal Hermes 

Para o Campo dos .Affonsos ~ Aviação ·!\lilitar 
em maio de i9i~: .. - · · 

400 metros de linha Decauville 060, com dormentes: · 
'-.6 vagonetes. 
oO pás. 
i O earr{)cinbas. . 

3 reguas de madeira. 
60 dormentes. -

. 1 varão de ferro para chave~ 
00 grampos para linha ferrea. 
13 kilos de castanhas de ferro. 
1 banco ·para carpinteiro, co-mpleto. 

110 talas de juncção de trilhos. 
6 engates para vag{metes. 

14 kilos· de .Parafusos P,ara talas . 
14 élos para engates. 

Valor: i:388$000. · 

·Para ·o · Aero Club Brasileiro, em 27 de outubro 
de 1916: . · 

1 t.rolly de metro e um bond d·e metro. 
· 20 trilhos . · 
23 dormentes. · 

Valor: 349$000 .. 

Em ·26 de. setembro de f915, para as. obras diJ · 
·p~alacio . Guanabara: 

50 enxadas com cabo. 
50 picaretas com cabo. 
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42 baldes de zinco usados. 
8 baldes de :z.ineo, novos . . 

.20 soccas de madeira. 
f peneira de metal. 
2 esquadros de madeira. 
4 reguas pequenas. 
1 regua grande. 

50 pás. 
4 desempennadores. ' 

10 alavancas • 
. a carrooinhas~ 

42 kilos de pregos. 
343 kilos de fio de arame. 

4 escadas de abrir : · 
· 1 O kilos de breu. 

1 O kilos de oleo de maeihinas. 
2 kilos de estopa. 

1 O macreta.s de seis kilos. 
5 marretas com cabos . 

. 10 corta.-fios .com cabo. , 
i 'cavadeira <te ferro com cabo. 

20 carrinho's de mão. · 
2 trados novoe. 
4 limatões. 
8 limas. · . . 
3 limas triangulares. 
8 pacotes de parafusos de fend-a. 

f o cavadeiras tte madeira. -
tO desempenos pequenos. 
20 ·desempenes maiores. 
25 pernas de serra (madeira). 
iO barrotes. . 

i20 .taboas de pinho ... . . 
503 télas de ferro . 

' . 
Valor: 5:92W.OO. 

Para o Corpo de Bombeiros, em 30 de dezembro 
de i9i5: 

3:-800 telhas. asbestos. 
Valor : 1 :o~ooo. 

Para Fazenda Modelo de ·Criação Santa Monica, 
em 6 de novembro 'de f9f5. 

4 ~~QO../telhas asbestos. · 
2. ooo .reguas de ferro (9.200 kilos) . . · 
· t>· metros eubicos de· madeiras de pinho. 

400 metros de tubos de ferro fundido (iU}70 kilos) . 

A mesma ~m t7 de ,novembr.o de f9i5~ · 

2.000 metros de fios para luz (195 kilos) 
36 e-nXadas. 
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290 kilos de pregos. 
47 kilos de fi<> de ar.ame. 
8 pacotes de pregos, para 

52 pinceis. 
200 kilos de tinta. 

6 trinohas. 
21 brooha:s. 
6 Umatões. 

30 limas sortidas. 
1 pedra de -esmeril n. 60. 
i folha de serrá. 
2 latas de vaselina . 

telhas. 
:< 

. - ~~ . :' - ~ . 

·Valor 14:622$100. 

IPa.ra o Ministerio da Agricultura; ··em 27. de 
março · de 'l9i6: 

f. compressor a vapor e sem pertences. ·. · · · 
\ . · Valor: ·2: 032$000 

Para o Observatori~· !Nacional, em ·25 de . marc~> 
do 1916: · 

J 

60 tubos de ferro com : 900 kilos . 

Para o Observatorio Naei~n'ai; · êm 25 .de m~wo 
<ie 1916. · · ·.-· · 

l 

211 fechaduras de trinco.· . 
6 du.zias de dobradicas ·_(pares}:. · 

12 duzias de pacotes de parafusos ; 
500 nietros de linha Dccauv:ille. 

· 6 yagonetes .idem. . 
I 2.05'7 'kilds de .chapas de ferro. 

560 telas de ferJ:o. Deploye. 
f50:"ltilc,s 'de tinta feita em latas de . 25 ·kilos. 
150 kilos de tinta f&ita em latas· clc 7' ' 1,6 kilos. 

40 brochas sortidas. 
·2 ,sargentos de. ferro, grandes. 
2 sargentos de :ferro, pequenos. 

15. 000 telhas asbestos. . . , · 
6 ca.."Tinhoa de· mão .. 
2 cavadeiras · · 

iZ pás. · 
· 12 enxadas . · ., 
1 o o lülos de;;pregos ·. 
f2 duzias · de· Ji1riss. 

.· . ~ . ' 

' . 529 ki}os de vergalões de ferro .. 
· 2 moitões de màdeira. ,. ·· 

1 moitão . de ferro. . 
273 kilos àe dormente~ de ferro para lfnha·,; 

· · p··; 
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20 kilos e 900 irammas de parafusos. 
26 kilos e 900- grammas de arruelas de ferro. -
1 ô kilos de engates de ferro·. · 

· · . Valor 16:272$810 .. 

Para a Linha do Tiro Naçional, em H de j8-, 
neiro de 1.91 1. · · 

· i 00 kilos de vergalhões de aço. 
1. tora de cedro {madeira) . 

' .. Para a Linha do Tiro Nacional, em 11 de ja
neiro. de 1919. t< . : 

· 1 tora de peroba (madeira) . , 
2 caixas de agua para locomotivas. 

1.141 kilos de chapas de ferro. 
' 255 metros de conduite de força. 

6 desvios completos de linha._.. . . 
2 desvios completos de linha· Decauville. · 
5 duzias de · dobradiças. · · · 

20 enxadas novas. . 
· 6 escadas de .r erro com 6. 943 Jülos'. · 
5,0. metros de estopim. . . . . . . 

" 5g fechadura-s, sendo quatro especiaes. 
24 grozas de limas. . 

2. 000 metros de linha completas Decauville. 
1 . 000 dormentes novos. 

200 metros de linha 6m,50. 
S' luvas de diminui~ão. 
2 locomotivas âe Om,60. 

600 peças de madeira (andaimes de 20 casas) . 
1 marrão. ~, 

12 grozas de parafusos. 
60 pás. 
70 picaretas. 

4 picaretas ·novas. 
12 pinceis. . 
40 kilos de arrebites de ferro. 

: ' ... · 

1 registro de hitão de 1 :Ih pollegada. 
. S registros de ferro de ~ . 

16 . 000 telhas de ·asbesto. 
30 telas de metal Deployé. 
4 tenazes para trilhos . 

. 8 T de ferro eatanhado. 

Para a Linba do Tiro Nacional, em H de ja..: 
neiro de 1.917. 

1 . 900 kilos ·de ferro ....:..... 300 mterós de vigas em T. 
95. (100 kjlos . de vi~amento ;metalico . ( 1{) casas) ... 
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CODn caçantbas . . 
com .caixa. 
com estrado fixo~ 
eom estrado movei. · 

8 vagonet~s 
6 vagonetes 
6 . vagonetes 
6 vagonete~ 

· Valor 134:692$700. 

Para a Estrada de Ferro · Central do Brasil, em 
15 de março de 1917. 

1 caixa de · tarracha ·. completa. 

A .mesma, em iO de julho de t917. 

1. · guindaate. 
i. 198 talas de .juncção. 
1 . 033 kilos de aço . 

40.! kilos de cabos de linho. 
780 dormentes de ferro. 

13. 512 kilos de parafusos. 
112 kilos de castanbas de ferro. 
188 lances de trilb~os de 5 metros cada •. 

11 • 4.53 kilos de chapinhas. · · . · ·' 
2. 085 kilos de vigas de ferro. 
3.048 kilos de chapas de ferro dobradas. 

1 o. 000 roilos de cantoneiras curvas de ferro. 
'!5.079 kilos de chapas de ferro, grandes. 
6. 400 kilos 1ie cantoneiras, pequenas. 
2. 694 kiloa de ferro de apoio. 

14..350 kilos de cantoneiras varias. · 
32 .·257 kilos de ferragens diversas. · ' 

10 moldes de madeira. 
2 guinchos. 
4· fôrmas de tijolos. 

Para a Estrada de Ferro Central do Brasil em 
.· 1.(} de julho de 19'17. 

2.676 .Jt~gráos para ·escadas; 
· ~:.portões de ferro 

4:1 téJas de .ferro' Deployé. 
34. picaretas de socca. 
2 marrões. 

38 marretas de ferro. 
i32 picáretas. 

'11 :Peneiras de arame. 
66 alavancas. ' 
1g ponteiroS! • 

.. . 4 tenazes. 
13 !Oquetes de m_adeir~. 
95 pás. 
26 ennda~. 

·~,: .. 
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4 moitões de marleira. . , . 
i caixão im eubico de madeira. 

21 vagonetes. 
7 troles c e madeira. 
2 trolys. de ferro. 

i 7 caçambas. 
4 bombas completas. 

. 4. moitões de ferro . 
10i carrinhos de mão. 

1 barrete para talha. 
8 pranchas de ferro para trolys. 

A' mesma, em 11 de- seiembr~ d.e HH i' . 

4.031. 633 kilos -de ferro duplo T. 
556. 953 kilos de ferro cantoneiras. · 
:l6S. 063 kilos de ferro cantoneiras. 
167. 080. kilos de cha1>as. 
194.~ kilos de ferro a granel. 

Pará a Estrada de Ferro Central do Brasil em 
H de setembro .de 19! 7. 

36 ~ 446 kilos de ferro arruelas·; 
·6.171 kilos de ferro columnas. 

' 7. 047 kiloà de ferro . escadas. . 
5i3 kilos · de feiTo canos-. · 

36.446. kilos de .ferro ligaeões. 
· 6. 000 kilos de ferro cumieira. 
ta.ooo kilos de parafusos 518 . 

. 138 kilos de parafusos diversos.· 
i0.558 kilos de parafusos· diversos. 

433 kilos de parafusos de zinco. 
6.444 kilos àe parafusos i2X314. 

646 kilos de parafusos com porca. 
3.666 kilos de pal'a.fusos i2X314. 
6.993 kilos de pal'afusos iX318x7lSx3IS. 

23.246 kilos ·de parafusos co~ ~rcas e cabeca. 
5.20t ltilos ·de ferro de cum1e1ra. 

6 vagonetes de ferro. 
6 vagonetes grandes. 

106 alavancas. 
i · manometro. 

24 moitões de ferro. 
1 motor · eleetrico~ loeoinovel. · 
5 chaves de máehina. 
i- britador electrico.~ · 

10 dentadóras, para o mesmo· . 
.1 cadeira,. idem. · . . 

. 1 torno de bancada. 
• ·.1- ~· 

i 'niQchina de : fürar pedras. . . 
. \ 
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·i martellete mechanico . 
. _- i bigorna. 

1 talba de f~rro. ..., 

.Para a Estrada de Ferro .central. do Brasil em 
· i1 de setembro de 1917 . · ··· 

1 ac.cumu.lador electrico. 
6 correntes para suspender pedras. / 
1 patola. 

15 brocas de aco. 
1 ·carretão de ferro . 
1 ·. serviço d~ . tnansmjssão. 

Va1or : i. 168:851$500. 

Para a Casa d,a ~foeda em ·29 de junho de HH. 7. 

100 metros de linha Decauville. · · 
21 kilos de parafusos. · 
2 trolys novos . 

. 2 trolys . usados. · · · 

. , , . ·. 

·. 2 kilos de castanhas de . ferro. 
Valor: 7t33$üOC) . 

· · Para a Casa FÔ.rté . .-do · Thesouro, eni" -:H ·de maio 
de 1917. · · · · · · · 

5.1.9-9 kilos de ferro. 
38 kilos de aço. 

Valor: 5 ;2;37$i)O_o . 
~ .. .. 

_uara ·O Campo ·de Manobras em Gerioinó, .Minis
teria da Gu~rr~: em 10 de Julho de 1917 • 

10 ;000 kilos de ferro. .. · . . . .. 
.. .. 

2. 560' Jnlos de :_para.fusos. . . . .. . 
3 . 810 pregos. :']>ara · dormentes . .. · · 

15 alavancas de ferro '. ·... . . · · 
12 picaretas. · . ~·- .. · ... 
12 vagonetes com caQamba. . . -" i· .: : • . .. . 

230 dormentes de ferro para linha. · .. · ·,·;: .· · · 
700 talhas de i erro· de juncção. . . -;. · . . 

.' .. 

i 60 degráos de ferro para escadas .. · .· · _ · ·. , . > 
"': '\ .. : . 

. ~ . ~ ~ .. . ,• • • • •• . . . •' ~ . ,.I, . . .. . 

Para o Campo <le Mãnobrás ém ·Gei-Jd'nõ ·- 1\ii
. nisterio da· Gue,rra, ·.em 10 de jÜlho ~.e 1917: 

. . . . 

. . s. ~n<nielro~ de linha Decauvil~~ ' ··· :· .·. , -~ · . , .: . 
·._ . · . ::·:.'Valor;. 2~~-:896$000. 
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' . 
Para as obr~s do 'Palacio Guauabará,_ em 8 de 

·novembro de 191.5: 

1 forja de campanha. 
1 marreta. ,_ · 

20 kilos de vergalhão de ferro. 
100 "kilos de arame. · " · 

i tezoura de cortar ferro. 
5· alavancas. 
-5 ponteiros 'de ferro. 

59 kílos de aço. 
· 1 fechadura. 

2 dbbradicas. 
2 pinceis: 

12 folhas de lixa. 
. 6 folhas. de lixa d~ ferro. 

8 grosas ·de para.fuaos. 
18 kil-os de oleo. 
4 tenazes. de ferro. 
2 cavadeiras de ferro . 
. 2 c,avadeiras de mora. 

~ 100 baldes. . , . 

. · .. ~ 

\ . . 

~·· . , 36 kilos ,de v~rgalhão .de ferro. 
· 8 caibros de peroba·. · . 
25 parafusos de porca" 
1'6 grõsas de parafusos. de fenda . 

. 96 kilos -· de pregos. · · 
!O pás . 
. iO . . p_icareta.G •. 

487. taboas. 
Valor: 4:500~ooo. 

Para o Campo de .Dem-onstração Pralica de Deo
doro, em 22· de janeiro de 1916: 

12 .baldes de ·zinco. 
2 pias com mezas. para cosinbas. 
2 caixas para agua. · 

:1.-ooo telhas asbestos . 
. · · 3 r()los de tela Deployé .. 

4 carrocas · de mão. 
6 car:dnhos de mão. 

U:4 k:ilos de pregos. . 
36 pinceís :30rti<los: ,. · 
24(· ferrolhos . 

. '18 fechaduras com trinco e maçaneta: 
. 4S · pa.res de dO'bradiças. 

· -M· ·limas·· sortidas. 
i2 grosas ·sortidas. . . ~ ... , . ·' .. ,• 

6 tradosp .· . . 
1.2 pás; · · . · · -' · · , · 
24 cabos <le machado. 
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-í barricas de gesso . · 
1.00 folhas de lixa. · 

i cyranda. 
500 ladrilhos . 

2 valyulas para pia~. 
80 barrotes de madeira . ~- :- . ~-

t corta frio. · 
30 roetr.o·3 de regoas diviso-rias. 
30 guarnições para portas e janellas. 

8 gr-osas de parafusos. ·· 
~ . 278 kilos de ferro para telbailo. 

187 kilos _de -cantoneiras . (ferro). 
t22 kilos d~ parafusos de ferro. 

Valor; 7_:556,300. 

Para a Directoria. do Patrimonio Nacional. em 
22 de julho de 1916 : · · 

Material para ode~enho e diversas machinas e _mobi- . 
. liario . 

Valor : 4 :363$000. 

Para a Inspectoria de Obras contra a Secca. em 
'22 de fevereiro de :1917; 

i compressor e seus pertences . .. . 
Valor: ·to:000$000. 

Para a Prefeitura Municipal, em i5 de 
bro de 1917: 

Pedra existente em Bonorio Gurgel. 
-. . ·v ator: i : 9493000. 

A mesma em 17 de novembro de 1917: 

i . i40 melro! de linha Decauville. 
· 9 vagonetes. 
~O kilos ·-de para:íusos. 

Valor: i :H0$000. 

A mesma, em 15 de dezembro de 1·917: 
' . . 

150 metros de linha Decauville . 
2- vagonetes ~ 

Valor: 320$000. 

Importa 4l material :retirado . na quantia · de: 
2.005:906$0!0. -

Em ,7 de .iulho de 1920. - ·· Antonio · Augusto Pinto Ma~ 
. chado, administrador._ 
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' ; , SESSÃO. EM 16 DE:· ~MÊldBI\o .DÉ. i9_2Ó . ~ 
.·· ~ ~- . 

.. :_,. 

. ··o Sr:- :'Presid~nte _ ~·A :iístá- -de.:~~óséilça accusa 'O~ d~nnpil.., 
-recLm.erito de 4.1 Srs. DeputadoS.. ' -~- · · · 

\ s~~o _ha D{i~ei·o • para se absTr_ .a:' :~hssão, 
,_ D~isno .'cfJara a~1ailhã, a rnes1na ordem dó dia çle.'.:ho~e, · 

isto é:· :~x,·:- -. · ·· -· · 0: ~-' · - · 

.: ,.;. ORDEM DO DIA 

Contiúua:çãÓ da \cotação dO' :firojecLo u.- .H9 ~. dé i92o~ 
fixando a despeza ··dó':M!inisterio da Viação e Obras P:ublicas, · 
para o e.."tcrcicio de ~1921; _com. par-ecer. da Commissão .de Fi: 
nanças sbbr:·e ·a~; emendas. apreseJjtà.das (2• diseussão) ; .. . 
_ ·: :_ vbtação. do projecto~n. 2.25 À~ -de'_:fmio/~do ,Senado, aut:c- " 

.riZandó: .o ''Governo ·a eonst1·uir. ou·::a. adquirir· ·· ·edifiéios · pârà.···· 
· séde ·das _ Iegaoões . e. e~aixadas •:do. Brasil. ho extedcr; 'e()m 
parecer· e· emendada· üommissão.de_.Finanças,.(3" discussão)_; ;" · 

<,i··:_:, rhsc{rssão ~p.ica: da emen~ ct6 ~s~x;ado; :.ao_:Pi·ojeéto n. 54, 
·. ·de 1.9 f&; . da Galllar~; crean~o, no <M inisterio da ~·Ag:r icul tura,-,o 
. .:;crviço ··IIcre:5tal: ,dq '·Brasil; c.oni J;íareêer :. da :,oômmissão . Es

pecia:l 'de. Codfgo Florestal~ 'favbrav el ;i, emenda.c. (vide l)roj eclo 
.. ·n 383·· d · ·1·9,.0' .. · .. · · · ... .... ··• · ·· · · · .: • . -. . ' e. . ."- ' ; . f 

- a~:-discüssãô do . profecto n'>-3~6, . de 1.920, Úeando o cargo . ~ . 
de ~ éogenheirQ .· architecto~ no eseriptotio· .de · Obras · do ~finis,.. 
t~riC) 'da.J:'u."sfiÇa; com·-pareêer.favQr,avel·.da Com:riiissão· d~ Fi:-
oanças.O · · · -.· · · ·· ' --

. . · 
... .. . 

··:;·.·.· .. .. 
'\ ACTA EM A6 DE SETEMBRO :·DE ·.i920 ,.", ... :.. . ' ··.· .". 

. . . ~ · .. .. ·" 

_. '· . A's f3}1pras,··comparêeeJll ~s)Srs. Buetw.·BrandãQl ·octa:. 
cilio de .·Albuquerque, . Ephigenio _ ae-: •Salles, Gosta Rego,. ·Cher:
mont . <le : Ml_rauda; '·· Luii ·Do mingues;. Roàrígu:es Macha~o, Ma~ 
rmlio de Andrad.~~TlJOmat Rodrigués,···.Osorió de Pa-iVâi, 'Dde:.. 
í oonso A!baD;ô; :'fr·~çleriÇo ·Bó}'gés; -Jóse :Augustq; ·:.~berto- Ma~ 
-r·anhão~ :Sjmeão Bcà:I~_·J)I!io. de :Méllo/João Menezes,/ Hoqfig)les 
DoHa•·· .. ·DéodátOCMâiá·· ·L~oncio : Gairão ~seabra Filho···-RàuJ • Al~ 

·. ·· ves, •iOrq_q.ato• l\Iol'eina; 'Eugenl.ó'J',ou;mlio~ .Mi!.Iioer:.~f6wardiro,.: 
• . -• Antonio. Mnlirre~ ·Ni<ianor, N asçimeutQ,· Paulo· cte .. ~rontin, - L~m.~ · 
. · g:I;@er, F~l.hó~.-F:r~n_oi~co._~ l\'Iar:oo~qe_i;::"~~tiL. Qar;do$_~,·, qar~os ~ ,(1-ai~~ ./ 
. çia;·. E ~rr.eira :B:r:*gâ,; :AJ.Per·to · Sar~(;lnío~ ,Ba~tos · R·entetüfq; C e"' · .. 

. sar~Yergueiro; V:~a· ·:Mirand~ ~()sé ·Lobo, ' Rq~rigues~.AJve§~:Fi~ ·_. 
Ib.:i:l; :..Pedro Co_st~· :~~:r:l91Ph_9_ Aze~edo~ . "Olegaiiq_ --,Pin,to,·· · João 
Pern~tta~ -Al::varo Baphsta,: Oc.tav1o- Rocha· e Dómmgos-· 1\-~flsca-:~ 
henbas: :(4-6}-; :?·· ;;:.: ;-.. :\'.. · ·- · ·_· · · · ·~; · · · • ·· ·· :., . 
. . . c; • .;;;.vol. nu' . •, " . ,. '·· ·- --- - .~. > ' ;,; •. , i~ .. 

· .. ..::.:· 
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~~ 

' · -DeL..,iuÍi de ~õinparecer os 'Srt Arthur . . Collares Moreira. 
Felix . Pacheco, . Andrade Bezerra; Juvenal . Lamartine, :Anriibal 
:Tol-edo, .'Dorvar Porto;' Monteiro · de Souza, Ap.tonio Nogueira, 
Souza· Castró, Dioriysio . Bentes, :..~})e I · Chermont, .Bento Mirari..-:
da, Pr'ado LopeS;_ .Herculano Parga, Cunha Machado, Jos~ ·Bar
r eto, ~grippil:iõ .:t\.zevedo, Pil·es Rebello, João Cabral, · Al'IIlan
do BürlamaqU~,: Hermino Barroso, Moreira da Rocha; Vicente 
Saboya, Thomaz· Accioly, Thomaz :cavalcanti, Affonso Barata, 
·cunha . -Lima, Oscar . Soa'res, Solon de · Lucena, .João ·, Elysio; 
B.altha~ar_ Pereira~ Gonzaga .. Mar(l.nhão; ·Antonio Yicente, Edt:!-.. · · 
2-rdo ·Tavares, _ :Gervasio FioraválitG, . Arnaldo Bastos, Correta 
de Britto, .·Alexandrino da Rocha; Pereira de Lyra, -Estacio 
Coiffibra,: . .Austregesilo, Pedro Corrêa, Turiano Cainpello_; .,-\ris-

.· tarcho Lópes, N~talicio . Caniboim, Alfredo -de Ma.ya, · Luiz Si!.;. · 
-vf;iira,~· l\figuel .Palmeira, Meridonç:a Martins~ Manôet-Nobre, Pe- ·. 
dro Lago; c· Oetavio_ .. Mangabeira, ·.Lauro · Villas: Boas, Pires- de 
Carvalho;-' Castro· Rabello; 1\!ario Hermes, · )Jbaldib.o de Assis, 

·. Pecheco :- Mendes ·Arlindo Fragoso, -João · Mangabeir~, Alfr_edo 
Ruy, ,Arlindo Leone, José Mar-ia. Elpidio de Mesq11ita, . Rodri.:. . 
gries '-Limá::,.,Leão , '\~elloso, Ubà.ldó Ramalhete, H~ito:Ç d~: Souza:, -- . 
Octaviõ .. : da ~Rocha . Miranda,- Azuré.m ]'urtado, Sampaio Corrêa, · 
Sálles :O:PilJ;ló; ·:Aristides Caíre, ' Mendes· Ta-v·ares, Vieen:le Pir~.--- ·. 
g·ibe, RâüL Barrosb. Norivàl de Freitas, Jose. Tol.enlino: · Aiê.ve.:. . ·. 
d6.: Sóctt1·é;:·::Macedo soares, M.ari:oel ·Reis, :,João·. GUimarãés;..: Th.e-. 
mistocles· de'' Almeida. Buarque ·de : N~zaréth; · :R.a.mito Br aga; · . 
José· _dé. J\for·aes~ Veri.ssimo:., de ·- Mello, . Raul .·. Fern~ndes, : Mario ·: 
de.· Paula;. Mauricio de Lacerda. : .Teixefta: Bi:andão, José·· Alves . 
. 1osé Gonçalvés;- Hercu lano Cesar, .Augusto : de Lima, -Albertinô 
Dr:ummond; _· ·Matta, Machado, Ribeiro ·Junquein~,,_ ,~c-·Silvéira-
Brum, Fran,cisco . Valladares;. Antonio.· .'Carlos, Emilio Jardim, 
Americo Lopes; Selllla Figueit~do·, José·. Bonifacio, :·~mes Li
ma., Landulpbo de.. Mag-alhães, Odilon .de An.dr;tde, Zoroa:stró 
Alvarenga, Antero Botelho, . Frant;is'co . . · Bressane~ Larno.unier . . 

· Goqofredo, · Josino de Araujo, .F.austo· .Ferraz~ MoreiTa: 13rô.Íl.- · ·· 
dão, Raur Sá, Fr'à'ncisco Paoliello, Waldoiniro de . Ma:galhãe;;, 
~laynic Gomes, Alaor .Prata, Vaz. de Méllo; Hónorato Alves, Ca-, 
hiillo Prate.s,_ ' l\fàndel Fulgencio, · EQ'gardó_. àá. Cunha, 1\-fellq 
.Franco, Sallcs. Junim;, . Cincinato Br.aga, . . José Rober_to, 1\'larco- ': : 

.. . lino Banetó, Prudente . de Moraes Filho, .-. Eloy Cha:ves, ·Pal-:- ·· 
mcir a I\ippe\·, João. 'tic . Faria, Sampai9 Vidal, Manoel Villa:..: .• 

.' · · .hoiln, Carlos de_ C34ripos, Ramos Caiado; · .A.yres da Silva, T-ullo .· 
< : .. .. ~ Jayme,- Severiano .;::Mar,ques, Pereira .. LeH~, Gosta .Mar@..es;· 
· _. ·.· . 'Q~tqni. lVIaciel, . Luiz ·Xavier, Luiz.-.Bartholomeu, Abdon . ::Bapfis
. .. ,'·. : hi/>P-et;eira de· ,Qliv:~jr:!.,. Eu'genio ':Mü;ller, ··Qelsó · BaW.a, ,Go:-

· :· -~-: · .. : ;m.e.r:c1n(!p . Ribas·; : ,E;y<ú'}§.to _-\matai, · .T9~o _· Simpliciõ, .c~~;lo_s Pe-: · 
.. __ rtaf1J~l; ;;·Augusto Pestana, .Mar,~-a,l_, . ·cte :, ·Escobar;· Alcides· 'Máya, 

, '·'- ,~-~9uco '_de. Gouvêâ;~ ;f~ ores .. 5ia: Çunha;· :Barbos~;-9-ori~-~~y~s,-_ 'Joa~ , 
· . :qmm O sono e· Carlos , ,Ma::annhano (162) .. . · , :·~' ·-:' . -~- ~- :. --.. .. 

• · . ·,' ;:~ · . : :• ··_. ~· • . " I • ,;· • · o • ' · · •• • ' ., • .• . • ' • • : ·-: · ' ''. · • • • 

... - ·}~·<·~:- . .' . ~ ' . : :\~:··. ~ 
.. . .· ~ . ·",::o .. Sr. , Octaoilio :de: AlbufDJ.eraue-: (4(1 ~secretario, Servindo 

de') 0 ),;!,:9-espacha o sesm,nte .- ~ . : - . . . o:-:· .· .. 
-:: .. . <·. ':;·_.-:-:· .. . -. ~: - ·-~;': .. . ; .:-. ·_ : .. _.:~.:-- - . . ·: 

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



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 241051201 5 11:53- Pâgina 3 de 6 

·' ... .. 
.· ,· 

.. : ··sESsÃO·· EM fS ··DE --~m:E:MBRO . D~ !92(} · .. ; .. . . . - . . . . . . .. · 

· ()fficios: 
. EXPEDIENTE · 

. Pou's do . Sr-; .1 o Sec·retal'io' do Sooado, ·de 1õ do corrente, 
P-?VI_ando os .segumtes projectos daquella .Casa do Co'ngre~so 
J'\aczonaJ : _ · . ·. . 

. ·_ . . . · Determinando , que : a - reform'ã. éonceàida . ao alfere::; Jd5e 
;t\zcvedo Ba~tos seja ·considerada · de maneira. que . o pagamenb . 
do _ soldo que Ih~ compete -se ·lhe-'faca pela tabella 247, de 
dezembro de 1894; --:-. A' Commissão de Marinha e.· Gu·~rra~ 

· ._li. · Reconl'i_ecendo de utilidade publica. o Sylidicato .. As'fó~· 
·l;J!tuaric · S•mre Mar1ajó, no Estado do Pará. :..:....:. A' · Commi:;!<ão 
de .'Con~tJtuiÇão e Justiça·; ...:: ··· · · ·. · .. . · .· 

':. . . . . . . . 

Do .M:inisterio -das Relações Exteriores, de 15 do conenle, 
envial}dO .as sesuint~ · · ·.. -

·- . 
' Sr. - 1ér Seeretado .'da· Cama.ra 'dos : DeputadoS~ :...:..... · Com ré.,.- . 

· . :ràencia· .ao · officio . n; :251, . que v. ·Ex:: ·me -dírígiu em 24 
do .. mez ultimO, -e .em .a-dditamerito' . ao -meu ófffcio . n,.-14, de 18 
dê agosto proximo passado, .tenho~ ·a honra de lhe remetter · 
os 41ou,s , inclusos volumes, com t~"'\:tQs - .em 'inkl.ez e francez, .. 

.. contendo _os actos· =r~l:ativos, ~ - :Pri;me~a · sesSã,o a:~ual: -da. 
-~ Conf-erencia. .. do Trabalho, · que se':;-reuruu -· em \Vashmgton ern 

outubr.o :e · noveinbro· do anno findo . · · : · · · . · · · 
, .. .· Apro-veito o enseJo ,para renovar : a ·_:Y. Ex. o::; prote~tÇ)s 
da minha alta estima e mais · distincta: . J)onsíderação . .. -
A.zevedo ·Marques- ~ A Quem fez a · requisição: . · · · . . 
<~ · . Do Ministerio da viação e üb~as . Pubúca.S de 14 <lo cor~ -
~eute r.emettendo as seguintes · 

. . . _·. 
INFORMAÇÕES : 

Sr. · 1 ~ Secreta.tio· da Caniar~ ·dos btipü~dos ---:- Em. res
posta ao vosso (\ffi.cio n. 260,: . de 28 de agosto ultimo, te-

. n:ho a hom;a remetter.:..vos, por cópia inClusa. o' offíéio. da ' 
Inspect'oria ·Federal .. de, Portos, . Rios··. c Cana:es, · ÍL .. C-439., .. de 6 · 
do. corre)lte,: info:rmand.o que. o .·é-r edito necessa:rio para ·pa.:. 
gamelito ,das . differenças . de·. vencimentos ;por , ·'Substi.tuic_ões . 
etfectuadas no ~.annQ -de . 1919, nas fiscalizaÇões : e côminissões · 

. 'de . p'ortos;:··~.~apenas, de 7:3!9$-859.;_ i . ·._ . .. ·. -•. ~-. · · .·_ 
. ... •· . ~t~-:-cre.dit~ -foi · s~lieitado' aq_ ,.- :Co~essq ·. N~cidn.ar. _em 

mensagem -do:Sr: , Pr-estdente da,,~epubllca eocamlUhada· com 
·: ~~~~~is?: ,deste .< lllioi~terio n..: · 25,· ~~ :;5 :de Jillh?-,::do · corr;ente . 

. -, : ~-a~ile , ~ fra~~d~~· _;.- 1~:-.·~re~ d~ .!!-io: .:.·· ~~- · ... ..... ... . 
. ,. , •' 

. . · .. ... .. 
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ANZ~MES . iDA · CAMA1=\À:· 

' . . 
~Insp0ct.oría. Federar dê 'Portçs, Rios e Cartaés - Gabí'- · 

ne-te <lo inspector· - N. C-lt39 - Rio de. Jane-iro, G de se
lembro de · -1920 ~· : 

· ·.tumiJ. ·Exmo:· Sr. - Eri:1 cu1~1pr-imento á. determinaç~l'o de 
Y. Ex. constante ~ do officio n . .896; . de 1 de setembro cor
rente, do Sr. direçtor geral de Contabilidade · dessa Secretaria -
de . Estado, tenho, a honra de informar a V. Ex. que ~ara · 
pagamento de 4ifferença de ·vencimentos por motív.o de sub.
slitti-iÇõ_es :·de ·cargos · nas commissões ·e- · fiscalízaçõ•es· desta 
inspectoria; em 19-19, é necessarià sómente a;. :iinpóftancia·. d(l .:. 

·7 ·31·.9$~~~~~ Essa importancia, ~omo · jú ti.ve_ ·a honra · ·de ~--
i'or:mar a V' . . Ex., erri os officios ns. C-f9'/i e c:..:.236, resiYe
ctivamentc·de 2•0 'de maio c ·8 de junho . . do corrente a!lnb, é . 
neoeS:Savià.;.,par.a oecorrer aó pagamento -· no ex-ercício, de 191 ~ 
aos engenheiro~ F.ernand~·. Viriato de . Miranda·. Çarvalho 
(Rs . . 5 :4-.0G$505> e José Gomes Par.ente (Rs. 1 :·9H)$354). que · 
substitui'ram :os engen~eiros chefes das corwnissões dos: por
tos <le' ·i\!ararihão e Ceará. . E' o que~ me ·cahe . informar · a 
Y cEoc.. a respeito do projecto n. ·52, · deste anno~ da Camara 
dos - ~'u~ados. , _ · · .. · · ..... _. · . ·· _ · · . . 

Sarid'e e:·-rrat~rnidade ·--:--· llliri.' E.~o. Sr. Dr. ·Tósé. P'ires · 
do ·Rio . .:...:.. .1\L; D. 'Ministrô da· Viação · o Obras Publicas . ..;_ Ltt
cas .Biealh6/ jnspector fedf}ral. · · .- . . · . . ' . · · · · 
. · 1\.unistefio da ·Viação ~ . i .. . Secção de. contibiudadê -· 
Confere.:~ Em H de seLembro de-.i920. _....:::. A. R~is ·J-unior .. . 

Visto. ;F'1•cfn<;isco Calazans, . direc'tor . de . secção. ~ A 
. quem fez a:· requisicão. · · . . . · . . . · · . . · ·: . 

· Do .Conselho · Municipal do :.Dislrictó :FeMral, ·de ts·· do 
correq.te,. enviando cópia da 1ndieação àÍfprõVa.da· no :sentido 
de ser modificáP,a. a lei de desa.propriacão por utilidade pu~ 
blica, nesta_ .Capital. -A'· Commissão de Constituição -e ·Jus-
t:iça. ·· .. . . . . . . .. 

. Da Assemblé.a Legislativa do Estado do Sergipe, de .- 9 do · 
c:orrente, comniUnicaildo a installação da .1. a sess.ão -ordinaria 

.. . · da ! -V legislatura_,,~· .a eleicão da Me~a que -tem de· dirtigir os 
.. seus tr~alho§. · - , Inteirada. _ · 1 ... · 

Tcleg~anima_ :'· · · :,: . 

Cu.yabá, 15 ·.· ·~·ete·mbt·o . Presidente Camara .Deputados . 
. -.::Ri(\_- .Ten~o- honra ço~municar ·v. Ex . : .qu~ esta A~sem-.. · 

. hlea. approvou por· ·unammtdade , vot.os,"" cm ' sessao ·11. do .cor_; · 
.. . . . tente;·: a. :-1egu int~ mo~ão: _A . Asseml::lléa r .... egislativa d!>· Estado . 

. ·. , Matto· Grosso. tendo ·em .vtsta o gesto ·nobre 'benemerlto· e -pa-:-' 
. . ·:· lriotJic·o.:do · Congresso ~acío'ijal; · vot~rido a. -lei que .revoga o .· 

: .'bánínlerito. ~a · fàmiliàlmperial ·c ··.rüarida trasla(;\ar :para. a·.c; · 
. . ·BrasiL os restos mo~taes .dos cx-im'pera1iores ·D. Padro li .· e . 

-D . . ;T-hereia :Ch:ristiD:à, apresenta ao : mesmo ·• Congr~sso ·. e·• ao 
.. · · Brasn ... Unido· .a -.sua· ~s()lidari.edade e .ãJ_)plausos por . essa ·.tão 

. -· 'justa_ quão. in~recid{t:·J~om~na~em~ .. _Atfencíosas sa~dações ;.: .:.;....., . 
·. Ro.s.czndo ConJ, ·.1 o.· Seçr~tar~o. ,........, lnterr~da. · · , . ~ · 

. ~· ' ... ..... . :---
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SESS.~O E~! 16 nE -S"Eh'EMBRO DE -t920 293 

Vaê a imprimir o . sí;gu in te 

PRO.JECTo 

N. 63 A - 1920 
_,.:. 

~ -

Cr.éa ?lm Consellto Nn.ciona.~ ·de Educação Physica, ~as bases: 
qüe estabelece,· com sttbstitlttivo da Commissão de .Jnsi
trucçáo ).>ubHca 

·· ·· Não teriam~s duvidas em ·apoiar -s~melhante .projecto, si 
pol'ventnra ;i.á existiss~; no paiz, organizáda a edttcà-cão phy- · 
siGa é dirigida por autoridades Cúmpetentes. e de comprovada 
capacidade. 1 - . . . 

· ·. i..>\ e.®caçã.o :phys ica . . ,entr-eLa·l}f.o,_ .nãO existe -eritre nos, e. 
nunca o· Governo délla se preoccupou nas diversas reformas 
fei~~s . sobre a instrucção . publ'ica. _ . . · . . . 

·: .,_ Apenas. ·o _nosso operóso collega, Dr. Aze-y~do Sodré, ·no · 
regul·amento para a Escola Normal do · Dislr-icto . Fed.eraL · 
. tratotl des~e intetressantc assumpto c·om a .elevação de vistas 
que costümà diSDensar ns ·medidas de· interesse publico . · . 

. ·Quanto ·ao mais a nossa iegislação é falha. nada provi
{]ericiando sob:r~ a educação phys~ca nas escolas·· primaria~. 
preparatorias ou superiores, · .. . · 

E::tamos; portanto, eni phase inicial -de um servil)o im-· 
. ··po'r.tante e·· que . deve merecer a maxima atteneão. . 

· .. · A. edticacão ·physica. pensamos, deve começar. nos exer:.. 
dcios. -infantis para,.·terrrt'inar nâ.S"i:inhas de tiro, onde os mo
ços . se :Preparam para. os arduos deveres da defesa da p;itria. 

- · ':Sendo assim, . parece"'-nos que dev·emo.s iniciar .primeira.:.... 
mente a edU:cacão physica no·s institutos de ~ensino, para malill 
tarde ~ crearrnds .o : Cqnselho Nacional de Edücação Physica . 

. . Nestas ~ondíções, pensamos qi.le o . Pr:ó.iecto rr: 63, · de 
. ·i.920, co.m() . se .acha redigido. deve se:r modificado pelo se- _ 
· guinte !:ubstitutivo _:. · ·· _..... ·./ . 
: ·Art. 1 . ., Fica o ·..Governo auto~izado a providenehir ·pará 
"qÚe nas escolas e · institutos íederàés de· instrucÇão .· 'sejam·· 
jnaugurados . cursos de ·\educácão. physica. facilitando os meios 
para , accwisiç'ão .. do material necessario a 0SSe .· procesSo_. de 
~dti.e2t;ão. · · - · · . . , ' · . . . . .· . . . . 
.. · · . : .Art. 2. o O Governo -creará um· Conselho . Nacional .·de 

· . EducaÇão Physica~ . no •jntuitó de sysfe:rriatisar. e c desenvolver 
· a educa~ão physica. 'logo quC' fiqn~m organizados ·nos insti
tutos de instruc(}ão . OS . methodos desse processo d~ edueaf}ãO. 
- · Sa1a das ,sessões. 2 de set~~br.o de 1.920. - Arderll:. Bn

. ·tollio. 'Presitlente . ...:...:.. ·A1•istarclw .J~opes. R.elator. ~ A .. Sod-ré. 
~- Paulo de F-rontin. _, Raul· A~es-. · .;._ .· Barro$ . Penteado. . : . - . - . ..;·. .· . . - . . 

.. 

., 

.· 
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·- ANNAES :DA. CAMAR,.'> . . 

• PROJECTO N. 63, DE 1920 _, 

O Congresso Nacional resolve : · . . . 

Art. · L 0
• ·com o· intuito dé systematizar, desenvolver e 

._ propagar _ a cultura physica na Republiea, é . organizado um 
·Conselho Naeional de Educaoão Physica que juntb do . Minis
teria do Interior funccionará com amplos poderes para. rea-
lização desse objectivo. - . .. . . 

.Art. :2. 0
· O Conselho Nacional de Educação Physica será -

comPosto de s?.t.e membros entre os (Juaes devem figurar o 
director do. Departamen_to Nacional de Saude .Publica, o pre
siden_le . qo :conselho Súperior ·de Ensino e o presidente da 
Coniéderãção . Brasileira . dos Desportos; · os quatro membros c 

restantes serão désigna9os :pelo •_ Ministro do :;rnterior, sendo 
l.JID ·cestes ·nomeado seu presidente. -, _.. . · _ 
. · . Art. 3. o O ConseJho Naçional de Educacão\I>by~ica ~pre
·sentarã,: annua4l'\eQ.te ao .:Ministro do . Interior, . para ser - sub- · 
mettido.: .á -apreciacão do · Congresso Na.cional, o· relatorii>"dos, 

, seus trabalhos nos ultiroos doze i'nezes decorridos e w:ri :pro .... -
gramni~· ·com o respectivo orçamento para ser- executado no 
seguinte. exercício. _ .. . · _ _ . 

. · Art;' 4. o Nas suas -o rim eiras reuniões o Conselho Nacional . 
de Ed\icaçao J;>hysica -redi~r~ um programrria de . seus ·obje.- . 
r.tivos permanentes ao qual :será daca .. a mais ampla . publici.: 
ãnde c f.ará o ~eu ·r egulamento . Esses trabalhos serão--sub
m~tfidos :.í ~ippr0va~ãó· do Ministro . do Interior. ·. · · · · 

. · : Art. · 5-.~ :·Fi-ca o Governo autorizado a: abrir .os · creditO"• 
Mcessàrios_ ao custe}o dos serviços de secretaria, expediente e 
manutenção da séde do Conselho Nacio~al de E.ctuca~;ão .Phy-. 
~ica. ·_ ·_ . . ·: , ··: - - __ .• ·_,.·· . ·.' __ · · 
. · Art. ·6·. 0 _ O CQnselho' Nacional _de Educação- 'Pbysicà sub-· 
metterá á· approvação i! o Ministro <lo Interior · seu programma 

·- inicial para o· ànno corrente de 1920.-· Par.a · éxecuçã.o desse 
programrna fica . aberto o credit.(} até· 250:000$ · (-duzentos ~ 

· cincoenta -contos dé _réis i. inclusive uma subvenr~ã'o anrmal d_e 
36.:.000$ r trinta . P, ;seis -contos de .réis) á: Confederação :Brasi
leira de Desportos que no presente. ex~rcicio ·Ihe será· J)a-ga 
oa .rai.ão de tres-cm1t-o:s mensaes . .- · :. . · · · _. . 
-· . ·.Àrt . ·· 7. ~ Reyog~ri:t~se a.~ di~~si~õ~s em cóntrariô' . . ·. · 

· -. -· ~ Sala das se~sões, 21 de junh~ d~ t920. - 1. E. de lia.:. 
·c!Ao Soares.. · __ _ ; · . 

. -··. _o-'·sr. Presid~nte .- A lista qe. presenc-a accusa o compa~ · 
, . ·recirpPnto d~ 'i6 Srs. Deput-ados. - . · · · . .. 
. · '-.~ ~-ão_ . ha numero para sn abrir a sessão. . · 

. . ;:··:~~ . . . . . . . . 

. , ·_ :·-··rn esigno . para amanhã, -a mesma ordem do dia de haja. "' 
i~t~t.: é ,.: . .: .• 
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. . SESSÃC EM 17 DE SET.~fBRO DE 1920 
~· 

ORDEM DO DIA 

' . 295 

. Continuação da votaçao do projecto n. 14.9. ·A, de 1920, 
.fumndo a d~spezn. do ~linisterio da: Viação e Obras Publicas. 
· para c . e::\ercicio de 192'1; com parecer da Commissão de Fi~ 
nnnaçs sobrf> as ~m~ndas aprP.~entada.s (2" discussão) ; · 

. Votação 'do projP.-Cto n. 225 A, cte 1920, do Senado. auto
rizando :o Governo :t '.::::onst.ruir ou a ·adquirir edificios para 

· séde das IP-g-açõe.s ~'· embaixadas do Brasil no exterior: com 
i)arrcer e emenda dn Commissão ·de Finanças (3a discussão); · 

Discussão unir-a da emenda cÍ~ ·Senado, UQ projecto n. 54., 
de 191G. da .Camara, ereando, no i.\finisterio da Agricultura: o 

· scr.v1ço . florestal . do Brasil: com parecer da Coromissão Es:.. 
pccjal dP.· Codigo Florestal, ·favora~·ei á. emeuda (vide project;o 
U. 383, de 19ZO); . 

3"·discussão do pro,jecto n . . :lô6, de 1920, creancto o cargo 
d~ engenheir q. archi tecto, no esC;.riptorío de Obras do ~linis
terío da .Just.iça; com . parecer favorav~l da Commissão de Fi-

. uanças . . · · · 

. 984 SEsS-~0, EM 17 DE SE:I'EMBRO DE ·1.920 

PP.ESJDENCJA DO SR. Dl'ENO . B~ANDÃO. PREsiDENTE 

A's i 3· horas r.om .. parecr.m os Srs. Bueno Brandão, Ar
thur Co !lares . Moreira, FP-lix Pacheco, Andrade Bez:erra. Octa
eilio: de Albuquerque· .. 'Ephigeoin de Salles, Dorval Porto-, · An- · 
tonio · Noguéira, . Souza~ CastrO, Dipnysio Bentes, Abel . Cher
mont, Cherm·ont de: M. it'anda, Prado Lopes. Cunha Machado, 
Lui7. Domingues .. José ,Barrr.to. "Rodrig:ues Machado, Marinho · 

. de·. Andrade .. Thomaz Rodrig·u(•s. ·vieente .. · Sabova, Osorio de-
, . Paiva; DdMonso 'Aiba11o, Fvr.drt:fco Borges .. José" .Augusto, .. Al

berto ... l\farânhão. Oscar Soares. Simeão J:-cal. Balthazar · ·Pe- . 
. . rcira, Gonzaga: ,l\iaranhão, Eduardo Tav-ares. · ·Alexandrino da 

Rocha, Estaeíó· · - Coimbra, . Aust.regesilo, · ·. Túriano : Gampello, 
· Arjstarcho Lopes, Julio de Mello, >Natalieio 'Camboitn, . Luiz 

.·. SHveira, Joã:o Menezes, Rodrig.ues Doria; Deodato. Maia, Octa
vio Mangabeira. Leoncio Galrão. ·.Pacheco· Mendes, Seabra Fi
lho, Raul Alves, Torquato :\Ioreira,. Elpidio de .. 1\lesquita, Ro

. di'ig:úes Lnria, >Eugenio '.ro·uril}.ho. · Leão Velloso, . Antonio 
· Aguirr·e. Htütor de Souza. Sariipaio Cori·êa, Nicanoi'- Na~i.:.. 
mento, Paulo Fronl.in, Vicente. :Piragibe. Raul Barroso~ ~Len
grubel' Filho. ManoPl Reis. Thf'mistocle~ d~ Almeida: Ramiro 
·Üruga, Ve.risshncr ele 'lrllü. ~·Iauril'in d~' Lacerda; ·Te1:s:~ira 

-- Brandão.,.)osé Alves. Augusln de Lima, Albertino Drilnimond, 
·Mtüta :.Viac~ado, , ·;\merico Lo:pes. Landulpho .àe Magalhães, 
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Odilon de :Andra-de; Zoroas~ro, Alv,aren_ga. Fran~iseo (J3res~ 
sane, Moreira Brandão, Raul Sa, :E'ranc1sco Paohello, . Jayme 

. Gomes, ·Manoel ·mulgencio, Mello Fran~o, Raul Card<?so, Car
los Garcia, José . Roberf.o, Alberto Sa!'Dlento, M~rcolmo Bar
reto, Veiga Miranda, Palmeira Rípper, ~José Lobo, João de Fa
ria, Rodrigues•Al:ves Filho, Arnolpho· Azevedo, .Qlegario Pinto, 
Severiano Marques, Pereira Leite,· Ottoni Maciel, Joã·o Pet
netta, Abdon. _Baptista; Celso Bayma, Alvaro Ba;ptista, Octa-:10 
Rocha,· Domingos Mascarenhas, Barbosa Gonçalves, Joaqmm 
Osorío e. ·Carlos Maximiliano (103) • 

O Sr. Presidente - A lista de presenÇá . accusa o compa
recimêntó de 103. Srs. DepUtados . 

.. :Abre-se a sessão . 

·o Sr. Ephigeiiio de Salles (supplerite, .servindo de; 2b Se
cretario) procede á leitura das actas ·da sessão de H e. dos 
dias · 15 e 16-do corrente, as quaes são seill.,..-ObservaQõessuc~ 

· cessivamente approvadas. . ··· ... - · 

: O Sr.· Pre-sidente - · Pa$sa-se á leitura do expediente .. 
.. 

O Sr. 'A.ndrad~ Bezerra <!~ Secretario) ·pro~ede á, leitura . 
{lo· seguinte ·-

EXPEDIENIT'E' ·· 
orncios: 

Do Se~ 1 a ·.secretario do Senado, de 16 do corrente; re., . 
mettendo u.in dos· autographos .cJevidamente · sanc6iona-dos de 
~ada uma. das seguintes resoluções· do Congresso· ;l\'"la,cional: 

Revogar1do os at'ts. 1 o e :zo do decreto ·n. 7~-A, de 21 de 
dezembro de 1889 e autorizando a trasladá(;ãó para ·o Brasil 
dos despojos mortaes do ex-imperador D. Pedro · II e M sua 
esposa D. Thereza Christina; · · . . . 

Supprimindo -as provas de junho e agosto, de :.que trata 
o decreto n ~ · H. 530, de 1 S de março de _1915 e dá outras _pro-_ 
vidimcias; . · . · 
... _ Mandando reverter ao servíço aotiiro do ,Exercito; rio pos
to de general . de -briga_da graduado, o ' general de oi visão gra-
(tu.ado e reformado João de Figueiredo Rocha; . .. 

. \ _-. 'Facülta:i::tdo· aos filhos menores do Dr. ~(stolphó Dutra a 
n1atritmla gratuita nos.ínstitutos de ensino. necessarjos á sua 
~Ó,j.lCação e instrucção; .. . . . . •.. . . . .· .· . · ·. ~. , . . 

· : Approvando .para . .todos os effeitos do seu registro ·no .Ti'i-
. · · . bnal de Contas; o contracto celebrado .. entre o Governo Federal 

-~::r, · a Go!flpap.bia Cession~ria d's Docas do Porto da B_ahíà, em 
, . 

i 

18 d~.Jane1ro de f912; . · . . > . ··. , ·, · 
_:~utórizando. a .abertu.ro. . do credito: especial. de 528$5,00 . ... 

para. pagamento a r.eopoldo José dir ·SU:va Tavar~s; J~e . gr~ti· 
. ficação lóca_l a que tém .dtreito; _ · , - : . · . , · · ' 

:- ··: 
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.· . Autcrizandb ·a ·· ahertur~ do credito de 50:000$. ·suppl{~..: 
:-·. men.ta.r ás ve~bas -i6~ e 32" do art. 2°, da lei n . 3.ggi1, de 5 

·· · de janeiro do corrente anno ; · . · · 
;. Autorizando-: .á ·abertm:a do credito especial de .-·. 60~000$, 

parn regularizar :a escriputração das despezas com o paga
Jl1~nto das obras .urgentes de que carecia, em 1916, o Instituto .. . 
Os·waido Cruz;· · · ·· , 

' '":"· 

.:Autoriiaódo a abertura do credito: de 74: 431$8"26. su-p.
. plementar a verba H· - -«Secretaria da Camara dos ·n~pu..: 

lados,., · elo ai"L 2". da lri n. 3.991, de 5 de janeiro do cor
rP.ntc ânno: .. ·· 

. Aut~rii~~do ·a abertura · de or-e dito esRecÍal de . SO :756$330 . . 
para pagamento a .J'cs<; Alves de ··. Cerqueira Cesar Filho. · em 
vírtu(lf.i de sentença .iudiciaria; · , ·; . :,~ · · ' .· 

-~utoriz~n:do a abertura .do c~cdito espeot-~i. ·de· réis 
1:?·0 :866.ii823, para. pagamento a .Iriondo & Comp., em. virtude 
dP. sentença judiciaria; · · ·· · · · 

· Auio~izani:Ío·~ a abertura do credit.o . espeCial de · réis.. 
150 :000$, ouro,. para uUttnação . dos . trabalhos da :úelegação 
BrasHeira á; Conferencia da Paz; rerinid.a ern Ve~sailles; · .. 

Autc.rÜarido o Governo a auxmai-· com a quantia neces.
!=iaria: não exc.edent~ df~ i 50:000$. ·á. representação · :das gpcie
/!ade~ ·'despo1'tivas b1.·asileir~s . á úiYl1lpiada Internaéi<ii).al de . 
Antuerpia; · · 

..-\ufori7.~ndo a -abet'tnra . do· creôí.to especial . de . réis . 
201 :23·3$, oara· indemnizm· a Caixa E'specíal do Portos, .pela 
cessão de·1mmoveis da.rua do Rezende.' nesta Capital, e destt- . 
nados. {l eonstrucção d·o cdifieio para à Directcria. .Geral de 
Saude 'Publica: · · . , . . · . · · 

AuLoi'i7.atido· .a abertur·a do ·credito especial de ·. réis 
2/!fl:607BG74/pimi~. pagamento a .Joaquim Gonçalves dos San

. tos 'Pereira: em :Virtude de sentt>noa .judici.aria; . .. 
Autorizando .·~ ;abertura · do· ·. cred~to · especial' :·.de réi~ 

, · .1 ~SS9 :260$, pa~'il .acqwsição de materjál fi:xo e rodante· desti..;. 
· · nilflo_ ·:i linha fertea de Barra ·Bonita e Rio d.o Peixe; e •· 

.. , · : · -:: :. Prorogand~ .a aê tuai;.sessão legis1ativa até o. ,dia ·g (Je· . 
, outubro do Corrente anno . · ~ · · · · • Ao archivo.: . , · · 

:-::.:·.· · ·::. <I>peoronel J. _B,:; Neiva dê Figlieii·edo. de . 13 -d o cor- ' · 
rénte, · ·commrinicando .€JUe · assumiu·· nessa data .o. ·cargo <!e 

· ·· . . . êonY~nâ:ndarit e <lo · Corpo. de Bombeiros ~Psta Capital. · · .~ . ::- . . . 

. : · R13ciuerimenio de ·.Hemique,tBr:a:vo; ag:roúonio; ~Úoponéi~-se · 
. :. . · a.b . :f.az.er: :a :propag~nda do cafe. no _e

1
strapgcirdo . por meio . <1e 

· . ars .>~ A's . Commissões d-e · Agricu lura:. In ustri:r e Com-:. · · 
inêrciO:· 6 ·de Finanças..<::::.< · · '· · · · ·· · ··· · · 

. ......... . . - - ~ ·: .. 
. ; · -... 

. .. ..... . · -... 
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SESSÃO ij:M i7 DE SÉTE~RO DE f 920 

Sãa suceessivainente lidos e. fíca·m ·sobre a mesa até Ul
terior. deliberacão os seguintes 

PRO.TECTOS 

O Congresso Nacional decreta: 
\' 

Art. i.~ Fica o GoveNlO da Uniãó autorizado a doar á 
Liga ·Metropolitana de. Desportos Terrestres o terreno neces
sario,_ no Districto Federal, para que nelle sej3. const-rui da a séde 
-da. L1g~; no ~aso <le desapparecimento desta voltarão ao .pa.:.. 
- ~·rimoru? . n~monal· . terreno e p-redio-, independentemente . de 
I?deml)tzag::~.o, q Gove~no, porém, c).ará s~mpre o mesmo fles-
t.mo sportivo. ao .. referido terreno e :pred10. . 

.. . . . . . 

. . Art. 2 .. 0 Revoga;r:n-se as disposições em contrarlo . 
. · .. -·'sala das sessões. 16 de setembro de 1920. - Fattsto 

. Ferraz. - F. PaolieU.o .. - Am.erico. Lopes. - Torquato 2llo-
reira _. .._ Ra1tl Alves. ' . . . . ': · ·. 

O Congresso NaCional· decreta: 

· · Art-.. 1 .. ., Fic·a ··elevada .para 5 .o/o. sobre a -rêTI.dn buuf.a dos 
.inipostos de,. consumo arreca.dndo~ no· Estado rJo Pm'á, a por
CI!ntagem dos agen:tes fisca-es dos. referido~. impostos naquella 
uni·da?e de Federação. . · · . · 

Ar t. 2." Revogam-se as disposiÇões em eonti·ario. 

. Sala · das sessões. 15 · dP.. ~e~embro de 192 O. - P . C her
mont de Jiiranda. · 

l . 

Justificação 

A medida eonsú;nada no ,projectô acimn. importa, apenas, 
na equiparaç.ão .:da ·porcentag-em -dos agentes fiscaes dos- im

·póstos .de.consumo do Estado do Pará com a que percchem os 
·mesmos fuilccioml.rios no Estad,ó . do .Amazonas. cujas c.ondi \-õcs 
de \>'ida, na aétualidáde, &ão Iier:feitamente identiCU!';. não . ha
.V€)I).dO · pór ~s~o motiYO para ::t :.·desigualdade ·de remunemção: 

. que se vcr1ftea de uns para outros na pr~sente quadra. E' 
.. de todo ponto justo, em taes cireumstancias que aos funcciô

narios dessa categoria, no l~stac.lo do · Pará, seja attribuida a 
. . . mesma porcentagem de 5 o/o; pei~cebida pelos seus collegas em 

· · sen~ i.:o no·viziiihô Estadó. · .. : . · · .· . . · · .·. . · . · ·· · · 
· . , ~ . ..· , Pelo rriap.pa comparativo d.6~ ve~cimentos : dos ageptes f~s- . 
·. • ··c:.aes .do. Pará. Amazonas e Pernambuco ·verifica-se. coiil mmta 
; ·.- ,: :ólaréza e pr.ecisão. · a. infériofidàde da. siluação desses func-:- · 

... ciônarios:- rió '·ptimeiro daqtielles. Estados. eJ.ll 'relação a.o.s .dos 
... 7- . 4. · .... '. . . .. .. ~ :.- .. · --. ·;: ~· . • • •, ,; . . . . . . . -:-

. . . ·. ' ... . .---: ..... 

' . 

' '· 
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. ~NNAES DA CAMARA 

· dons .oqtros ·.c a: · 'l)ro·cedencia · ~ .medida ora reclamada :do 
Jlocl.é:· r .. :gís.lativo· da União em :fa"\<:or· .dos mesmos.· Eil-ô : 

; : 

· ~ Pará : 

, 19Hi ., ...... :.: • .. ... ·-· · · ···· ·· ~ 
1917::. .... · .... ~ .............. .• · .• 
1918 . ~: . · . · .. .... •. ;' .............. ;_;. 

· ~ Amazonas_: · · - · 
. . . . . ' ~ . 

1916; .... ...•.. . :. ;:-.. ; ..... .....• ·• -- ~ 
19 J 7 . ... ......• · '. ; . · ••..... . · . . .. . ·: . 
191'-8 .. ··. ; ...•. · . ~ .: . : ~ •.•. ...• . . ~ ~ .. ... . 

· ,: 

.Pernambuco: 

1916 ; .... ~ · ... . . · .. : . ..... ... ,~.·: 
1917 .. ; ·.;·.··--:· ....... . ...... ......... . . 
19·18 • .-.~ .. : • •.•• . .: • .•.......•.• ·. 

; .. . ,. . ·. 

Vencimento 
an:nual 

. 4:066$288 
4.:555$929 

. 4 : __ 025$094. 

-5 :094$335 
.7:90.2$472 
4:"936$136 

_7 :833$290 
13 :738$929 
10:336$581 

Vencimento. 
· me-nsal 

3381$857 
379$>660 

. 335$·4~,4 

·- ·424$527 
. . 658$531 

. 4.1·1$34~ 

652$774 
1' : 144$910-

. S61Jf'3$1 

Nas 'Cifras acima está comput.ada a . gratWcacão .fixa 
nnriu.al :.de 1 ;999$-992, . n. que Lem direit-o cada agente 'fisMl . 

O ;Congresso ·Nacional -decreta: 

Artl~o unico. Fiêa re~tabelecida a verba dt:' · represen
tação do P-residente <la Camara, n_a irnportancia de 1 :000$ 
mensaes, a -contar de ja.neiro do corrent.e anno; revogadas 

· as disposições em contrario. 
Sala .das · sessões, 15 d~ setembro · de 1920. -· Mourició 

de Lacerda. f . . · 
Consil.ierahdo que, nos Exercito·s como< os da Fran~a. _da · 

.. Allemanha c muitos oul.ros, gal'antias são dadas.Aios sargentos 
. exch.iidos do ~ervJço milij.ar, além ·de ~ outras que lhes garántem 

ô futuro; preferenciados mesmo por lei a ca!\gos Pl..lblicos; 
·-·. · __ --~o-~dé:·_ são_ ~olloC.ado.s~~ ~.o.m .-,,encim_enlo-s·:-··é · fu~ccões equi\'~l ent0_s , -

ássegqrando;.se:-lhés á :pr(')moção por effMto de refor-ina qu::m-.. do .nã'ó · póde.m · ma'fs seguir carreira, ·. em .recompensa· dos ser ... 
, . . .. · . . :v~çQs .. :t,r~stados á"Patria;· ; . -· · ; ~ :· - . · · ·. . · 

:<. .. .< · ·• . . ·,: .. :·.j::;_cmsidera:ndo : QÚ.e;. ' il,~ses· Excrc.itos:' o .. sargénto riq._ ser.~êx.:.:. · · .. ~ 

··,.·, 

-'chüdo . já t'8m collocáção -garanti dá, e ~definida.; · ·· . 
. : C9I(~~gerando .qç_e f·I_lo Exercito brasileiro.· .ainda . exislem · 

s.argentos .. com 20 e, ·m.a1s annos 'de praça; sargent.Qs cr_uo a té 
coptam· :_servi~cs de gUerra_; \_ · ·o-·>· ~- . . · ;,:- . 

'. · Consiô'êrando que _taes ~: sa.rgêntos; _ àlém' de não gosar·. (}as ., · 
preróg8:9:vas: de que gl)sam.-- os ~argento:S aos. ~ercitos de· ou,;.. 
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Lras naÇões são excluidos <!o Exercito brasileiro· e atirados á 
rtia, -onrle diW~ilmente adquirem meios de ::;utrsisLenda, ~(!In 
que a Nação ·111e:s umpat""=, assegurando-lhes um futuro para a 
Jam.ilia: · 

Considerando finaimenle que ·aos sar;:;entos do Corpo de 
Bombeiros c aos da Brigada Policial· da Capital Federal já 
se lhes garante por lei ·o futuro da família, com a promo
\..~ão ao poslo d~ 2h lcncal c, quando l)Ol' effeito de reforma te.:. . 

. nham mais de 25 annos-de servi~o: 

O ConGresso Nacional· dcr:.reta: 
Ar.t. o~ sargentos. do Exercito que· conlarem mais de 

20 :nmos de serviço atregimentado, sem interrupe.ão de praça 
~ que tenham serviços de guerra, poderão continuar no ser
viço acti.vo, independente de cng·ajamento e sem limite de idade, 
emquanto bem_servirem. . _. 
. Art.-: Os satgentos do Exercito que contarem mais· de 

25 :lilllOti de .::cr:vi<~o, ,sem inLerrupç;·ão, com serviços de guerra, 
serão reformados nÓ\, posto de 2° tenente, com o respectivo 

soldo,. a exemplo dos êl'u I1rig-ada Policial e Corpo dP Bom
berros cesta Capital. 

Bala da~ sessões. 17 de setembro . <ié' 192D. - Jla.ria 
Hermes. · 

O Sr _ 'j)residênte - Está. finda a leitura do ·expediente . 
.Acha-~e sobrê a mesa um Tequerimenlo que vae ser lido.h 
E' lido, apoiado c posto .. em discussão o_ ~eguinte 

REQVI~IUMEN1"0 

N. 42 

Requeiro a publicação no Dim;io do Conq1·esso dn repre
sentação junta,' relativa <Í ~~nqroinação ~Queslã.o de Lam-
h!lrY». . 

Sala das sessõe~,. 16 de setembro de i920. - M'atwicio de 
Lacerda. · · 

Ehce!Tada e a~iadá a votação· do r~querimex:'-to n. 42.. 
- , - - . '' 

. . O Sr. Olegario Pinto -,Sr. Pr~sidenté;··ve~ho des_empe-
. nhar.,..me da- Oincumbencia. que me fôra commettida pelo :çneu 

dis'tincto . collega e companheiro . de· ba:J;lcada, ·Sr. Ayres da 
Silva, communicailco a V. Ex. e á. Camara que 8. Ex:, pQr 
moti\.:b de"' molestia, · d~ixar·á · de _ comparecer· ·!l· algumas das 
nossas sessões. · · ·· · · 

o sr.. Pres,idente ·-. - A Mesa .fica inteirada. 
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_ O Sr. Alberto Sarmento {movimento de attenção) 
Sr.-. ~.)residente: Devem cllct;a1· amanhã a esta- metropole os 

·· - - nossos Excelsos Hospedes, SS. :Xlaj estades o Rei Alberto I e 
a. Rainha Elisabcth, Soberanos da Belgica. · . 

· A alta significar;ãu da visita régia, não se explica . só
.men tc p_ela l'etribuiç;ão de uma cortezia . entre os Cheí'es dos 
d'ous Estado:;,, ligadc~ pelas relações c e reciproca cordeali-
uadc. · 

O fatio traduz lambem, de modo cloqucut( a approxinia...
ção ·sincera e l'eal de dous povos Que se es limam c que dese-
jam· viver unidos. · · · 

.As: sympathia:,; do povo bra:;ileil'o pela · -palria unida dos 
Brabanções, \Vallõe~ e Flamengos vem de longa . ~ata. come
llando_, talvez, · do~ aeto diplornatico que, eín ·1834. firmou o tra- · 
Lado de -ainizaáe, · commercio e navegação com a Belgica: (~ 
.eontitiuando, ininterruptamente, pela permuta <i:e ídéas e des-

. envoivimeil:to dós laços de ordem moral e affectiva, · creados 
pela convivencía · de um granc!-e• numero de estudantes brasi-
leiros nas escolas daquelle paiz: · , 

A mtitua estima entl·e os dons pOVO:$ tem ainda a sua 
origem: nas constanLe:s e cada vez mais desenvolvidas relações 

. de ordem economica e commer cial, cultivadas e mantidas 
8eropre com as mais li:>~ngP. iras. perspectivas. 

· Por outro lado, ·o eontacto · dir.ectci que· um numero con.,. 
sideravel de brasileiros tem mantido .. · corn a:quellc povo. con
tado esse. fortalecido annualmente, pelo conhecimento Hümc
<iialo daquele paiz, com a~ visitas qu e alli· costumam ser fcila:; 
pelos nossos patrícios, vae augmentando cada vez mais, o cir
culo de relações entre as 4uas collectividaães. 

E, não. podia deixa[· de ser ·assim, porque a Bdg-icu •! um 
paiz de grandes atlracções. · . 

A 5ilu_plicidade de cosLumes de seus' habilauws, em fla
grante contraste ._c-qm a grandeza· e desenvolvimento de sua 
eapacidade de producção; ·em todos . os · ramos chi a ctividadc 

_ humana; o no.Lavel ·aperfeiçoamento de todas as suas indus
-. · trias; a cÕrlsidcraveL cxtf'nsão do seu· comroercio c da;; ínsti

Luii>õe;; bancarias e de .credito, a sua e±pansão eeoilomi(;a com 
a dissemina•:ão de capit.acs para todos os fJOnLos Jo g-J,obo, 
constituem um dos aspectos mais interessantes ·das vastas 

. ap ~ic!ões e da .<:cgura. orientação que. norteia aqtfelle povq. · 

. . . 
·os seus portos, . o cüldadoSO' - .s.yslema- rcno-viario c a. 

-manutenção de outrós ... m eios de . cominunicação die que é dri-.. . . 

-. 

' là:dá. afórrna racional pela qual. .e::x:p~ora n riqueza do seu sólo, . · 
•. ·a varúida e intensa: -cultura dos cainpps;: são ainda factores . de :. 
alta,·valia. que attestam a :energ~a, . o persistente . labor de uma . 
população forte e beri1 disciplinada', no r egixnen da ord~m .. -- · 

· .. · Mas não é só :::ob o ·-ponto de vista material qu e a Relgica 
nos impressiona · e, · desde ·logo, conq~ista ,a admiração dos qüe 

. a visit.am._e dos quê a estudam --de perto: · 
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· · Ella é por demais admiravel tambem, sob~ o a.spec.to mC:.H·al 
pbliliL:o c inl..e.lleetual. ·- ' 

. . A tradit;ti.o dos seus . :)en.Umentos liberue::; vem sendo- ~fit'
':llada por uma série de fados que ·a. sua histuritl _ registra com 
jUSlO OtgUlhO. · , . . 

.<:\. partir do movimento-para ;:t conquista Lia ::;ua indepen
cenc:Ia, as ephemel'ides belgas são ricas de ensinameut.os e (]8 
lJtcvcitusa~ lições de energ·ia, de civismo e de inquebrantavel 
c.:.onf.iança n o 5eu futuro. ·. · 

A Con:::tiluição- politka,· prom!J.lgada em 1831, pot aquella 
ua(;ilu; é considerada JJUt· ~eignobos «como a mais liberal 
do todas as ào seu _tempOl', ~. sob a. ma...xima. de que ~todos G·S 
podere::; emanam da nação», estahele·ceu..:.se que' o ·'exercício da . 
:;obcunia perfeita só -.:se poderia realizar · pelo suffragio uni-
versal. ~ 

A organização da.:; lJrC.vin~ias e, especialmente a das 
únmnunas; ~ob o r·egimen daquella Constituição, .podem ser 
considerados como padrõe,s de liberalismo naquelle tempo. em 
que a. escola das franquias politi~as .. co-meçava, timidamenle, 
a r~alizar o::; seus princípios. · 

As leis e Droc;e.ssos eleitoraes; a extênsão' d(l . suffragio ; as 
Jórma.~ outot·gadas para a representação, indicam outras tan
tas. eon_quistas populares que, na crdem pol~tica, mostram os 
}lf)ndo!'e:> democt·aticos da.quella Nação! 

A iri~lt'Ul:\:ão _primat'i:i. e o ensino superior mereceram· 
~~~mpt·r~ os ni&is acurados desvelos dos dirigentes, de tal arte, 
gur>. IJl> purl.icbs em dív0tsas épocas, tiveram que patrocinar 
la(:s i n i d aliv~t~ · t! induH-as como theses e comJ.)romissos dos 
::eu:- pt·og-rn mmas politicos. 

A'i!. artes. ~m todas as sua5 modalidades. desenvolvera.m
':tl alli. d" fór·ma !IOtuvel. eom as p~cularidades criginarias 
dn nu• ia) e do tcmpern.mento dos seus cultores. -

~.Jcrccc ainda especial menção o desenvolvimento inte~
lecLual h~lga. pela. cxcellent e e consideravel copia de pro
duc,;-õe:; lit.terarias c scientit'icas e pela sua vasta cultura 
.iut·idic-<t . · 

·· .\ iwrfeita o conecLa disLribuição da justiça. gerou na
quelle paiz. a eonrianr;.a popular de que a lei é igual pal'<t. 
~o&· . . - . . 

· \ -crucsÚio. socjal, pela organizàcão e regula.mentacão do 
t rabalho, tem sido am estudada e -encamirihada. de . fórma que 
as cltissP.s . operarias parecem ·viver .satisfeitas; sem as rec!a
maçõc:; violentas, éommuns em outros meios ~uropeus. - . 

. · · Toda a \'ida colle.ctiva daquell~ povo, 'dominado pele-s 
- _-::"0n'timmto~ pacíficos. · orh1ndos da sua indole crdeir;t e labo

rio~a.; tr.aça c.om a precisão .de suas linhas .justas, o magestoso 
quadro, de Uma :Nacão no apogeu: da· sua avanÇada cí\Tilizacão" 
· . . Foram seu s oito milhões de habitantes, ·que , procui·aram 

· ::-ealizar. pela vida· intensa, aqumo·:que a estreiteza · linütada 
do t-crritorio não lhes · permittitia~ couseguir pelos processos 
no:-maes, com a n1archa lentá dos : methodos evolutivos._· 
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· • .· ·. Ellcs tentaram li r ar do tempo, -pela. superactividade do 
· esforço, aquillo que lhes faltava no e~aco. . 

_, E a f6rma. -porque conseguiram âttingit'· o objectivo que 
se trar_:ara.in. que o digam as suas invejaveis estatísticas. 

Considerava..:.se como v t•rdadeiramente maravilhosa a si
tuação geral d'e · prcsperidadc daqueHe lõoberbo nucleo de . 
acção diligente; ~. de organizaoão modela,r. de labor··. indef~sso;· 
antes da. guerra! ·' · · 

E~a \ün,organisrno foete e bem · equilibrado na plena ex-
pansão de uma-actividade sadia! . . 

Esta er·a .... a. Belgica da paz ... 
-E ·ella. assim ·ia caminhando feliz na realizaoão do se·u,. 

desUno historico, com o seu . crescente pregresso sob o re.::. 
~imen da :Paz· fec'unda· e ·do .trabalho proveitoso. · ·. 

~as.:. a sua situação ge.Jgraphica era um criine que a 
1..mpidez Q.e um visinlw belliçoso precisava punir. . • · 

Veiu à guerra. . · ::· · · ~ 

. :O· Tratado dé ci:J.eutl"c;~.lidade ,per-petua, firmado em 1839 e 
reaffirmado eni ·rs7o, foi · violado. ·. . . _ · . · 

A heroica nação, quando assignõu aquelle pacto, mediu 
consci-entemente· todas as responsabilidades que decorriam do_ 
seu a.cto e coiiiprehendeu ·que as · affirmações ·e. vinculos d.a
.quents · Convenio seriam· frageis, si antes de tuélo : en~ n-ão 

'· pudesse dar ' tambem em penhor aos . seus co-obrigados, . a ·. se"' · 
gurança da .lealdade com que ella ··saberia mamer os seus · 
compromissos. (J.tuito bern~) . · . 

Foi . em nome . desse princípio de honra que ella acceitoU: . 
a luta. .. . . . . . 

. Como <leserilpenhou a.; sua , espinhosa missão ? · 
A. esse· proposito, quando . desta tribuna fállei . sobl'e o 

Annislicio. em -12 de ncvembro de 19:Í.8, eu disse em. synthese = 
.· ' 
~como esque_çer, 'P9r exemplo, neste instante de 

intenso jubilo, a· Belgica iminortal, a primeira sen
. ünella avançada que a fidelidade de uni ;povo nobre 
}Josta.ra cleànte do invasor? · . · . · 

Entre o sacrifico certo. que a esperava pelo cUm
primento <io seu elevado dever e a tranquil1idade que 
se 'lbe ,promettia em troca. de uma ,trimsaêç:-ão. inconfes
savel, · ella; ·a grande e à;>equénina. Belgic:l · não va:
cillou! Atirbu-se,· ,pressurosa; de armas nà ·mãó,- a des-
empenhai.' o. seu ·encal'go ( . . · • . . . : . .. 

Aquelle~povo , de heróes,:. tendo á frente .o seu va
loroso Rei, defendeu com denodo o seu territorio, . .qne 

-'" · era tamlieni_ ~ a _fronteira ·da .honra entre a"' sua .pat.ria 
·e a FranÇa, que os atacante'S ··visavarnr-· : ·. ··~. 

.. . . A lealdqde . e · a bravura .. dos .belgas fizeram. · de 
: · ,Liege a ante-mural que deteve a ónda imp~tuosa dás 
· · . .hostes barbara-s ~e traçaram a. pagina ·mais rude, mais 
· ~-.. . emociona:nte . e . talvez mais · sentida da histori.a dessa 
., 'guerra ! (Apoiado.s. ) ~ · 

.. / . 

..... , 

- - -:: 
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Hoje, at:crescentaremos que, á medida que r.c vão apa
gando do nosso espírito o::; h·orrorcs da medonha i1ecatombc, 
mais -se vão accentuandQ, pel·a nít.idez dos scu8 relevos incon
fundiveis. a acção meritoria. daquell~ povo destemido . 
(Apoi-ados.) _ 

A :\ação iutcira tomou · parte na lucl.a 1 
- E' o Soberano ,que se despe das pr.erogativas r égias e, 
;vestindo a farda ·OO solda-do, se faz -·combatente ! 

E' a magnanima Rainta .que, in'spirada pelo~ acrisolado::; . 
'6entimentos de humanidade, -leva o concurso benciico da sua 
assistencia aos que soffr·em os hort•ocrs da .guerra. {'Mu.ito 
ben1-.) . 

Na o.L'dem militar, é a bravura, é o ardor comba.t.ivo de 
todos os sold·a:dos, .syntlJetisa·dQe na pessoa do denodado g-e
neral Léman ! 
· Pelo lado espiritual desLaea-se, aureoladá pela respeita-

bilidade altiva e pela enel"gia da ação d·eante do inimigo, a_,. 
. figura empolgante do cardeal 1\fcreieu.· .a levar a · pala:vra d·e 
animação e confoPLo por toda a parte aos seus fi.eis. 

Os não combatentes - toda a população civil - que 
soffreu ··as violencias e o::;. vexames da occupacão militar . 
portou-s-e cõm uma dignildade fóra do commum. (Apoiados.) 

Não houve desf-allecjmentos e a resürté.neia pela salvação 
ua patria. foi aLé onde poderiam il· a dedicação e o esforço 
conectivo de unr povo nobre . (Apoiados: ) 

Veneida pela fo.rça bruta do numero, a Belgica, no em
tanto, salvou. -int<l'cto, sinão augme.n.tado o seu patrimonio mo
ral, representado pela sua honra, empenhada em ·um pacto 
intcmacional c pela fidelidade de sua palavra que ~ellava 
a-queHe compromisso. 

Foi por isso, que ella rcsurgiu uepois da lucta cngran
ijccida pelo seu martyrio c será eertamentr. por isso que ella 
l1a de viver atravez· do tempo, como exemplo cavalheiresco de 
coragem e de super'iot'idadc da sua conducta cívica. 

A guerra: entrct~eu-lhe uma corüa de martyrio Que hoje 
refulge como · um diadema de impct•ecivel gloria a cingir-lhe 
a fronte altiva ! (Jlnito bem.) · · 

Pois bem, senhores, a mais elevada J'C'P·resentação daquel
Ja naçã.o amiga e daquellc povo tulto, e::;üi, ncsle mornent:o 
no Brasil, . nas pessoas dos Sobera~os da Belg:ica - Sf5. 1\la
gestades o Rei Alberto I e a Rainha Elisabeth. 

A delibera({ão do Ex.celso Chefe de Estado vindo visitar á 
nossa paLria deve. cncller-nos do mais ,justo contentamento. 
(Apoiados. ) 

-~~ expressão desse auspic,io~o fác.t<l não ha de fitar Iinll
tada, estou cer.to, unicamente ·nai: demonstrações de alto .apre
ço e 'nas clist.incções que, muito merécidamente, devem ser 
tributadas aos no.ssos Augustos Hospedes. · 

D'esta :appro:\imacão· deve nascer entre os dous i).ov.os um 
laço mt:üs · forle . de estima c, portanto, uma. comprehensão 
ll\a.is . dirccta e verdadeira das qualidade~ e virtude:: de cada 

C,- Vel, VIII 20 
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, un1, sob o ponto de·vista moral e d'~hí virá tambem, pel.O lado 
~ pratico, o reciproco · entendimento _a respeito das il.àc~ssidades 
e rect.}rsos ;peculiares. de cada po-v-o~ (Apoiadas; muito bem\~). · 

Preferimos às alliab.ças que assim decorrem natural . e 
logiCamente da commuo.hão de propositos e da r.ecip~ocidáde 
de interesses superiores, as-.que se. realisam por combinações 
tr:ansitorias, artificiosamente . fbi'madas. por eonvencoes 'íneon-
Slstentes. · · 

Eil.cârandá, . sob todos os prismas; como muitíssimo pro
missora pata .os dous paizes, a visita dos soberanos be.lgas. 
faço votos e certo estou, que esses tarnbem são os da Camara 
e do paiz, para que a. si:rfceridade. e o carinho com que o Bra
sil vaê â.coll~er . os. augustos 'hospedes marquem e effectiva
mante consolidem a confraternização real dos dous p(lvos. 
· (.4.pQiados. ) , .. . . . : ' . · 

Qtie os êi.ou~ pavilhões desfraldados, agora, nas alegrias tle 
'uma festa de concordia,. permaneçam senmre entrelaçados, 
ii•tnánados, .confundidos nas suas côres pelà"-harmonia de um 
ambiente de. paz e que symbolísem, na verd_a~e,. daqui para o
füttii'o, a Wi.iãó cardeal e efficiente entre· a Belg:ica e o Brasil! 

. Que a nova éra se.ia norteada· pelo principio da· .t:Un.iãv 
faz. a forca»~ inscripto como lemma :no. escudo dos belga~ ·~ 
vivificad<) Péla p:cój ecção luminosa do Cruzeiro do Sul, a· re
presentaÇão per-manente da nossa grandeza e o penhor immu
tavel de nosso patriotismo( 

. Que. ·.srrvain ,de fundamento, Sr. Presidente, ··estas pala
vras â' mó cão que vou apresentar á Oamara: 

··.::- ..;... . . . . 

«A Camara dos Srs. Deputados, jubilOsa eom _a 
visita que SS _. MM . . o rei Alb-erto I e a raib.ha ·Elisa-, 
b~th, soberanos da Belgiea, veem. ·fazer ao Brasil, ~e
eolve mandar consignar. na act.h dos seus trabalhos de 
hoje âs ~x!Jressões mais elevadas «las suas respeitosas 
saudações. aos excelsos soberanos e congratula-se coDi 
os poderes coiistituidos. da Nação . e . com o povo brasi-
leiro, pelo auspicioso factO-» {Muito bem.) · . . 

Em addita.inentü a esta moção; requeiro a "\1. Ex .. se 
digne: consultâr á .Casa sobre si côns~nte ' ria nomeação de. uma 
commissão especial, de cinco·. membros, e. da qual: faça Ilarte 
o Sr. Presidente :da Camarn, para levar os nossos votos de 
boas vindâs e · saudações aos excelso_s.soberanos. {Pal~ pro
lcmgadas no recinto~ O orador é vjvamente cumpriment~o. ). 

V em á Mesa. o seguinte • 

REQUERIMBNTO .~ · 

. . . 

. A Cama-r~ Jos•Srs. · Deputados, ' jubilosa, coni. a visita que· 
SS. Me.gestades .o Rei Albert9 ~ e· ~ ~inha :_~lis&PeiJl,· sóbera.:. 

. 1 
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. nô~ da Belgioa, veém faz~r ao< Brasil, . resolve- mandar 
consigbar nas · actas dos traballios da sessão de hoje ·as 

-.. ~xpressões mais elevadas das suas respeitosas saüdações · 
_aos excelsos soberàncs e cougratl.ila-se com os poderes consti.,. 
tuidos da Nação e com o povo· ·· brasileirG pelo auspicioso 
facto. • 

Sala das sessões, 1.7 f.ie setembro de HJ.20. -..... Albertc~ 
St~rm,.ento. ·_ Andrade Bezen·a. -- Luiz Domingues.- Frofi
cisco Bressane. -Paulo de .Frontin. - AugU§to de Li'll'Ul. -
Palmeira Ripper. :-'- Ceso.T de V e't-útteiro. - Heitbr de Souza. · 

· ·-:--. Antonio lY~gu.eira. - Eph'igenio de Salles. ~ Chermont de 
.:.lliritnda. ~ Dorvál

1
Porto. - - - ~ . 

O Sr. Presidente - A Catnarà acaJja de uuvit os -termos 
da moÇãt~ apresentada pelo nobre i:>.ei)utado, e bem assim ós 
do seu requerimento, J)ediD.do a fiotQéMão de uma Co.in.tnis
são que, em nome :cia Càmara, deverá . levar votos de bóa.s · 
vindas e saudações ao.s E.x-eelsos Soberanos da Belgiça. 

Os senhores que approvam a nió~ão queiram · se levantar. 
(PaU?€4) · 

Foi approvada. 
· Os senhores _que approvam Ó· reqmirimehto queiram sé 

levantar .. (Pausa.) · . · ,. 
;, Foi approvaàô. · · 

Em .virtu-de- _do voto da. Ga.mara, nomeio, pai'a a atludit.ia 
Commissão, os Srs. Alberto -sarmento, Domíng9s Mascare
nhas, ·Antonio Austregesilo e S-e.abra Filho. 

NãO. .ha .or·adores inscriptos. 
Si nenhum dós Si•s . Deputados quer usar da palavra na 

4oM. destinada ao expediente, vaé se passar á. -o-roem do dia . 
(Pausa.) -

ORDEM DO DL<\ 
- 1 

o Sr. Presidente - A lista -de presença accusa o com
parecimento de 11()3 Srs . Deputados. . 

. Não . ha 'numel'o para se ptõcedér ãs votações das -. mate
rias 'que se acham sobre a. mesa· e da~ constantes ·da ordem. 
do -d'ia. ' . . 

- Passa-se ás rnaterias em discussão. ·. 

Discussão unica da emenda do -Senado, ao projecto n, 54, 
de -l-91.6, -da -Camara, ereando, n o Ministerio. -da Ag-ricultura, 
o .serviço florestal do Bratiil; com parecer ·da ·commissão Es
pecial de. Codigo Florestal, fayo-ravel á. emenda . (vide pro
j ecto n. 3S3; de 1920); 

·., 
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O Sr. Paulo de Frontin ( · ) _, Sr. Presidente, a Commís
.são ~io Codigo Florestal emiLtiu parecer favoravel á emenda 
do Senado, ao .projee.to cmvia.do .á.quclla Casa pela Camara do:s r 
Deputados. . · · . ' · · · 

. Nessa emenda, poréll1, ha Ull".la .clh:posir;ão; que (}On::;tit uc 
o n . ti: lettra e, segundo a qual «ficam em àbsoluto prohibida-:; . 

· culturas nas ·r ibanceiras e derruhadas nas nascentes e mar
~ens <los rios federaes. sujeito Q infraC1tor á multa de 50$ a 
500$000~. . ' . ' . . . 

. Ora, . afigurà-se-nie · · qu~ e~a disposícão não aLtende ·ás 
· t onvenient:ias da agric-ultura. Prohibir as culturas nas ri

banceiras,'' admitti-se, porque, de facto, isso contribue pa~a 
quê haja -desmoronam.ento no leito dos rios, e, portanto. nes
sas condições, . prejuizos se podem dar, ~erniveis, quanto aci 
r~gimén normal dos mesmos rio;; . .. Proh"ibil-as, ·pot>tém~ nas 
margens, quando, e:xac;tamente, nas .proximidades dos thalveg:s 
é que, sobretudo nas zonas seccas~ as cultufas f5e .podém fazer 
•c.om mttior probabilidade do exito e de rendimento, não pa-
rece seja m edida acce,Havel. · 

. Creio que ba recür~o. dentro do :Regimento, para. qQe a 
· Camara vote a · emenda :do Senado, üividida, de forma que. 

não sejam approvadas nem a lettra e, a àue me acabo de refe-
1'Í!', ·nem a l ettra f, que é seu · consectal'io. Neste sentido, for.,.. 

· mulo requerimento, e pediria ao illustre Relator, digno ])epu
tado 001: Minas, ~r. Augusto de Lima·, .que, attendendo' á~:-· . 
ponderações-. por mim feitas; .-eoncordasse c-om · o alvitre ,que 
:prOJ?Onho . (Muito bem; m'wito bem .. ) . ' 

O Sr. Augusto __ de Lima - Sr. Presidente, acho de tOdo 
procedente as considerações que acaba de expender o meu il
iustre collega de. Commissão, Sr: Paulo · de Frontiu ~ 

nealmentc, entendo, com S. Ez.;: .. que, embo.t·a não fosse 
essa a intenção do Senado, a lettra illudida, da emenda, póde 
l:ier de grande · inconveniencia :para o desenvolvimento -das 
culturas :i margem dos rios federaes. Seria o m esmo que pro
hibir tJue existissem, á -.. beira do Parahyba, por c:Aemplo, 
como de outros cursos· de agua na~ mesmas condí~ões, a ex
ploracão das lavouras que alli .. i à se encontram, c das que se 
J?Odem ainda es~abelecer de futuro . 

, Concordo, pofs,.. plenamente com S. E:x., e acredite que 
nis~o · ~ou acompanhado por toda a Commissão. (]lttito bern; 
mutto bem.) 

Vem a l\Iesa, e lido, apoiado. ~ posto ·conjuÓlamente em 
discussão · o seguinte · 

(• ) Este discurso não ·foi revisto pelo orador. 
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REQUERIMENTO 

Requeiro que u votação das tet.tras E e F seja feitn :Sepa
damente. 

S~la das sessõeS, 17 <le setembro de 1920. - Paulo de 
Frontin. · . 

. Encerrada a dise_ussão unica da emenda do Senado. ao 
proJ.ecto n. 54, de 1916, da Camnra, creando. no Ministerio da 
Agr1c'l~ltura , o servi-ço florestal . do Brasil; com parecer da 
Comm1ssão Especial de Codig-o FlorestaL favoravel á emenda 

:li: Gvide pl'ojecto· n. 383, de 1920) P. adiad·a a -\·otação . 
;~· discussão do projecto n. 366. de 1920. creando o cargo 

de engenheiro árchitecto, no escrip.torio de · Obras do Minis- · 
terio da .Tustiç.a; com parecer favoravel da Commissão de ·Fi:... 
oanças. , 

Encerrada ~ adiada a votação . 
Oompai-ooem mais os lSrs . Bentú Mira•nda. .Pires Re

bello, .Jo,ão Cabral; Armando Burlamaqui,. Thomaz Accioly, 
Ge.rva&io Fioravant.e, Arnaldo Bastos, : Mario Hermes, .João 
Mangabe'ira, Arlindo·. Leone, ~Ianoel Monjardim. Salles Filho, 
1\fendes Tavares, José de Moraes, Francisco Marcondes. Fran
cí~co VaUadares. Senna Figueiredo,. Waldomiro ae !\lagalhães, 
Vaz. de Mello, Gesar Vergueiro, Prudente de. l\forae~ Fi1ho, 

;;E1oy Chaves e Carlos_ Penafiel (23) . 
DeL""\:am de comparecel'" cs Srs~ Juvenal Lamartine, Anni

hal Toledo, Cesta Rego, Monteiro de Souza, Herculano Parga, 
Agrippino Azevedo, Hermino Barroso, Moreira da Rocha. 
Thomaz Cavalcanti, Affonso Barata; Cunha Lhila, Solon de 
Luceria. João Elysio, Antonio Vicente, Corrêa de Brito. Pe
reira de Lyra, Pedr.o Corrêa, Alfredo de Maya, Miguel · Pal
meira, Mendonça ·Martins, Manoel ·l\'lobre, Pedro Lago, Lauro 
ViHas Boas, Pires· de Carvalho, Cast!'õ Rebello, Ubaldino de 
Assi~. Arlindo Fragoso, .'\.lfredo ·Ruy, .José .Maria, Ubaldo 
Ramalhete. Octavio da Rocha Miranda, Azurem Furtado. 
Aristides Caire, Norival de l?reitas, · José Tolentino, Azevedo 
Sodré. Macedo Scares. João Guimarães, Buar<IUP- de Nazaretb. 
Raul ·Fornandes. Mario de .Paula, ,José Gonçalves, Herculano 
Cesar, Ribeir;o Junqueira, Silveira Brum. Antonio Cal'los. 
Emilio .Jardini .José Bonifacio . . Gomes Lima. Odilon de An-

. drade. Ant.crc- ' Botelho, Lamóunier Godofredo, .Tosino. de 
Araujo. Fausto Ferraz, AlaOI· Prata. , Honorato Alves, Camillo 
.Pratcs, . Edgardp da Cunha, Salles Junior, Ferreira Braga, 
Cincinato ~raga, Barro8 Penteado, !'ampaío Vidal, Pedro 
Costa; l\Ianoei VilHtbc-im, Carlos ·de Campos, Ramos Caiado. 
Ayres da Silva, Tullo ·Jayme. Costa :Marques, : ·Luiz Xavier, · 
Luiz Bartbolomeu. Pereira de Ol1veira. Ehgenio Muller, Go
merci:r.do Ribas. Evaristo Amaral, João Simplicio, Augusto 
J~estana, ·Marçal de Escobar, . Alcides Maya, Nabueo de Gc-uyêa 
e· Flores da Cooha {82). · 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2410612015 12: 16 - Página t de 3 

-. · 

· O .Sr. PI:EtSidente __, ~gota<Jªs, ~ ma terias em discussão, 
vou levantar a sessão designando para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA · 

Continuação da votação do· projecto n. 149 A, de 1920; 
fixando a de$eza 4o Ministerio da>.·Viacão e Obras Publicas. 
para o exer.ciaio de i92i; com parecer àa Com.missão -de Fi
n;mcas sobre as emendas apresentadas (2• discussão);. 
. . Yotaç~~ QQ ·pr~j~cto D • ~~5 A, de i 9~0 .: do S~~a~o, a~to- f 

· rt~ap,dc. .o Gpverrm ;1. constrq.1r Qu a aQ.Ç[Uli'~r edif1c1os para 
sifde Q.a~ Jem9es e embaU:ad~$ qó Brasil no.· ext~!qr; ~om 
parcc~r e P.izlend.;l · da Cpmmi~são de E?n;:mcas (34 drse-qssao); 

·. Votação da emenda do Sen?-do, ao projecto n. 54. · de 
i916, da Camara, creando, nô Mún.isterío da. Agricultura, o 
se~vico . 'florest(\1 · do Brasil; com parecer . da Co~issão E.s
peCial de •· &digo Florestal, fa.vora.vel- á. eme:q.da (vioe . pro~ _ . 
jecto p.. 363,: ~e i920) (discussão unica) ; .· ·- . · 

, VctC~,ÇªÇl· J~O-· projectij p. 366, ~e. f920, creando. o ~ e~go ~é 
engeppeir-p :~rchiteptp no es~riptprjo qe QbraE\ qo ·Mirus~rio 
4~ Jqst!cq.; 69ro parecer· félvOr;:!:v~t .da . :Co!mn.issão de Fin;m-
0as (3~ discüssão); ·· . · . . . A _., 

. ";irt!tm;ij.o _Q.p req~erimento.n..· 42; üe t920. do Sr _ Ma;riricio 
4a. I-4-cerdtl. · peqiJtdo a . publioagão do documep.to sopre a 
QJJi:lstfio d~ La~b~ry·. 

T.Jevanta;.;se a sess~o. ~s 1.:-i hora.s. 

·, ._. : .~-/ 

-iCT.~. EM :1.8 DE SETEMBltO DE { 920. 
. . . ·. ,' . . ~; .. , .. . .I : . .. 

P~~ID~CIA: DÓ.' ·õfL BUENO B~~O, PRESIQENTE 

. . .i\'S i3 -. ~Q.p;ts ' cq@pilrec·~Pl Qs. Sr&. ij~~:qo Br~ndlo, co~t!l 
1\~gp, P.orv!ll J?ortq, t;,p.i~ pomingp.~~. P,qçlrigues Mach~de, Ma
rmno 4ç A.,ndr~Ç,e; ''fPDP,laz Roqri~es, O~ollio f;ie P~iv!l, Frade-

. :(!AO }~orge~ • .ro~é Al:l~~to, ·Simeão .Le~~. ~íll~P.a.zai.', · .Per~jra, 
:Ejqy~pào "filvar,~s, Tt+fl~UQ Cai!1p~llo, Leon()!o G-a!r~9, . Pacheco 
14~n.de~~ J o~q Mangí4J:Ualr.a;, Seabra. :p'ilho; . R;u:tl Alves, J~~lpid~o , de 

· :Mç~Ql:Uta, Eu,~e;nio ~our,inho, L~~o VeHoso, Manoel M.on,larqim. 
, . Pª»lq de _frontip., :~q.l · Barro.s'o, - l\faurict9· de. La.çerda. Tei

~ei:r..ª Br._~!lQ~o, J.o!)é· ~~ve~ .. :Aqgusto. de. Lim~, Amerioo Lopes, 
S.enYi}.= .figq~lredo,. QoiQ.ets Ltm.a, LapqtJ,lpho de Magalhães, Zo .. 
rq~~tt>o , Alvarengil., Ff~g.çjsao Bi-e~s~ne, . L~mounier · Goqofredo~ 
Fausto Ferraz, 2\Ioreh'a Brandãó, Ravr SI\, lfano~l fqlgencJo; 
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Carlos G~rc~~:. Cipcinato Braga, Jose Roberto, Maroolino Bar
reto, Palmeira Ripper, José Lobo, Olegario Pinto. ottoni :Ma.
ciel, João Pernetta, Alvaro Baptista, Octavio Rocha e Do-
mingos Mascarenhas (52).- -

. ~eixam de. comparecer . Q~ .·~~; .Arthur Colla.res Moreira. 
· Felrx Pacheco, Andrade Bezerra, Juvenal Lamartine, Annibal 
Toledo. ()etacilio de .Mbuqu.erque; Ephigenio de Salles, Mon
teiro 4:e .. Souza, )\.ntonio · NogueiNl, · Sou~a ·Castro. Di()nysio 
Bentes, Abel Che.rmont. Bento d-e Miranda . . Chermont de Mi
'l'anda. P.r.a.do Lopes, Herculano Parga. Cunha Machado. JOsé 
Ba·rreto. Ac,"Tippino AzevedQ, Pir.es '!1~.ebello, J-oão Cabral. Ar
mando Bui'lamaqui, H-er-riiino·' Bà.rroso. Moreira da Rocha. Vi- . 
ccnts Saboy.a., Thomaz Accioly. Thomaz' Cavalcanti. ndefonso. 
'Albano. Albel''to Maranhão. Affonso Barata. Cunha Lima. Os·par --~Oá:r~e5; ~9lon de L~6ena. Jo~o ·Eiys.iQ, · (}onzaga M-aranbão. 
'Anfu:pio· V'icent;e. Ge~io Fioravante. Arnaldo :Bastos. Cor
:rêà de ~Britto, - :~lex~n.drili0 . dà .RPPQa, Pereira de ·L ria. Esta
cio,· -cormbra . . Austregesilo. Pedro Corrêa. ArJ.st~rcbo J_,ol)es. 
•Jülio. 'qe ·Mello. Natalicio' Cámnoim, A:lirrédo de Maw, Luiz Sit
·;,~!ia. i\!i~·el. Palmeira, 1\feildonc.a · M~rf.iJ1;~, .To,ãó Menezes. R:ci~ 
:!'fri~es 1JO!'J.a. Manoel No-bre. Deoãatc;·MiaJ1)., P·edro T. .. ago , Octa
vi'O 1\fan~abe-ira. Lauro VfHas Boas. Pir~ dé Cil:rv::tlbo. Castro 

· ,R:ebello. ·MaFio , ·RP.rmes, Ubaldino -de Assis. Arlindo Fra~Xoso. } 1 .... 

frE'.do Ruy.-Arlin-do L'Cone. ·.Tosé Maria, Torquato Moreiro. Ro-
. driJrilet> Lima. Ubaldo Ramalhete. Antonio A.,..<>-ttir.re. Re1tor 

de Souza. Oc:ta:·vio da Rocha 2\firanda. Azurém Furtado. Sam
paio Corrêa. Nicanor N-asc.imento. Sallt>.s Filbn. Aristides 
Caire. Mendes Tavares: Vicente : Pira~n"be. Norival dr. Fr~>itas. 
f.te~g;r.ub~r filho: Jo~~ ':J:'p:1e?t~no..;; ~~~vedP, .Sodré, 1\faeedo Spa
res, · 1\f~~pel, R~i'l:l, :roao Gutmara,es: Therp1stoelp,s de Alme~~· 
'au~rqu-e. qe J:l!aza.re~h, Rarpi:ro ~-g~, :Io~~ DA ·Moraes. 'Verl~
Simo de Mello. Jl."rannisco Manondee. · 'Raul F ernandes. · 1\fa.rw 
qi! · ~til?; Jo~ _gop.çalves .. H~rc-qla.n,o · Ci~.S}\T. AlpP.rf~inq ~: 
mopd .. Matt.a 1\fae'flaq~; R~b~tro. Jun.quet!\3.; • S1lvr.t~ Bn.lm. 
FJ-ancisco Y.~lta,dar~s; A:ntomo · Car1o~. ]lmtl1o .Ta,rdun. J~ 

· ~on'ifacio.. Odilon · de , :A.ndnd·e. · Ante.ro · BOtftTho. .r o sino . d!! 
~~ráujô: · Franciseo P~wli'élfo. Wa:ldomi-ro de Maialb~es. :ray:rrie 
't1o-m~es; Aiaor . P:rata:, V.~z -~e Melo, tro.n.9rj:l.to Alves. pa,milto 
Pr·ates. · Edgardo da Cunhá. · Me11Q Franco~ ttaul Cardoso, Sal"!' 
les .Junior. Ferreira Braga, Alberto Sari:nento. Barros Pen
'teado.' ·Cesar Ve:rgueiro. Pm:id·ente de Moraes Filho. El'()y ·Cba

. ves, ''Veiga Mir-anda, Jóão de· :Fal"i.a. Sampaio Vidal. Rodl'igues 
:Alves Filbo. Pedro Costa. Manoel Vmaboim. Oarlos d~; .Ca.m
nos. Arnolpmo A.z'evedo, Ramos · Ca-i,ado. A.y.res da Silva. Tullo 
Jayme. Severino Mai-aties. Pereira J ... eite . .. CO'Sta: 1\farQl).es. J_,uíz 
XaVier. Luiz ·Bartho~omeu . . Abdon: B-aiDtista. Pereira. d·e OH
v~ira, Eugenio _ Mül·ler. -Ge.lso Basma~ · Gomercindo . Ribas. Eva
risto A.In~r.al_, : .T-oão . Si!1lplicio. · Carlqs Pena.ffeJ, ~~ugusf.o. P-es
t.~n~. Ma.rgal 9e ~óbl}1\. :Alci<f'es Maya, N~}mco d~ Gouvêa, 
'F1{)res ~a :.C).ln..h~· Barpo-sa Gon~~l-y-J3s, ~oa~IJ'Tl Osopo- e Ca-r-:-
los Maxmnha.no.~'(i5~)'; · 

,.-
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O Sr. · Costa Rego {supplente 'd~ Sel:reÚiTio~ 'set"'fiinaõ -~ 
./") .despacha o seguinte . 

.. ·· 
EXPEDIENTE 

. Of.ficios·: 

Dons do -Ministerio da Guerra~ .de- 15 .do .corer-nte; envi• 
ando as ·-seguintes . 

MENSAGENS 

. T.ransmÚ,tindo..:;.,os a .exposição que me foi apTooentada 
·pelo Mini~tro de Estado .da Guer.ra, oobre a necessidade de se 
abrir ao respectivo M·iniste.rio o credoitD -especial de 113 :i42$. 
para .pagamento . .de v-encimentos .. á fun~ionarios da Escola ·de 
Estadú-Mafor .. e .pessoa-l jorna1eiro . da Eacola Militar e bem 
a&sim . eustêio :de offjcd!13s .deste esta.h_e!:ec~mento, tudo- riO co~
rente ~nno, -v.enho ·ped1r-vos que ha:b1ht-eis o Govern-o. -a a:brt:r · 
o mencionado .. er.edito. · . . · . · 

Ri'O de · Janeiro, 15 de :setembro ·de 1920, 99° <la Indepen-4 
dencia e 3.2° d-a Republica. - Epitacio Pessoa; · · .· .· ·· 

Sr..s. membros do Corigresso Nacional .·- Tra.nsmitto-vos 
a exposição qu.e me foi apresen.4tda pelo Ministro d:e Estado d;:! 
Guerr.a, relativa á .necessidade de se abr.ir aO. .r.esp-eeliivo Mi~ 
nisterio o ~ràdito de 77 :·225$, . suppte.IOOntM' _á. v-erba. 6• - · 
Fab·ricas _:. .do ~mento para o . .a-ctual ·exercício, d;estin:ado 
ac .pagamento, :no,.,corrente · ·anno, . de 45": operari:o-s, com que 
foram augmentaoos OS· quadrps da. Fabrica : de. Cartuch-os !8 

. Ar.t-ef:actos de GueNa, em virtude de ,revisão o(los mesmos qua:... · 
· ·.- dros. . . . . . · 

. . · Em vista 
1 

do . . éxi>osto, venho pedi·I"-VQS habiliteis o Go..,. 
vt"!rno a abrir o- referido cr.edito. · 
..: . '. Rio de Jàneiro; ·.ts de se-tembro de '1920, 99" da Ind:epen
d:e.ncia: -e 32" ·da Republica. - Epitacio-Pessôa. ~· A' Commis-

. são de Financas. · · ' · · · · · · · 
· .. ·- ' ' . .. t. : 

. ·o Sr. Presid~nte - A lista ·de .. : presen~.a accusa o com-
ptú'ecimento de 52 ;Sr's .. Deputados ~ · · 
· · 'Não ha nllmero para se abrir a se~são . 

. ~ .Designo a mesma' 'ordem do dia "d.e hoje ~ara terça-feira~ 
21. do corrente, visto qu''l, ria. segunda-feira, 2D. a. Camara .terá 
que recéber a visita de S. MaJestade, o. Rei ·Alberto· I. ·:. ·· · 

' 
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SESSÃO EM 21 DF. SETEMBRO DE 192B 

ORDEM DO ' DIA 

·~~· 

_ Continuação da· votação do projecto n. 149 A, de 1920, 
fixando a despeza do Ministerio da. Viação e Obras Publicas, 
para o exercicio de :192-1; coi:n ·parecer . da Commissão de Fi .... 
h~m:;-as sobre as emendas a·9resentadas (2" discussão) ; 

Votação do projecto n. 225 A, de 1'9120, do Senado, auto
riznndo o Governo a consf.ruir ou a adquirir edifícios para 
séde das IBgações e emõai"<adas do Brasil no exterior, eom 
parecer e emenda da Commissão. de Finanças (3• discuss~o): 

Vot~ção da emenda do Senado, ao projecto n. · 54, de 
1 !H6, da · Camara. creando, no Ministerio da Agricultura, o 
serviço florestal do Brasil ; co:tn parecer da Commissão Espe
cial de Codigo Florestal, íavoravel á emenda {vide- projecto · 
n -. 3-83, de 1920) _(discussão unica) ; · . . . 

· Vota~ão do _projecto o. 36~. de 1920, creando o- cargo de 
engenheiro architecto no escr~ptorio de Obras do Ministerio 
da ;Justica; ' com· parecer favoravel da Commíssão .de . Finan~s 
( 3• discussão) ; . · . · .· . . , · . 

. . Votacão do requeriment.o n. 42, de 1920; do Sr. 1Ma.uricio 
de Lacerda, pedindo ·a . publicac;ão do . documento sobre a que~ . 

. . stão de Lambary. . - . 
• I 

!)g• SESS,\0, EM 21 DE SETEMBRO DE 1920 

PRE~Ú11F.NCIA . ~DO SR - BUE~O BRANDÃO, PRESIDGNTB . 
. . · 

A's J3 horas comparec~m os Srs. Bueno Brandão, Arthut: 
·Colla.res Moreira; Andrade Bezerra, Costa Rego, Dorval Porto, 
Prado Lopes, Rodrigues . Machado, Marinho de Andrade, Tho

. rna.z Rodrigues. Thomaz Accioly, · Osorio · de Paiva, Simeão 
. l ,eaL Eduardo · Tavares . . l>ereira -de · Lyra, Estacio Coimbrtt. 
Ari~tacho Lopes, Luiz Silví!ira, Rodrigues Doria, Leoncio Gal
t·ão. Pacheco Mendes, Seabra Filho, .Raul ·Al\!:eS, Eugenio Tou
t·inho;, Leão venoso, Antonio Aguirre, -Heitor de Souza, Paulo 
de Frontin. 'Manoel Reis, Verissimo de· Mello, 1\.f.auricio de 
Lacerda; José Alves, Augusto· de Lima, Americ.6 ·Lopes, Senna. 
Figueiredo. Landulpho de Magalhães, Zoroastro · Alvarenga, 
Fausto Ferraz, Morei~a Brandão, · Rául Sá, Francisco Paoliello, 
.Jay.me Gomés~ · 'Edgardo da. · Cunl1a, Carlos Garcia,. Gincinato 
Braga, .Jo5:é Roberto. A1bert.o Sarmento, ?llarcolino Barreto, 
.To.si-S Lobo. João de Faria, Carlos de· Cãmpos, Arnolpho Aze
\~e.do. Ol~gario Pint.o, Luiz Bariholomeu, João Pernet.ta .. Octa~ 
vio Rocha. Doming9s Mascarenhas, Ba,rbosa . ('"l'On~al:ves, .Joa-
quim 'Osor:"io e ~Carlos Maximiliano·- (59) . .· 
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· O Sr. Presidente ---.- ,A lista de presença accu5a Q. com-::. 
pareeimento de . 59 · Srs. · Dejmtàdos: 

A:Qre-!)e _a ses~ão. · 

:_ O SJ". · eo~ R~~o (s~le~e,·· ~e~vido de ~· $ecret~ri0r 
procede. ~- leitur~ das actas da sessão de i 7 e do dia i.8 do · cor:.. 
rente, as ciuaes são; sem · observl;ll}ões •. · successivanientê appro-
v~dª~~ . , . ., .. _ . _ . . . . . . - ·. 

(1 $r! Presjde~~e- ~Passa-se ii .leitura _do ~ed4ente. · · 
. " q· sr~ .ndrád~ :Bezerra (1° sed-etario) ;procede á leitura 
do se~rnin.te : · · · ·· · · · 

~ . . . ~ ' 

/ 

Offi6ios ·: .· 
EJID>EDIJ!1NTE . . . ~.- . 

. . ' " 
-. . Daus d~ ·Sr. 1° SecrE!Ull'iQ QO se~~!io, de 18 do C9rr:ente, 

COI:Ilm\\Ti,~Ca,l;l,Ôo q~e aqu.ell~ . c~~-: do ' Oo~es~o Na(!iO~~~ - a~ 
pt~u. · ~ n~sta, d{l~ enviou á· SJ10ÇQã~ a,s ~~~gu,in,t~s propos.içõe~ 
dfuita -Garoara: , _ · · · 

~rinclo g .C!f~ft~tQ especia,l .- 4~ 2i :~17.9$1~7, _:pa'fra paga- .! 

·.+qe.ntQ 'QQ~ · veneu;xwn,~os à,~ . ~qçlyd~~ Pass9~ .. ;M~rtlll,s, c9l~ector 
de Anchieta, Estado do Espírito· Santo; · · .· . . · .. · . 

Abrindo o credito especial de 49 :933$747, 'pagamento ao 
tenente do .Exercito Plin'io Gravatá; .· . . 

Abrindo o credito especial de 3 ~ 402$923, para ·pagamento 
ao ex-fiel qo . armaze:Jll da :Alf~ndega da BaQ.i?-, , Arthur Simas. 
Magalhães. . · · · ./ 

Inteirada. . 
:Óo mesmo senhor' e de igual 'datá; enviando·ó projecto do 

Senado fixàndo os vencimentos dos funccionarios da Guarda 
eiv-i.l e c}ando ·-óutr.os providenciaS. - A' Commissão .de Fi-
nancas. · · 

: . PP ~óll~j!g:}~ .i~vc-.a ·e 'Negoçi~s U,lter-~ores~ 4e 17 do 
c_or.r-ent,e, re_~~P. ~ se~lfJe . . . .· .. 

. ·~ ·. ·. 

·· . Srs. m:einbroS.;do . Óongre'sso~Naeional ·~-.Tenho a honr~ 
de ISUbmetter< .ao' vcsso es(}l~ciõ'Q eiame -a exposição que nie 

. foi a:P:resenta.da.pélQ Mi~stro .qa · Ju&~i&.l . <;la :JQ.Stica e Nego
ciq~ ,ID;teriores, .con~ernente á ·aber.turia dos :cr.editos · supple~ 
~~-es de 66!470$'770- a v.arias ~i.g.n.ações da -rubrica 

· cl{pspital S . . s·oo~tião>, ·. da . :\%erba n. 211. ·.oo ca_r.t; 2°, da lei 
. n .. · :l:991, de 5 9·e janeiro dest~ -an.no, e de ·4 :57·4$83-i á con
signação ~límentacão do pessoah;.;dp :. h'Ospita1 Paula G~D,di<lo, 
.da Ilie6ln~ verba, . afi.Iq. · Q:e o~corr~M~ 'ás '~~ootivas desp'e~ 
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áté 30 .çio corel'IIl.te. visto ·como . as que forem .feitas, a partir 
-<te 1 4e -outubro vmdQu.ro, àe,vem sel' ousreadas pelos (}feditos 
que teem .de ·ser abertos para a ex.ecu~;ão da ~eforma dp De-
partamento· N-a,~ional de Saude Publica. . "_; 
.· Rio <le Janeiro, H> d:e ~et.e:mbro de 1920, 99" da Ind'epen-
,dencia. ·e 32° ~a Republica. - :Epitacio Pessoa. ·· · . 

E~posição 

Exmo. Sr.- Presidente da RepÚblica Reportando-me 
..á ~xpos~cão que aiJT~sentei a v. Ex., em 13 de agosl".o findo, 
e ql;le aoompanhpu. a meimagetp que V. E~. diíN-giu ao Con
gr:esso NacioilJ!,l, na m:esm~ · data. dem.on.str-ando a necessi<lade 
de ser-~m votados creditos supplementar.es d-e 96 :9H$496 e 
de 20: HÇ$550, á.s con:signações or·caJD,entarias da -verba 21" · 
do art. 2" da lei n. 3.9~1. <le 3 d'e Janeiro deste amio, desti
na,.dos ~ attender ~ despezas de . dietas p.ara ·500 doentes do 
Hospjt.al S. Se:P;;~.stião . e coriservacã<~ ~o ~t~rial dv mesmo 
c&tabelecimento. ··tenho a honra <de trazer ao vosso. conh·eci-

. m~nto qu~. pelos motiv{ls ·constantes da allutiida . exposição. 
foram · tambem esgotados os creditos orçanient.arios destinados 
a çustear as desp·ezas de pr<rvisõe.s de pharmacia, «combus
tiv~I e lubrificantes, e <S:eve,ntuaeS'> do a.lludio hospital e as· 
de «a•himentação d:o pessoal\} do Hospital Paula Cam.did{l. 
- . :J!;nt~etant(), ÇÇ)mq· em 1 do l}ro~imo mez. de outubro d·eve 
a r:ef9'rma do Depal'tament..o ~aeional · de Saude ·Publica estar 
em v1gor, sómente até .o dia 30 do corrente ~o calculada~ as 
despezas 'que devem ser leva<'las á conta :das citadas consigna- . 
çõ.ei, :na. segvinte cori!ormidade de accõJ.Ido com as demonstra
·..côes jnclusa.S: 66:470$770 á Tubrica <tHospital S. Seh!1.stião:~
da ver.ba n. 21, do· art. 2°, da lei n. 3.991, de 2 de janeiro 
des~ anno; ·e 4:547$831 :á rubrica «Hospital Paula Candido~. 
da mesma verba orcamentaria. ' · , 

. Rio de Janeiro. 15 de setembro de 1:920. - Alfredo 
Pi11-to Vieira de J#llo . .....__, A. Commissão de · Finanças. 

Do Mini:sterio . da Fa~enda, de· 16 do corrente, enviando 
a seguint-e · · , · 

l . ~ENSAGEM 

. . Srs. membros do Con~esso. !!taciopal '- Remet~dq,.,vos 
n. mclus<a exposição do· Ministto ·da F-âzenda sobre a necessi- _ 
dad~ .de, l1m .• ore(Uto . esp&-hlJl de . 13._:&f8$226, p~ra .p;i.ga:mento " 
<lo <I\1~ e -dey1do ao ,.capitão de m~r -e. guerl'a $antiago .Jti,ialqo, · 
.em virtud-e <l:e sentença judiciaria., tenho . a honT:a ·de vos . so
li:eitar a e.orn.Petente . . aütor.izaçã{l. p'ara a. abertura do· allúdido .cr·edoi'to _ .· · · · · · · · ·· · · · · - · · · · 
. Rio. ,<i~ .. Janeiro, · ·9 de set-ell1b-ro de i 92JO,' ggó -da Indepen-

, dencia e 32• · da R.epublica, - E_p1.tacio Pessoa . . 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 24100/2015 12:22· Página 4 de 34 

3i6 . A.."IIJNAE~ 'DA CAM:ARA 

l Exrno. Sr. P.res.\den.t;e da RepUblica - Santiago Rivaldo 
pro-poz ac~ão contra a Fazenda para -o jim de reiviooicar seu 
~ireito de promocão. ao posto de capitão de .mar ·e guerra . do 
Corpo {}e Commi~sar-ios da Armada,. vi<>lad<>. pelo acto do GQ-
verno, promovendo· áquelle pos~ um. outro :Officlal. . 

A ae(\ão foi julgada prooedente em primeãr:a. . instancia, 
tendo o Supremo T:I'-ibunal Federal con.firmadü a sentença.. 

· ApezaT de todos ú5 re(}u:rsós de ·que -o representante da 
Fazenda lanÇou mão, a União · f.oi condemnada. 

. N·a q.iquidacão, .apurou-s a ~uantia de 13 :818$226, cor
responden:t;e aos prove.i,tos que · o · · e~uente deixou iUegal-
ment~~ ' de receber. ·. 

. o· respectivo. pagament-o foi . d-eprecado por oo.rta prooa
{{}ria dójuiz federal da Primeira ·vara do Dist.r-icto. Federal, 
de· 30 d.e a-gosto do a-nno proximo findo. . 

· · O .. '\"ige:nte o~çamento, po'l'®l, não eonsigua· v:er.ba 1)0'1': 
on.dtY possa ··c~rr{'!r a despeza. de sorte que se· faz · p.reeiso um 
credi.to especial para tal 'fim. . ·: . · 

.. :Ccimo· a abertura do m~sm9 -dependa ·de auto-riza~ão le-
. gi"tativa, peço a V. Ex. se. -digne de promover: ~-sa auto-

r iza()ão. , · . · . · · · · 

· mo ·{le Janairo, 8 de set-émbTo de 1920 . _,.... Hom.ero Bo.-
pti,~ta. -:- ' A' · Co:inmissão de Finaneas. · 

Requerimento : 

Do sergenfJo J'eformado· dio EJdercito .Jt_uâino lile. Souz~ 
'P1res, pedindo melhoria de re:r.o.rma. - A'g . Commissõ.es de 
M.ar.inha . e Guerr-a e d-e F~nanQa'S. · 

E' lido ·c fic-a sohrr n mesa até. ulterior -d~-liberação o 
seguinte; 

PROJECTO· 

Considerando. o estado Jàstimavel a que chegou a officia-
.. lidade da Armada. pela faltn de promocões, nos postos subal- · 

tern~, originando a e~tag-naoão dos quadros; . · 
Considei·ando que a falta de accesso nos primeiros pos

tos. determinando a descrenoa e o desanimo ent.re os officiaes, 
1mplica em uma diminuição da efficiencia da esquadra, pela 
falta de enthusiasmo que origina, e .·que ~e reflecte .em tudo o 
que ;)iz respeito ao servi co ·militar;. · · . . 
· . Considerando que cada vez mais . os progressos da marinha 

mocl.e:t'na e:dgem officiues mo~os; :_maximé nos p_ostos subai:.. 
E''rnos· · · · · · .· · · ... · ·. · · · ,. 
:. . Considerando qÚe ó fi~ve1· d.o legi~l~dor. remover ·o é~tado 

nc,tual de C\Oüsas, · em relacão . aos; mesmos quadros, onde a 
maioria dos officiaes tem idade muito superior á que normal-
mente .devera ter; · · 
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Conside.mndo (JUe o .presenl.e projecto de hd em nada px:c
judica outras medida::; 'que por acaso ..._.-enham a, :ser tornadas 
pelo. Conf:>'l"esso, para sanar o mal, pelo contrario, vem em .au
xilio da:;; mesmas, completando-as; 

.· Considerando que a execução de:;te projeeto de lei, ao cu
vez de augmentar a :despeza, traz e.conomia para a Nação, pela 
tetixada de offkiaes que perdem a gratificação em sa re!'or-
mândo: · . · .. 

O Con'gresso Nacional resolve: 

· .Art. L" Os Ófficiaes da Armada' c classes annexas (]Ue 
contarem trinta annos de serviço,· -serão· réformados com o 
~oldo do posto immediatamente superior. 1 

Art. 2.<' A reforma volunta:ria será concedida a:os ol't'i-
cjaes que contarem 20 annos_.de s~rviço . . . · 

Ar L. 3.0 l~evogam-se as disposições em conLra1·io. 
$a:la· das sessões, 17 de setembro de· 1920. ·-'- "lfmwel Reis . 

. o Sr. ~esidente - Está finda a ieitUTa do exped-iente_. · 
. Communieo aos . Srs. Qeputados qúe, em . curilp:l'imentó ·da 

delibcracão tomada, a. 17 do corrente; por esta Camara, a 
Commissão nomeada para apresentat' a , SS. MM. o Rei Al
bedto I' c a Rainha . Elysab~th ·as boas vindas, no momento do 
desembarque, dirigiu-se, incorporada, ao Caes Mauá c mani
festou aos nossos hospedes o sentir deste: ramo d() Podet Le
gislativo. e votos de agradavel permaneilcia no Brasil. · · No dia seguinte, ás H horas da manh~ a Mesa da Ca
mara_, em audiencia especial, coneedida por SS. MM. foi l'<!t:e
bida_ no Palacio Guanabara, onde reiterou os votos QUI~ for
mulara ao pisarem os $obe-raoos Belgas o solo · de nossa Patria. 

Em retribuição, S.· M.~. o Rei .A.lberto I. acompanhado do 
Sr-. Presidente da Republica, compareceu hontem neste rf!
cint.o, onde se ac.bavam reunidos os Srs . Senadores c Depu
tados, tendo sido saudado pelo Vice-Presidente do Senado, em 
nome· daqueUa· corpo:i-ação, e pelo Presidente da ca.mara, ' em 
nome desta.; S. M. , nessa 'memoravel reunião, resporiõcu pela 
:fórma que conhecem -todos os Srs. Deputados. . · . 
· . Af.im de que taes factos, ·de incontestavcl importa.ncia 
para o nosso paiz, e de alta signifieação política, constem dos 
Annaes, proponho sejam inseridos no Dia1•ic do 'Congresso, na 
acta das sessões· desta Casa, não só :: o discurso do Presidente 
da ·C2mara,, dirigido . ao Rei Alberto , I. · como a resposta de 
s: <M. Mai'3 -ainda. Que ·o Presidente, da Camara.fique autori
zado .a telegraphar .á .Camara : dos. Representantes da nobre 
Naoão Belga eongratularido-se pela ,afta honra de ter. reéebido· 
13m seu seio S : -M. ·o· Rei Alberto I, cujo notavel discurso em 

. 1'elaçã,o . . nos destin()s dos: dous povos .irmãos causou a .mais 
gra:t.a impressão, :fica~do .como pagina jndelevel nos annacs do 
·parlament:o brasileiro. · · · ' 
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o~ senht>res .que approvarn a· propo_sta que acabo de faiér 
quei.t·dm se levantar .. (·PatLsa.) 

Foí unanimemente appro"Vada; 

DOCUMENTOS PUBÜÚ.WO.S .E'M . \•iRTÚDE DA DELIBER..~ÇÃ.O · ACh"\!A 
· .. . . '· REFEFliDA . , . . • . 

O Sr. Bueno · Brandão ('Nesidente da Camara dos Depu""-
. taâos) - Os merr..JJros d9 Camara. dos Deputados ao Congresso 
Nacional, mandatarios directos do povo bràRilei.To, séntem...:se 
muito pe_nh,Jrado~ coro a honrosa visita de, V. M. e de S . . M. 
a · 'Ilainha, .. de c"bj ~ s' . sympa, thiªs ao Brasil· ·h a· as · mais ex:pr'eSsi
vas pi<ova.S e ás. quaes· e11é _corre5poride ':Com ~ o maior · ãffeeto. 

- : . .Esse affecto une-se á uma grande ádtiiifãçãó J)elâ pessoa 
de· v . . M: :· ei:n que todos vemo::; inearriados :_ti vaJcxr moral,. o i n

. quebrantavci. esptrito ti c j!.:astiça, a tradicéão gloriosa e· o amor 
~ . .intránsigen~ ' e lliolviílavel . d~L nôbre .povo b e-lga ao· solo .sa-

. grado de sua patr-i~. . . . . . · - · 
· · ·Esses ··predicados, · seilhót, jtilgó.-me feliz d e . proclamar, 

comQ P:residente da Camara dos .:l)eput.ados ~· são~ Viv:à.mente 
• eyôcaqt>S~ .1Jela: . augusta pt.e.S~h~á. de· V. M~ ~ entre . éis rêpresen- . 

tante~.id.o :Póvo' brásiléii'ó, em:. cüjó ·· nome não . besitái'am ,em: 
déclárar, ·perante ó D::nmâo •, á '"süa solidariedade com. a mara;.. 
Villío.Sà ' "naçãQ '·. (tue, ..• ârtisôandó .·.'a·. suâ .. ptopriá -existência, não' 
duVidou em · affirmar a sua:· fé' airà.igàdà , no·. Diteitó .. e • ô · ·seú 
respe~to ' 'peHf comjlromiss.ó:' doi( tr~tàdós· . . · . · . . . . 

· -Reatriiriianâo a v. ;M·.· ' os: sentiriieilt.Os de. alllÍsade ·é .d·e· 
admfraçãb ' dó ~ :Povo . brasiiel.ro pelo ·povo-·belga,· a · cama.ta ·dos 
DepUtádds ·:regõsijá.:.se recebendo em seu-~ seio ·áqueHe ·q\.Ie o 
mti.ildo · i.nteti!ó •próc1àtna .-· ó 'Rei.:.HerõtL, · ·· · · 

Sua 'Mágést.ade; · o Rei Alberto. I : ~ .Messieurs . 
. · Je· súis prófób.dément heureúx de sal~ér les reprêsen..._ 

t.ants · éltis ·· tlü · peuple brésilieil - vous, -:MesSieurs · Ies De.,.. 
pútes~ . t>rganea · de . la voloilté nâtiOiíàle, ; ;et · vous;. Messieurs . 
les ' Senàt'efui:S;:' Ambassa.deurs . et Pleinipoténtia_ires des Etats 
~ et'.de '"\1'-t>us . eX:prim~r ma. 'trés sinéêl'e . gratitud~ pour l'oo
e®il · Ciüi' •m'est ·f'ait dans ®tte lillust,re: assemblée :par ·1es · 
vois eloqüentes de .- -v:os deux ·présidents. . · : 

Je me rappelle a.vee une . emotion ·que ·. c.' est dans ·cette 
enceinte même qúe quatre :Jours -a.Pr;és. :Pinvasion de l;i. Bel
gique se soii.t ·éleV:ées ·les prémieres · ·;protestations contre la. 
v iolatiion dU droiL . · · · ,,, .. · · . · . · . .. ·· · .. · 
_ · · ·' J.Je s · :Aout ·19t4, · sur · la prop.osition de · Mr. Iréilée Mq.:.. 
cbado; · Ia Cha.inbre ~ võta.it 1a· motioii ·. inoubliable · qui déplo.:.
ra'ít- .Jé· r-ecnurs· à:; -la· ·fofue , eb'. ·de~ndait le respeet ·:de l'ill
tt;gtité territ6ri1ife; ;· 'tie rindependence et des ·idroits, des -PeU'-•· 

~ · · pies· neutres; ···eomme··:aussi ·des ·traités .. internationaux . desti..:. 
nés· à. rendré Ia · ·guerr·e ::.mofus , crü.elle~ · · ~.. . .- .'._ · , 

· · Depuis.: loi'Si' · le , ·Brésil:' -a.. :parcou:ru; iui--m:ême : ia route 
qlli ·r a• . coilrluit, de:': -sa neutralité >4u début, . à , la : :d-éclairation· , 
de "l'état de guerre ·avecLl'Allemagn.e-. · Ohacune·: de .. ces d~ · . . . . - ' . .. . . . 
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cisi~ns a aporté :aux . AÜíé~ : ie -r:ecorifort ptássant d'une · at
·:testation ::nouvelle :.de -Ia justice--de .lem' cause. Vous <êtes·:à . 
la ·veille de eélebre le . prémier· centénaire de :Votre •indé.:.:. 
pendence., · · · · ' . . · . . · 
... . .:Vous av~- le -droit d'êti'e :fiers du labeur accompli. .. -··-
. .· Vous avez du tout édifier, et vos actes ont é.té iiispil:~és 
à la ·fois par la sagesse latine ·et le sens har.di du progrês •. : 
. Vous av~z défrich~ Ia f-arêt .yjerg~, vous- a veZ' perc-é,. · es

cala'dé le~f.montagnesr vaus avez · explQ1té tes; :r,icheses de 'vo~ 
_ tre sol et ·de -v~tre sous-sol~ mettan.t• ainsi au service :_ de 

l'humanité .·des forces et des réserves -J nestima:bles, dont·· en 
. nu lle région ::au -globe la . nature :'n.'a été aussi . prodigue;. . 

- . -:Mais . . ce·--:n:e fut -pas sans peine: :Vous ay-ez du assa.inir 
.. des pãyS..: ou.-regnaient les . plus redoutabres maladies. ·Et 

vous êtes parverius à transforrner . les agglomerations les 
. plús malsaines-. en des ' villes réputées pour léu r salubrité .· 

. . : C:est ·Ià· un grand exemj:lle . . dont .pourraient s'inspirer ·bien·-
. d!'\S -Nations du Yieux· -Monde . . · . · : : . . · · .· . · . ·.. · 

::_- "Votre :-oou..vre p'Olitiqtie est consfdérable: Vous avez · mis · 
, :fjn:·-aux"guerr-es civil~s, vaus a''ez presque abolie les divisións - · 

:-· -~ de~. · partis, , vous ··a:.vez · s~: promouvoir ·a· l'intérieur Ia oon.,..: · 
· ·-~·orde<et Ia· pros·périté... · · . · •·- . ·. · , · .· . . · .- . · ,_ · · 
· ---:·:.} :.:Voús aV-ez · porté :vótre active solicitu:de .·dans loutes les·: 
· ':i;l:ü:~ctl~J?.-s· o.ü-:,une intervention. _ légi~lâtlve . peut 'provo quer ··un 

~ pne-gr s. .. .. . . . . - . . . . . 
- -~~;.:}:Y?s .. J:iomrn.es· :a~~tat out_-_-.ada-pté.:;y9.s institti.ti.ons~ _pàri~ : 

menta1res -aux: · cond1t10ns . ·et .aux besoms -de· l-eu r ;·patr.1e . . Ces . 
· .. . iiís.titutibns .· sont· bien·.· differents des .. nôtres, et nous· aurions ; - · 

péift--être ·des lecqns ·à ·appren&e :·de . votre ·expérience. y!(); ' , 
·tre · Oonstitution ·a -nétt;_erhent· délimité et. sépa~é: les trois ..... 

. · pôuvoirs lég'islâtif, · ex:écuti:f; ji:ldiciaire. · El1e. a empec'hé ·leur-. · 
-córifU.sion et leurs -empieteme:çtts. _ ·.. ~ · . · . - · :~ 
. :.: .- Apres avoir· assurél'independence-. de ces trais pouvoil\S . 

. agissant::-nhaeun da,ns ·sa spbere, la Constitutilon ·a voulu ' qtre 
·-Chli:que POUV.Oir sôit . suffisamment fort-.et pourvu~ des inoyens 
~de remplw ses fonctions: . · · . · \ · · · .-... · · .: . · .;.. · · : ·.c . 

:Elle . a Jugé que si le pouvoir lég-islatif a fàit de bonnes · 
l>O!s, l'exécutif · doit· ~tre en -. mesU::r:é de·_ faire appli~er~· ces 
-lOlS. ·. · ... · - . .- . . . · · . · . 
. . ··: : Et en_fin, :en prévision 'des .cinevitables .. c9nt~statiõ_n§ qui 
pourraient surgir.~ dan5 ]a· àélimitatfon .des-· pouvoirs .. respe.:. .·· 
cti.fs, ._ .Yotré :COnsti:t~tion a .établJ .. a:u: · d,essüs ·des: va.r.t~s . . un: 
Tril;>~L august~, .. : ~;~bi tr~ -. d<es, confl1ts~ ~nterprête et , ~rdten 
suprême: d'e: :Ja 1()1,· • ..- .. . . .. . . · . . - . 
. · ; .: ·!Et_: ainsi;:·: gr~c_e --::à ·. votr·~ · . a~fr;ilir~:l~: · Gharte _fo11d3:P;1én~le,_ 
·gràce a la: sagesse .de vos hommes d E!a-t -et de vos:;citoyens, 
võus avez:· ·accoin.oli'· pr.Ogr.essivémeri.t oet · surement :.v-ót re: d~

- · tiriéê· ~naturelle; (níL est : d'implan:~er -la civilisation · au ·cffiur 
même du : c.ontinent' · amérioain~ . . . · · · .-- · ' · 

··.·;' .. - .: .·.Mais . i-J .. . sen::ible_.:@e desortnais , l_a ~: Providenc~ vaus -re""' 
serve une mission. plus haute · encore que s~ra ~on_ -seulement 
Iiations1e, mais internationale.-: . . · · · ·· 

. . · I . . 

. . . ':~ .. : . :: 
"'.... • '• 

..... · .. 
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_ Le Trait{ de- Vel'sailles, :apl'à$ · de~ lon.gues et: pénibles 
négotiatións; a etabli.~un pacte noveau -entre: :1e$·.ipeuples,.·.il 
a·fond~ ·UJ;le ~QCi~eté- d.es Nat.iou,s; ~'.I'.ous les · hom~· de·. bC}JÍ 
sens et ·de bonne volonté qm voulent éviter à l:humanité·le 
retour ~ des hcrreurs de .· la .guerre mondiale espérent que 
cete Société · -des Nations pourra devenir· :une- _réalité agis
sarite--c .Tis attendént · de .la parUcipation du. Brésjl à cette 
ceuvre grandiose d'inapreciables .services. · -

Le Brésn; de par sa Constitution Fédéraie à. déjà ~fondé 
une Ugu·e · des Eta~ et, 0e qui· ·est peutêtre plus important 
encore; ii a>dejà conclu · avec -d'autre$ Et-a.ts Sud-Amélricain-s 
et avec la· grande Reimbligue soour des Etats Unis du Nort, 
dés oonveritions.·-international~s :qui yísent un même ideal et 
~'-inspirent· des mêmes méthqdes que ceux · de .la Sociét-é 'çle·s 
Nati'ons. · . · · . .. . . - . · . · 

· Vous ·avez pris la noble ínitiatíve d'iscrit'e odans '-vôtre 
Qonstitution niême : le príncipe de l'arbitrage .. obligatoire -ét · 
-- fait non moins significatif - c'-est; dans l'heu~euse ne
gotiation de plusieurs traité& d'arbiti'age si(tgrilieremen.t 
épi'newc et. di-fficile que ·l'un · des. vos . plus éminents hDm..: 
m-es . d,'Etat,,. le. Baron ·D.e Rio Br~nco, a remporté. -ses plus 
é!clatants triomphes diplQmatiques: · .. ' . · ' · · . . 

Puissions:..nous imiter vôtre:'noible ·exemple et -puissions;.. · · 
1;1ous -réallser Ja solid.arité .. euiope~mie, comme vous ·~vez -de-jà · · 
réalisé la -solidarité amérioaine. , - ·· · . . . . · · 

, Y{)US "ine permettre.v·.de' :descimdre -·de ces nauts ·spJieres 
de· politique uníverselle et de. rappeller icVplus · spéoialement 
les inter~ts -et ·les rapports . qili .peuv~nt unir le BrésiF et la 

/ Be:Igtque. · .. _ . . · .. ·' _ · .. . : __ :·./ . . .-. · - · · 
. Si j'ai aooepté aveé une vive gralitude la- gracieuse in;.:. 

vitation de vôtre éminent Président, c'est .qu'elle me. donnait 
le plaisir de lui rendre la visite qu'.il· naus a fait à Bruxelles 
et · aussi {:l'entrer en · contáét ·· avec·, une·· nation · éprise 
d'idéal et de - pr.o~res, une nation: devant ·laquelle souwent 
des .perspecti'v·es-- illimitées de prospéri:t:é :et d'ava.neement 
dans tous _ les -domaines. . ~ ~· . . , . --· ~ ·. 

Je m·e rej•ouis_. de pouyoír· étndier :Sur ~plac.e, _éncouragé 
par la cbaudé sympathie que vuus témbignez à la ]1elgiqUe -
les moyens . de· xealiser une c_oopération P.l.us intime entre· 
nos deux pays. . . . · . .. 
. . '.cette cooperàtion. ne présent· .que-des avài}.tages; eile: ne . 
comporte aueun risque. · • _ . ~ . · · . ~· · . . ·-· 

·---" .. ·Sans l'ordre· éoonomique il, ne . sà.ura:it être question . 
· d'aucune -com-pétilion ·et d'aucune rivalité~ -Car- cliacun d,e 

.;nos .. deux pays .a s:a productiori · pror)re.· Nôtre .. oommere.e ·est 
-nécessairement complémentaire ...du·votre._ Dans eette échange .. 
· d.e servic.es : voús · nous appórterez 'vos ·ma.tieres :J1Í'emieres, 

no1,1s vous apporteron:s le ttâvail ·de nos. àrtis:iris,-' .de nos-o.t~-· · 
c!p:liciens, les produits de. hôtr_e ·rp.'étalll~rgie,: La: collabÕra..:- · 
t1_0~ de la Belg:i.que I!~ pou~~a jamais s'in~pirer ~ue .de. ram.-· 
b1txon: -de eontr1bue.r a une o:mvr~ _:c.I'ayam;em.en~ :rnoral oet :m~ . 

. · ..... 
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:: tér~eÚ _rôle;·_ auquel :son ·_ indom:_ptáble - -én(ú·gic au: travail · ~~. sa· • ... 
C!1-:Pácité de. :vr..oduire .lui c0nferenL. <les, tilres tuut spê~_iaux .. 

. Mes~ieurs : U y a pres <fun .·.sieclc, · un. grand . :homme 
cPF.tat-·anglais, Georgl;ls ca:r.ning,: méditant sur -Ie·s . éonse-:-· 

. -_qqenées dé , l'.én}ancipation:· de~ , p~uples . ·;qe, . l'Aniérique- . _du . 
Sud, proclama.it ·que·.ces Etats é.tatent a-ppelés à· la vie parr:e 
\q'un ·jDJ.ir: viendra.iLoú le Nouveau: Monde aurait pow· mi~ , 
sion .-de rétablir l'équilibré du Vieur Monde .. . ·. . ' <: · 
... . Il semhle, .Messieur's, que . lá: 'prophétic de Cauning sqit' 
en .voie·de s'accomplir .: ·Le Vicux . M.onde· a ét-ã du.remerit . . 

-~ · éprouvé·pa:r -Ia· guerre . . Il lu i faudrà bi-eri d'es années d' éffort.s 
et de . sacrifices pour retrouv'er sa :.vi e norrr.iale.. . ·· · .. 

. . : .. Le Nouveàu. Monde. est _ dims toufe,. là vigueur.· de sa ro~ 
· .·buste .jeunesse. Rier encoré• llOUS: . . épions VOS ''créanciers .. 
_Auj:ourd''hui, · úo:Us so1ilmi:is .:. vos . déb~teurs . . _ No.us :dápcndo:O.s ' . . 
(i e v.oüs, ·nou:s : êoin?tons-·sur yous; polir" nous:·. ·aidei dans h.t _ .. 

_ <:ri_se: reqoutable que nop.s trave:rsons:.. Seule· un.~ · collabora- .. 
:uon -étroite . ·entre l'à.mériqi.re· et l':Europe peut-sauver' la ci_, ,.: ~ · 

·· :vmsation·. : : . . : .: ·,. < - · : ·. ,. ~ · · .. .· · · · ·. .. : · 
. .. -_ Je .·fais. çles -.~oeu:x: ,pour' I~ succes . . de .. cett~. coopéraLion_: · · 
inLim~ e~tre le· Deuple ·.br_esilien et le .P~Up~e JJ.elge. .. .· ., 

· J·adi·esse-· ·rexpres·sion· :.<le mes · sentim:ents ,d:e. profonde .,. .· 
. estime· et ·de :sincere- gratitude aux'meinbres des deux Cham-::· -
' : b!'~ du Pa:rleniant Br~silien: organe 'nécessaíre de cette c.oo-; . . · . 

, __ :~· pér~~o;;_~,-~~u~io ::~ e~iaz~· , .. ·:: ,-s~ ~- . :~;e~;d~nt~· .~ cóin-· ... ~-. ~~i~ .-:·-::<: ·:: . 
,._ ·'·venia ·e :perm_issãô.-·dos hõnrados _ repi·eserita~tes : da _ Naçãó, . eu <i · ·:· ·· 

, ou:~o· , interpret~r, . neste .... augusto .recinto; :os. cordiaes ';senti-. · i · 
·· .menlos ·de :-affec.tó ·. e admiração ,de nossos eóncidadãos pela -: ~- ; 
·· . . : nobr·e c âlt~vlf Patria Italiana, ()rija. data :de ·unificacão .e fu.~ :: ' ·.:· · .. 
. _ , d~p~nr..f!il.Ci.a todas . as ·nacões civilizada~ -hoq,_tem festejaram_;:_. . 

.. ' - Cumpro: esse dever::· de cortezià;. sobre tua() de -sincera aró.i-
. zade(-pêla:-bl'ilhantc nação· latina., . porque, ·além dos laços· _.de . ·· .: 

· . ·sa.~·gu:e ·~ :':tPaçli'~()es\ que :a ell3: nos: _preri.dem, ~u :tenho ~ ai.ndi. -~ '. -
.. vivas· as_·· :imPte.~s(íes :qtie:. tá· reeel:;~ ' p.~la· ma::u:eíta, gentil- e. a.ffe~- · .. . · . 

.. ; ·· ctup·sa '.com_.· qüe: a.quelle ·:povo :e '$eu' -~óbera:o.o· ·sabem di.stin;:- . . . 
·: .• ~ :;üi~<os·~ DeP;iltadcs âc>..l3ra:sif que,::êõmo .eu,: -à ·. visLtêm~ ·-, :/::~ :". ·· 
' •. :. : Jiern · j:irnai~·.:ter• ;{!_e-• leye; insinuad() ' a: minha clU~ilida,~e ~dO · 

·. ·_ rei>r-ésentáóte . dcj; .Rfipübli-ca: Bra:sileir.a/ f.iwto · cjtie mBsriw ; prQ·,.. · 
·'-'~ C.uref õ·ccültàf 'dürantc: ·.a. -minha·· estadia -eril-ltoma <·:ei1trétà:D:Lo · .. ,., . ' ,.. . . ........ . , . . . . . ' • • .. . ' .. ' .. . 
· - o ' . .grande .. ·munçlo· .politi'co e s_cícntiffcà.·.:da .. Cidade. :Eterna" 9ll-::· · 

· ._,t(mdçt[: pfüStar;' a:ó· .. ht.i!nilde representante·; qc~;; · ora::.:p~_<f~ ,a· ~r ·. 
·.:wíic~o ·dc_.{s!õlú's , · .P~~s;:· J.l~ ·· ilf~is .. :}i~iUca.tiva:s · pr;o_va~:·, :'d_éj a~~ · 

. :co.n:stderac;ao;::.defer:enctas ·· e c!.1sttncçoes .que. recal!Iam\ :tM :-so,-, : 
_ mente U.., Cam~I:a dós Deputaúos .:ná: 'm;inha :pessoa;. : .. :· :-· '·', . : • . 

.:.A :::~. -.:'-.S.entf<(lüé ·:esse ·:sentiínento-.~· ·.de :· ~::affectu-osi!ia:cté·: v.is.av·a: .· a 
: ':'::I'toss~::: P.ati·i?, · q,:;qüe :-c.~r'#àmente ctespEiftóu .a- miri~~·Jnáiot gra·· 
.·.' .. tíd$Çú;: . . · .. :·_, - ·: , :. · .. · _·.:. ·;<, .. :; . ·: _/;<.- · :o· : · •. : . . .. 

·:, /7.:·:-;E~- ; as5iií1. :. qüç;· :~onviàado pela::·sociedade Dante Alíghiere . · 
: : :~; -~.l)~I:li, . f~zer : lj:!ila: · ·cp;nterencia . no .-Thea~~o ·.:Ouirino;· '· ·acc~ltei :.? ·: . 
<:·::: ·:::;.:_~~-C~:~V~~ · -mi :.:; ... :_;. ·:·:,·:~:-:. "- · •···~· ... . 2i .. 
• , .:,·~~:·.~.: ·./ ... :~.: ;~.: , \ • ... . I.,.', '.~ ;·." '· ; '.· . ' . • ' •• 
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-~~.r .· · .~">i~AtS ·DA CA~L~}U: -'· · . : . '5'·: .. · .. 
': .~ :- líoilroso ,...coÍivíte q~í.C i me· ·1;oi ·trailsmittido -~éios" iúii's&es:~:lió> .· . .. · ..: · 
· .niens:de 'Est:a9.o,.-1:;S. EEx. os S~·s: .. P.aolQ Boseli e.Luiz Ra.V.a, :· ... : 
. ehefes· :mustr~s ·: da mais ' :q.otavel 'asst~ciação : italia~~: 9 sr·~: ... . 

Deputacto ·Lu,ii ·Rava, qu~; incontes~aveltri.ente-; é ~uri:l'' dos maiO-' 
·rês parlainentá~~s : ~o Réino ltaliana, ·tO$oli a sH:i. ·mis~ão de/ .· 
aprese!ltar.:;:ine : ao publico ·do .Theatro ~ Quirino: . . O ·seu bri- · ... 
lhant~ : disctirs~); . interrompido a·: ca_da pas'so . pelós applausO:S ,, • 

. de núm~:rQ_sissimp' e' selecto ãtiditoria, _ f~i um h:ymilo. á 'ilbssa :· 
Pat_ria; dlsçur!3.o ·que _preCisa figurar · em ·-nossos AnW;te8: . 
~-.)-~ ' · . . - ·--." :·: . ."·' •' .. . . . . . ~ - '~. .. : 

. . E' ... o -sêgUinte: · ... ~ .. -:. · ·· 
. ~si{/iioré e S·ignori;, nel. ncime_-d;r :qo.mitató Ro~â:D.o:~·dellii :· · 

. «'Qante : Alighierí-:1>, ma ~oL:consenscf_ e ·co! ~cuore ·:del :Consiglicr . ..:.< 
Central e .. e . ê.Ltuttí i Comi ta ti italiani dellâ «Dante Alighieri:;/ · · · 

_. ~i .. oiioi;9 ' di ·p:r,:~sentari . ,fon .. avv:·: Fausta;·.: Ferraz; .. dep_tita.t'f? _ ... 
·. at" Parlamentô_ del . gran.c!e .e flOr ente Stato :.del Bras~! e, a ~l1.0l · 

amico 'e cáro .· - ._·. · . · · .· · ·· · .· . 
. .. · -. · I:[â,- .k:bante AligJ::t,íer'h ebpe due : éqmp~ti id,ealf· ·nella sua 

.· .. . · : · ·· ·• ' \dta·,_:..glori~sa . : ·I'italianità:::...tenu,ta - ".~jva ·oo ,_a1ta,,_._,e .nópilm.ente . 

. . -. ·" ·:e---assidhàmenfe difesa :neHe terre .che 'non. erano, e··.norCsono 
'_coni.P.r:e%e, nê~:. cqnfin{ p~littci d(Üi~i~li~, ·:ma~: che erá.iiô'jl ; $9no 
-·.e. si sentono>nobilmente italiene .. La: guerrã :tt.ti·Liberaz.iQTi.e coi' ·" 

. . .. _:·suoi ':eroismi e.'~ suoi .sacrifici~' · ha i.Irgr~ -par.te tawtinte Ie. 
. . . _.. : rios Li' e aspirazioni e confortati J nostri-'·cuor.L.. . ,,_ ·':-: .:. .. . _ . . 

· ... _ .· -·· A ~T.rieste ·e .a Trento sventola i1 tr.iÇolore ~ già. garrisce ·-_~. · 
.:ai .v.eiíti:aella· Vetta d~Italia.. ·.:, ' -: . ': .- .. · . :.c. '~. · .. , . .-.. · .: , · .. ··. ·> 

·. : · .La.- li9~ra' ~Paute Alighiérft .na. uziã--~'e00.n{Iâ. ·missfone. nei 
:. ' ~ . ' 1hondó : :teiiere vivri. J'itàlianità, _tra ·gli: én~igi'ali:·~ ::!J,"~ - gl':it àlíarii . · 

(ihe .. a-milioni.- sono sparsi. -per tutte·:Ie . parti del::gloht>;· dove· · 
fecori.dano le: terre col loro :1<\vOJ,'Q,. e portano. riell~ ·ar~i bélle 
e 'Íielle .opere''.fatico.c;-e n :gelii<f:ítalioo ~ :,' .~·; · . . .. : .,., ,_, .. ·.·.> ' . 

·' · ' ·. L'anno -: sco'tso in ,questi gíorn.i, : quL -ci· -trova mo .. per raf-" 
férmare i .riostri ,diritt.i su .Fiume, ~su.. Spalài'o; siilla\ DalrrlàZi'a 
tutt~, 'che ~ cr. -chiama. e vibra ·di sentimento . . italiano. - ·Parlo . ·· 
l1on::··Boselli cólla · sua ãlta -'e nobile-·roovanile parola,'·-infiam-

. mii:ta'' sempre di2 :ünnr di '];)·atria . J a.JÍP:lliusi..;acczamizion( a.U' on. ' ~ .: ' 
Boselli). E fu .~.a , .noi di griida,,··éfu .ôi -':coriforto.-ai ·iratem ·cti '· 

~ . _ :Dalmazia.- ·_ P~r~ar.ono anche i -: rá.P'Prêseritánt~ :·ctell( · úttã · so-' .:· · 
·.-,:· ' · .. ,_re]le.· e ricordài -' io :.eome la Ro~âgna·:.e l'Emilia,...:....::; con.'la~-~o..;.; '· 

, . : :1on.~, la ·forza: -~···J~ fed~. ~ ·,rom:pes~_e.ro j : ·:Qa.ty ·dmi_::q.i_~qt· : · 
:.·.· ~ ;~. ·:franca· e '53.1-vassf,lr.o l'unlia G-'Italla:.coll'annesswne al :P.Iemon.., : 

. . '-' . -· ·::te, qui: allora '. sr::::approvo n'· vótb che .f.iâscf df "ê~rúiq~~-zipne ·'· ., 
·: · . ' , ,·ahc1,1oré.ferit.o A~Lnostri frat~Ui, :che sp~ràno; .:soffroiió . e ~t.,.: ... 

. . , :· . Jendonó .· :,:·': .' -~ .~:.' .. " · . ·. •. -:::.-... ' :··, : · '···;' ' , ~' . : :'>.>'!',:' . ::· .· 
~-.. ~ ~ ·-- _~ :3.·'_\--, ... _·'· Oggí pàrlíamo_·per gli ita~iani _ :che s.ono · .iuõ!'i:·"d~talia' ·. 
~.: · .·. :': '- ~:.·_g~_qgrafica - é·:per- :~n-. popolo gr~nde4atinó, :: per_)in')lltta:t'orte '. 

· ~' ~ ·,nazi:õnal'ítà: 'i:ihe .ama gl' ifa:liant· e :riootiosce Ja virti:i . é'dúcatrice· .·. · 
· : .. : -dél:. 'lôro lavoro. ·.·. hf i orza ~ :l,a .':Vir. tu · d.~Ha·:. lol'o ·fibra io:fiatiéà.ta 

. ::~n1Pte tenac~ ·::app()rtatric.e .. . d~. beneúc_i'_;di · pr~gre:sso.·~ . ' > _ , -.· .. .. . 
·. :';'· '> :: E'' i1 Brasi!e; ,·R iCordQ. ora/·.ehe 'sul~a fine -d~l roaggio' sc_orso 

•/·'' ~.:.:: -_-. •", ,.• .- .. L, ' . . ' ~~ .. <f, .,. • • ~ ,• • • ... : ~· • .. ~ ·:.~:: · <.: .... ~ ·=. :· • <~ ~:.,..·::: .~~--~>~.' ' '• 
...... , • • • • •• • - • <l • ~ .. ."·· •• -:. • •••••• • :;·.: •• : • 

'• ·. ·. I • ' >~I oi-:~-~~.· • .·.-·~ '"., ' • ::~· •; ;':· "· - .. : ·. , . 

. l- \.. .;, • :' .. -::-- . . ··: ,• : .•: 
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\ ... SESsKo. EM .2'1. DE SETE~mn.o DE Hl20 
:·-. - ...... ~~ ,. s23-~ ., 

' Ú.919} ârrivõ á ~omã: i1 n~Óvo -Presidente cteil~ :gr~nde~ Re~ 
pubbhca~: del- BrasllEf: (appla'U.s.i), - -- ~ · c .; .. -· 

· -·. n Sig._-.~EpitaR~o: ~essoà-fu ~·accoiLo :coil . Jes.ta dai pop(:)lo 
nostro e con. magnlfico saluto- d1 sole· romano. La sera stessa - · 
il Ré · d'~t'aJiá · onórà l'ôspite .. al Quü;inàie, e l'in\·ito ad·-~:·un 
pranzo, ospitale, ·e con iinguaggio scbrio, leal~ ed efficace · fece · 
·u n: . caloroso · brindisi all'espite· insigne-. Ranimenlõ il ·Re· i 
buclii rapporti· sempre corsi tra.· Titalia e il Brasile, ma( üi2. 
te~cottidajnimiCiz~ e da eoútrasti~ :.rapporLi di s~patia 
JondaU . su:lle aí"finità di razza:, sune. antiche relazioni di la~ . 
vot~o;' sUlle · influenze · inlEllettuali · su rin ·certo spirito ideal e 
ehe accomu.nà i d-qe popoli,. l'it_alián~ ~ - ·H brasil:iano _ Il,ico.rdà: 
iL-Re l'azione -.am1ca che la grande ;F'ederazione del B.rasíle i 
e'sereitava . verso· gl'italianf~ Io assistevo al· dfs.córso, e sentii.\ 

· con: · viv;t · giQia -la · ;-isposta del giovane ·.Presidente . deU a · grande;·. _ . ·. · · · · 
Repuhlica al nostro Re'. S: E-. i.l Presiàente· '{)arlo con calore~ ·. : 
co)l · eloquenza, · con cuore e disse: · Si r e, Vi Fi~g'razio deU e .· 
vostre: :Párole e <!-ichiarô che le aspettavo : Sire, noi siamo · 
.tl_ompatrioti ; V oi nçm potete credere-.:.G·o:t;ne;·-p.el .Bi·asile gl'ita-:·_ ·. · · 
. 1-iani· siano~ ama ti e o nora ti, como. si ·reconól)ca I'opera I oro 
. ottima~ _ come noí · cteside~lamo· gl'italiani,'·co}iio noi. seguíamo' la .. 
:· vostra>stõriã_ e co-nos_ciamo .Ia· vostra· glo:da, eome · mtendfa:rrio :-~ · 
·i · v.óstri ·.sacrifici ed il. 'grande conti·ibuto dato alia ultima ·. 
''mierra • . Noi ahbiarrio .cQmbattutó cón' ''voi e . siaino con · v.oi · , 
'alléati. · NOn sola--.i ·fígli degl'italianL nati· nel ·Brasile son ve;.. 

.. ni.i.ti ·in·. :rtalia :per la ._ guer~a._ ·dellu. reP.éniione, ina -Ipolti bra.:: •-~ · 
. . siliarii si : s~trió ,ad ·essi uníti '.per símpatia, per 'deferenza, per 

aininirazio'ne ;·.e: sono.'venuti . in Halia ,a · combattere; quem. che · 
·n'on pártivano, seguivano con ansia: la opera vostra e l'aiuta~ ' . 
· v ano-di mezzi e di voti, e desiderayario ·cmi t.utto !'animo e con 
· iritensità ·d(.cuore che· lo sforzo hnmane vost_re fosse coronãto 

dai -migliore . sue cesso •' . . ' ' . . ' . . 
. ·n:·Signor .Pessoa ricorcaya 'gli : ~àntichLrappç,r-J.i d'i~i )Jú_é ·· 

. .Stati, gli ;<iumíni --nostrLvenuti in gloria ai Brasile cui a:vf'!~ 
vano dato _arm(e cuore . . E pclicM .1a· guerra stava p_~r. ~r..;; · 

--~nünare -~- "dóvevano_ :ri prender si i. rápporti dell:i civil-tA .<i dei 
·. lavoí.'ô, . àffermava Ja :g,rándé ..impor,tanza" cbe il · Brasil.ª'yeva 
·percgl'!taliani, s sopt'a~titto -:- · gentile: ospite co~'era, +.:)'im:: 
l}Ortanza· ;.che ._gl'Italt~_ av.evano=' acq)J.isitata e mei'itata nel. 
:Brasilê;-· l:lo-..(é ·:ill'iD;lenSê":.estensioni ·: qi :-rertili · territori; · e.~ ~iéche. · 

. . miniere, ·-e . g·randi: -toreste attendob.o .·. le. braccia .· ed ;il;:I~voro 
. intelligente · cne :]e -faccia produrre :. Questo e ·iFcõmpjto dell" 
:·oggi L Questa 'una missione d'~talia~<·C_osi. dis~e. :il.<Presidente 

·. s~:, E. _ -Pe~soa .>·: _/_,._ ... ·'· .· .. .. ·: : . _.-_ . . ~.-:. ::::._ -. ~:~· ·:· ._ 
·:. :_': , Nél. .Brasile Si ·paria italiano~· E' .. (ruésto il ri~ono·scii:qentp-' _ 
.i i)íü · bimo ·ç~na _- nostra · iri!luenza civil e. Il Pre~ide~te:~ .d~}lcr . : . 
. . grande Repu.bbllca brasiliana par lava . perfett~ment~ l'lta!la"-
. no~. L'on ~ · Ferraz, come ora voi ~gnori sent1ret~, paria lta- . 
. -li ano-. e · .sopràtutto: sente . c.on cu ore . cosi italiano . I)Qe ·ci com.- . 

:. --~~xe ~·as~Qltai'l(}·· .(aP:P.~'1 .• ; · _>.. . . . _:"' '·:: ._ ... : __ ~ ·~:: . ____J . 
: ... ·· . 
, .. ·.·, 

. ... . . . . ·-::; :· 
. . ~ ' :. . ... ··' 

. ' ;~· ... ! . . 
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·· : La St-a.nde . Rep-ubblica dei Brasile _e; sulla. via · di grand! · · 
<: ... · ·_p_rOgressi.: ·essa J;lá piil._lavOro ch.~.- braccia, ·ed ha· compreso · 

.; · :.. subi to .....,.:.·· lü dico con •sentimento ~italiano -~ .che ,volendo at- .·. 
ti!: are a se i' l<t\'Óratori nostri; .deve formare: una. . legislazione 
-clel Iavoro-che· ássicurí ·i loro dil;itti e -protegga le loro fatiche 
.c le . loro uspirazioni. Immensa posseâitricc di terre,· .di re
cente ha . appr_o\iato · savi(; lemgi, p~r ·cuf agli immigra~i ·si 
danno lc · tcrre in concessione o in dono; e si agevola ;il cre..: · 

. dit~ , ai Javorat.ori, cosicche · ess-i possano .liberamente ~'fecon- . 
darfe cól lóro Javoro, cer.li di non· dovere mestamente · ripet~re . 
il 'Sicvos nõn vol1is di Virgigio: hit dompr~socome uno Sta~o. · 
che· i! grana~ trenta volte quanto l'Ita.1ia ma che ha un:a po- ·· 
polazione::·.(ji ·,30 ·sob milio:oi di ·aninie (se. tante sono} ·ha · 

_·largo suólo:·da offrife agli emigrauti..e .ai, loro lavoro, ·e geve 
··f-are ··5:>_gm, :sforzo . percM questi emigra~ti possano; · col!a'per:~ 
suasio1).e~ di restare concessio:nari e ·prop.rietari, rendere.Jer -

' ... 
" .• 

tili · quelle terre .·e farle produrre. .. . . 
· · :· · ·unà grã.ride _quantità di .scambi ~ possibile fra il "Brasile; 

'rihco·~ ·di: .-Qgni . prodotto, e . ritalia.- _quando .. l'ltá1ia colle: ··arti 
della pác~~.thienterá, neUe ~ue industrie ·e n·eue su.e ~afferma- . 

. . .zioni'· ~có~omiche, ancor piu marinara: di: quello ·-che· no:n lo . . · · 
. sia vera ·marinara, come· e · stata._ .:fatta ·dana .. natura;. yhe: Ja· · · 
· posé~ come.··un . grande mo lo. spi!lt9 atat;lti .. neL Mediterrm~o · :. ·· 

aziuro . ·. : . . : . ·: : - .... · . . .. . . · ." ·'-. . ·.. . . . . _. .. : . ,, .. · .. ,: · .. ·t:. . 
· : , Nomi , italiaÍJ.i -.nelle , m~ti. e ·nelle indústrie, e nelle~.Jú.eri:;. 
ta te ricc'hezzc, óggi sono · illustri . e·· ·onorati · n ella . -vi ta · eco- :, . 
nomica e .. social e rlel Brasil e. · Altre fortune si· formano~ Essi · · 
ricorda:no lá ~ P,ntria e Ia ·oriorano -e·- l'aiutano .· anche co1 
pi-eStitu-. ··d.ella : vitt~ria~ · .. · . . · ··~ · 

· · r uostri z:?pporLi sono destina'ti a· .Nescer e . o :i11iglior~re : 
continuamente cor Brasile. Nella storia della sua libertà ·.sono- · 
riomi i:talianL Io ricordo cruello di un-. m1o ,coriterraneo Livio · 
Zamb·eccari; (..1te ·poi rit.ornq dopo la lotta. per la libortà· al. 

. .Brasil e; ·alie. lotte per la libertà, in I tal ia ali ora;·, nel .1840; 
: . · · om>rcssa- dag-U " austriaci, . da'· ·B'orbon:i .~-- da .. gove1~nanti .. che 
· _·erano Ja Iiegazfone : di Dio, come disse ·Gladstorie . Nelle . sue 

:ma;gg~~·i ·c.ittà vi . ·sono fiorenH Coi:n_it~tí .. . della : «Dante . .(\:1~-: 
. gh1en~c numerose .scuole .elemcntar1.· Itabane~ La «Dante Ah-

~- ·., · ·· · · .:~ ghierh · · ha istftuto~:a. San Paolo un Istit~Lto · ottimo . di ' studi 
. -·· .. . _-::medi, che-edqca e istrü~sce . i g-iovani "d!~ là in. modo ohé: cres

. • _ : · · ' :c~m<?, c9ll'amore dell'Itaha.:r_E' . scuola_-.amata, ·e parecchi lic~e:q-::-
.. / .. · :- z1atl <11 queUa scuola com1nciano .. g:1a ·a frequentare . le . Um

' vers'ità italiane.; ' Un ' giovane studenté; che. ho ora· iricon:fiato 
- · , ~ ·sul. :Hmítate: dLqu.e'sta,. sala, .ha detto egli .e i .. suoi .eoxriQagnL ·· 

. :: ehe ·· so.no · qu.i . hmnex:.osi, i'csteggiano-:-gli studenti' · venutr dai 

.: . . 

· Brasile a lo:::'o. st~etti dai pi:U:. coooiali' rapport"i; :e · inandanoai 
lontani, ·di qu:i o·ggi, friüerrto ii saluto della :corda Fi'a:tres. e 
della ~ g_ioventü italiana. .. .· · . . .1 ·. · · • : 
· .'·) :Oi-oqu·esto · i o úri compiaecio: ia· giov'entu e la tir in:lavera 

.. . · 'della~:vita,_ fior.isce e , ~à semt. e ,questL semL debbonõ dare ot-
. :thno .raccolto neltav'vénil?e .. Fertile e la teL'tâ: al· 'Brasile<e · '· 
··:nobili .e ·dolci i euo-ri. · · : . :. · ,. · ·· · . . .. . ~ · · 
... : ·. ··-::-:·._,- - .. ·. -:- .. (7'• . · . . . ·::. ' . ,- · -· -:: - : ·: " .... . • 

-~ ' 
~ . ,_ . 

. ,', E1 
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:~ ;Il signór ·Ferraz - ~ tanto córiseio di q~este :questioni. del 
Iav~ro c tanto studioso di esse ch'egli ~stato delegato dàl suo 

_ · Paese alia -Confer€m:za. _di Washi11ooton che vuol' dar.e· leggi 
nuove. unificai' C I e-norme del lavoro .. e portare il suo .grande' 

. contribU:to _ perche Ja: g:iustizia dei tempi J:!UOvi sia nel lavoro 
c nelle' legg.i _ chc s;ul lavoro si va!lJlO affermando. E ' lá. Ie- _ 
gislazione ·.socialP. internazionale. Egli r:icorda i · buoni - rap--: -
porti dei Bl:'ásile con J'Italia e le prime· emig-razioni; ~ ri
corda cbe l'uitima imperatrice del suo Paese, prima che f<:~sse 
·proclamata Ia Hepubblica, era italiana e lascio come italiana; 
n_óme alto e _buono. To rammento che·_quãnd'ero studente,- nel 
'Liceo di Ravenna~ là venne alia tomba di _ -Dant€: c volle ve
derci durante · le ~ lezioni,· .. inn:amotato . della cultura italiana~ 

. -Don Pedro; l'ultimo . imperat.ore, e ci -_interrogava amorevol
mente. Sedeva con _noi a1la ,;cuola ' f. _' si ·compiaceva, udendo.· 
parlaré . di Dante. _ - . ·. . · · . 

· Un altr o. ri~cirdo · debbl> rinnova:re quL I1 · signor Ferraz -
ha-nella sua famiglia antica qua!Ctino . che ·. si -chiama Ribeiras 
Dé- Silva... : • - .·· . · · - , .. · 

. - ·.. Rib-eiras -De Silva :e un . nóme, che-: tútti gl'italianisanno e . 
tengono · riel cuore. e. if nome di Anita. _· Gar_ibalgi, dell'eroina-

.· brasiliana ·di _nascita· -· che ir· grande. -assertore dell:i nos-tra 
Dnità, .il. grande soldato dei nostro :~sorgimcnto, -f eeê sua 
sp.oaa .nel Brasile e port.ô in Italia e· '-eondusse a ·Roma, nel·· 
·g iorni . tragicí della , gloriosa difesa: · del:_ i849, e .. . -caduta -Roma,_ 
porto ·.con se _nella ;Mtirata meravigliósa e dolorosa~ nella ~ale· 
i pochi ·che lo. seguirono furono .con·sacrati nell' eroismo dalla 
Sto:da. Anita· Garibaldi lo segui fatic"osamente e mori a Ra
venna 'del- 1-849,-.stremata dnlle fatiche .della .. :ritirata. I roma-

• griolL la seppelli.rono nelle sabbie della an:t.ica Pine·ta. cara
. alia fantasia di Dante;_ nascosero l'umile sepolcro,' e ..lo custo
. dirono f ino al -1859, quando · Garibraldi ·insieme eoi figli ll\fu
-notti €! Ricciotti vennc n. _ ripri:mderê lc spoglie della donna 
adora:ta." " . ··. . - . . : . . . ' . .. . -
.··· . H signpr Ferraz fec.e il monürhen·to .. in. onore Qi Artita Ga..; 

ribaldi in una b~lla . '}ittà del Brasil e·: anche gl'it.aliani hanno . 
fatto il .. monumento di Anita Garibaldi Iaggiu neUa mia eittà:. 
a· . Ravenna che.- o nora I e tombe -gloriose. Ques.ti riordi.- ide à li 

_ di ~patrioti; - di_depu-tati ci coogiuilgonõ subito r. ci ' stririgono. 
subito ·amicarirente! ,- ; .. · . · : . - .· .· . - ' 
- . - , . _No i : siamo idealitL-e ci teniamo, si .'gnori, a CI:Uest.a. qua-
Htà, a que~La· vi~·~ .latina. · ( Yivi _applausi.) . .· . . . _ 
. _ :: ·so~to- : gi_L auspiei di questi g-ra.ndi"-norrii . e di .cosi belle : e 
ãolci · men1orie, coi ricordo~., di Ga-ribaldi· cbe .fu ·soldató ,per ·la 
Ubértà niOlLBrasile _-.-prima di venire a liberare I:Italia sua; le 

·parole :·di . àffetto; . . 'd1 sentimento, -di<rtotti'ina che' ron. Ferraz 
d!ta qui in RQma, saraüno coróoate: dai maggiore .successo: 
:sa-rannp _:_;_ neFvos'tro . cospetto,- -·ê 'con. la· presenza •dell'illustre 

· ·· ambasciatore·' del · B"rasile; .• S; ·E. : •. Dan'tas (a:pplausi) · parole 
~ n·on ·.solo di int~Higenza: ma di cuóre, e il cu ore _:fUI e -resta un 

grande'· lcgame ·pe--r·, la :vi t-a éivilé .. delle · ci.vili . . Ii~ioni.- (Vivi 
appla~si.). · .. _ · · · · · · · - · · ·· · .: 

· . . ' .. . ·' ~ ......... ~·· . ' .... 
- ' --

·· : ... ·.· .,· 
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. :4. tão. beBos quão alevantados conceitos · eÍnittidos belo 
l_lCtn.vel parlamentar, respondi. discorrendo sobre o tliemà: a 
IuJ1uencia do genio. italiano na formação social,/ política e · 
.econcmica .. do Brasil, cujo contesto -peco ven.ia pa~:3, '.incorpor~r 
a e~ te meu discurso~ tambem como documentacão' da rrianeii"a .. 
por que procurei comprir o ·meu· de~Jer. de brasileiro e depu~· 
tado em visita:á g-loriosa terra que desde. eis tempos .q.as>ma~s 
remg~as _éras ·contribuiu para a cultura. da ciYilização ·latina. 
e em _cn,J_Os ,'monumento-: e~tão gravados os proprios fastos da 

· ~ustjva ·e ií~f Direito, universaes, sem esquecermos todavia . a 
mflue.ncia . do. _chris-bianismo · que tc-mou como berco . a Rqmà 
dÇJs- ·martyres~-~ cidade:s~ta da christandade e que -t~rilbem · 
pf.lrtence .á- Naça,o .:Brasileira. ..· , \ . _ · _:· . . · .. -

A~sim·,_ prestaremos justas ho)llenagt:lns á. Italia das sei~ 
enc-ias ~·das heilas artes; á cultura da. sociologia illu:ininada 
por;ü,m eéo dil ·anil, onde o sol'.rebrilha nás _aguas .. do Adria.;. 
ticc e dó 1\'l:editerraneo, que 1he servem de espelho; moldu
-rando .a pe91_ps_ula, _onde a huma11id'ade· ~àvo_q ·á lei das ·xrr 
taboasj como prefac10 dos mommentos ---monumentos da Jus- . · 
tiça·e·da:;·tiberda.de! Ei-5 a -Tésposta ·ao··brilhante-· discurso .do· 
Sr. Deputado Luiz Rava, _quando· discorri sob:re - o alludido. · 
themn: -·- ·. . \ -

;.L . ·' -·. · .. . ' ' ' : ' \~_- . . • . ' ' ~ 

«~i@ore:_ e :·Signori :._ Salutando· eon ~ómmoZiC.ne la rio
bile .e yigorosâ .ItaJia, alla .quale offro, c·o:ri tutts le forze deF 
mio cuore; · cl~oma-ggio caloroso d'una sincera·:amicizia, io ·debbo 
cominciarê ' <iuesta . conferenza :rendeooo'. grazié - all'ini:l:'iativ·a 
che eréa6: .· p_er me, . e cCllltro Oi triiei stessf protp:Ositi,: la felice 
opportunita di 'parlarvi del mio e -del vostro Paese: .trattandcÇ· 
sebbene . fugacemente, delFopera di ·fratellanza ·· e 'di · . davoro 
che un buon· destino riservo ad eritrambi.' le ncrstre· ·Patde, iri 
piena, lealtà, affratellate amo.rosamente. · . . .·: 

Dopo· dL a ver eompiuto a Washington la niissione d~ r:.ap:.. 
presen.tante 'dei n1io paesc preeso la _Confereoza Intei'nazicnale 
·ctel Lavoro, mi an;iai - nella. spera-I1Za- di -:restare _ iaosser.:. 
vatfi ..:.- verso Ja _vc._stra ospitaUtà, attratto da una indomabjle 
fcrza- di simpatiac ,per l'Italia e . cõri lã ihteuzione formale di 
)}as;;are inc·ognitô- in meáo a ooL-: · . . - . -- , .. 

Nondimeno; per mia buona ó ·cattiva ;fortuna, sottratto- .· 
.. al úli0 dolce ed :incantevole esilic, ál inio oseuro. riposo; men-:- 

... . tte grdevo tra ·le .·settc.-eolline. di -Roma .l'ine3itto . delranti-- . 
. ··.· çhit.à ~ .. o-rendevo ·oont<,tto con Ja Vostra- vibran~e :V!~· social e. 
:, e : p6litir-a; eeÚ•mi,;_ q·1.ale uomo .l~olitic'o. der m:·tqp~e!-!e -· .ed .-in 

' que~o: mf)mento :ar sho servizio ·(per la ..suggestione V: ostra}. 
·!.á -.parlare- inaspettatamente dinanii:. a··qu-~ta · ... ma8'Jli!ica·a~- .-
·sernblea•;- . .•. ·~ ··.: .,> -- - . ••. . . · _, :· •• · > ,-.~ .. '.· ... : 
·: ··_<'se no:Jl· fosse· la generosit.à. '~ la -prove.rbiale ~oinP.iaee:r;tza~, · 
del·.,pubblieo italiano~_-· se non si trattasse. di_ una ca11sa · n~na . . :. · 

· qUale-::11 sentimento délla Patria entra come- motiVo-, pl"incipale ~ 
_· pef'_giustifieare' Cnl:esta; ... -m1ao-esihizlóne,, iQ avrei_ ' inólto: -pi:i:( .· -
-:prefe~it.q, illl'obbligo "della parola: il_ silenzi(} , d~l ll.e~IegrinQ 
. ' - ' ·• :~ :.' . - . ·- . . . . . . -'':::" .. -. -' ... 

·_ ,-::- ._ .... ·· 
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Che si aggi~·a Úa i inonume-nii;_·lí ammú~a sol~tto nella .. loro 
·.· ebllezza, c · Ja dentro· di St! rw?desim() il mooologo delle .. :me . 

vi v e ziía. mute --emozionC · · · · · . .,- · · · 
- ·~ · 9ra; tro-\'andomi qÜi, mC'mbro de! .Parlamento Brasiliano 

-. - ,wmo .pontieo militante, che per il primo · stabjlisce cjuesl.o 
. ~reeedente, di ·i.nfziare un . c:olloqtiic{ diretto col puphlic{) üa~ 
· llano -- ·e; per il qual e, il miglior. ti tolo, per · racco:mandarmi 
al!a vostra . be-nevolenza, e precisamente quello· di ess~e 
D'eputato; grande _e c.ertamente U timore, che sorge appunto 
-\la- tanta alta -responsabilità . .. l\Ia, nel tempo stesso, pi.ü 
~ran~e e il mio :cresiderio di rendermi; in qualche modo, utile. 

- m questa nuoya epoca internazionale, che . · gíà nasce in 
cos,petto · del mondo. quando: l'It.alia v'ittoriosa, .ringuasinando . hi 
sua ,spata. di morte, impugna le armi della vi ta, chiudendo · cooi .. 
u~ l.u~tro . dJ. distru.'zione, _per incominciare, con piu ·vigoroa e 
:pril fulgo~e; >Ia nuova era dei lavoro fecondo e ·creatore. E S•~ 
dá. un lato,.- .'lo ·rion· pcf.evo rifiutare il mio•' sforzo, .se~bene in..: · 
finitamente piccolo; ·a pro' di ciuesta ·opera. ehe essendo 
quella della umanità,. interessa un pocco tutti. i. popoli, e· 
_specialmente quem .. che furono i paladi.ni della giustizia e· del 
diritto ccntro .,la , forza brutale e Ta biú·bara __ · distt..uzione.; . ?e 
per -tanto-nobile scópó ·di ar·monía- e di coneordia,. · tu tti no i -. · 

' dobbfamó dare il nostro contríbuto d'amcre e di inteligcnza~ .. 
' considerate ,dunque in qual ~aniera ·noi particolarrrienle, it~

lianr e ·br~siliani, dobbiamo 1avora'r_e~· noi che nell'opera co;.. 
. murie della. nc~tr:a. fortuna ~ dei nostro sempr_e · piú felice 

·. , avvenire;: siamO · áccomunati daBa .trasfusione del saru;ue, de~ 
vost.ro sangúe che scorre nelle vene 'âi molte· e molte migliaiã, 
di. hrasmani . ·· · · 

· éon~idéra:te .·ancorá che a · no i sP,e'tta-precisamênte eome 
· ··a ·popoli di grande e sicuró avvenirP. .- . far··di pi!t degli altri 
. -in qu_esta. ,·aurora di pace, alia cui luce~ dopo . un~ notLe .!ii 

· -: riposo e dftranguillità; seguitaa.ll'ionsonnia ed a11a pazzia del 
.popoli/ ·il mondo ricoinincia da. l!.uôva vita e un'allra volta i 
lavoratori -si apprestano a raggiungere ·i Joro. campi e lc Joro . 
oíficine; le spose ad accudire .serenamente alle faccende dq.-

. mestiche; Ie- fidanzat~ sc-gnano con amorosa preocupazioni . il 
.nuovo .focolat>e; e le navi mercantil tornano finalmeJ?-tf} a :sol:-. 
care L ·mari ín sicurezza. accarezzate dalle onde rtd1yentat~ 

· am1éh~:c sottome8se! · · ··~: :_ . ~- ·, . . . . . ~· , 
.· · · · · :. I o non s&-·se ::n~l1}eriodo 'dei rina.Sdmento na.zionale. del · · · 

·vo'slro Paêse; ~ dopo :tanta lotta.' e tanti s_acdfici per-~~ Uhi~à · e 
fla ).ftdipenâ.enza ·ctell'Italia; per]a rj.c<'~quista della s~a int~"" 

. !l grij;à:· ,v(li~ itali~: : avete "fattó ·: .. rin proíondo . e ·:meditató . studtp .· 
. .. ~sul: vostro_ . destmo,: . e~. suu•o·pera della ... vostra . get:tte· :fra la . 

. :. gente strai:tiera m t~rrá _ strani'ei'a : I o non so· · s~: a vete pensa t !J 
· · qU.â.ri:to .si deve pensare,- al titlólo- della•; -storia,; . . della_ -vostra 

. . ·J:té::nila Et.erria -~ :madre ·patria d~lla raz:ia latina·;:,r:-ulla mouu: . 
: ·mentale ': del · geriio· -.cbe eon.quistl) 'i barbari, -. strappanoo . .- ,dal . 

·· · · ,: lQrq :- }lC~si · J~ êat~n~·· :d~U'~an,o~a~~~ 11er sostit~ü:-.:.1 ·<· l:l . -Jü:~ra · 
·· .· :. ··.·· ,~~ .... -~ -· ._ ..... ··· ~< -- ·<:: . ·:· :.;-.~. _:: ·· . · .. : .. :· .~:<-· .. ··.·:. - ' ·,· ~-:;. · .... ..... -.·-· . .- .;·,·. 

'::··-~: ·· · · .... < : · ..• -
. ... ·.· 

' 
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legge delle X·IT .tavole ed ·H ~o-dice 'dei voski antichi e .mo;;. 
def.ni giurecensulti ~ rnondiale opera della .vostra g:loriosa 

· . · · :P3tria .. ·~ :;··.~· . . . · . .· . ·-. · . ,. · . 
. · I o· nbn· ·so ·se a vete · consacrato . ] a vostra · pptrnte rifies~ 

sionc. ad evoeatédentro di vOi Ie imroagini gloriosê del pas
sa.to; e; trascurando le píccole quest]oni interne siete- ~sali~i 
cano ·spirito; in cima alle ·sette coUine di ,Roma, e, coro•~. 
l'anticó rom.:úio, aYctc spaziato lo sguardo, ccnnpiacendo"i, · 
{'h~ l'ori:lzonte fosse per voi slarga.to fino ai . ·confini · del 
inoildQ,· j)êr l'oper:à gigantesca · e silenzio~ dell'einigmnte · ita
liano: n- ·.quale, solitar io. quasi perd,uto tra i · popoli. stranif:lri, 
·ha ripreso le traccie dell'anticõ itinerario. della c iviltà ro
·mana; ·pr()segucndo con il ·Iavoro indefeso· la · educazione 
.social e (f'ipoli.tica degli altri popoli. ~ ~ · ~ . 

:Certo e ·cosi: ~. tanto p,iú. é gradevoie ·par laudo a VGi del - . 
Brusíle~ .. prendere dunqtw ()Orne soggetto .di . questa · 0oc~·ersa- ' 
ziene. 'la· -irifluenz.a che il !!enio italiano ha. esercitato riella for
reazione .·p.olit ica ·de 1 n)in Paese, .att rav.er:so· ..innume.revoli : f a:-· 
mig1Lc)le, r>orJando noml?. italiano, s i son rese .-celebri c . Jo 
sono · a~cõ.rl:l · oggi nella mia .Patria. . · · ~ , · . . 

· E<ri~tiessariC. 1ntanto notare che .parlo di' ún-péio'cto neL 
quale la :v~ostrâ Italia aveva fafne di giustizia e séte di libertà, ... 
aspiú.zione.: :d'indipendcnza ed ansia .d.i · uriit.à: ·· . pel'iodo: ·nei · 
qúale .i .·suoí:· caínpi e lc sué c ittà' era,ii.o domina ti dagli eserciti 
stranieri;·.;p·eri.odo in cui, anche per .questo - e per CilUSa ·di 
questo; gli . spjriti pil1 indomabili della penisob italica fuggb. 
:-v·ano . dana scena della séhiavitú della Patda, .cercando, in. 
'teri~e ·.remete ·confort.i alie i oro. augustie -di pa:trioti. . . 
' · Fissiamo ~ a larghi tratti ~ quE:Sta epoca chc. · fu 
nell'inizio dql . ~Çlcolo ~corso, . ·quando i.l Brasile, a .. sua volta, 

' lottava e s(\uoteva . il giogo portoghcsr, . p rcclamandoâ' jndi-
pcnd~nte. :. · · · · . ·.· > 

· ~ella' galleríª dei nomi. che · onorarono la iwstrâ vigorosa 
crociato. -di . Ebertà . e di autonomia, sc·rge nell'-,eF;;tr.emo ord, 
al Pará; la . figur~ dil)atro.ni; uno dei paladini della r.ostra. 
.indiper.:denza-;. nome · chc .I:appresenl a ... una · g!orh , · sia per ·. 

·. 1'Tta1ia.· ch~·per ·il Brasile. . . · · - . .. · . .. 
·:~. · , Dopo Vànno. ·fatidico che segnõ . questà epoca, ,quándo· 111 

· .. ~- ~ grido di Iib'ér.tà ·:alú:.to dal ipopolo brasiliàno . sulla collma di 
-. .;:(piranga; .si fece, :tutendére c ome un intenso gfubih:i p:er·' tutto 

·" : _.Jl'•'•Bra.sile;· ·Ia.·mia ,Na~ione comi. ·sua. nascente stanipa;:~ ::e~tr:o · .. . 
'· :·:nella. for~idabn~: ·campagna · c.ontro. lo ,spirito' pre:Pote.ri.te di .. . 

··. · p_on~ Peqro~I.:. :.< '. •/ .. . .. · ··. .· ·. · . . ~· . ... <; ":.~ · ... · { 
-· · .. ' :f.' , · QueSto priiicip~·: ·suggestionatd .. dalle ·mariovre àe.H'elemen:- ·~ . 

:· ·t:q · :r:e~zionar.io· portpghese nel Brasile;· fors~·=. penLito :de!la súa,f' .. 
· collab.orazione alia :nostra liberazione. dal<Portoga:Uo~ si preo_c.. ~ 
·'.·eupãva-'. ~he ' ' la riU:oya: :nazione ·non si préstass_e piu .-ad ·obb?• > -

· · . . · :d,ii'e.f passivamente· · ~i s.uoj_ capricci 'di-· signore assol:Ut o :· .-:·~.· . 
. . .... · 'fu ·ano.rà' che n visconte di Barbacena. ministr-o ' dellR finiutze; · 

·. ·· ... : < 'Jecf;~~n~ire al!. ~.sovran.o> (in> 'quel :.niom~nto . :p,eÍia' ':Provine~á ~9-i: 
. . . . ~ . · .. , ...... . · ... -· .::;, . ·: ... -. · . . : . . .. ~ . - . .. .. - . . . . .. :·. ·. . . . .:. : .. 

· .·. 
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'da_migliaia di nomi; da un senalore e 23 deputati, nella 
q:Úale era .dichiarato che se attentati criminali. come quelli 
contro _Badaro ed ,altri- cittad·ini brasi1iani, restass"er0- impu
niti, il ·:popolo stesso, nell'esercizio della sua. sovranítà, assu
merebb~ la vendetta del su0 onorc, della sua dignit.à indegna-
mente macch.iatt _ . . . · 

Nella província di Milias Geraes, ove la morte di Badarú 
come un P:t:esagio .di giorni ·di orrore e di _sangue, i1 popolo · 
accruse Don Pedro I, com~ n~l giorn0 dei morti,_ facendo ri
suonare. lugubramente le cam}}ane al Iiassaggin di .Sua Maestà, 
il qua1e, iiwece di fior~, riceveva da t.utJe le parte i segui. 
dei. lutto. nazionale. . :; . · · 

.· Tl noine di Badaro fu consagratn nell'iritiera província. di 
Minas Geraes, ed e oggí un0 dei píú nobili ornamenti della 
,fteí}ubbliêa. 'Una illustre famiglÍa brasiliana, · senzá. alcun 
leganie ui · sa"Q.gUe co0n quel valoroso· italiano, prése il nome 

·di Badaro; col quale 'aMbe oggi si illustra nel roondQ scien-
tifco e politico de lia mia Patria. · . · ·,, t . -

Il ,2ó .settembre d.el 183~, d·ella. guerra dei Farrapos nel . 
"Rio Grà.nde ·dei- SuL -sorge in mezz0 ' ai. gcandi av-Venimellti del -
Brasile, una s:traordinaria e fiera figura italiana a coman
dare i . . riv.Oluzionari repubblicaní: troppa- voJ.ontaria . che
prerideva · per uniforme la· camicia rossa con ·un fazzoletto 
azzurro. attorno~ ai collo. . ... · .. 

Questa .figura dj marinaio e di soldato, che piu tardi · 
assumerà j] titolo di Cavaliere dell'Uinan:ità., Erüe dei due 
Mondj, fu H giovine Giuseppe Garibaldi. clle imprese nelle 
Pampas dei Br~sile a servire la causa della. lib~rtà, in unione · 
oeón un'affascimtnt.e n st.raordinaria figlia della mia terra~ i 
~ui sentimena · e le c-ui virt.u infÍuirono p'rofondameÍité 
sull'animo dell'eroico · capitano, là ~ qui- al servizio della, R e .... 
puhhllca._ .. Brasiliana e della. causa della liberazione della 
vostra benamata rtalia. . . _ . .. .· 

La !Qamicia Rossa che voi amante .ed ammirate come . uu__ 
simbolo,. sorse . come una. fiamma tra le messi riogranaensi, 
per poi vcri.ire in ·ftalia e qui d1ventare la t.uiJ,iea dei garibal
dini triomatori. nella liberUi italiana. '. . . · ~. . 

Garibaldi, prima> di essere vostro generale, fu · Q1;[UQ1le . 
nostro ammiraglio, comandando . con .. Anita la flottigli'a · re~ 

; , pubblican!tild:ei · Fárrapos. G'ariba)di; .prima di êssere . n. gr,ande 
· capo della ' l'iherazione ,e· dell':inde~nd•enza della v ostra· . glo~· 
· riosa It..alia, fu nóstro' general e, combattendo alia to· di Cana

.. :bâiTd, hEaccio l}broc.;cj.o con !3: ~y_çlin~ {jei due -~~ndi,' per la . 
. . causa·· della Repubbhca· Bras1hana·,: ~ponfante, mfme .. nei .i5 

nóv'einbro del i889~ . . . .. . . · ·: ·-: ;. ·. . . . . . -
.. . ·Fú. Ga't'ibaldi ed il 's.uo compagni:J Zambec.ciú·i. un . altro · 

' , nobilé .spirito di . giornalista. oornbattente,; arrivato .:•a\ Brasne 
·· da B.ologna. ó:he nella,.storia del mio paese. coro~ Anlt~ n_ella 

.stÜ:r.ia_.··d'Italia . ;_;. coÍl altri moltí uomi glorio si , - ·:- rapp,resen~ ·.· · 
~ : - ·. . ' .. · '' ' . . . . . . . ·. . - .. 
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tano per le nostre due Patrie i Iegà.ri1i eterni viventi del- ' 
l'amóre; dell'eroismo e de-I martírio per il bené e la :felicita 
de-i pop.olL . . _ · · 

Io invooo tali figure in q:ue1:t'ora. come i num i ~acri · delle 
due Patrie sorelle , ed amicbe: Esse· ea. i loro discendenti ri
oordano altre .60 bà1 taglie c.ombattute ·sempre per la cause 
santa della libertà. -- · 

. · E non· posso. tacere. trattando coine ora roi accade . delle 
i}gure che c i unirori.o cori ·la no.bilità "dei loro cuoro e si im- .. 
mortalarono per il lor0 patrotismo, déll'altissima , personalità' 
di Teresa Cristina, I'ultima imperatrice del Brasne·. Anche 
a. dispett0 dei miei profondi .sentimenti repubblicanL debro 
a q11est..'\ signora iliviare, come già ha fatto. Ia storia dei mio 
paese, la espressidne {lei miei prop.ri sentimentL Che si refer 

siscoho a.Ile qualità di quella nobiliss.i'ma anima .italiana. cosi 
·buona, cosi piena cii virtu che nel .Bi:-asile _essa fu. della· voce 
di tutto · il popolo, a0elamata come l'ainorósa m.adre. dei b!'a-
silian-i! . . 
. - Nelmomento di partire per il suo esiÜo, dopo la vittoria 

della. rivoluzion('. reptibbl-icana. ·che tutto dove.va. n:ecessa~üi.
rnente sacrificare per i1 trionfo final e .della · democraz;ia, Te-:
r~sa. Cristina, nf>lll'ora, dcWimbarco. co:n un gesto tutto me- _ 

·-~ ridionale. · éosl caratte-ristico dell'anima dei ''ostr0 popolo 
pi~gava la sua augusta fronte fino al suolo àel :Brasile e lo 
.baciava .. come se baciassc Ia faccia ·stessa della. Nazione ! r ~ 

·Ed e per questa CCCPZiim<\lO figura di donna che iO POSSO 
. dire. che se noi brasiliani vi demmo, 0 Üaliani, la mar-f.ire di 

Ravenna - la quale sacrifieà la sua gi(l.vinezza e la sua éroic'a 
vi ta per Frtalia - voi ci deste Tet"csa Cristina·, che. h.al 
BJ;.asilc si cinse.. d~lla_ santa cornna della bontà. conquest<'i 11 
tr3onfo della virH1 e g-uadagnà la gloria {lell'amore; · nel titolo 
con n qllale entro nella. nostra 8torja come l'impcr1J.f1'ice (}l~l7a 1 

bontà .. :E 8~ •.•• a dispet.l.o di tulto c di tutti, il ('.ido evolU-· · 
tivo delle. idee. ·ln.correntl" impetuo!t.a de11e na?:ioni in ' mar~ia 
.progressiva, Sar;rifil'-aUO .individni .e mol't.it.udine. ~OmP áccadde 
nel Brasil€' con gli av'teniment.i ch~ detorminarono H trionfn 
della Repubblica: pur nondimeno. l1 ricordo commosso eil il 

-'~·justo 'ricoscimento alla gratit.udine che noi hr-asiliani . dob
hiamo alle figure~augüst.e di Don J>.edro II e di donn~- Teresa 
.Cr]stina. son rjmasti senza ombra. - -

.. _?roseguíamo intanto nel nostro scopo,' dimost.rando e.oi 
fatti e coi comménti. la. in:fh:senza díretta. che l'a nobile Italia; 
n·er mezzo .dei !0\uoi illustri fig:IL ebbe nella-f.or.mazione po-
litica. soci.a:le ea. economica dei - Brasil e. · . . . .. · · 

. . Nella decade dal 35 al 45, nell'allora :Pro~ihcia -di . M4)as 
Geraes~ · già ·celebre pel suo spir.ito dif'chiar-ezza · e di. ·lib€rt~. 
sorse .. tra·• gli altri; il nome deglf. OttonL cbe ·come sent.ite Ã 
un nome italiano, e c.ost.ituJ úna. delle pii'.t fulgide. gJorie del 

. mio Paese; poiehe. neUa politi.c come nella .rivólm:;ione. dal 
:).842,"guesta fauügli~ !)rese .par:te lo_~t!igto per:· la J:'eyocaz1one. 
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depa ~eg~e _cóooseiuta, sótt il nome di · cMta 'cabeÇa_: ·e nellc • 
sewnzc s1 . Ilh1.stro con l'i.nscgnamcnto della matemaUca o 
deU'ingegneria. · · · . . 

· · · J_..a gr~n~e -~errqví? _ c:cntrale (iel Brasile, nei suoi pro-
bleml tecmc1 pm . d1ffwlh, trovõ allora nel poterc merav-i
gl~oso dclla rnentalità di un,o di ess1, la sohizione chc una 
m1ssione cli' ingegneri ing-lesi non. seppe trovare. _ · 

Per quest.ó · il monumento di Cristiano ~Oltoni. si eleva 
cggi_ in bronzo nella piazza de!la grande stazionc della · fer
rovia centrale dél Br:t!:=Hc, nella capitale di · Rio JancirQ, ove 

.. lt>. sua memoria, specialmente nella scuola degli i;ngegneri, 
ha un altare di ammirazione e di rispetto consacrato -dai piu 
cospicui eruditi dei suo tempo, nelle questioni tecniche della 
Yiabilità · ferr.ovíaria . . . . . 

. Corn~ - v~âete, signore e signeri; il mio t ema e già. dimos
trato n ella ._parte ohe riguarda · il . passato délla nostra. forma
zionc ·sociale: e .. política, nella cui opera il' sangue c le idee 
italiano entrarono in abbondanza. non tenendo · conto deU' in- -. 
fluenza lettetar1a che i classi deÜ'anntic.a Roma csercitarono · 
sempre neUa' formazione l'nentale . ·ctei grandi uomfni del 
I->rasile .. _, . . ·_ · · · .·. . · 

In . quanto a:llo spirito religioso deUa mia .Nazione, ·Roma, 
coi suoi iUusfr.i Pontef ici, ha · nel Brasile un vasto impero, 
illustráto · dalle---=v-irtir c daJ saJ3ere di grandi · prelati della 
Chiesa- Cáttolica ·ed Apost.olica." il cui .Clero creo jn quel vas.:.. · · 
t.issimo · pa";;s·e; l'.amina profondamen(e cd.sti:ana ·dri ·hrasilia-ni .· . 

. Ora - a. tratt.i an r.hc -piú larghi - parlíamo del presente 
àel Brasile; . del' Brasilc Halo~-brasiliano, sotto l'aspetto mo
(ier.no della .suavita r.conomica, svnuppatosi con iProgre..'lsO 

1 • YArtiginoso, sotto · l'influsso dell cooperaÍione · dei hraccio f! . . 
<irlla íntelligenza dell'mn~migrnnt.c italiano . 

Io mi trovavo student.r nella capítale paulisl.a e là eon
tinuai i mi(!i !'f.udi 'fino a .Mnquistar~ la Iaurca. in diritto, 
q1Jando il servizio di eonlonizzazionc al Brasile assunsc pro-

. J10rr.ioni \reramente eonsiderevoti: specialmontc nello .. Stato
di S. P.aulo. õella cu i trasrormaúonc sono pert anto t.esti
monio . oculah:; poichê. anchc .dopo avere finito gli_ studi. 
continuai per lun ghi anni a vevere in quel centro d1 . att.i- · 
vità. .. . . 

Con la trasfor-rriaiione politica del Brasile, da ·.Impero a 
r · :Républica, . nel.JS90 1~ ant.iche proyinc~e . si _ cgstitu~vanó in 

· s tati autonomi, sotto 11 . punto di v1s~a . amm1mstr.atlvo; f or
mando cosf. l'Unione. Brasiliana . con i' .legamí .del · regime fe'" 

· êefativo. ·· ._ ·• ~ - · · . · , · · 
. . . . ·· ··.. Cpmincio allor.a. il grande progresso . della maggiore na

. zlône spd-améi~ana. · .le c ui ide e· · de.mocratiche . trovarono 
. l'lena nostra Cóstituzl'one e nellé nostfe · iluove l~ggi, :, la ~al- : 
vagtjár9,ia della pg( apert.~. líbert~i· e·, Ia • nost~ra Co~~!tuZione 

· · Politica. fi c.hiamata .: percw, la . p)u llberale âel mondo', as- _ 
. sertr.íce·. e· protcü.r.icc ·dei diritti ;politici e civili dell'uomo; · 

...:.' :.l:iei:lza eUsUnzione o :privilcgi, 1;1.õ di ·. razza, · n~ di · colore, 
· ·r~e .di)iaziónalitu, 

:, ·"·· ··. 
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· Il Brasilc, . tenitorio immenso c ricchi~simo che puú 
conle~1ere quasi tu_tta inticra l'Europa, aprí l'ospiLalità clel 
suo focolare a tutt1 i coloni stracieri. Gli· italiani si avvia
rono verso. S. Paulo_ in grosse masse: moHitudini operaie, 
u_na. dopo 1·a1tra, arrtvarono in cerca di lavoro neUe coltiva
zwm _dei c~ fi' e .. Convogl i d ieLt·o c:onvogli partivano. dagli al
ller·gtu degh em1granti, pot·Lando f:imíglic e famiglíe nell'iu
terno. del BrasHe, corrente di un nuovo e generoso sangue 
ch_c ooveva· aecreseerc e rínvigorire la vita economica dei 
m1o pae::;e . 

. L c contiv~zi~nli_ diventarono fiorento e. si allargm·ono; 
le :!o~·csl_.::: .vergm1 SI trasform~rono pet· incauto in br-llissimi 
camp1 dl cultura. L e piantagioni del caffe coprirono di mi
gliaia di cllilometri le terre, fin0 allora incolte. La l'ice;hezza 
sbocciava eosl dal suolo della mia· Patria al contatto magico 
d?l .b!'ac~io~ d~ll'emigran~e e del n~zionale, ·Mme. nci te!llpi 
-brbhc1 di :!'v.~.ose, quando t·acqua sorg1va, · sgorgava 1mprovv1sa-
menf n ncllc arene de l deserto. · 

" l villaggi si trasformavano allora iu città. in metropoli c 
qucsti nei centri poderosi della grande indusLia moderna. 

Per tuttc le tcrre dei Brasilc la dolce lingua di Dante al
lora si fece .sentire; o pcrl a bocce. d.el meridionale ch~ nel suo 
accento la fcce conoscerc. come · uu incanto, o per aqueUa 
piü vigorosa dei SBttentrionale, piuaspra, ma piú forte; sem
p!'<! mischiandosi e confondendosi con la lingua f~gurativa 
del mio paesc. 

l" lE'gami di· l'amig·Iía tú brasiliani cd italiani, ctescono 
cosi nella dolcc seduzionc dcgli affet.ti, allacciati per Ia mano 
dei Dio dcli'amore; ne e raro di vedere tra noi, la italiana, 
sempliCil /(~ nnüle eolana dei c:ampi. divenirc pel. matrimonio, 
~i~nora di vas! i domini. D'altro lato i giovani iialiani, cite :Ji 
legano cem mie: coneittadíne, aumcntano ogni anno di nu
mero : e da queslo statu dvilf'. e per la moltíplicazione po
cJ.crol:la della vosf:ra razza, nou e esagerato l'affermare chc J?.el· 
Brasil e, c,ltrc 5 milioni d' individui hanno nelle propric venó 
:sangue ilalo-brasialo. _ . 

Lo Stato di S. Paulo, con circa 500.000 abitauh nel 
:!.889. cresce · i:1 una maniera . gigantesca, offrendo C!ggi una 
slatistica di quattro mil.ioui . e cinquecentomila an~me-. La. 
sua. capital e chc poteva in quell' epoca, ,a vere non tn.ü d1 50 
mila individui, ha oggi una popolaziouc che supera 11 m~zzo 
milione, cioe la popolazione di tutto lo · Stato, qual' era pr1roa 
dcll'inizio de lia corr.entc ;immigratoria. · 

. Al .lato di questo fenomeno, . anche se. _sopra una scala 
minore neg·Ií altri · Stati dell'Unione Br~s1hana, la . fortuna. 
pubblica si di!ata.e cresce pér la _feb:t?re del lav~ro feconclo 
E· .creatorc; L"agrrcolture, l'mdustrm, I1 commerc10,_ ~e, bel~e 

. ai'tí la letteratura. la scicnza; infine . tutte Ie att1v1ta, ~n 
tutt'e le loro man'ifesÜtzioni, si risvegliano, da'~do al roi~ 
paeseun uu impulso che deve verLtmente essere 11 nostro or
gog!i() co mune! . 
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lo potrei . scendere ai dettagli della statistiea precisando -
date _e numeri esatti di questo colossale movimento, ma 
sgraz1at~mente _ non h o qui sottomano i documenti -ufficiali 
per coii.sultarli. 
. -_ Fo~tune private in mano di ' niigliaia - d'italiani, int.utte 
Je part1 dei Brasile, raggiungono cifre fantastiehe. -

. · I ~a_tarazzo - hanno ragghruto, con la loro fortuna indus
Ü'Iale, 111 mezzo miliardo; Mar'tinellí non e lontano da esso· e 
cosi pure i Pugliesi, Siciliano,_ Crespi, Secchi, Jannuzzi, La 
~reca e altre migl~aia d'italiani, i qual i posseggono ricchezze . 
1mmense; : mentre di pjccole i'ortune, che sono piccole sola

-~,ent~ .confrontate a queste jmme:ilse, ve ne -sono veramentEL. ---
mnumerabili tutte -solide e sicure. _ · - - -

_ - E cio, :o signori, e quello che io nosso affermare colla 
- mia· personale testimonianza, · sull'aspêtto _ eeonomico -della 
·colonizzazione .italiana in Bra~ile, frutto appena di tre de-
cade. -- \ 

Jl ·Bra:áile e i'icchissimo di materie prime e --dei frutti 
C.ella sua--agricoltura per rallev;amento dei. bestiame. _ -

Là si ~trova-la gotnma,' il"'tabacco; il cotone~ lo zucchero, -
il granturco, j_ fagiuoli~ .il cacao, il riso, ·caffê, - l'oro, · l'ar-:
gento, le · pietre·- preziose, legnami di tutte l~ specie, le pelli, -
le carni -·congela te (la cui -esportazione in Europa cominció 
appena ·. de1. tre annL e già . a.rriva, atinualmente, . a. piu · di- 300 
milioni) il manganese, il -ferro; -e fino il petrolio .ed il . car
boo fossile, _in larghi 'ed . immensi . giacimenti: fatto questo 
che, specialmente per la v ostra . :i::Iiarína · e per la · vost:ra iil
dustria, ~erita profunda attenzione da parte di tutti- i vostri 
connaziónali. Irúine pensate ora ·a i molti milioni -; di lire 
che f . vostri ·emigranti del Bra$ile i:~rviarono e inviario conti
nuamente 'in· ]talia e la c ui cifra ass11me proporzioni vera
menté colossalí,~ con ccnLinaia c . continaia 'di milioni, come ri
sulta -·dana rímesse regi.stralc . dali-e sole - banche italiane nel 
'O •t .. . . .. . -ti 

·--~ras1.e· . --_ - . . - - ·. -· -· . -
. -~ - E · pensa te ancora alia gx-andezza morale, intellettuale . ehe 
sorge meràvjgiiosamente con tale slancio dalla vivacità di una 
triovinezza. v igorosa, la quale ha nelle/ sue vene un sangue che 
e vostro ed e nostro. che. nutt·isce nel cuore nobili sentimenti 

,... dei brasiiiani e ,degÍi italiani, generanelo pez l'umanítà un 
- nuovo centro di alta civiltà latina L.. . · . . . · 
. . Ne -si ·dica . ·mili. con la erroneà- dottrincf!. di Giambattista 

. -Say, che -le forze uniane che . omigrano sono perdute per là 
·. terre della loro origine. Sono iny..ece nuov~ fontf _di vita: ·e di 

fortúna, che-le aritiche nazioni creano per la loro agricoltura, 
.la loro indtistria ed -il loro commercio; estendeniio le loro ra

.- d~ci)sopra ri.uove tevre_, e da quelle procur:ando "nella . for:ma 
· dell'intercambio ·_ material e, moral e, . int-elle~tuale e polit1_co, . ; 

nüova vitalità. e p~estigio, . gloria e xicchezza alia madre-patria 
ed al mondo. .. . 

· E' percio che un· sociolggo·, -mi pa·re it.a.liario, afferma che. . 
. / 
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vale tnolt'! di píu l'aUeanza. del san~UC fm due popoii., C~1C non 
qa~lla c!e1 trattali o dei malrimoni tra . lc fatniglic regnanti. 

E' ncc~S5ario dare un esempio _di ·una opinione tanto vera 
.-c tanío bella di insegnaruenti ? · · I · 

La voslra beneru:nata Italia, nella- sua grande guerra,- ha 
provato luminosamente QUesta. verítà con Ull esen1pio che io . 
~pera l'imanenza bcn scolpito nella mente· degli uomini di 
::)taLo; e possa indurli a co:lsiderare eome oramai sia. necessa
rio di annullare uua disgraziàta disposizíoni governaliva ita
liana, che va sotto· i nome di dec1·eto PTinetti, che ancora si 
alza come un' ombr:-a tra i nostri due paesi; e Ia. sui soppres
sione - :sénza recare oramai a ~oi nessuna pl'coccupazione -
rappre::>entercbbe la piü. affettuo~a. cordiale- suddísfazione mo
rale che l'ltalia possa offrir"e al B.rasile .1 Foiclle oggi non si 
tratta piu di imbarazzare questa natur:ale corrente; che port.a 
i vostri fígli verso la mia patt·ia, m:a anzi di facilitarla, onde 
continuare efficacemente a scrivere col sangue vivo del po
polo il traitato dell'índistruttibile alleanza . tra i nost:d due 
paesi, che sarehbe cosi protocollato dalla . cancellaría dei 
cuore; e che, : d'altroride, come giã: . ne avete avuto la prova 
piü solenne, si riyela per irresistibili ímpulsi delle a:nime 
nei roomenti difficili. . · · ·· 

· .Quando nel .Brasile fu in teso il . grii.lo di guerre lanciato 
dalla vost ra ·rtalia contra 1'_-\ustria, l~nima · Italo-Bra

_......::;iliana fu cor.rimoss~- profondamente c vibro l,lDisona con voi . 
. Accorupagnô questo- movjmento-, con intensa . fraternità, 

· la pura genle .brasiliana: quella nellc cui vene non· scorre il 
vostro sangue .! La colonia italiana, ·fraternamente coilgíunta 
coi miei connazionali, legata ad essi d,...,. varie af!inità, ebbe Ia 
grande :.o;oddísfazíone di sentire· che il ·dolore ed il destino 
~eU 'Italia incontravá nel cuore de! mio Brasile·una eco im
men.sa, come se il m'io paese fosse esse slesso ferito e trepi-
çlante pei S\J.Oi destini. · - ..._ 

Giovani brasiliani, con sangue o senza sanc,rrue italiano,. 
pa.rtirono dal rui o -paese in difesa dell'Ua.lia. · 

Presero e armi, impugnarono il. vessillo tricolore· e can
íarono i vostri inni di guerra marciando verso le trincee . 
. · Innumerevoli · soccorsi, raccolti indist.intamente.. . da iLa
liani e braliliàni, . furono . diretti continuamente alia . Croce 
Rossa Italiana. l\ligliaia di giovanf che nacquero .nel · Brasile · 
chiusero ·eternamente i 1oro occhi nella zona di g"uerra: -della 
vostra fronte, facendo . dei Ióro p-etto . una: muraglia. contro il 
nemico de~l'Italia. · . . -~ . . 

Molti che si- salvarono dalla · morte, già ritornárono nella 
mia~ Patria. c h' e: la loro ·propria Patria, servendo ad eiitrambi 
i paesi, Italia e., Brasile., como se di entrambi fossero stati fi-· 
glL nel medeBimo· tempo. , ~- . · . . 

.. . La idea_ di patria territodàle, p.er il solo :~aso della nas
cita, . é un . concetto molto limitato, indegno di figurare tra i 

· ·piu · elevati sentimenti -degli o.umini .. dei nostri gi9rní •. · 
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Qucsta idea, che non lla per se la vocc del sangue, la edu
cafione de!. cariütcre, la formazione dei cuore, jn:;;muuw .. la 
.:;piritualità dell'uomo, come entre di · intelligenza e di ragione, 
ê un'idea sem:a, vita, una ilberrazione puramente anormale, in
.compatibile co,n la giustizia e (la libertà che debbono guidare 
l'uomo verso i nuovi e mirablli destini della terra. 

Il celebre giureconsulto tedesco· . Jhering, parlando :sulle 
veritã. l'ilosofiche che si apprenQ.ono nei fenomani della co-
Ionizzazione, cosi si esprime: · -· · 

«Ogni popolo non esiste solanl.ente per sb slesso, esso 
e!:)isLe au_d1é per gli altri; c tuttf gli altri popoli hanno il di
riLto di essere in rclazionc cori esso. La legge della divisione 
dei· Ia v oro r·egola ancl1e la vita delle nazioni. Ogni ·suolo non 
producc tutto, ne ogni popoio e capace di· tutto. E' con gli 
aiuti e la reciproca üspansione che si trova equilibrata tra 
i popoli lá irilperfezioni d.i ciascmno d'essi parti-colarme'n.te., 
La perfezione non t'i rivela che neli'-insieme, nella comunità., 
Lc scambio delle produzioni · materiali .ed · intellettuali, e la 
Jorma· per mezzo délla quale si egualiano de. diversità geo- · 
grafíche; naturali ed intellettuali dei .. papoU:. g-razie. a questo 
~cambio - êontinua a dire il saggio tedesco·-~ .Ia parsimonia 
della natura e vintà e l'idea: · della giustizia· si· realizza nella 
storia universale.». · · 

E proseguendo a ragionare su questo immenso soggetto, 
cl1e · oggi piü ehe m:ú deve essere studiato sotto .- il pu:qto di 
vista democratico e spccialmcri.te senza. pretese militariste e. 
scnza sottintesi di dominazione pel' le armí, il grande _pensa-· 
lorc tedescu, hi cui opinione fu meia interpreta dal prussia
nismo militare,· .conclude: 

· «Una Naiione ühe .s' isola, non: solamente commette un de
litto (lOlltra Sé Stessa,'poiche tog-lie a Se i me.zzi ·ctella perfezione 
e dell'educazjone, ma ·si rende anche colpevole di una ingius-
tizia ·verso tutti gli altri popoli.». · .. 

E con piü . precisione aggiunge, infine, von Jhering: 
«L'isolamento. e il·. delitto capitale dei popoli, poiche la legge . 
suprerna della storia e· la cumulianza. Un popolo ohe respinge 
l'idea dei contatio 'c_on· una civiltà, strani~ra, eioe a dire l'idea 
di ·educarsi per mezzo della stciria vivente, ha per cio stesso 
perduto il, diritto di esistere. Ed il mondo h a dirítto alia sua· 
caduta». Questo ·e il massimo oonce~to sociale, secando il quale 
lu terra appartiene al gen,ere uro.ano, dentro larghe norme 
ui giustizia c di libertà bene ,applicate; senze la malvagia in
fe:Dzione delle Nazioni .:fórti ·a sfruttare i popoli. deboli. Anzi 

. server:i.dosi .di un'espe+·ienza S]:!periore .-per. riçhiamare al con.:..· . 
vito della civil'ità tutH gli uomtni; : poiche, come argotnenta. 
Jhering, 1a supprema legge dellastoria e la comunrutã t1ill(l..ila, 
cbe. deve essere · conséguita alia .luce della pi'Ü perfetta. 'gius
;tiiia·: cio che e stato; d'altt'onde; luminosamente prbvato ;n.ei 
~e.coli ·dall~. ciyilità latina •. r . . . . . 
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. -: ~ · .. M:a :Pe~ · non eitare solàmente i c~riC~ttf- <li uno scieriziatO 
· .tcdeseo . .. i o . ricorderô ~ ora la hella:. intelligenza francese nella. 

persona de~ ·. ·suó illustré · ~~bHci~ :Paolo ~Leroy ~aulieú, R . 
· qual e· trattando · del :·medes uno argoínento '. si doinan.da: . <mon / · 
e· fose con .li'~i:ziatiV;l: dLqueste esistenze.; umane ehe, non tro.:.: 

... vando nel vecchio ~QI,ltinenté · l'impiegó. per .le lQro attitudiiü 
·. p~t!}~ali, se non:. sopraecaricando inutilmente. Ja soma · del la- · 
voro, ·o vivendo parassitari~mente a· spese della soeietà ove 

. sono.:stati. gettati da_! caso della nasé-ita, ·liberano la metropoli 
.. di . un- peso . schiacciante; ed emigrando· _alleggeriscono. anche il· 

.· . . cammino dell~industria e. facilitàno f progr~ssi · dell'industria. 
e !fa'cilitano i progressi · dell'avvenire.· ?->. · Lo _ scrittore ft'ancese, 

. brillante ·$pirito -:Iátinó~ tisponde. affermativameilte .alia sua 
stes~a do~anda • · : · . · · 
. . Ma·o signod~ -hsci~o dalla terra,: gailica·~in ·eerca -del pen-

·. cSier.o inglése;< domandiamo· a quel paese, che si· e reso cele
. · · br.~. per la · s:üa grande politica di colQnizzazione, alcunche· ei 

. ajuti -in . ques.ta superior e · impresa. di propaganda • per 'Ia fra..;. • 
·ternità cominità deLpopoli. . . . · .. . . . · . 

. / . . · .. ·. :MLdcordo:• c h e Stuard:· Mill{ corisiderarido· íl carattere uti- · 
.· ., lit~~o e~ pz:atico~ .. de!la .:sua m~ificá ~â, ~richiama l'at- ~ . : . 
· .. tenzmn~ ·de1 :Gp;verm. s~pra . la razza ~Ja~g1~:~ . · '·· ·i ...• _ .. ·. .· .· · 

•· · · · · . -!:S1 pu o dire, .allo : stato. attuare del, mondo, che·Ia-'fonda· • . 

. ~· ~\~~~~e\tec~~Wt~eJi~ih:~J~~f.i~~r;r~i~~:;::~:.~i~s~~~~l~re . -· .. 
· :·.;all'Italia ·ed · al/Brasne-~51 fluo affermar_e ;che i1 ;vostro ' paese, · · 

· · senza i fastidi ·-ea · i'·dispendi di una aínministrazione üfficiale 
.c <li Stato, · senza ~ g~L·iiive~timenti · de~ - . c·a:pi4tli ~~cessari i' per la 
· :fondazione : :ct'una· ·colónia · cosi grande • come qU.ella; italiana. nel 
· Brasil e, cr~ô nel. mio paese, por il sU:o . profitto e ·per il nostro; 

, ·':un patrimonio' moral e e .material e, una situazione di fatto di 
.incomniensurabiie· vantaggio .-. · .. .- :. . . · : 
.. _.· " · 11- couta.di:ri9·. italiano_ . che. portava : dei suo ~nsignüicanti '· 
risorse~ ma pos~eâava nella.' sua ·persona·: il vigore dei braccio ~ . 
da · scintilla ·.-dell'intelligenza~ si .fece :. grimde nel · seno della 

·.foresta orásiliána;. conquistandÕ collia pace del. lavoro .inde-· 
fesso· e l'acutezza .del suo magnífico . ~pirito; una. situa:done di 

· ··:vasta e solida::fQrtuiia~ gàrantita e '.'favo.rita · dalle ri.ost_re libé
. 'i'iss'Qrie istituz.i,oii:i' 'r.epú.Pbl!can~; per· Je·' quali · egli .ê. me~s~ .in 

.· in'àáo.: di' co:nqü_istàre· · tutte· :I e ~ pos~ioni; : nón sola~nte , ~o
, ·nbmiehe ; e 'S6ciali, ··ma anche· . politiche; ad. · eccezione -soltànto 
. <(li · quena., di Capo' dellil NaZione, étre :lã nostra. c()sfJ,t(J.zi_one ri~ · 

· .: sel'Va,ái. riáti in SÜOlcX brasiliano . .. · ·. . . . ~:-: ::. ~. 

_:'- .. . ,Nori tarder·~ .; ~qit~ . che ,_nuqvi·' ·"Patroni, \ nuovi ;B~(larõ. . 
· ·. irüóvi: . .-•o .ttoni, ;nuovf->:Ascoli, mi"ovJ ~ Acciol~ .. nu o vi ·. Cayál~ti. ~ . . · _ . · · 

:. e ~-=-~ :Cio : .che 'i1erina ·do- potrà dfre.·::.:..:. . riuovi. Garibàldi:: (poiche · .; .. . 
"·.>'<iU:é~o' -m~s~e}:j;t-o±.n:~ -~isSta~~~~en.te ·_noíf_h~ · âj~~e~deriti . in_-
•-:Brasirer:. non "ta~de,t:::l.· !!!olto, - :!'IP.eto~/-che la g~ov.en~u :,Ital<?"'br~ .. • · ·:smana arrivf .fmó_~aua Prest9,enza .della. Repupl:Jl:jca·:.No1 b~a:-.. ~, · :r~~;:~~~~l"~.;~t~ lib•~'~5ó!iOeoióne ~~~f';st~~~V:l" . . ·. 
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.. ·êoncorrendó . ~on 'ü -lo~o . spir.ito ·e c~n : u !oro braceio·: al 
pr~re.sso inten..:;issimo ehe 1à. si" osserva; gli · italiani ehe oggi · 

· rappresentanó . Ià ·i' niloV'i . ·aTpini rietBrasile;di qúellê ·montagne 
p.el Erasile ·cenfr~le che e il <more del Brasile, ·vi si trovano 
eo~ D;ell~_:prop~I~ casa;· poJche ·-non s~~o ~olamente .glij OSpiti, . 
raat 1: f~gli; della m1a: ter~ao: -senza: percrO. rmnegare. la.. be1la ed 

. affasemante Italia, ··cl:le essi · amano e.· ci· insegnano ad .amare 
ed, ammi.rare ogni ~orno piu~ ... > · · . · . .. · · . · ·. 

· - ~ , A .·.conf~tmâ di ·quantO io sto dicendo: pot~ej cit:ii-víve
:rífa 'g~3. constatate.: e rese · pubbliche dal ·:vostro ex:..:...console; il 
bravo.' medico .' dottor Osvaldo Battentieri, che ·e .un 'beneme

'· rito ~it.aiiano· é'd · ha ·reso grandi servigf. àiritalia ed a1 Brasil-e·. 
. · · ,·_· :' Ma voglio- particolàrtn~P..te relevaré;:•.-fra. il nome degli: il;... · 
· .lus:tri-,brasi:Iiam. · disc:endenti : dal vostro . generoso. sangue: e •lu-
. . min()s6 8pirito, il ,ri. o pie di .'João Pililieiro;: robtisto. e vigoroso .· 
· · germoglioc di .un ~gn,at:1r~; che visse: -n.eWantica capita.Ie d~llo 

· , Stato de- Minas-, . neUa,j~elebre · 0Ul'o 'J?réto; .. la P.tiov:a: Ger-usa:.- · 
:.· . ~emme··_ · d~rr~~ rjb_e~ ·b,r.asmana, e _foriü . a:na ·nostra;. ·. n;tzione, , . 
· nella perso$.1j.tà :·Cii':.:st.o-:. figF.ior una· d'elie' figure · piu · cosi)-icue 

· . .-della .. propaganda_ r~pllb:ó.licana, , .uná delle: menti_p·iU. potenti 
. .. àella: intellettuauta• :d·er Brasil'e· mo-derno ·:>uno ·degli statisti · 
. 'piu chiarõv~'i'e~ti -.Cfella· :Repubblk.a !rionfàrité ri:el mio:- Pàese-. 

·· 1r oão ·.Pinheiro; < .. ovvero· Giovanni Pignataro, ~- coino sarenne . Ia· 
tr.adm:ione• 'di ·qüel glorioso. npme, c'ertaiii.erite :'avrebbe_ rag....: 
.gi:unto Ta Preside:nza . d~Ha RepnbbHc~. sare:Obe anzi stato ac
. elruriato. iii -delix-i<(d:al nostr.ó popolo comê· Cá:o,o·, suprêmo d.ello . 
Sta,to, ·se: morte· C!!.ú.del'-<l ;no.n .lo. aYesse sottratto;·. tanto:. dolora:-:
samente; .. e tanto prematuramente aJta· direzion-e'. dei ·destini 

· det mio pa:ese, . quan.do era Presidente dello Stato di- Minas 
Geraes~ · . ... ·. . . · .. ·. . · · '· · .. , · ··. · •.. · . 
. .Se· non;" íõsse · stato .. questo. tri~te ~ av:Venimen-to, .. che. ·· coprl . 

' di ·Iutto .ed afijisse ·profondaniente la . J;Ujà: Nazione, la -vc;>stra 
ItaHa ;già av.;rebbe:· assistito all!.a.Ssünzione·. di.: on vostro di~ . 

-. · eede~t~ ~a:L suprêl!llo .~::~oter.~· de!' Bra~ti.~·~· : J~ão Pinheiro·, resta,. 
Mnduneno: · neHe : p.~e . deHa. . n.ostra: iStona. · e · nei· cuore · dei 
po.polo : brasll!i<ino.~·:_ :come· np.a . mémdri3.:-· sacra-,. la . cut . fig':t:lra 
~eg.gi\,: ·raccom.anQ.i:F aliá: vos~a ammil;.rizion~,:· ·a.t '?_ostra. ris~tto~ . 
etl ·al• .v.ostro· amare·.. . . . .. ·. : . · . . _. . . .. .- .. · .. · ... · . . , •. 
· · · . Lé ·sue .n:obilLnorme:. sono eggi: :-seg:uite. degnamente.:.n:el· 

mi.o: .. paeiie:~- Êt~·:-.·státistà: . .Artbur Berriaràes~, attuale·;Presidente · 
di: Minas 'Gera-es~. e.: :pienàmente . aWaLtezza- di.· · ÇDJ.ell&~ · ça:nd~ . -:.~ 

· sH.ecessi'one ;. M : alfr.ii':conie<li.ri,: ·anche .non av.endo'·nelle·:vene 
-san.:,<7Ue italiano·, ~sane::amare ed:. arilnurare .. le terra>.di VittOrio · 
Einauele:. :e di . Gàril)aldi: . .. · . : ': _ ·. : .. :: , .·· . 
. ": ~ · : ·L'esêm~f!j · pro p~l'pitantf çli: êiõ". vo~Jo _avest~::IJel~a me
·.morabl:e. viSita>· coe: :tece- a:U'Itaba: S . . E,. ·r· ldott. Eplt~<no·: Pes- . '; 
·.'ma'· cem:<il,. Bra:sif~ . co:D:fidU: .la dii;'ezioii:e' dei suói· .. ~~stiil.r; ··ele-

v.a.,Údofo ::·:·a-· C_ap:c>. .:4ena' /Nãzione:.::· >:·:r .·:-·< . _·_ • · ·· . . ::> '·; .• :. 
· . . .. ; :> :cJ?~~ ' ~~~~:~~~iâ:;,}.l~esta .a~fà: .. assembte&:.- di~ fr.~- .~ .. 

ii'- nostro·:':'!>res1dente,:. r1tornando nel m1o · :paese, -J)Gttif ·88Cf.O. 
p~~ B.r.ªªa'ª:·§ beUjsSj!na: imll!.~~jQ.~4:l~J!1ia!i~ ;~ df~: M:-~~ ~ -· · 

. : :. -.... :·· .,; ;· : .. · . . . · .. ...... · :;;· . _. :.. ·.:. _ 
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R e, convinto eiis Jã ost.r·a frat~rnità. . e un . fatto . i~distruti.bÜê, 
essend_o .ceniént'a.ta dai san:,ou:e, ·e ·che -la nostra sincera ami"eizia. 
puo .. consíder~rsi · oramai come .un .brillante -cri~talUzzato nei 
nostr.i. spirit-L ·: . . · ... . .. · . . 
_·, -,-::Ne :Posso or·a tacere .di ·.1.1no deipiU vaiorosi sérvitóri della 
grande opera. di· fraternità tra i: nostri due paesL·· E.gli e qui, 

· · · _nella vostra- -Italia, il nostro ambãsciatore Sotiza :Dantas; ed 
·.e ·-p_ércio, .sebbene possa dispiciacere alia sua conosciuta nio:, 
· dest.ía> che -mi pare un'obbligo della: müt éoscienza di depu
tatO>ill; _V;isi.ta. a .·Roma, di proclamara ed apprezzare in --pub

. blico · t :servigl che s. E . . :l'Ambasciatore viene prestàndo alTa 
. Ii9s~ra:~ :pa~ia. · :<>:no-l:an~o ~í_.il nom~ ilhistre. dei suo i- ant:m

nati, ~1- cur: esemp1o· e ·un llbro d'amore: nel· n().Stro 'Bras1Ie . 
. sc-u.za. -~Daíi-tas· molto giova.ni,· occu,põ, qui · ol <posto . di ·segreta":" 
r.to' .dk l~oaiió.Iie; .. pe.roor.l:-:-e.ndo poi · tu·tta · la sca:la sua .. splen~ 
'di da · ca:rrieta;• · ed ·assumendo . ancbe . · eminenti"-.poSi7;-ioni, .·come 
-,di. · ·sottosegretario di • S.tato e · Ministro degli .} • .ffari Es
. têrf<(lella/Repubbliúa Bra,$iliana: di ventando, . quale . _oggi egli 

. . é, . ~D.:ã ~elle . per.sonali-tà·, ptu alté ··e piu f.ispettate _-del ~ no.sttr.O 
· ..rl')-onQ.p :'po'líti.Có: ·gentiluomo. d~ 'squisi ta .· gr:àzia.; . c~. o nora· m 
ünà: .. ma. .. p1era :superior-e e b~illa.D:tiss-ima il oultçi-.- di · @e$ta 
:a.m~c.iii:J;·· 'e · f~ternità, cbe· ·lega e legherà .. sempre :Piu . il Bra-
fiile e &~ltalia. · · . · ·· ' ' . · · · .- · 

. ·-·."\ ,.FfLI .rti&cteJ;ni. ~ultó"~i ·. del~ .dirito . -:-sl..er-eva ar1che raitiS
. -8ima·:.:figiirà ·d:e-1 nostro · .grand'~ · giureconsu1to >Cloves · Bevila
oq:ua..;-,.'iLquale, ·come · anche s:enti.t;e chiarain::iente· dal --uo·me 

· di · J:>.:uro'· su.Onó :--italian-o, · e un ~a-1-tr.o disceD!dente ·dei. f.igli deUa 
vootr.à. .. p;atria.· ·. . . . . . . . .. . 

· ·.· · :Vedet .:dun.qu:e -come noi · apriam-c) . con asso luta . sincertta 
le . nostre br-accia per ricerver-e ed oiiorare i v.ostrL· figH;_ fa

. c_endo :di' essi._j nostri pr.opri fíg.ii ; : accoglieudoli ·nel n<J_stro 
:.... f-Qcolar,e , e : coPt"end:oli ·colla no-stra:.bandi-er,a. · ·-<. · . -· ··. ·•· · .. · 

· · · · No i ·:{)ffíi'iamo Jo-ro le nostre> terre, come ma sta.-facêndd-
·11 henémeri.to •· Presidente • dell<> -stato · dí :Minas~ :: Artu-r : :"Ber~ 
:narqes, ed ·n ~resid-ente .-eletto ·de.Ho Sütto. dt •. Sim · .. Paolo, 

.-:.··_.··. W:as>hington .. Lol,liz: il· cui · m,auifesto, o: programma : di - go-
__ ,: ••. V(,rri.o,' é ._ ,una~ ":bTiHantissima pagina_.della .·conc-ezi'one · moderna . .. .. · ~r piii: -el-evatLéd :avaniati fini · dello · Stato. - • · · , · · · 

. · · Sfgnori-::'jruei, -seguiamo <lunque le ·n.uove :d:ireziori.e ohe 
· o_.;il . terd'ibile'. i'n6.eg,namento dellá 'guerra · : impr-ésse · ai desUni 
•-: <lell'ti-~anita ~:e::~:Oh:e · di-sgl"aziatamente . gli ~ta ti; · per -l'egoismó 
: >déi. Joro uomiilL:. po.~ítici, Ias·ciano · tuttavia . eop'erte···' .dt orijbre 

·· • , ;·.ed .· oscurate· :··di ri.Ubi preannún.cianti nuove ·· buTrásche r .. 
. ·. ~<;;,<~·,r Ergi~D:lo:--·la- ftonte ~1. ci~lo :.Ü:~p·ido e s'el·en4J; 1iliefáto dai · 
· ··: :;!f~mó. asfissiant'é {lelle. .battaglie,>,Aip:ri.a.mo ·n pu.g.ri'o, ,· che , 'pe:r 

'.-'.-:>t~nto·: ~tem:i;>"o s.t:ette~· chiuso. nella ·{ion:traiion~ . deUa rabbio . 'd"ei 
. -_ !P.9~:P.oli. Faeciari)Q:.del cuor·e rareá deUa pace, símbolo d-ella 

. ' . ;:f!.~fi~rP;~t.à um~~~~~~::eome ·pr_emio •ili; tap.fjÚ :dOlOTtz _e : <l:i tanto 
. _· ,~-~·e _-v.e.reate m .olocau-sto ·d~Ha· ; .gll,lStllla, de.l <hnttp· e della 
· ; - . :~ - ;~-!;tà . ~: · · , · :- ·:·<~: : ::' .. :·. · . ··· -_ __ ·:.~., · · · ... :.-

... 
.. ! . . :. ·~ -
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. SESS.{O .EM 2-1 DE !:ô.b."'l'EiVIBRO. DE f92 

Illuíniniamo · la 1n:ente · .detl'umanità . col .. · chiarore deH~ 
·Scienza che · non conosce patrié ri vali od· av\·erse ! 

... · Apria.mo · H ·. grande codice <iel. dir.itt'O degli uomini; evi
;tnndo tutto éi õ che possa pertUTbai:':e l'armo-nia e la con-
~-or-dia delle rrazioni ! · · , · · · . · 
· _ ]~~ benedetto sia per sem.pre il nome dell'Italia, che cús
todisce nel . suo seno la culla della raiza latina; -e che, percio • 

. conquisto nei secoli H díritto al . -giusto titolo · di Ma-dre della 
<liviltà. ·· · ·· · 

• AUa «:Società N.azionale Dante Ati.ghieri». cu i ·· dobbiamo 
la . diffnsa conoscenza dei vost.ro ·dolce idioma, a questa b e-

. nemerita associazione. il cui nome é un grido di ita1ianità 
che risuotia' in tutto · ·ii mond<J, ai -suo venerando capo, Ono
revole Pao lo BoseUi, aureo· tratto di unione, di concordia €d 
armonia política .de lia · vostra Patria ~ il mio · pr<>fon-do 
(Jffiaggio e la mia viva · gratitudine. . . . · / . · . 
, · Sopra 1e' s·ette colline di Roma, come ·, nel• tempo d1 

. :M<>sê, arda un fuoooo · santo, pr~J.iettante su1 mondo ·la Juce 
:me.ravigliosa d.eUa vostra saggezza ! ·.. . a · 

· · . · Sía glorificato per seml)re il nome dei vosto Re; il re 
oSoldato, il ore avvedutõ, il re deinocratico: il nu-evo Marco 
Aurelio, . in guer.ra ed iil. paee, :sulla . cüi fronte il mondo 
vede e '3.Il1IDira la piu meritata coronã di. ,lauro ! ~ 

Ed <Jl'a infine, se vo.1ete consentirmi nena. vo·stra ma- . 
gnanimità, se volete per.donarmi nella vostra infinita bontà 

· la mia atidacia 'e la mia· santa esaltaziorie, Í() nbn vol"l'ei dire 
. ·:che una sola f.rase· consacrata sulle -mi-e labpra dal 'mi.o pro

fondo affetto, vibrante éome un inno·; ·al1.'I!talia; gent~.rosa: 
frase che ..é la sintesi final e di tutto · cíó che 'I:a mia bocca 
potrebbe dire nel commia0. dalla. vostra :amab.illoe · e dt>1c'8 
~trie :. Porto nel mio · petto la im~~gin~ del cuore dell'Ita.
lla, po1ohe da molto tempo-, nel Bras1le, .10 of·fe-rei ad essa 11 
mi<l immenso amore !»i . . . · . . "'- . 

· 'P·erminand.o, Sr .. Presidente; · esta . breve o;ração, que eu 
tinh-a int:ensão de proferir hontem, mas que ;não havia l'o-gar . 
por ter sido a sessão· da Cama.ra dooi&a.da -á recepção ao . Rei 

· 'd.a · Belgica, nosso augusto . hospede; .'eu formulo ·a V. Ex·. 
wn- requerimento pedindo a ,appr.ovação dos. · Sr.s. Deputados~ 
-no·. sentido de ser, ~enviado um· _despácho. telegra.phic() ao .·J?re~ 

- · si.dente. do Parlamento Italia.no1. traduz-indo votos do. congra-
ttilação P<Üa gloriosa datá que·. a Nação irmã· e anriga ·hon7" 
tem .registrou erri 'SUa.' historia: · . · . .. . . ·• . .. ·· :· : . . :. : < ~e'!' O pois, . que }1. Ex. .Se·: -digria.rá submeter o meu r e- . 

.. quer'imento á · sancção ·de rrieu:? honrados oollegas,. '(Muito 
bem; . in.u.ito beni,. O orador é 'fl!1Uifo. cu·mprim;mtado.) · · 
.. :V~m á Mesa o s·eguinte · · 

.... .. .... . 
. .. . REQUEEUMENTo . . -' . • . 

.. . : · , E~ honie~ag;m a· nobr-e e, , làb~ooa nação italiana -cu.i~ 
:-data. d~ ·unificaQão ~ independe;n:cia:· ha}.ltem se c:oiniQ:eii!O~OJ11 .··· ,. . . .. . . . · --- . . . 

(!_ ~ . . •. : ··· / · 
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.r~q'Uefro -·a: V. Ex. que, eonsUltaÍlido a Casa, seja _l&nç~d~- na 
ac-ta de nossos~ ,trabalhos um voto d-e congratulaçoes -e f1que 
a Mesa. autorizada a telegrapohar ~o ST. P-residente do Par
lament6 Italiano, '>dando conta da .. r.esolução da Gamara. . 

S~a···das· sessões,- ·21. de ~teml:}ro. de.· .·.i920.- ~- Fau_sta. 
Ferraz. . ·- · 

Ap:prova{l~ •: 
O·_.Sr •. ·Francisco Valladares ·-··.-··Sr. Presidente, :Peço li-· 

cenca para lêr o seguinte officio que me_ fDi dirigi-ào por 
uma aggremiaçãó de rei.mblicanos da maior respeitabilidade, 
pelo·· Club· Republi-cano Floriano Peixoto, de_ Bello Horizonte. 
(apoiados),' a proposito do projeeto p-or mim apresentado, 
para o levantamento de uma estatua· ao: general Pinheiro Mac.. 
chadô : . - . : , · . · · . · - _ ·. . ·: .- _· · · . _ \ · _ . . · 

. «Club Republicano -~lori'ano . Pe~oto1>. ·-.· .'Bello Hori
. zonte,·1.o: '.de setembro ·de· 192Q ·- Exmo. Sr .. Dr .· Francisco 
Yalladares; .'M • . D. Deputado ,,ao. -Congresoo Nacional - .. Rio· 
de· -Janeiro. ' _- · . , . · _ -~ .· . . : · . . ... . : 

·Na· ·qualidade d~ presi<iente . do Club -:Re:i;mbiicano. 
d'lo~~ano. Peqoto~, cumpro ·o .gtato· .. qéver <le; em nome. desta. 
aggrei,n,jacão ,republicana e i>atr.io.tica, . qtie' 'násceu .com esta 
bella ·capital de Mínas-Geraesr :apresentar a V. Ex. as ·súas 
~alorosas ··.felicitações, pela aprásentac;io . dó . projecto P'ara o 
.le:varihineriló . de uma estatua- :~w gra~dé brasileiro e . deno
dado.· . republicano, \covarde_ e · :mise.rãvelinente assassinado,· 
pelo :PUnb.âl traiçp~iró ao:·bandido,-jgriobilt .. ~- · .. ·.·.. . . . 

. O gesto -nobre e altivo de: V. · Ex, ·traduz, pérfeitàmente, 
o sentir dos p.uros e verdadeir-Os republicanos, êom~chjo· apoio· 
-e· solidariedade;· p6de V. Ex. _contar.~ . , . · . . . · 

. O <Club Republicano <Floriano Pei;x:oto'> que acolamãra: 
~ ~valóro&Q .rió-gràridense, como·· d uti,iqo s~stituto .·digno do 
seu· : gi()~içso : patrono, .. ap-plaude; com. enthusismo;. a attitude 
justa· e .. patrio_tica . de V. · Ex., -~ quem ;hypotheca: ·.todo o seu 
apofo; ' toda .. a ·s~a. ~o~idariedade, : todo ·o ' :e eu: :valôr, em' n9ID.e . 
dos sagrados prmmp1os cru e defende •. ·,··· . · · · · 

Saudé. e Úat:ernida<!e.- ..:.:... () ~r~sid~Il.te do -cluh, ·João -Ú-
... - ban.o Soa'res4 -, . . .. - · ... + • • -

~ : ' · . ~ - . . .- ~ : · -- I 
, .. ' ' ' _; __ ; _· - . _. ·, - .. : _,·. ' -.· " ·; .,:.:.-..;,- ·._.-' ~ .... : _,' · ... ~ \. . . : • - .· . ' '. 

. · O Sr.' :ManricHJ-· de }:.acerd,a '~ --Pedi -a palavra Sr> Presi- . 
dente, apenas. •para .,encaminhar- á Mesa··'um protesto da União 

. pp·eraria do· Pa-raiiái rela:tivlllente. o' projecto . de ~ler em . estudo · 
· . pá Coi:mnissão' de ~gislação e ·.:Justi~a e· referente · á re:Pres

.·.· são :'dos chàmaçlóS3~lictos. sociaes,: P!::otesto (Iue · e o seguinte: 
· ·• :: ··~dOritiha, 30 de ·~àgosto de t9ro:·"· Illmó. -sr: 'Dt:---Mauriêio 

(le,_·Lacerda, M~ .. n: :.,Deputado Federal ao Congresso. Nacional: 
Rio de Janeiro. · : . . . . · 

.. · .. ·· -~ · P.:rot~sto da• 'Q'nião _Operaria <lo Paraná, contra o pr:9jecto 
de •lei d~ rêpresst}.o á ijberdade de,:pepsamento, de. â.utona do 
S~;-~.\ltado A.dolph\! ~or<loJ :.·, ··· ., · · '""' 

t .-. ~: ' ' 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 2410012015 12:22- Página 31 de 34 

/ . 

·-· . . . .. ·. . . .r ... 
. · Exmo. Sr • ..,-- A União Opei'aría do Paraná. · represen-

tante rrioral ê material das classes obreiras ·deste Estado, re:o.. . 
unida em assell;)bléas consecutivas para tomar conhecimento. 
estliâà.r e àhalysar o projecto de lei" d~ ; repressão á liberdade . 
de .. pensamento; tle ;àutoria. do Sr; Deputado Adolpho Gordo e 
apresentado ào Pãi'la.Dientô p~a discussão e respetciva ap•. 
provaÇão, fé'lolvêram ·protestar energicamente -contra seme-. 
lhante attentado, . sob as considera~ se~.Iintes: ·· · .. 

· Ôónsider~dô, qÚ~ . o. Pàcto · Fuíidaiiletital . da · .. R~pUhlica · 
e~ uma das' SU;~ .. -.~isp~sic~es . es~é~eee . cofuo b~~ primor• 
d1al de uma democrac1a . sa e perfe1ta,. ampla. liberdade . de 

· pensar e suas cõnsetiuências n·ó ·qu.e..... diz respeito a Blni.Ssão 
. e e±posiÇão :·dê opiniões; ... · ; . . ' .·· . .. . . · . . 

.. Consíàei:'andó, qüe e.· pens'á.i:hento .·humano ·não ··é . inactivo 
e• ·que. ~~ . s~~jx{l~nsão .. resu.It~ empré~ênd~mentos-suhlinies e 

- de ublldatle . geral . .. . . . . . . . 
. ·. Consideranô.o,' qíie a Constituição . Brasileira 'i>revendti a·s 
co.nsequencias da manifestação de pensà.Dicnto, faculta · o di- · 

. :reito •. a toda .e qualquer pessoa, de reunir-se, gru_par-se e as-
. ,sociâf.:.se em tôrtr6 ~ dê'; qü;!.Iqu~r id~al; . p.oréi:n; ·não coiicor

réndô itleas :tlelituosas- õu· outras QUà.eSQ.uer:causas. que · deter-
minem contrari-edades a mesma ConstitU,ição; ~ . < · · . • . 
_·.· .. .. ·. ·. Consioerando; que ~endo licito o· direito de associar-se, . 
tambem é .o. de ·defesa de -4iteresses qu·er. individual; quer col-
lei:itivo; · . . •· ··... · . . . · · · ) . · .. . ... · .. . . · 

. . . Cónsiderántió; :Qüe ô. êspiritó .do _legislador visà mui és;; 
p~ialri1enté. -dês.tr.tiir : ~. ârr: ass.oci~es trabáJhistás. do Paiz e 

. imp~ttir . ~~~i!es_t:at;Q~ :'df pens~~!lto - :d(j_: .. trab~l}:!adqr; . · -. . 
·. Considerando; .qtle a ·passagem. :•tte tal ·proJe·cro; attenta 

contra' os pl:inéipi{)~r : de dem:oeràeia .. de um. pl)vó .. e ;_evidencia 
que ·o legisla!'lór. .. tem · atn mira açambarcar ou-.estabelecer o 

·.· absolutismo .entre nós;· ... _· . ·: , , , .. .. . ! .• : , . · • 

. ConsiderÇlndo; ttue Ó· )e~sladór deseeu . da .. j)osi~ão de. re- · 
· pr.eséntanté 'de ':úm, p9vc), qúe 1bl o con,fibu. õ ~eu . dêstino, pàra 

· attender a inJeréssês 1s.olaâos ·e pregar. à. ~yra:rúi.ia; · . · · . 
. : , , . C?!l5i9.~1:~n_qo, <Ilie ; ó · • !~tfahim~p.tQ. ~ ~e:jdé!ls. ~or. c~áoção 

. . · (ç~wo ~~~r •. ;<> . 1a~â~r d~" PJ2J~cto)é· ~;rp.:_~·ets~-~l• ~p0.ortá ·r.t!l1 ,p~~ 

. . ca:uen.c1a mora · a . sOCl.eW:ide e... " .~ara:c. er1S1.lCO : e pus1 aru~ 
. · Iiiitlàaê, fraéjü-eza jft:óral e inteUénttiai :dt? pova:·:<ru.é .sé sub:f 

: ·~é~t?.; .... . , .. '~: -~~- · .. ';, . : . .- :.-::,·::: ' ·. . . . \-. ·,_ : > : : 
'•~· ··in~~si~t1t~~!gti~W~~~~ti~:s!-:-~~ã~ .. ~~~YfNis::-e:~.~üt · 
·aMãó r~düíiila : ém · :incoiléebtvefs.e inSestructiveiá êamadas.fôr; 
maô,ãs· .. élo e·~tãgnam~nto .. d'ê ... id,éãs ;â União Ope~ariifdô _.Pârâ'ná. 

. ·sYritheRsànaõ nestaS e em, õtttrãs ·:Mnsidetaêões ·as · · a.spira~es 
nõbr~~):l · ·ev<>l~lWas. 9~ , :s~-gs . a~s~~iaÇos, ;·. 4 · !)e '. Job, ... ~s. ~~ 

' . w~of~. ~~-~ste: ~,~lil.Jt~,W : P:t~~-~~t.tº! . ~J'PE.~\~. !1 : fótt~< -~~~r;r.~_ nd.~9~0. .. I . 
:DO · unub,.'.:Par.a ·•.qUe···.íU_un :e1s ·e · wsnws. J>U. ros : m1e u:eiS. rec~-: . .m~a: -e = fa"êáêf'.echti:'il~f-pâflârileiitti ltaeionài .dá :rêvóitâ:; fie . quê · 
. sê: acham j:iôssuitlasJis ~.:elàsses :sõ!frêdotá.S dó .Pá~-.: em· oons~.:: · ···enchi'. da: "opifiiãó·:··'eôli!iefvád4)rá .. ââ ttf "rilb.ir -ao· b.·ábalba~ . dô-r ·n direilti ·ã_ · libértlãde· .d-e · Iieti§ã.r,: eENttir ·on>~xPór . suas · ·. .. . ., . . :-~ •.: ~ .. . ' . .. .· ".· . . . ,. .. . .. · · . 

. '··; 
. ,· 
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i-déas e. ben1 assim o dir.eito: de associar-se para defesa d~ 
seus interesses .• ~ . ' . · . . · . 

· .. Certo .de que Y. Ex. applaudirá·o gestq Qigno e obriga'
torlO Ça __ U •· 0~_,- P., ella espel).a que este protesto vos sirva de 
mcentrvo ·.á luta pela- causa .. sublime· na qual. vos- aeheis em-

. ( : penhado e · que: em boa h~ra abraçastes, pugnat].do · coit:J. de- -
: nodo. e .verdadeira abnega.çao. · .·.· _· . . . . : 

Ella vos. será grata,-dispensando-vós o apóio ·solidario de 
que carec~des na causa que pa:troci:naes, quer moral ou ma
terial,: àutori§ando-vos a depe:uder ~m .aquillo que vos· ap
prouver ... os .Interesses do proletariaâo do Paraná.- .. · · . · 
.. ··. União ·Operaria do Paraná. • Pela · coro..!1'llssão exeêu#;~ 
eentral~o ·João. Lopes. - José Sant'Amuz Filho. -· . P..ela com- . 
missão . exêeutiva dos syndicatos:•dos operarioo dá South;. João 

_ Carlos Vitle~-• Ff!:rnandes Granier. ~ Pela. commissão- exe-
eutiva)io· S:YI1dicato dos Operarias em Construcção Civil, José 
Lu_r_osque. ·...,...., :,Ermelino. M.e,.líno.l> . · · - .. _ · · .· · 

· · O.)Sr. ':P.resideilt.e _;_ .Não h a. · mais oradores ínseriptos • ·. 
. ~i.: mais nenhum dos Srs. De:Qutado·s quer· usa~ d:{ pala-:-

vra "rià· ·hora destinada ao eXpediente, vae .se passar á ordem 
do ·d-ia_~ . ·'{Pausa.) · · · ·; ' -' · · - ·· · 

• --- + ·, ... .... .... ... _-' + .•. 

-~ Comparec'ern mais os Srs. Ephigenio de Salles, Sóuza 
Ca~tro; :; Diónysi0 · ·-!3entes, Bento. Mirandà, Pir~ RebeUo_,. . Ar- . 
map.do. . Btn~lamaqui, Ví.cente . Sa.bl,Jya, _Fr~erico )3orges~ 
Affonso~_, .l3aratá, Túriano Càmpello/ Deodat(f Maia; João ·Man- -: 
gàbeirà, ~ Alfr.eàó R'uy, E'Ipidio de Mesquita, · Mailu'el Monjar- · 
dim; .. Niôanor . . Nascimento, Vieente Piragibe~ · ·. Ramiro Braga~.
~Tosê. de ·M·oraes,. Herculano Cesai'-;-; -Ribeiro Junqueira; !Firan
c_isco Válladãres; Antero Botelhà, Lamoú:nier Godofredo, Salles 
'Júri.ior~ lF'erlreira "Braga,· Ba;~ros Penteado·, . Rrn:Irigues Al'Ves 
Filho, Celso Ba~a. e Mart;al ~de Escobar; (3'0). · · · 

'D,eixam '_de CQ~parecer os srs .. FeliX Pacheco~ :_Juvenfil . " 
.. LáJnartine,_ Arinili~l ;TQ.ledo, . Octaeilio de :Albuquerque, · Mon- -

-' teiro d.e Souza~- -Antonio Nogueirà~ AbeL Chermont, Chermont · · 
de .· Miranda: ~-B~rcrila;rio Parga; 'Cunha Machado~. Luiz .. Domin~: 
gúes,. José BaJ;reto. ,Agrippino Azevedo; ;João Cabral, Hermino 

. -B.ãrroso, Moreira d~l.-Rocha, Thomaz :Caval6ànti, : Ildefoiiso AI~ 
. . · l>àno, ~osé August()~:~::Alberto :Maranhão, CuJlha Lima, 'O~cat 
· .· -S()are;s, Solon de L~céna, João._Elysío, Balthazar P.ergtra:; Gbn

_ . : zag~Maranbão,Al:i~à~,i~ . Yicente; Gerv~sio Fioravante, Arnaldo 
.:· Bastos,_ Correia. de~~riitto, · Alexandrino:'da Roéha;<· Austregesilo, 

- . ::e~d.t9'Corrêa, Julio,, de - : Mellp,·· N~tâücio CamJ:loip:t,· Al{redo. dc;l 
:May.a •. Míguel ~lri:ieir,IJ., MendoncaM:artms, João Men~es. Ma.,. 
noel Nobre, .Pedro· I;ago; Octavio : MaD.gabeira._ ... L:a_ur.Ci · · Villas 
Boa:s;.:Pires .ce Car.vallio, Castro Rebéllo, Mado>Hermes, Ubal_.,.. 

· :.· . d!ti9 . .i4e. ·Assis,, A~lind_Q Frago.so,. . A:r.lh;iâl).: Leone~ ' . J:oSé ·; M_a{'ia~:- -
To;r.quti.to-. Moreira,- Rodrigues' 'Lima,: 'Ubaldo · Rama_I13:ete, :.Octa~ 
-.vio7 .da·; Rocha:. Miraud~-··~ur~m ·;futtado-.·· .S~paiQ.· ~r~ê"a, 

. • ê • . ~: ' •. .. .· ,. , - - ' ~ . • ~ .. , 

' . ·.'. ~ · . 
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· ·Salles Filho, ·· Aristid~s -Caíre, Mendes ·Tavares, • Raul_ Barros<>, 
. Norival de _ .Freitas, Lengruber Filho, José Tolentino, Azevedo 
_Sodré, Macedo· .Soares, João Guimarães, ThemistocleS · de Al-

. meidã, Buarque ·de Nazareth, Fràncisco Marcondes, Raul Fer
nandes, Mario de Patil?-, · Teixeira Brandão, José Gonçalves~ 

. Albertirio Drummond, Matta Machado; Silveira Brum, Anto
nio Carlos~ Emilio Jardim, José Bonifacio, Gomes Lima,. Odi-. 
lon de Andrade, Francisco Bressane, Josino de Araujo,.~Valdo-

. miro de Magalhães, A~aor Prata, Vaz de Mello-,. Honorat o Alves, 
_Camillo Prates, Manoel Fulgenc!o, . Mello Franco, Raul Car
~oso, Cesar Vergueiro, Prudente. de Moraes Filho, Eloy Cha
ves, Veiga . Miranda, Palmeira Ripper, Sampaio Vidal, Pedro 
.Costa,. Manoer ViJlaboim, Ramos Caiado, A.yres · da Silva, Tullo 

· · Jayme, Seyeriano Marques, . Pereira· Leite, Costa :Marques, 
. .... Ottoni Ma_ciel, Luiz . Xavier, Abdon Bapt ista; · ,Pereira ·de Oti

~eira, Eugenio ~üller, .Alvàro. Baptista, · Gomereindo ·Ribas, · 
Evaristo Arilaral, João Simplicio, . Carlos- Penafiel, Augusto 
Pestana, A'lcides Maya, Nabuco de Gouvêa e Flores/ da Cunha 

·[(1.19h . . 

· ..ORDEM DO ·niA . 

· O_ Sr~ PresidÍnite - · A lista de presença acnusa; o com-
parecimento de :sg· Srs. DeputMos. _ 

. .• · · Não ha_ num.ero p-ara se ~ proceder: ás votacões das má te-
rias que se aeham sob:re a mesa e .das. constantes da ordem 

-- do dia.. · 
. - · Vou levantar a _sessão desi~ndo para amanhã, a se-

- guinte 

O liDEM . DO DIA 
.. 

. · · -:· . Continuação .'d._a votação ·do 1;>rÓjecto n. · t4.9 A, de 1920 • 
. · · · fixanqo a . desp:eza do Ministerio ·. da . Viação e .Obras . Publicas, 

. para o exercicio.:de 1921; .com par~cer da Commissão de Fi~ 
· nanças . sobr.e · \\S emendas -apresentadas (2• discussão) ; . . 

· 1 · • · VotaÇão do :Projecf:o n. ·225 ' A, de i920, do. Senado, auto-
. rizando o· ~overno a constNi-t . iJU -a ·adquirir . edifíciOs'· para 

-:séde- das legações e enibai:tadàs "do Brasil· no exterior; com 
. ' ::.parecer· e emenàa· ·qa· Comniissão de .Finanças _(a•. discussão) ; 

_·· · : Votacão da ·.emenda do Senado, ao projectO· n> 54, de 
· 191~. ·da .Camara, creando, .no , Ministerio .da Agricultura, o 
· -serviço florestal . do Brasil;:: coiri · par_ecer'·.,Qa . C~mm~ssão Es
<pecial · de :Codigo Florestal, fayoravel á. emenda . (vide pro-

.. ·. Jeêto n. 38'$,: de ·1920) (dis·cussão'·uniea); · .. · ·. •·· · ·. · -· . . 
· , · · ·· VotaÇãó ··do:" projectO n ~ 366~ ·de ·f920, cre:indo ·o ;cargo . . d~. 
engenheiro .architecto no e8cdptorio de Obras llo ·Ministeriq. 
·-da: ~stiça; ·côin :·parecer fàvoravel da CQmmisS,ã~c de Finanças 

~:i {~a diSº'US~Q);· . , . . . ' . . .. 
: ' .. ,.· 

• 
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~AEs· DA CAMAM . l 

Votação Cl9- r~querimento n. 42, de 1.920, do Sr. Mauricio 
d-e La:cerda, pedbillo a publicação óo doctniiento sobl'e a 
qU.·estão de :L"an:i.bary; · 

i a disc1l~sãO. . do proj eCto n. 271 -A, de 1~20, autorizando 
o ·credito de 4~0 :000$, supplementar ás · rU:t,lricas 6 e. 8. 
parte material .. do orçamento ·vigente do Ministerio \ da Jus
tiça e Negociüs Interiores; com parecer favôravel dà Com-
missão d·e :finanças; . . ·. . . . 

la discuBSão co projecto. n. 289 A,. de 1.920, d_eclarimdó. 
de utilidade. publica a Associação do Commercio, lndustria e · 
Lavóura "de BiU~b-aéena; com parecer. favoravel da Co.romissão 
de Cons,tituiÇão e Justiça; · . , . . . . . . . . · , · . 

2" discussã-o do . projecto n. 397, de 1-92.0, abrindo o cre~. 
dito· especial de · 30 •97&$49i, para .paga;meilto ao capitão-te
nente Dr. Olavo Luiz Vianna; . . . . · . . . · 

, 2.' discussã-o cl·o projecto n. 3'98, de 1.920, abrindo o cre
dito · :especiàl . d-e H. 7 ~-200$~ para pagamento ·de gra#ficacões a 
que tem direito··o pessoal do serviça de escripturação· por par-'-
tidas dobradas; · -

.2• discussão do proJecto n. · 402, de :1.920, -abrindo o ere
dito supplementar de so :000$ á verba· 34a do orcamento vi.-. 
gen:te do l\linistefio da Fazenda; ·-· · . · 

. 2" disc-y,sª~ . _ji•o projecto n .• . 403, de 1.920, . abrindo. o 'cre
dito. de 24:7!59·$4(5"6, suppl~mentar á verb·ã 15• dô oi'ÇánientÇJ · 
vi-gente : dtJ · Ministerio da Fazenda; · · · · . . · 

3• . discussa0 do prgj ecto n . 344, dEi 1. 92·o, .. abri"ndo o cre
dito esp_ecial de 28:761$259, para pagamento de gratificações 
a docentes e preparadores da Escola Militar; 

3" discussão dO proj ecto n.. 29ó A. ·de 1920. cónsiderando 
. de '·utilidade publica a Academia de Commercio de Juiz de 

Fóra; com parecer favoravel da Commissão de Constituição e 
Justiça; -

· Díscmssão . unica dto parecer da Commissão de Financas 
. sobfe a . emenda . offeréciàâ na a·. diSê'ussão dô . proj ecto nu
méro 260. de 1920, abrindo o oted~to stipplementar de 56:950$ · 
á verba is~ · do <lrçamentó da Fàzenda do corrente êxe!-'cicio; 
com paréé~r d~ Coi;nm.i~sâo dé Fina.fi~s favoraver á emenda 

. pat~ ser desf{tca~~. côhst~tuindo pr~edo em separâtlo . . {Vide 
projer,to n· .. 26{) A; áê i920); . .. . , .. . .· .. . 
· ,, Discus~ão unic,á-,.do p~h'ecer · â~ ' éóiní;T:Iissão qe l?iiiai:icas 
sóbre .a erb.ehôa _offéreCida liâ a a diáchssão do proj ee'f;o n.u: ... 
mer~ 340, d~ 1 ~20, abrindo ó credito .es:[:lecial d'é_ 7!),7 :'621$477, 
patg_ ~cihcért6s .e ~ccgiisic~~ de mate~H~i fíuctuarite .Qe diyérsás 
alfandé_gas ; com .PareÇer ·da ('..ommissão de J?~nâi_içâs sobre. , a 

·emenda de a~ discússão; (Vide prójectó il.. 340 A. de 1920) ;· · 
. . . I .. . ·. . . . . 

r~evanta'-'se a ses.Sãi/--ás 13 ·ttoras -e 40 minú.tos~ 
. . . . ' 
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' I ·sE"ss!o "EM 22 DE siTÊMl»to DE 192Q · 

i00' SESSÃO, EM 22 DE SETE~ffiRO DE i9.20. 

A's i3 horas comparecem os Srs. Bueno Brandão, Felcr 
Pacheco, Andrade Bezerra, Ephigenio de Salles, . Costa Rego, 
Dorval Porto, Souza Gast::-o, Cherroont de Miranda, Prado 
Lopes. Cunha Machado, !Juiz Dcmingues, Rodrigues Machado, 
Marinho de Andrade, Moreira da Rncba, Thomaz . Rodrigues, 
Vieente Saboya, Osorio de Paiva, Ildefonso Albano, José Au.:.. 
gusto, Alberto Maranhão, Oscar Soares, Simeão Leal, João 
Elysio, Balthazar Pereira, G<:lnzaga Maranhão, Eduardo Tava
res, Estaeio ·Coimbra, Natalicjo Camboim, ·Luiz Silveira, Ro
drigues . Doria, Deodato Maia, Octavio Mangabeira, Pires d~ 
Carvalho, Leoncio Galrão, José ·Maria, Elpidio de Mesquita, 
Leã.o Venoso, Manoel Monjardim, Heitor de SOuza, Sampaio 
Cort'ê~- Nicanor Nascimento, Paulo de Frónt in, Manoel Reis. 
·Ramiro Braga. Jcsé de i.\'loraes, Verissitno de Mello; Francisco 
Marcondes, Marió de Paula, Augusto de Lima, Matta Machado, 
Americo Lopee, Senna Figil~iredo. Zóroastro Alvarenga; Fran
ci:!co Bressane. Lamounier Godofredó, Moreira Brandão; · Raul 
Sá. Francjsco Paollielo . .Tayme Gomes, Edgardo da Cunha. 

· Mellü Franco, Ferreira Braga,. José Roberto, Prudetlie de, 
Moraos Filhc, Palmeira Ripper, João .de Faria, Rodrigues Al
v~s Filho. Carlos dP. Camp0s, Ai'ri.olpho Azevedo, Oleg~rio 
Pmto. Pereira Leite, Ottoni .Maciel, ·João Pernetta; :. Abdon 
Baptista, Alvaro Baptista, Joãú Simplicio, Màtçal de Escobar 
e Octavio Rocha {78}. : . · 

· ·Deixam . dP. compare'Cer os Srs. Arthut' Collat'es Moreira; 
Juv~nal Lamartine, Annihal Toledo, Octaci.lio Albuquerque, 
Monteiro· de Sou7.a. Antonio Nog1+eira, Dionysio Bentes, Abel 

· Cht?rrnont, Bento Miranda. Herculano Parga, José Barreto, 
Agrippino Azevedo. Pires ·R.ebéHo. João CabraL Armando Bur
Iamaqui, Rermino. Barroso, Thomaz AcciolY. Thomaz Caval
canti, Frederico Borges. Affonso Barata, Cunha Lima, Solon 
de Lucena, Antonio Vicente, Gervasio Fioravante. Arnallio 
Bastos, Correia de Britto. AlP-xandrino d~ Ri'lrh~. ~r>:reir::~ de 
Lyrá, Austregesiló, Pedro C'orr'êa, Turiano Campello, .Aris
t:archo Lope.s, Julio de Mello, Alfredo de Maya, ·_Miguel 1Pál
meira, Mendon~'a. Martins, João Menezes, Manoel Nobre, Pnrlro 
Lago, Lauro VillM Boas. Castro Rebello, Mario Her.mes. Uhal
dirio de A~sis, 'pacbecõ ~r.nde~. Atlhido Fragoso, · Jqão .Mànga-i 
beirá, Alfredo Ruy, .Seabra E'Hho, ·Arlindo Leone, }1aul Alves, 
't()rquato Moreira, ~o.drigues Lim~. E·1.1genio 'foürii:J.ho._ Ubal_,_ 
dó 'Ramalliete-, Antonio Aguirte, ·. Octavio . da Roc:h~ 1\hranda; 
Azurém Fur tado, . SaliM Filho,· Aristides Caíre, Ménde_s 'rava-

. r·es, Vicente P lragibe, Ranl :aarrosó, Noriv~t de "Fr~>itas, 
L~ngr.uper Filho, ;r o sé Tol~ntino, . AzevedÇ> Soqré, l\~a ced_o Soa
rês, . !()ãó .. Güímãrã~s, Th~thistoéléS . '(le Alme1da, Buarqu~ de 
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-Nazar~tb, Raul Fernandes, Mauricio de I .. acerda . Teixeira 
~randao, Jo~é 'Alves; ·José Gonçalves, Herculano Cesar, Alber
tn:~o Drummond, Ribe'iro Junqueira, Silveira Brum Francisco 
Valladare~, Antonio . Carlos, F,cmilio .Tardi-m, José' Bonifacio, 

. Go.mes Lima, Landulpho de 1\-Iagalhãês, Odilon de .A.ndra.de, 
Antero Botelho, · Josino de Araujo, . Fausto .· Ferraz, Yvaldomiro 
~e . . Magalhães, Alao~ Prata, V~z ·de Mello, Honorato Alves, Ça
ill1lllo Prates; Manoel Fuigenmo-, Raul Cardoso, Sanes Jun:IOr, 
C"trlos l,::l:arcia, Cincinato Braga, Alberto Sarmento. Bar-
ros Penteado, Cesar Yergueiro, l\farcolino · Barreto, Eloy 
Chaves, Veiga Miranda. José Lobo, Sampaio Vida!, Pedro 
Costa, - Manoel Villab'oim, Ramos C~iado, Ayres da· Silva, 
Tullo Jayme, . Severiano Marques, Costa · Marques, Ottom / 
Maciel, Luiz . Xavier, Luiz Ba.rtholomeu, IPereira de Oli
veira,. Eugenio Müller, Celso Bayma, Gumercindo Ri- . 
bas, EvaristO .Arriara}, Carlos Penafiel, Augusto Pes
tana, Al'c'ides Maya; Nabuco de Gouvêa, Flores da· Cunha, . Do-
mingos l\Ia8cárenhas, Barbosa Gonçalves, Joaquim Osorio c 
Garlos Máximiliano (130). 

o Sr •. :Presidente - A lista de presença a~cusa o compa .. : 
recimento· de 78 . Srs • . Deputados. -· .. · · · 

. . · ' ' . 

Abre'. se... a sessão. 

O Sr. (losta Rego (supplenÚ,. 8er'I.Yindo de 2° SecretaM.o)' 
procede â leitura da acta da sessão .;mtecedente, a qual é, sem 
observações, ap._provada. 

. • .' ~ ·!. 

o Sr. Presidente ,- Passa-se á leitura do expediente. 

o· sr: Ephigenio de ·salles (supplente, serv.irulo, de #0 $_e~ 
c'retario} procede á leitura do seguinte- · ·-

/ 

EXPEDIENrrE 
Officio: 
Do Tribunal de Contas. de 20 do corrente, Temettend~ .'as 

cópias das relal}Ões de dt~idas de exercici.?S findos, orgamza
das de accü:rdo com a ultuna parte da le1 n. 2 .8_43, de 3, de 
jnneiro de 19f4. · · 

A' · Commissão de Finanças. · 

o Sl'. Presidente "-- Está· finda -á leitura do expediente . 
. .. Terminando hoje o · prazo de ·tres sessões para rece}?i

mento ·de emendas ao orÇamento do . Exterior, em 3~ d1s- . 
cussão, . e não tendo sido'· apresentadas emendas, darei - esse 
orcamen'to para a ordem do dia de amànhã. 
. . . ':('em: a palavra o ·~r. Ephigenio de . Salles. 

o ·Sr. ·Ephigenfo da Salles - 'Sr. -.Presidente. d~si~tQ da 
palaYI'.a~ . . . -- ,. . . .. . c · 
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O Sr. Presidente - Não ha mais oradores inscriptos.-
Si mais nenhum dos Srs . Deputados quer usar da pala

vra na hora destinada ao expedient~ vae se passar á ordem 
do dia. (Pausa.) · 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa .. 
parecimenlo d& 78 Srs . Deputados. 

Não ha numero pat·a se proceder ás votacõcs das mate
rias que ~e acl1am sobre a mesa e das constantes da ordem 
oo dia. . . 

Passa-se ás ma terias em discussão. 

t• discussão do. projeclo n. 271 A. de 1920, autorizando 
o creclitç de 4.50:000$, supplementar ás rubricas 6 e B, parte 
mater!al do orçamento vigente .do Ministeno da Justiça e Nc
gocios Interiores; · com pare-cer favoravel da Commissão de Fi
nanças. 

Encerrada e .. adiada a votação. 
1 ~ discussão do proj eçto n. 289 A, de 1920, · declarando 

de utilidade publica a Associação. uo Commercio, Industria c 
·Lavoura de Barbacena; com parecer favoravel da Commissãb • 
de Constituição e Justiça. 

. Encerrada e adiada a vota<}ão. 
Encerrada a 24 discussão dos arts. 1° e 2Q do projecto 

11. 397, de 1920, abrindo o credito de 30:978$491, para pa
gamento ao capitão-tenente Dr. Olavo Luiz Vianna, ficando 
adiada a votação. 

Encerrada a 2a discussão dos arts. 1° e zo do projecto 
n. 39S, de 1920, abrindo o creditó especial de H 7:200$, ~ara 
pagamento de srati:ficacões a que tem direito o pessoal do 
serviço de escrip~uraoão por partidas dobradas, ficando adiada 
a votação·. · 

Encerrada a 2" discussão dos arts. 1° c 2° do projecto 
11 . 102, de 1~20, abrindo o credito supplem~nt.ar de 80:000$ á ·f 
verba 34• Cio orçamento . vigente do Ministerio da Fazenda, 
ficando adiada a votação. 

-Ence~rada a 2L discussãOo dos arts. :1., c 2° do projecto 
n. !i03, de 19.20, abrindo o credito de 24:759$466, supplemen
tar á verba i6'• uo o:rçamento vigente . do Ministerio da Fa-
z.erida', -fic?-ndo adiada a ;rotaç,ão. · _ 

3" . discussão do projecto n. 344, & 1920, abrindo o cre
dito especial de 28:761$259, para pagamento de gratifica

. ~ões a docent:es e preparadores da Escola Militar. 
·· . ·E~1cerrada ·e cadiada a votaçã(). , . 
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. 3 .. discussã0. do projccto n. 29-0 A, de 1920~ considerando 

de utllic!nàP.. publica a .-\cademia de · 0ommercio de Juiz de 
Fóra; com parecer favoravel da Commissão· de Cl>nstituição 
IJ Justiça. , · 

En~~errada e adiada a votação. 
Discussão uni c a do parecer da .. Commissão de .Financàs 

~obre a emfln.da offerecida na 3' discussão do projecto nu
mero 260, de 1920, abrindo o .credito supplementar de 56:950$ 
ú ve:rba 18' ·do orçamento da Fàientia do corrente exercicio; 
.;om pareçer da Commis!'ã'O de Finanças favoravel á emenda 
para ser· d~~tacada, constituindo pr'ojecto em separado .. (Vide 
projer.to n. · 26Q A,. d~ 1920.) · 

Encerrada: e adiada a votação. : 
Diséussão unica -'do -parecer dá Commissão de Finanças 

sobre a .· emenda offerecidR na. 3 .. discussão do projecto · nu-:
mero 3~0; de 1.920~. abrindo o c;redito espeeial de 797 :·62~ $477. 
para con.eerLos,· e acquisiç·ão de màteriaJ: ·fluctUante- de diversa~ 
alfandegas~: com par.eccr da. Commic;s.ão <k Finanças sobre a 
emenda .de 3.~ discm:são. (Vide proje_cto n. 340 A, dE{ 1920.) 

-Encerrada ·e , adiada a votaçã·o ~ . · · . , · •· · · · 

O Sr. Presidente - Exgotadas ·.as mater.ias· em discussão 
: ; vou levantar . a sessão designando- para a·manhã a r;eguinte: 

t ORDE!.-1 ·Do DlA 

Continu~H;â0 , da ·vot.ação do pJ?ojecto; n. 14~. A,. de; f920, 
f ixando a despeza. -do Ministeri-o da Via!ilão e -Obras Pul:>lica:s, 
para o exe·rcic.io d0 192J; com parMer da Commissão d.e- Ei--
r.anças sobre as . emendas apresentadas · (2" d.isc.ussão 1~· . 

. . Votação ,do projecto. n . . 225 A; de · i920~ do .. Senado·,: aut~ 
rizando o GovernO; a construir ou a adquiril! edifí-cios. · para 
~fle das lel?af;;ÕP.S f?. . P-mbai:xaclas do :Brasil no ext!)rior; ~(\m 
parecer e emenda da Commissão de Finanças (3a discussão); · · 
, Votação da cmenjia. do Senado, ao projecto n . 5.4, de 
l 9-16, da, Camo.1·a., '-creando, no Minis.terio da Agricultura, o 
servir o fiorP.st.al do, Brasil; com· parecer da Comm.is'são Es
pocial . de C.odigo 'F'ror.:>~tal. r~voravel á ~menda. (vide pra-
jt>eto n. 383, de 1920) (discussão unica)' ; . · ... . 

. Votação do proJectó: n. 366, de 1920, crea!tdo o:ca-rgo de 
engel;lbeiro awhitecto .no ·escrip.torio , de Obras do Mini.Sterio 

. da Ju-stiça; r.om par~er fa.voraver da;.· f"..omm:issão de• Finanças 
(3• discussã.o); · · · · · · · • . . · · · 
. . Votação do pro.iec\o. · n. .21! A, . d~ 19.20-. .. a-utorizando .. 

o-· cred'itõ de 4'50::000$, .. spppJ:ement'ar ·. ás rubricas 6 e 6, 
parte matel'iat àa·: oroamente vigente dó~ · M:inist:erio d~ Jus:-: 
tiça e . . Negor)os Interiore~~ eem pe~. ~W.~~ ._ -~ 
ID!SS~ d~ ~I;l~DÇ3S :(:!,~· dl~:US*-}} , ,J -,. · -: ~._- -J ·. ~ 
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votacão do projecto n. 289 A, de 1920, declarando 
de utilidade publica a AssO<,iaei'iQ tio f'.ommercio, lnuu:stria e 
Lavoura de Barbacena; com parecer favoravel àa Commissão 

0 de Constituicão e Justiça ( 1"" discussão); 
Votação do ];}rojecto n. 397, de 1920, .abrindo o credito 

especial d;e. 3.Q :9:i:8$1191, pa~a pagam_~nto ao capitão-tenente 
Dr. Olavo Lu,iz \)anna (2" discussão).; 

Votaç.ão do pro.jecto n. ~98. I"} e 1:92-o, abrindo· o credito 
-e~ecial de U 7 :200$, para pagamento de gra_tifieações a 
que tem direito o. pessoal do servico de escripluração po-r 
partidas dobradas (2" discussão); 
· VotaQã.o ~o J?rojeeto n. 402, de 1920, abrindo o credito 

suppl'emen_tar de 80.:000$ á vPrba 34• do orçamento vigente 
do l\~inisterio da :Faze~_da (2a discussão) ; · 

Votação 'i:Io p;ro.i.ecto n. ~03, de 19-20, abr-indo o credito 
de 2~ :75.9.$466, sup.plementar á v:erba 16:a dO: o-rçamento· vi
gentec çlo M,ini::;terio da Fazend<:!.- (2• disrussão}; 

VotàçãQ. do, pr-oj.;ecto n_. 344, de 1920, aQrim:r&.. o credit.o 
especial· de · 28,:76-1$~59, para pagamento, de gratificaçõe~ a 
docentes; e pre:pa:.radores da Escol<á Militar (3" ·discussão); 

Votação do pro.jecto n. 290 ·A, de 1Q20, considerando de 
ut~lidade ·publicá ·~ · Academia Q,e, -CoJpmercio dê· Juiz d.e 
FóJ;a; com ~r~r favoravel da_ Commissão_ dB Constitui<}ão e 
Justiça (:3~ discussão)~ 

. Vota~ão do projecto n. 2ô0, "de 1920, abrindo o credito 
supplementar ~e 5&:95(;)$, á verba 18.- do orçamento da Fa
zenda ào corrente exercicio; cc;m, p~ece~ da Commissão de 
Finanças favoravel á emen.da para ser destacada, constituindo 
projecto em separado (vide projecto n. 260 A, de 1920) (3 .. 

. d,i,scussij.o) ; · 
"Vct~á:Q', do, p-Fo,iecto n . .- MO, de, 1,920, abL'itndo o credito 

especial G.e 797:621$477, para concertos e acquisiçãe de ma
terial fluctuante de diversas alfandegas; com parecer 1a Co:w
mi-~são de- Fmanças sobre- a- emenda de sa. discussão (vide pro~ 
Jecto ·n. 34Q_ A, de 19'20). (3a discussão); 
. Votacão d'Õ. requerimento n '., 42., de 1;920, do Sr. Mapricio 

de Lacerda, pedindo a publicação do documento sobre a 
qt;l:estã_{) de Lamba.ry; 

3" discmssão d~ projeGOO. n'. H)5 B,. de i 920, - fixando a 
·despeza -d~ Mlionisterio das. Relações EXteriores. parai o P-xerci.1._ 
cio de. i9Z~t}; · 
. _:1,-a. ~~C~13~~o ~Q ~rojecto. IÍ ... .i,O.t, _de i92tr, _ eonside::-ando 
pror.nQvt(iQ..: ~- cam_t;ão,. o .. to. tenen;te. Gar.tos de Andrade . Neves. 
IAct~;to ~:a_ . Fr:an.cct; COIP. p~eeer !~~or~v.e,t ®.~: Cqllllllissõ'!J.S. ele 
~ill.ha. e . ~~rr.~ a de, Fm~o.aa.. _ ·- · 

hel'anfa~88; a SJ;$são, á$ i:3l h~ 'lo· 3Qt m~-
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iOf& sESSXO, .El\-f 23 DE SETEMimo D"E i920 

PR·ESÍDÉNcu oos sRs. BUÉNo BRANDÃo, PRESIDENTE; AN-nRÃDE BE4 

ZERRA, 1 o SECRETARIO, E BUENO BRANDÃO, PaESIDEN~ 

. . o 
A's i3 horas comparecem os Srs . .Bueno Brandão, ~.\rthut> 

Collares Moreira, Andrade Bezerra, :Epbigenio de Sall~.s, Costa .. 
Rego, Dorval Porto, Dionysio Bentes, Prado Lopes, Curlha Ma
chado, Luiz ,_Domingues, Rodrigues Machado, Pires Rebello, Ar
mando Burla.maqui, Marinbd de Andra-de Tliomaz Rodrigues, 
Osorio · de Paiva, José Augusto, João Eiysio, Balthazar Pe
reira; Gonzaga .M;l.ranhão, Eduardo Tavares, .Arnaldo Bastos. 
Correia .. -de BrittQ; . Pereira de ·Lyra, Estacio Coimbra, . Austre
gesilo, .Arist~cho L~Ji!es, Luiz Silveira, ·João Menezes, Leonci::> 
Ga-lrão, Pachec-o Mendes, Seabra Flilho, José ·Maria, Raul Al
ves, Elpidio de Mesquita, Eugenio Tourinho, Leão Vellosv, N-i
canor Na-scimento, Paulo de Frontin, Mendes Tavares, Vicente 
P:ragibe, ·Manoel Reis, Ramiro Br-aga, Mario de Paula, Mau
rjdo de ~aeerda, Teixeira Brandão, J-osé -Alve.;. José Gonçal
·ves, Augusto de Lima, ~erico Lop~:;, '3enna Figueiredo, Lan
dulpho de }'4agalpães, Zoroastro Alvarenga, FranciE~o Brés- , 
2ane, Moreira Brandão, Francisco Paolielló, Jayme Gumes, Ma
noel Fulgencio, Edgardo da CU:nha. Ve]ga Miranda, Palmeira 

· llipper; ·carlos de . .camPüs, Arnolpbo- Azevedo~ Olegarlo Pinto; 
Severiano Marques, Ottoni Maciel; João Pernetta, Alvaro . Ba
ptista, -Octavio Rocha, Domingos .:Mascarenhas, Barbosa Gon"!"' -
ça.Ives, Joaquim ·osorio e Carlos MaXimiliano {73}. · . ... . .. . . . 

O Sr. _Fresi4ente - A iista de presença accusa .o compa
recimento de -73 .;Srs. Deputados . . · . 

. . ~ ~ ' 
·Abre-se . a sessão. 

o-Sr. Ephigenio de Salles · ( süpple'nte, -$e1"vinilo t:le 2!J 'Se
cretario) procede á leitura da Mta da sessão antecedente, a' 
qual é, sem obserV-ações, a.pprovada·. . . : .· . 

O Sr. Andrade Bezerra (4 8 Secretario) declara que rião 
. - ha expediente. ·· 

E' lido e fies.. sobre a mesa, até ulterior deliberacã~, um 
projecto do Sr. Joaquim Osorio;-_ 
· : o :sr •. Cárlos d~ Campos (pela ordem)' :..._ Sr. Presidente,. 
pe~o a v. Ex . . -ee digne de submetter á ~IJ;si~:era~ão da Casa 
{j !l."equeT>im!ffitO que :vou ter a honr.a. .d~ env~arr á M.esa, no 
se;n.tido -de conet:Jar , dos A.nnaes, a notlcm., h-OJe pubhc~~ no 
Dio.r:io -do .Congregsq, :.aeeroa da.v-i:sita. de Sua Magcst..a;d;e o 
Rei ' ·dus . Belgas, . .ao·, 091:,Jgresso·. LegiSJ.afjv.o, r.eprese.ntado, · ill?

·sés-são _,especial real~ad~ n.e.s·te· ['OO!nt(!, por S~ad~-es -· _e 
Deputados, exprimindo a:tnda a oontin.uutade oos homen;a.g~ns 
-e a~~imentos qu-e .;.u~!J., representa-ntes. do· povo braf;llen~o, 

. v.amós prestaindp·.aos ,agustoo sobeTanos Q,U~ noo ho~m com 
sua. visita & • • .. " , 1-
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O Sr.·. Presidente - o ~t·. Deputado Ca1·los de Campos 
l'e9u~r a m::;er~~ã.o no~ A1macs, ú11 noticia. ltoj c, publicada no 
Dtf!.rto do Congrsso, accr~:a du. ·l'ceepção de Sua. Magestade o 
Rc1 Alberto pcl10s membro:-; du t:ongre:s:-so Nac.ional. 

Os ::;enhores que appruvam o requerimento, queiram le-
vantar-se. (Pausa.). · 

Foi approvadÓ. 
Vem Li. .Mc~a c é lidu o ~eguinto 

ltE{! L' E fi! ~lENTO 

. . ~equeiro a publicaf~ão , nos Annac$, da noticia dada pelo 
Dtarw dv Conuresso, :;obt·c :J recepc_:ão do Rei Alberto, pelos 
membro::> do Congre::;so Nacional. 

. ,· 
Sala ua:s sessões, em 23 de :;~tembro de 1920. - Carlos 

de Cq_rnpos . 
.Approvado. 

Documento' a que se refere o requerimento supra 

.:\ TiT.::CJ::PÇj.o D.t:; ti. 1\l. O m:;r ALBERTO I PELOS MEMBROS DO CO.N
GlillSSO N,\GION,\L 

·Healizou-se no dia 20 do cot•I·enle. ás 15 hot·as. no 
ediJieio da Camara dos Deputados (PaJacio .Mom;ue), 
a t·eccpção de S. M. , o Rei Alberto I pelos memb1•os do 
Cong-l'esso Nacional. 

l.im pouco antes da. hol'a citada, o Vice-Presidente 
ào Senado. Sr. Antonio 1\zeredo, e o Presidente da Ga
mara dos Deputados, Sr. Bueno Brandão: reunid~s no 
§:abinetc presidenciaL nomearam duas eommis~õcs, 
sendo uma de Senadores e oub·a~ de Deputados, afim de 
receberem S. M. á-entrada do edificio e o acompanharem 
até o recinto. A comroissão de Senadores fieou com
post<~ dos Srs. Octacilio de Camará, Lopes Gonçalves, 
Eusehio de Andrade, Gonzaga. Jayme e Antonio Ma.ss.a. 
e a de Deput~1dos dos Srs. Antonio Nogueira, "Carlos de 
Campos: Celso Ba}'1Ira: C.unha Machado e Severiano 
Marques . 

.A~s -15 horas precisas: as bandas l1c" musica collo
eadas na E-ntrada do cdificio · annuncia.ram a approxi
mação de S. M. , to<: ando o Hymno Bt·usileir"o c a Bra-

e.;... Vol. vm 23 
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. -: ;.. . l'l . • -

bançonne. S. :\1:. o Rei Alberto I' chegou acompanhado 
do S~ .. . Presidente .da Republica, Sr. E):litacio . Pessoa; 
do :M1n1stro da Justiça, Sr. A.c\lfredo Pinto; general Tasso 
iFragoso, conde de O v·· . ·mont, general· Silva Pessôa, 
Max Leo Gerard, secretario de S. :M., coronel Tilkens, 
ministro Barros Moreira, além. de outras pessôas. 

. B.ecebído com prolongadas salvas de palmas: 
S. M. foi levado pai·a o gabinete do Presidente da Ca
mara dos Deputados: onde se demorou poucos instan
tes, sendo, em seguida, introduzido no recinto, onde 
estavam reunidos os Srs. Senadores e Deputados. 
. O r.eal hospede \occupou a cadeira da. Presid~ncia 
da Cam.ara dos Deputados, tendo_ á sua direita o Sr. Epi
t~cio :Pessôa, ·Presidente da Republica; Sr. Bueno Brap,
ctao, Presidente da Garoara dos Deputados, e Sr. A.n9J'ade 
Bezerra, 1." Secretario dessa Casa do Congresso Nacio
nal. A' esquerda de S. M. tiveram assento os Srs. · An
tonio Azeredo e Alencar Guimarães, respectivamente 
N'ice-Presidente e 1 o Secretario do Senado . · ' 

O edificio estava inteiramente cheio de senhora.s--:e 
cavalheiros da melhor sociedade e profusamente orna-
mentado de flôres naturaes. . ·· 

Terminàda a salva de palmas com que S. M: foi 
recebido no recinto, o Sr. Antonio Azeredo, em· nome . 
do Senado, pronunciou a seguinte saudação: . 

<~:Sú·e. Sr. Presidente da Republica. . Meus senhG
res -. Deput~dos e Senadores aqlii se reuriiram pàra te
rem a honra de receber em commum a visita d~ V. M. , 

, apresentando os seus · cumprimentos --ae bôas vindas e 
agradecendo verd~deir;unente desvanecidos a manifes
tação carinhosa e'· de alta sympathia e, amizade com que 
!V. :M. acaba ·de distinguir o Brasil. E', pois, com o 
maior jubilo que significo a V. M. e a S. M. a Rainha, 
em nome do Senado Brasileiro, que tenho a honra de 
presidir, as nossas _mais since1•as e respeitosas home
,nagens: assim .. eomo os · nossos votos pela :felicidade de 
N ~ M. e S . M. a Rainha, e pela: prosperidade e gran-· 

. deza da heroica Nação Belga. · · . · · · 
A Republica Brasileira sente-se feliZ e orgulhosa 

.por ter a honra de hospedar ·o Rei-Heroe, o · soberano 
~cfe~oc~áta e bom, · _que soube con~istar. a· admiração 

. . '"" 
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univm·~al pda rwhreza de ~~·u~ seatiu1enlos. pela gran
de·za do seu ·.a1truismo, pela eumprehensào elev.ada dL· 
suas responsabilidades int.ernacionaes, pela leuldaue 
dus seus eumpronüs:so::5~ pela bravura .e intrepidez de seu 
procedimento. 

O mundo não poderia contemplar um outro exem
plo mais nobre .fiem poderia assistir a um devotam•~nto 
mais completo e mais stoicó do que o da Belgica, em 
que o R('i arriscava lJ tbrono e o ,povo se via ameaçado 
de ser esmagado pela brutalidade dos invasores. Rei e 
povo preferiram, como Leonidas e os seus soldados, re
sistir~ de a'nimo sereno e coração firme, á violencia do 
ataqw.'. transformando. como nunca antes houvera sido 
feito, un:.a nação intéira em trincheira humana, só
mente para manter os seus compromissos de honra, de
fendendo com bravnra inexcedivel a neutralidade 
belg~. · · 

E, apezar das atrocidades sêm precedentes: prati
cadas pelos i.nva.sores, que tudo arrazavam, sem poupa1· 
crianças innocentes, mulheres inermes e nem velhos: 
comr:• Darebaubean - quf~ foi a primeira. victori{l da 
cruelda(le germanica - apezar da superioridade nu
merica dos exercitas inimigos, não houve nunca um 
desfa1lecimento siquer no coraç.ão desse nobre povo e 
-desse grande Rei cuja bravura pa:recia cresce1· com o 
seu infortunio. Todo seu patriotismo se exaltava . na 
esperança de ver libertada a terea. de seus filhos, herdada 
dos Setls maiores com honra e dignidade. 

As minhas palavras jám~üs poderão exprimir a 
minha admiração . pessoal e muito menos a do povo 
brasileiro por essa jmmorredoura. resistencia~ que asse
gurou a victori:a do Marne~ precursora da victoria final 
ria. civilizaçã.o contra o despotismo militar. Não fosse 
ella: não fos~m essas horatl de sacrifício supremo, não 
fosse o heroismo de J....eman, dettnte de Liége, não fosse 
a bravura intemerata de todos os Belgas que deram 
tempo a que a mobilizaçã~ da França ~roseguisse até _o 
fim e que a. Inglaterra enviasse ao contwente o seu p:{'l
meiro contingente militar, ninguem sabe quaes seriam 
os novos sacrificios impostos ainda ao mundo civili
zado. 
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F' oi a Belgica: eS$a . pequena mas heroica Nação 
que. levada pelos seus compromissos de ma·nter,. em 
qual•}uer emergencia: a neutralidade dentro do seu ter
rltorio~ não. vacillou um só instante) e sem pensar nos 
perigos que cm•ria e qual poderia ser o resultado de seu 
nobre. gesto, r:cbriu as suas fronteiras co.m o seu pe
queno exercicto que então começava à se reorganizar, 
sob os auspiciQS previdentes de V. :M. Foi esse exercito 
(lUe offereceü aos ba1·baros essa resistencia memoravel 
que immortali.zou esse grande povo na hístoria. -

· ~rodos então se interessavam pela sorte da Belgica; 
o mundo inteiro palpitava. emocionado deante da des
igualdade na Juta, e do stoicismo ·desse nobre povo . E 
deste recinto partiu o primeiro pt•otesto contr·a o proce
dimento da A11emanha milita!': que.: rasgando tratados, 
pz·ocurava suffocar a alma generosa desta· heroica Na
ção com a brutal'idade da sua força, expandindo o seu 
o di o pela resistencia que· encontrava da parte: dos Bel
gas; que cumpriam o seu dever e salvavam sua. honra~ 

· Ainda ha poucos dias~ o Senado Belga rele:inbrava 
este feito historico do Parlamento ·Brasileiro. e votava 
uma moção annunciando que V. M. viria . agradecer 
esta prova de amizade e sympa:thia do Brasil . ~as, ao 
contrario: é o Brasil, como· todo o mund'o: que deve a 
:V. :\f. os mais vivos agradecimentos~ a que fez j ús, 
pelós assígnalados serviços prestados á civilizaçã:o e ·á 
humanidade . · 

Dentro de sua. simplicidade attrahente e do, seu ge
neroso coraçãG,. ~al\7ez V. M. não se tenha ainda aper
cebido do va!_or dos seus prpprios fP-itos nem dà exten-. 
são da sympathia e admiração universal que a Belgica 
e o seu grande Rei inspira.m, mas a verdade é que em 
qualquer; recanto . do mundo onde . se encontre uma con
sciencia liberal, ou um con~inente. de justiça·- ó nome 
do Rei Alberto impõe-sQ ao mais aJto respeito ·e· á mais 
elevada consideração. · 
. Bem vindo seJa V. :YI. ás terras amigas .do Brasil, 
c. que a bandeira auri -verde se irmane com o pavilhão·, 
tricolor da Belgica pelos mesmos sentimentos ·de liber
dade~ de justiça e de fratet'nidade que faz·em a felici.· 
dade dos dous poyos, sustentando. os mesmos princípios . . 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 2410512015 12 53- Pâgina s de 129 

•. SESSÃO ih! 23 DE SÊTEMario DÊ .1920 - 357 

~_ineraes, que a.vigoram todos os regimens, e fazendo 
sobresahir sómente o tt·abalho: a intelligencia, a capa
cidade e esforço individual~ apezar da diversidade das 
suas instituições . 

O Brasil se desvanecr pela honra que te~ neste 
momento de hospedar sob a cónstellação do Cruzeiro 
·do Sul o .Rei e a Rainha dtt Belgica~ não só por serem 
os sobf't'a.no~ de uma na.ção que muito amamos, mas 
tambem porq.ue nos dão a occasião de lhes testemunhar 
toda a nossa admiração pelos serviçüs iriesquecive.is 
f111C prestaram á Humanidade. 

Levado por esses sentimentos~ . que sã:o os de todo 
o povo brasi.le.iro, tenho a honra ; de apresentar~ em 
nome do Senado~. as nessas sinceras homenagens á Fa
milia R~al 1 fm'mulani:j.o o~ ·voto~ mais fervoeosos para 
que os céos cubram de bençãos a S. M. o Hei~ S. M. :1. 

Ra.inha. e a sua gloriosa Nação. » 
Em nome da Camara. dos Deputados: f'allou~ em S(!

g:uina, o Se. B1wno Bt'a·ndãn, que pronunciou o seguinte 
discurso: 

. «!\fnjestade: 
Os membros da Oamal'a dos Deputados ao Con 

gresso N &-cionnl, numdatrrrios directos elo Povo Bras i
le]ro. sentem-se muito penhorados <;om a honr·osa vi
sita de V. :M . P- de S. M. R Rainha, etc cmj-as sympathias · 
ao Brasil ha as mais exprP.ssivas Rr:ovas e- ás rJURPS elle 
corr·~sponde com I o maior a.ffectq. · . . 

Esse a ffect.o 11n.1~-se ::~ uma grande admit·açãn pdlt 
:tx~ssôa de V . M. em que todos vemos ~nca.rnados o va
lor morn.J ~ o. inquebran tavel espirito,. a tradiçã.o gloriosa 
e o anTor ,inti·ansigente: 'inolvidavel do. nobre Povo Belga 

·ao gf)lo sagrado de sua Patria . 
. Essos predicados, ·senhór, julgo_-me feliz em pro- · 

clamar como Presidente .. da Camara -dos Deputados -· 
sÃ.o vivam(?nte ~vocados pe1a augüsta presença de 
V . M .. entre os r epresentantes _ do Pcvo Brasileiro, em 
cujo nome não hesitaram em declarar perante o mundo 
a sua soliclarit!dade com a maravilhosa naQ<lO que, com 
risco ·cra sua propria existencia~ não duvidou em affir
mar a Rua fé arraigada no direito. e ·o seu respeito pelos 
compromissos dos tratados , · . 
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.. 
· ReaffirmanC;lo a V. M. os· sentimentos de amizaâe· 

e admiração do Povo Brasileiro ·pelo Povo Belga, a Ca- . 
ma.ra dos Deputados r.egosija-se recebendo em .s~ seio 
aquelle q:ue as :nações enthusiasmadas proclamaran1 o 
Rei-Herpe . » · . . . . . . 

· EI!l seguida, levaniou~se S. M. o Rei · e levantou
se toda a assistencia, inclusiye os Senadore~ e ·os Depu
tados; S. M., porém: solicitou· ' aos Senadores e Depu
tados que _permanecessem sentados, sendo attendid.o. 
S. · M: pronunciou então · o seguinte discurso : · 

<t:l\f.essieurs. 
Je suis profondêment heureux· de saluer les repré-. 

~entants élns~ du peuple -lwésilien - vous, Messieurs · 
les D;eputés.~ orgã.nes de la volont.é nationale, et7v.ous, 
)~essíeurs lés Senateurs: -Ambassadeurs ·et Plenipoten
tiaires del:) Eta:ts - et de vous exprimer ma três süicere 
g1·atitude pour l'accueil qui m~est fait dans cette illustre 
assemblée par -les voi~ eloquentes de. vos deux Prési-
àents. · 

Je me rapelle avec une emotion que c'est dans cette · 
· ~n.ceinte même que quatre_ jours apres l'invasion de la 
Belgique se sont. élevées les prémieres protestations con-::<' 
Ire la violation du droit. ' · 1 

• 

Le 8 AJ:lüt .. -1924, sur la proposition de Mr. Irénée.
Ma._chado, la Chambre votait' la motion inoubliable qui i 
déplorait lE recours-· à Ia force et denia:ndait le respect 
de rint.égrité territorial'e, de Findepehdenc~ et des .droits 
des peuples ne'9-ti•es~ commP- au,ssi des t~aités . interna- · 
t.ionaux destiné.~ à rendre la guerre moins éru~lle. 

Depuis -lors·,· le :Brésil a ·parcouru lu.i-même la route 
qui l'a condui.J, _de S'a ri~utralité du_ déb~t, à la déclara-

, tion de l'état de.:glierre àveç l'AlJemagne. Chacune de 
ce~ décisions Jt aJJporté aux A~liés !e réconfort puissant 
d'une ~tt~station nouvelle de la justiee de le'::lr cause.,
Vous êtes à la veille .de célébrer ._le prémier c~ntellftíre 
de votre indépendence . . · · · ! - · . . · · . · 

· Vous a:vez. le droit , d'êíre fiers dn labeur accompli,..' 
V.ous avez du tout édifier~ et vos actes ont été inspi

rés à la f ois par la sag.esse latine et le sens :Q~;rdt · du 
progres. 

. (,. 
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- Vous avez defriché la forêt vierge, vous avez pereé, 
escaladé les montagnes, vous avez exploité les richesses 
d_e votre sol et de votre sous-sol, mettant ainsi au ser
vice de l'lmmanité des forces et des réserves :inestima
bl~s, dont en .nulle région au globe la. nature n'a été 
aussi prodigue. 

Miüs ce ne · fut pa.s sans peine. Vous a vez du assai.
. nir des pays oú régnaient les plus redoutables maladies. 
Et vous êtes parvenu à transformer les aggloméra- / 
tions les plus malsaines en des villes réputées . pour leur 

· salubrité. .. · 
C'est là un grand exemple dtmt ·pourraient s'inspi

rer bie.n des Na.tions du Vieux Monde .. · 
Votre renvre poli tique est considérable. Vous ave.z 

mis fins aux gnerres civiles, .vous avez presque· aboli les 
. divisi-ons des partis, yous avez. su. promouvoir à rinté
rieur la eoncorde et la prosperité. 

Vous avez porté votre active solicitude dans- toutes 
'les directions oú une intervention législative peut pro-
voquer un. progres. · 

Vos hommes d'Etat ont adapté" vos institutiori.s par
lementa.ires aux conditions et aux besoins de leur pa
t:rie.' Ces institutions sont hien différents de nôtres, e~. 
nous aurions peut être des leçons à apprendre 
.de Yí.ltr~ expé!'ience. Votre Oonstitution a nettement dé-
limité et séparé les trois pouvoirs: législatlf) exécutif, ... 

. judiciaire. Elle a· empéché leurconfusion et leurs em-:.. 
pietements. . , .. , 

Aprés .avoir assuré l'indépendence de ces trois pou .. 
_ voirs agissant chacun dans sa. sphere, la Constitution a 
voulu que cbaque pouvoil' soit suffisamment fort et 
pourvu des moyens de 'remplir ses fonctions. 

- . EllP a jngé que si Ie pouvoir législatif a fait ·de 
bonnes }ois, l'executif doit être en ·mesure de faire appli~ 
qner ces !ois.-

.· · Et enf?n: en prévision des inévitables contestations 
qui pourraient surgir dans la délimitation des pouvoirs. 
réspectrfs, votre Constitution a établi au dessus des, par
. tis un Tribunel auguste, arbitre des conflits, interprête 
~t gardien sn_prême .<Je la loi. 
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· · . Et ainsi ; grace -à votre admirapl€i chart.e f onda~ 
mental e, grace à la sagesse de· vos }1omnies d 'Etat et de 
vos citoyeri.s·~ · vous ayez accompli progressivement et 
surement ,, otre destinée naturelle~ qui 'est d'implanter· 
Ja civílisation Ull creu r même du continent an'léricain . . 

~1ais il sembJe. que desorma.is la Providence vomf 
r éserve · une missio.u plus. haute encare qui ser a . non . 
se11lement national e~ mais internationale. 

Le rrzaaité . de Versailles, apres de .longues el pen~
J.,Ies négo(li'ations: a établi _un pacte no-uYea.u entre. les 
peuples, i1 a fondé une Soci-été des N<rtions . Tous les .. 
hommes de bon sens et <;le .bonne · volonté qui veulent 
éviter à l'humanité Je retour des horreurs de la guerre 
mondit~.le espet'ent qnA cette Société des. Nations pourra 
dev(mir une réalité agissante. Tis attendent de la par
ticipation · du . Brésil à :ce.tte . reuvre grandiose -d'i-nappré- . 
d ó b1es· services . · 

Le BréSit de par sa constitution í'édérale, a dejâ . 
'foúdé une ligue des Etats et ce qui est peutêtre plus 
important 8-ncore, il a deJà conclu a:vec d'autr~s Etats 
Sud Américàins ~t avec lr~ grande République sreur 
d~s Etats Unis du Nord des conventions inte:e-nation~:~.les 
qui visent · un niême idéal et s'inspirent des mêmes mé· 
thod~~, que ceux_ de la Société des Nations. 

Vous a vez · prís la noble iniliative d,inscrire dans 
vDtrc Oonstif.ut.ion même le pt'i-ncipe de rarbitrage obii
gatojre et --· fait non riioins significatif - c'est dans . 
la singuliérement ~pineux et difficile que"l'U:n des vos 
plus éminents hOmmes ·drEtat., le Baron de Rio Branco, 

·a ~~.mporté _se$ _plus éclat.ants triomph~s . diplomat.iques. 

Puissions..:nous imiier vôtre noble exemple ef puis
sions -nous réaliser la ·. solidarité em'opéenne, comme 
vous avez déjà réalisé .}a. solidarité américaine . 

Vons me permettrei de descendre de · ces haute~ . 
spheres de po1itique universelle et de rappel~r _ ici plus 
~p&ci<llemenf. les intérêts et .les . rnpports qui . ,peuvent. 
unir ·I e Brésil et la Belgique. · 
. · S{ j'ai accepté avec Ul-Je vive grat.itude la gracieuse 
invitation· fie Yotl·é éminent Présiderit ~ c'est qu'elle _me 
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.donnaH ·le plaisir de lui rendre ln visite qu'll nous a 
fait à Bruxt~lles et anssi d'entrer en contact nvec unn. 
natjon éprisc d'idéal et. de progres~ unf: nation devanL 
l?.q_uell~~ s'ouvrcnt des perpectives illimitées dP- prospé~ 
rrte et d'av&neement da.ns t.ous les domain~s.. · 

.r e me rej ouis de pouvoir (~tuçlier sur place, encou
rap;é par la cha.ude sympathie que vous tém.oignez a Ia 
'Belgique~ les moyens de. réaliser une coopérn.tion ph1s 
in tim~ ent.re nos denx pays. 

Cette coopération nc~ présentc que des Rvantage~~ 
elir ne eompol't.e a1.1CUD risque. 

Dans l'm:-dre économiqlH~, il ne saurait être question 
d'aucune competition et. d'ancune rh•alité.Car chacun de 
nos deux pays a sa produdion propre. Notre commerce 
est nécessairement complémentaire du vôt.re. nans cette 
échange de scrvices: ·vous nom: apporterez vos mat.iere5, 
nous vous apporteron..~ Je trnvail de nos artisans, de no::: 
teehniciens: les produits de notre métallurgie. L~ col
Jaboration àe ia. Belgique, ne pourra 'jamais s'inspirer
quo de l'arnbition de contrihuer à une ceuvre d'avan
ccmrmt moral ef matériel~ rô)e auquel son indompta.hl~ 
énPrgif' au· tr-avail et sa capacité d~ produire lui conf?-
rent des titres tout spéciaux. ~ 

Messieurs: Il y a pres d'un .siecle~ un gra.nd hommn 
d'Etat anglais, Geor·ges Canning, méditant sur les con
séquenees de Pém·ancipation des p~uples de l'Arneri
que du Surl: proclamait que ces Etats étaient appelés :'l 
la. vie- parce q'ün jour viendrat ou le Nonvea.n :Monde 
aurait pour mission de réfahli~ l'équilihre du Vienx 

!Monde. · · 

11 semble~ Messi:~urs~ que la prophécie de Canning 
soit en voie de s'accomplir. Le Vieux Monde a été du
rement Aprouvé par Ia guerre. Il lu i faudra bien des 
années d'éfforts et de sacrifices pour ret:rouver sa viP
norrnalé. 

Le Nouveau Monde e.st .·dans tóutP le vigueur de sa. 
robuF:iP ,ieuness.e. Hier encore nous ét.ions vos créan
clers. Anjourd'huL nouR .sommes vos déhiteurs. Nom~ 

· dépendons de vous, nous comptons sur :vous, pour nous 
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ai der dans . l!:l ,crise ·. redouta.ble que nous traversons ., . 
Seule une collaboration étroite en'tre l'Amérique et l'Eu- _ 
r·ope peut sauyer la. civilisation. . . 

- _ J e f ais des voeux pour le súcces de cette 'coopéra- . . 
tion intime entre le peuplc brésilien et.le peuple belge . 

. radresse rexp,ression de mes sentiments de pro
í'onde estime et de sincere .gratitudt: áux memhres des 
deux · Chambres du Parlem"ént BrésHíen: organe néces-
saire de eette coopération. » - . . -. . . 

O discurso de S.· :\1. -provocou um grande entP,u
siasmo . ná. assistencia, que o expressou por uma muito 

· 'demorada salva de_ palmas: · 
Finda a recepção: no recinto, foi S. M. novamente. 

conçluzido no gabinete da Presidencia da, Cama.ra dos 
Deputa.rl:os: ond~ lhe foprm apresentados- os Senadores 
e os Deputados. rrerminada-"-eSsa· apresentação, S. M. 
tetirou-s~: acompanhado do Sr. Presidente da Repu
blica, sendo ,hwado . até- a entrada do edifício pelo Vice- . · 
Presidente. do Senado: Pr.esidente da Garoara, prii;neiros 
Secretarias-.de ambas as Casas do Congresso Nacional 
e pelas . com~issões de Senadores e Deputados já no- . 
meadas.· acima. -. · · · . · 

Estiv~ram presentes os Senadores Benj ámin Bar
roso: · Euzebio de Andrade, Adolpho Gordo, h_1dio do 
Brasil, ~osta Rodrigues: Bueno de Paiva, Hermenegildo 
'de , ~foraes, Gon.zagá Jayme, Octâ.cilio d~ Cn.mará, 
Cunha Pedrosa, Firmo Braga, Antonio :Ma~sa, Bernar~o 
Monteiro, Antonio A7.eredo, Ale~car Guimarães; Lauro 
:Müller, José Eusebio: Lopes Gonçalves, Generoso Mar.,. 
ques: _Francis<W Sá, Pires Ferreira, Venancio Neiva, 
Raymundo de Miranda, Ribeiro -de Britto, Ferreira Cha
ves, Eloy de Souza~ :Marc.iJlo de Lacerda, Mendes de Al-

- .meida, Vespucio de Abreu e Irineu U:achádo; e os 
D<:iputádos Dorval Porto, · Ephigenio -de Salles, Antonio · 
Nogüeíra: Souza -Gàstro, Diop:ysiu Bentes, Abel Cher
mont~ Bento .de Miranda., Prado · Lopes~ · CuJilia· . ){a
chado: Arthur Collares :Moreira,s Luiz Domingues, Agri
pino J~:zev.edo, Rodrfgtíes Machado, Pires Rebellú, Fe
li.x Pacheco, João Cabral, Arma-ndo Burlamaqui, Mo-

, reira: da Rocha, Thomaz Rodrigues , Vicente . Saboya, 
(Th9maz · Acciol~r, Osorio de Paiva, Ildefonso Albano, · 
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Frederico Borges, .f osé Angnsto, Alberto Maranhão, 
Affonso Barata. Cunl1a Lima, Oscar Soares. Solon de 
Lucena~ Octncilio de Albuquerque, Simeão 'Leal. João 
Elisiu, Balthazar Pereira~ Gonzaga Maranhão, Eduardo 
Tavares,- Gervasio Fiovarante, Arnaldo Bastos, Correia 
de Britto1 Alexandrino Rocha, Pereira de Lyra, Estacio 
Coimbra, Austregesilo, Andrade Bezerra, Turiano Cam
:pello; Aristar~ho Lopes, Julio de Mello, Natalicio Cam.
boim: Luiz Silveira, Costa Rego, João Y!enezes, Rodri
gues Doria~ Deodato Maio, Octavio Mangabeira, Pires 
de Carvalho, Castro Rebello, Mario Hermes, João Man
gabeira, Alfredo Ruy, Seabra Filho, Arlindo Leoni, .J.osé 
Maria, Raul Alves, Torquato 11:oreira, Elpidio de Mes
quita, Roàt'igues Lima, Eugenio. Tourinho, ~anoel 
~fonjardim. Antonio Aguier·re, HeitOl' de ,Souza, Sam
paio Cot·reia, Nicanor 'Nttscimento, Paulo de Frontin, 
Salles Filho, Mendes Tavares,· Raul Barroso, Azevedo 
Sodré, Manoe1 Reis, João Guimarães, Themistocles de 
.Almeida .. Ramiro Braga .. José ·de Moraes, Verissimo de 
Mello. Fra-riciso :\1arcondes. Mario de Paula. )iauricio 
de Lâcerda, Teixeira Brandão, .José Alves, José Gon~ 
çalves. Herculano Cesar, Augusto de l.Jima, A..lbertino 
Drummond, Mn.ttn Machado, Ribeiro Junqueira, Fra!Il
cisco Va1ladart:s, Seflna Figueiredo1 .Tosé Bonifacio, üo
mcs Lima, Lnndn!pho Mn.galhães, Zoroastro Alvarenga, 
Antero Bote1ho. Francisco Bressane. Lamounier Godo
fr-pflo, Bueno Brnndão, .Tosino de Araujo, Fausto Fer
raz. Mor·ei.rn. Brandão. _Raul Sá, Franciso Paoliello, 
Jay11-H~ Gom;~s. Vaz de ~ello, .Manoel Fulg.encio, Edgar
do Cunha-. SnUeR .TunioJ'. Carlos Garcia. Ferreiro. Brag:a, 
Cind nato· Braga .. r os~ Roberto, Alber:to· Sarmento, Bar
ros Penteado. ~farco!ino Barreto . .Prudente de Moraes 
Filho. Veig-a · Miranda~ Palmeira.' Ripper, José Lobo, 
João ele -Fa.ria, Sampaio _Vidal, Rodrigues Alves Filho, 
Pedro Costa. Manoel Villaboim, Carlos de Campos, Ar
nolplw AzevBdo. Oleg-ario Pinto, Severiano Marques, 
Ottoni Maciel. João Pernetta, Abdon Baptista, Celso 
Ba}tna: MaPÇal Escobar~ Domin_gos :\-fascarenhas, -Joa
ouim Os o ri b e· Carlos Maximiliano. 

O Sr. Presidente·- Acham-s~ sobre a mesa· dous r~que
rimentos que' vão ser lidos. 
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São successivamente lidos, apoiados e postos em discús-· 
são os seguintes 

REQtTEIUMENTcfS 

N.- ~3 

Requ~iro que, pelo intermedio da Mesa., o Governo in
forme qua.es .;:ão. nome:::, naturalidade e officios dos opera
rios ou índividuof> pr~zos, em regosi.}o offieiat pela chegada 
<lo Rei AllJ.erto. lo:?ar e moUvo da. prisão, bom como dia em · 
que foi ·a me:m1a: t:ffectuada. 

Sala .das sessões, 23 de setémbro de 1920. ~ Mauricio de 
Ln.cerda. · 

N. H 

Requeiro que. pelo inLermedio da Mesa, o Governo in
forme qual o nome, funcoão publica. e nacionnlidade das pes
soas condecoradas pelos Governos extrangeiros c se as mcs
maii continuam, contrariamente ú Const.ituicão a desempenhar 
rargos pUiblicos ou exe-rcer direitos politicos depois de accei
tas as mesmas con.decornçõP.s. 

·. Sala d.as sessões, 23 de liet.emhru de t92o. .- iJlau.ricic de 
Lacerda. -

Encerrada. c :uli:ula n. votac;ão rtos requerimentos nume
ros -1:{ c q4. 

O Sr. N i~anor Nascimento ( •) (movimento de atter14ão) · 
-- Sr. Presidente, n Camara me cxcusar:í de vir. já ·que u 
,~ror.a (:· d~ ·homenagens, prestar uma homenagem, qne não 
tem nnnhum f e itio de cngrossamento; porque é sincera e não 
tem por· objN~I.ivo a conQni-sta de nenhum· po&to polit.ico. 

O SR-. lL\.umcro:. DE I...ACERDA- Póde ter a de uma conde
corar-ão. 

I 

0 SR. NICANOit NASClMENTO - AO CJUC dizem jorna.c~. 
cuja veracidade não póde ser posta em duvida, o honrado Sr. 
Carlos de Campos. nosso cada: vez mais prezado e caro /.eaàer. 
teria ·recebido de ·s. Prúilo, o seguinte telegram:ma: 

«Urge.nte, S .. Paulo, 20 - Desfeitos ·os mal. enten--. 
tl:idos que ahi" se verificaram por cxplica~ões {Taru:as a 
leae.s, em virt.ude . da mediação honrosa do r..ult.o e pa
trioLieo Estado de Minas Geraes, por inieiativa do seu 

( ·) Este discurso não foi revisto pelo or&dor. 
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illuiilre P t·e::;idcntc, de LuJo cs laut.lo in ronnada a. ouí
Hião e t.'oltanclo :iú. 1i di.sr:N:.sii.u s<:m iutuit o:s 1JI'uldulor ios. 
o. projedo de d(}/t!8tJ. do IJ"l'Oducçiíu nuciunal, podL• r;í. 
amda ~er melhorado nu ~euado () na Camara. j ul1;u ue
vet·m:os impcuit· qu e (Jatl! :;ol.Jt•e uú:; a rc::;pun:ml.JiUJ<hlc 
perante o E::lado de ~- Paulo. e QULt'O:> E~tacto::; de l'e
pndiat• uma m<~di~a, que enteudianlO:> ser convcnümle 
c uii l ne::;ll3 momento ás legitima::; uc~.:e::;::;idaucs cco
nomicas do paiz . Peu:>amo:;, poi~, que devei:::; r ctornat· 
o púslo de leade·,· para o qual vos c.ham~ ainda. uma 
vez a vossa compl'ovada .compeL~neia, a· c-.. oufiaw;a in
l.eira da Camara ~~ tlo Sr. JlrositlcnLc da Reimbllca. 
inequivoeamcnla~ manifestadas e. sobretudo os altos 
interes~cs da vida normal da Republica e tio paiz. -
Cordeaes ~audaç:ões, · 1Vashington Lui:.. » 

· Como v(~ a Gamara, e.:;;:w tclegl'amlmu, com as linha:; ri 
;: ida~. mareadas, tlo illui;h·c. Presidente do Estado (k~ S·. Paulo, 
t ira totlas as · fúrmas aLlcuuada~. <~.m.biguas. t.lissimuladas da 
solução du e rise, para repô1· a solu<;ão uos seus t~t·mos es:a
c ~tos. 

Como sahe V: Ex . , ~r. Pre:;idenle. o illtRõtro 'i:\r . Carlo:; 
(]e Campol';, dentro das attribui(~ões era · sua inves tidura de 
leade1·, qual era. uaquelle l•~mpo, entendido, offcreccu ao 
tonhccimento da Camara um pt'o.iccto de l!.' i, que rcegbent uas 
mãos, lw,ie condecot·ada::;, do eminente ~r. 1\ljni::;I,J·o tia Fa
zenda; pro.iect.o, portanto, que tinha o lra~o IH'ofuadamentt~ 
governamental nas suas origens, na fórma ~olcmne d•~ ~ua 
apl'Csenlação e nos termo~. ainda q_uc Jibm·ali:ssimo::, com que 
foi offet·ceido á Camara . 

,\ Commissão, df~Sd1~ logo. ·~m se tratando tia Ul'0 1mci<t 
·· ~xt.rat•rdinaria. de im roediatamenlc r e::>olve1' a e.J'Íti(\ que :se 
rii::;s ,~ não pouia comporlat· nem llm·as clt! tl elon~a. houv•: (le 
assig-nar sem dcLenc::a o pruje-cto; c, :;i bem ll1e r••~.:orJo, o 
l~omudo Sr. Deputado Octavio ROl\ha, cujo nome declino com 
venia, log-o obtcmperóu IJU(~ •JL'a em virt.udc des~a. · iuad iavcl 
ue.r;cncia {JUC o sub::;crcvia. aguat•dando-sc para. mcdianlc as 
~~mr.ndas. Gifcrecida::- .por S. Ex. mesmo ou T>m~ ouln·m. al
terat· o l~"xf.o rcspeetivo . 

Um ponto, porém. ha \' ia que não' sup.ol'lava ::;uprcssão, 
nue :con~tiluia a esscncia n~smu do projccto - c era a 
t:mi:-:-;ão . 

~ão lm. a m enol' Juvida, dados os de-sat:ino~, o. de.lir·io do 
grandeza em que -:iv,e o St·. Pre:Sidentc <la~ Re~u~hca, o Th~
:;ouro não consegul·ra ·s.oücorrer a p·roduc~ao ·5mao pelo me10 
.per.iél'oso das emissões. O ponto •principal. portanto, .. n~ solu
c ~ão c!' a. cmi-ttir: este. o conceito .fundamental e bas1eo do 
projeclo, p.ropt>.:Úo peto Sr . M:ini~tro da Fàzenda, acceito 
pP-lo Sr ; P·l'~ident:e d-a Republica . trazido pelo leader, pelo 
i Hustrc le{!der, no~o amado e querido teade·1~ d'a Ca:mara, 
ouo era. então o traco de união entre ·o Sr . Presidente da 
Hep~~lica c a, :sob.rcdita Gan1a.ra. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2410612015 12:53- Página t5 de 129 

.!NN.AES DA CAMARA 

~ssim;· a unoiver.salída.de d:os poder-es reconhecida no pro
je-ciLo~ eÀ---pr.essão do pensamento do leader: da Camat·a, o ce
lebre ponlto d:e intercessã-o da vontade e do s·e.ntimenio nacio-
nal : a emi1ssãio. · 

Pois bem, lembra-se ainda ;i Camara que o projecto voiu 
ao rec.i,nt-o foi debatido largwn:en.te; -e, com sol.emnida.de des
. usad·a, o .Sr. Cinci.nato Braga, daquella t.rihuna (indicando j, 
p:Or haras a fio, oc.cupou a attenção da Casa, .apresentando o 
modo d~ .ver paulista, coro. verbo mais .esclarecedor e mais 
a-ooentu.ad.o, q.uanto as applicac;ões da emissão autorizada no 
projecto. · . 

· Quando estavam as cousas n..e?se pé ... 
O Sa. MÁuRrci:o DE LACERDA - Nesse pé, não: nesse . pé 

ar;.te pé ... · · ··, · - . ... 

O SR. N1cru. .... o:a NASCIMENTO -. • • ou - ·- · parece que sim 
- nesse ·pé ante pé, o .nobre leader da maioria teve ligeira 
p-alestra com o ~r . Pr.esi'liente da Re:p.ubJ.ica; e, com viva ·sur
:preza. p.ara toda -a gente, no dia eeguinte O 1 mparcíal trazia 
o «Par-ee Sepultis~: Tedigido no. proprio P.alooio do Cattete -
·~ iá revisto. '·· · ' 

O SR. AR.MAJ.~DO BuRLA ... 1\1:AQUI - · Não .apoiado. 
0 SR. NICANIOR NASCIMENTO~ .Pediria a '51-. Ex .. que dei

xas-se o meu ·folhetim correr . com certa suavidade. O nobre 
Deputa<io, n.Q sua. quali-dade de gua.rr.eiro, <lá lo.go um tom 
<ie .corru:na-ndo, um .aspooto .cte luta, ·que :não quero -001', á mi
nha timida -eJWposiç~o. 

Ó SR. ARMANDO BuRLAM..'\.QUI - Não ha tal; disse, ·sim
piesmen:te: «Não ·apo:i_ado.:v .. 

.. O SR. NICANOR· NASCIMENTO - V. Ex., eutão, desauto
riza. O Imparcial? 

Sahiu, digo eu, no dia seguinte o 1:P.arce Sepultis:., no 
qu~1 se deelal'ava que o Sr. Presi·denLe · da Republica tinha 
determinado ao leoder, mandado á Camaxa, que 60bre-esti
vessem no andamento do projecto, pois entendia que, ·em
qua:nto o Presidente da Belgica. ... quero dizer: Q Rei da Bel
g,ica. . . se encontrasse no Brasil, era de b-oa politiea. -e de po- . 
lidez... . ' 

O SR. MA'LRICIO DE LACERDA ::- .. , • não incommodar a Ce
s:ar. 

0 SR. NICAN OR · NASCWENTO · -. ·• • não in<;Ommodar a Ce-
.sáir ·• • • ...,. 

A que Gesa.r se refere V. Ex. ? 
0 'SR. l\IAURICIO DE L...-\CERDA -ArJ p.axabybano, ao prín

cipe dos Gajuei'ro-s .... · 
. 0 SR. NlCANOR NASCIMENTO. - Bem, · Sr . Presi.den:te: era 

preciso nã:o incommodar a aesait-. . 
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:\iio desejo entrar nsssa discussão eth.nologica, de saber 
si o Ces:tr a que se rcfcr.e o nobre Deputado tem de ser pa.
rabybano, ou si tem de ·ser europeu .. _ 

O SR. ~lAuH.IClO DE l~ACERDA - Ser.ia discussão eth·nogra
phi(ja. 

O SR. ~ICA.L"'OR ~ASCIMR.'<'ro -. _. mesmo acceita a. corri
geuua de S. Ex., que não é scieutiüc.a.. 

ü certo é .que o Sr. Presi<lente da H.ep:Ubliea der;la.rou 
que era neoo:ssario su~te;~.· o projecto, uão lhe dar andamento, 
e, confocme a hy.po,the.se d'O 1m.pa1·cial, matar o mesmo proje
cto, por-lhe o «pa.roe sepulti:>l> já que a56everava S. Ex. que 
«não emittiTia uma :nota ~ qu.-~ o pro.jecto era unicamente 
para effeitos :roor.aes», os qaae.s, dizia ainda, já estavam pro
duzidos, porquanto o cambiv não bn.ba rolado até 6, nem o 
c~Jé baixado a 7$000 o • 

Esta interpretação, de que a not.a. d'O Ttn.panial não é au
Llu.mLica, acredito não s~ja a. verdadeira. A .nota d'O Imparcial 
c au~heiJtt~·ca; ·e de que dla é authentica te.mos a con.nrmaçã.o 
em a nota official, dada pelo Pafacio· do Catltete, nos seguiü--
tes termos : · 

«Ü.s foac~o.s que odg.inaram o incidente politico 
commentado estes dias ultirnos pela. im{ll'ensa não t-eem 
sido €X1)0Stos com fi.de li;dad.e. 

Na ·segunda-feira ultima, o Sr. Presi<iente da 
Uepublica, em couver:>a com o Sr o l\:lin.istro da. F:a
z,enda e o Sr. Dr. Carlos de Campos, sobre o proj·ecto 
chamado de emi~ã-o, suggeri~ o alvitre de aproveitar 
o ensejo da volta do I>l'Oj-ecto á CommissãG d'e Financas 
para demorar-se um pouco o seu a.ndament.o.~. 

Foj, P.o~ta11to, cogit.a.cão, id:éa do Sr. Presidente da Repu
bhva, que o pa:ojecto fosse demorado na Commissã.o. 

O SR. M.<\urucw nr: L,\CERDA - ~Ca'P'ado de vo.l!ta.» ... 

O Sn. NICANOR l\";tscl.:VlEl'iTO - Contínúa a nota do CaUete 
- e ahi G que a ~divergencia profunda.~ entre o Presidente da 
Republica ~~ o nusso querido leader, fica indissimulavel_:. 

«Com esse alvitre manifestaram-se de pleno . ac
cõrdo os SI.'S. Iltinistro da Fazenda e Carlos de CamPos.> 

A nota officíal do Cattele affirma que o Sr. Carlos de 
Campos se manifestou plenamente de accórdo <.;om a demora; 
e o fez de. modo expressivo c claro. 

O dizer- da nota é o seguinte: 

«ÜS f~ctos que originaram O incidente politiCO, 
commenLado estes dous ultiroos dias pela imprensa, não 
teem sido ex.p~stos com fidelidade: 
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Na seg unda-feira ultínw, o Sr. Presidente da Re
publi(ja,em çonversa. t;Olll o Sr . :'.1inis tro da Fazenda e 
o .Sr. Dr . Carlos de Campos, sobre o projecto dtamado 
da_ emissão, SU(JfJtfl'Út. o a.lvit1·e. rle a.p·t•oveitar- se o en
:,·e)o da ·volta do TJro;iectv á Commis:;ão de Finanças, para 
deutOJ'at'-Se um pouco Q seu. andamento. 

Ponderou o Sr . Presidente {JUe a maLcria met·ecia 
ser e:stmlada calmamente; que aS. emendas apre:;;cntadas 
eram tambem exame reflectido ; que · a orientação dada 
ú discussão rw Carna1·a do:s Deputados tinka levado a 
·~:m·ios pontos do paiz, ::te(Jundo os teleg~amrnas que 
estat·a ~·ecebendo, ó maio1· desasocego, com a unçre~
~ão de Lratay-se de 'um (ja.so de salvaçijo publica; quf'i, 
finalmente, a situ.ação do café havia melhorado sensi-

·'Qelmentc, de modo (JUe :se podia prover á:s dií'ficulda-
d(~s se1~~ precipitação . . 

Com este alvitre manifestm·am-se de pleno accôrdo 
o:s Srs . Minis!J·o da Fazenda e Carlos de Campos. 

No dia ::egui.nle,Ji uma Jolha matutina publicava (JUe 
fi.cára. na vc.spera a ssenta,.da a retirada de{initica . do . 
p1'oj cctQ, o qual n~o mais voltaria ú ordem dos traba..: 
lhos da Camara. · 

O Sr. Presidente não tinha razão para presumir 
t1UC esta publicaeão viesse a ter os effeitos que produ
ziu, pois ninguem melhor do quH o Sr. Deputado Car
los .de Campos sabia qu.e a noticia. não er~ exacta, nos 
termos expostos. . 

Foi, portanto, wna dolorosa sitrpreza 1Ja·r u o Sr.~ 
l're:iidente da .Rep·ublica a carta e?n que o S1•. Cm·los de 
Campos lhe éommunicava renunciar a sua tuncção d~ 
«lead_er>.} e privar, assim, o Governo dos se~viços que 
estava pr estando á causa publica com tanto devpta
mento;' i!lte.lligencia. e lealdade.~ 

Ha, po:· consequencia, duas versões : uma. stgu ndo a qual 
· o St· . Carlos de Campos ter -sc-hia manifestado inteiramente 
·de .·aer:.ôrdo com o adiamento indefinido do projecto; o outr·a, 
t! tW é IWident.cmcntP. a vP.rdad-3ira, por•lll~ o~ ract":; sub:sc
qucnles o demon straram. e segundo a qual S. Ex. teria ma
nifestado t al assentimento e. quem varía não é o Sr . Car los de 
Campos. · 

At<sim. trem os o Sr.· Presidente- da Rcpublica provocando, 
injustamente,. pda impr~nsa. um novo .inc.ídent.e parlamentar . 
em que o leader da maioria é apresentado como homem le
viano. qu0, depois .de ter coneordado com S. Ex . na pr ocras
iina:ç.ão sine clie do projecto, na êspera até a partido . do Rei 
Alberto. ·yolta atr~z. trancor ridas poucas ho!'as, e passa a di
vergir clessa rnancira de cutcnder, e>::pressamentc manifcs-
la~a. · 

·Os factos qt1 c corroboram que o ·ponto de vista. dQ. St· •. 
Pre~fdcntc da Rcpublica era nnUnom~co com o de $.· Paulo, · 
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c n_iio ftjea_ aeceito 'pelú St·. Cat•lo:: de Can,1pos- são pat.entes c 
uS::;Ignalall!-:se por factos concrelos, certos. "- . 

-Logo que o St·. Carlos de Campos renunciou ao seu pu:5Lo, 
e Sr. Presidente da Republica teria uma de duas linhas de 
proceder a adoptar: ou S. Ex. entendia que apenas houvera 

· um ligeil"o uissidio com o leadeJ' da maioria, digámos - com 
a Camara -; que ésse dissídio podia resolver-se por uma·· 
conciliação;_ e, neste caso, S. Ex. procuraria logo um enten
dimento com u nobre leade1· e com a Camara, para tudo ficar 
rapidamente decidido; on S. Ex. entendia, como o attesta a 
correspondeneia official, que o dissidio era p1·ofundo, que a 
divergencía era radical. e, portanto, a: renuncia irrevogavel. 

Qual elas duas attitudes assumiu o Sr. Presidente da 
H.epublica ? Aquella attitude conciliatoria, de buscar, por in-~ 
termedio de amigos, um entendimento com o leader·, que re
pr'csentava o pensamento da Camara e do paiz ? 

De.-fórma -alguma. · 
Ao cnvcz de procurar_ 8ssa attitude conciliatoria, a con

dunt.a. do Sr. Presidente da. Republica foi aprestar-se para o 
combate, preparar-se para a luta, tentar traval-a immcdia-
tamente. · 

O SR. MAuRICio DE LAcEi:wA - Ficava só com dous Es
tados. 

O SR. NICA.NOR NA~ÇJ.MENTO - Isso, contarei depois. 
- . Procu.rou porventura:- approxim~r-se do leader da Ca
mara, resolver o diSSidio ,p{)r uma conciliaç~o, por um accõrdo '? 

Não. S.' Ex. entendeu logo que a renuncia qo Sr. Carlos 
de Campos devera ter .sido acceita pelo Presiqente da Repu
blíca, como um cartel, e como cartel acceitou essa renuncia. e 
entrou logo em déma1·ches rapidas e violentas para obter um 
lcad&r, Essas démarches .foram tã.D violentas, S. Ex. sentiu 
tanto a neces.sidade de aprestar·-se para o combate -que nãu 
sú convidou esse leade-r como insistiu. e não só coro elle in
sistiu como telegraphou ao Governador do Estado de Per
nambúco para, .a.lliciando esse illustre chref.e para a sua poli
tica ..• 

0 SR. l\IL\URlClO DE LACERDA - Presidente que elle Lwsti
lizou na el8ição com toda sua familia-. 

O SR. NrcA..~OR NASCIMENTO - ••• obter que esse . com~ 
mandante de brigada estadual lhe concedesse um leader, lhe 
out.Drga·sse um instrumento principal, em torno do qual se 
congregassem as pbalariges parlamentares, que déssem com
bate ao leade-r da maioria, ao verdadeiro leaf:!e?·> o Sr. Carlos 
de Campos. · 

' O Sn. J\fAUR1Cio DE L<\CERDA - Que quer V. Ex. ? O Sr. 
:Epitacio Possôa é no Governo o Pedro 1\Ialazarte da politica. 

O, SR. NrcANoR NASCil\'LEJ.'<TO.- Proseguindo, Sr. Presi
dente, como se desenrolavam os aspectos, os episodios novo:; 
d.a questão ? 

c.- vo1. vm . 2-i 

\ ./ 
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E' preciso neste momento i'az~r um recurso .aos elemen
tos clinicos que. nos póQe trazer o illustre profes.sor do Es
tado de Pernambuco, o Sr. A.ustregesilo, que vae declarar si 
clJgo Yerdade ou mentira, tacita, ou e:s:pressamente. 

Ha estados <le consciencia . em que focalíza~ão das idéas 
é o que se chama a rnonoideação,. ·dominando -não. só o. campo 
'da idealizat;ão, como do sentimento, focaliza todas as energias 
para o ponto central da conse.iençia e todos os outros pontos 
da coRsciencia tomam um aspecto mais ou menos crepus-
cular. , · 

Os acontecimentos chegam ao conhecimento como ·meia 
luz do occaso, em que mal delimitadamente; em vagos con-· 
tornos, são percebidos. . -

Assim se apresent-ava· o caso clinico do Sr. EpitaciQ 
Pessoa . .. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Como ru3 senhoras de 40 
annos . 

0 SR. NICANOR. N-ASCIMENTO ...:_., Na ·menopausa. 0 Sr. Epi- . 
tacio ·Pessoa, na ~SUa menopausa politica, chegou .a esse es
tadó. de conscieneia crepuscular. 'roda a ~ma cons_çiencia eu
entrou-se na visite du roi. SI.Ex. , ainda na: menopau-sa. como · 

-as mães de família, que se assustam com o po&sivel fracasso 
de uma grande festa, concentrava toda a sua irritada ener
gia, toda a sua actividade, em torno dos aprestos e apparatos 
de sua ~asa, para que o Brasil tomasse o él.specto brilhantis
simo :que vae tomando" essa fébie em que nos encontramos •. 

. Pois bem, o SI·. Epitacio Pessoa nesse estado de obinu
blação, de sua precaria:._ conscienêia. tornada crepuscular, pelo 
domínio de uma emoção principàl, não via nem os aconteci
mentos economico's, nem os phenomenos politicos que se des
enrolavam e precipitavam . em torno de sua presidencia •. 
Cuidou que podia offender a s . Paulo, ao Sr. Carlosde Cam
IJOS. e Q1le esse gesto ficària impune;· @e a covardia nacional 
determinaria ·que todas as correntes se unissem em torno de 
S .. E~. pa:ra dar combate aos E'Stados da Federacão, que re
presentam realmente os pontos centraes da sua grandeza eco
nomica e, portanto, da suà forca. política, da sua cultura. 

Convidado, porém, o nobre leader -de Pernambuco, a se
gunda surpresa assaltou o espirito combalido do Sr. Epitacio. 
S. EX!., que acreditava ter nivelado todos os oometis, tel-:-os 
igualado, _ na mesma estatura liliputiana da covardia P. da 
subserviencia, encontrou h-omem de dignidade, que lhe .disse 
face a face: ··~Tenho um passado. tenho attitudes assumidas; 
n:ão sou como V. Ex., ®C assume toda e qualquer attitude, 
que varia dellas ·com a maior . facilidade. Eu aguardo a mi
n·ha personalidade. Apresentei uma emenda á Camara. na 
qual se manda que o àssucar deve ser exportado livremente. 
O'u V.Ex:. se submette a esta determinação ou eu não acceito 
a leaderan!{a com que me alicia e offende· neste caso». 

O Sr. Epitacio vo-ltou eu.tão a sua attençãQ doéntiu para. 
este ponto e , appellou paru Minas. Quando avpellou para_ o 
grande ~stado ·de 1\!iD,as ..... • 
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0 Sn. J.\L<\URIClO DE LACERDA - Di::;se que não dormia ha-
\"la cinco noites. · 

O Sn. NICANon !\ASCI.MIDiTô - . . . dizeuuo, conforme in
forma o meu .collega e prezado amigo, que passat>a cinco noi-
tes em vigílias dolorosas. · 

O SR. l\1.\.umcw oE L.~ct:RD,\. ,..._. Estava com saudades do 
Sr. Carlos de Campos. 

· O SR. NrC.-4'{oR NASCIMÉz.;'l'O - !l or isso· eu disse que o Sr. 
Carlos de Campos é o amado - amado dos homen::; e amado 
dos deuses. 

Mal despet:to pelo choque, cumprehendeu '8'. E·x. ainda 
vagamente a sttuação do vacuo em. que se encontrava e ap
pellO}l para !\Iinas. E' p·reciso · notar que, no Sr. Epitacio 
Pessoa, ha dous topetes: ha um ·topete para os operarias des
armados, levantado a cosmetico, at·queado ém alto : Quando o 
levanta, ameaça, brada-«que o não conhecem, que vae mos
trar quem t!. Voces não sabem quem cu sou». Este é o fopete 
contra os opc.rarios inermes, contra aquclles que não podem 
no momento reagir... · · 

Mas quando se encontra deante de S. Paulo, que diz:; 
«Não quero» c · deante de Minas, que diz: «Não acceito a sua 
Ilolitica c, embora preste o apoio geral de manter a ordem 
política e economi'ca do paiz, estou com S. Paulo», o Sr. Pre
sidente bai.-.:a o topete, torna-se docil, macio, fica-lhe ralo a 
brando o cabello, declara que ba «ha cinco noites não dorme~. 
tJUe a sua vigilia é insuportavel e permanente e comparece · 
ante os reis da Belgica, pallido, quasi doente - tal o estado 
de desfallccimento a ·que chega. Nesta situação, pede, supplica, 
solicita, ruja, humilha-se, acceita tudo. Minas, compadecida,. 
então, intervém, opportuna, com o grande sorriso de piedade 
<.lo Sr. ~\rthur Bernardes, que via o bastão sahir das mãos 
da i'nept<J. insolencia para cahir nas mãos da capacidade e da 
energia) via o commando deslocar-se da molenta mão pre
sidencial pal'a o Congresso, realizando a fórma. verdadeira <iG 
governo congressual, ultrajada. pelo Governo unipessoal do 

. Sr. Epitacio. Sorriu, teve piedade e agiu com bondade e pru
úente sabedoria politica. Antes já tinha tido todos QS previ
dent-es entendimentos com S. Paulo; porque é preciso que ~~ 
saiba, _é preciso que se deduza dos factos: quando o Sr. Epz
t.acio Pc~sôa, dentro de sua consdeneía crepuscular, acredi""' 
tava qne ~stava gover·nando despoticamente o paiz, em: mei() 
do alhciamento politico das provindas, já os Estados se ti
nham entendido para organizar a defesa da producção do 
paiz a defesa economica do paiz, que estava abandonada aos 
azar'es da especulação commerCiJll pela iner~ia inconscie~te ~o 
Governo Federal. Nada disso tmha percebido o Sr. Epit.aeiO, 
deslumbrado pelo lucilar das, gambiarras, perturb~do pela. 
visão illusoría de UJl?. paiz que elle suppunha haver l~ventado •. 
para. most.rar ao ~·e1 como sua fa~enda, mas que nao era o 
paiz real que dev!a mostral' ao rc1 Alberto. · ~ngolfado, como 
e:stava, ·nas negociatas tremendas que se· fazia em torno dQ 
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c.redito illímitado, naàa havià per~ebid'o. A vergonhã destas 
esp~rtas .. cavações foi de tal ordem que até funecionarios do 
l'vhmstcrw das Rela~ões Exteriores . protestaram, . em memo
randum ao Governo, contra as despezas feitas por bilhetinhos 
e_ notas do gabinf?te, seiD. regular escripturacão. Mogado em 
todas essas negociatas, como a dos tapetes desta Casa, com
:prados a 87$ quando-custam 35$, .no mercado, a dos automo
:veis Caliliac, comprados a 37 contos, quando são offereeidos 
na praça a 26, S. Ex. percebeu o estado em que se eneontra
Ya, de iliusão e inconsciencia. Tinha perdido o contrôle da 
situacão política-. Já não era mais sinão o imperador do Di
:vino plantado no Cattete, fazendo figuracão, representando de 
chefe, quando não chefiava cousa alguma, e ainda se acredi
tava o poder unico. Realizou então o que está. documentado no 
telegramma paulista, que é precisamente o attestado de obito 
político do Pré:sidente Pessôa. Não me quero referir- ao attes
tado de obita pbysico, porque issc apa.vora.ria ainãa mais a 
~- Ex .• qlJ.e atirou para o extremo norte o Sr. Reis de carva
lho pelo simples uso de uma phrase de aparente ameaça. e· 
era , só de critica pessoal. O Rio Grande do Sul sabe oomo 
isso se passou: sabe por que se desterrou para. tão longe o 
Sr. Reis Carvalho. E' que se fallou em mortes. E o Sr. Epi-
tacio vive apavgrado com as morte.s. . . · 

O Sr. Epitacio lembra a historia do marselhez e a sar
dinha. _.Não sei si a Camara conhece. 

Cel:to marselhez achava-se no porto e resolveu inventar 
uma grossa mentira. Veio a um Sbip-chândler onde estavam 
reurü~os diversos companheiros. e di~e: Acabo de ver uma 
sardinha de qUasi um metro de extensão boiando sobre a agua 
do porto interior. O hespanhol quiz vez;. foi ao~porto e vol
tou dizendo : d:s verdad; apenas ha uma illusão, não é de 
metro o tamanho da sardinha, roas de . metro e meio. E, em 
pouco, diversos· barcos foram ver a sardinha. e quando volta
ram e deram· as dimensões da imaginaria sardinha, o primeiro 
marselhez, levantou-se agitado e disse: «:quem sabe. si nâ!) .~ 
verdade?:» Assim é o Sr. Epitacio Pessôa: mandou a pohma 
espalhar bc-mbas pelas quitandas do Rio de Janeiro .•• 

O SR. · MÃURICIO DE LACEI\DA - E pelos mictorios. 
O SR. NIC~OR NASCIMENTO - ••• o·· anarchismo inyenta

ô.o pelo Sr. Epitacio tem um earacferistico interessante., 
. 0 SR. MAURICIO DE LACERDA -· E' contra. nabos. e tomates. 

O SR •. Nrc.Al'o"OH. NASCB:l:EN'Tú - O anarchismo inventado 
pelo Br .. E;pitacio Pessôl:l. só. põé abatxo portas de quitandas e 
biombos de mictor~os. De .modo que a revoluoão ·social que 
querem fazer estes anarchistas é 'a destruição das quitandas 
com esses apetL-eehos a que se referiu o nobre Deputado pelo 
Estado do 'Rio de J~neiro. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA --- A:petrecbos, não; legumes. 
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O SR. Nw.won NASCIME!'tTO - Não se viu ainda uma das 
famosas bombas anarchistas f e rir ou matar alguem. O Sr ·: 
Epitacio, que mandou atirar as bombas para, simulando es
tado de alarme, determinar a prisão de operarios, depois, no 
silencio do Cattete, dentro de sua consciencia crepuscul~~ 
qual succedeu á do marselhez, começou a pensar que as bom-. 
bas eram de verdade e vive apavorado! 

- Voltemos, porém, ao telegramma. Constava elle que não 
mentiu .o Sr. Carlos de C~mpos. . 

O Sr. Epitacio tinha dito, conforme o Jmparc.ial, :ne ... 
nhuma nota df3 emissão sahiria; os effeitos do projecto estãô 
produzidos; o café não cahiu mais e o carobío tambem não foi 
á casa dos · 6; portanto, não se precisa mais do projeeto; está' 
liquidada esta . .questão do projacto. Depois mandou djzer na 

·varia, que incluirei no meu discurs·o, que era assim mesmo' ·· 
que os e.ffeitos ·do projecto estavam produzidos e que na nota 
do ImpárcíaZ. só havia um exagero; que o Sr. Carlos de Cam
pos tinha mesmo concordado; carta do Sr. Carlos de Campos 
fôra uma surpreza. Depois - desperto - ficou apavorado e 
acceitou o que? Acceitou o qut> diz o Sr. Washington Luis 
nos snas linhas ímpeterritas e ·seguras de homem de bem, de 
homem positivo, qm~ não quer que nenhuma duvida. fique 
sobre a expressão real dos acontecimentos, affirma. d)esda 
que volte JÁ á. discussão, sem. intuitos ptot~latorioi, o pro
.iecto de defesa da. produccão nacional, podeis continuar como 
leade1', deveis continuar como leader.» Passou-se o_ que des
crevo: o Sr . Epitacio, surprehendi.do, submetteu-se. Não ha, 
portanto, ·um áccôrdo. O · que ha pcrsitiva, clara e nitidamente 
affirmado é o se,ouinte: o Sr. Epitacio da Sihra Pessôa, com 
a· sua famosa energia, a tal que disse que · o não me conhe--

, ciam _ - capitulou sem oondicões: 
·· Verificou que era o capitão que não cuidou, cahiu em 
panico. 

Entregou ao Sr. Carlos d;, Campos as armàs e o bastão· 
que estavam no Cat.tete e -foram transferidos para o Congresso· 
Nacional, sob o controle do honrado e energieo Presidente de 
·Minas e do energico e honrado Presidete de S . Paulo. Estes 
Jlão transigiram. em nada de . seus propositos primitivos.; 
O Sr . . Carlos de Campos não recuou um centimillimetro da 
sua actua<;-ão primitiva. · Nunca manifestou ao Sr. Epitaeio 
concordar com a protellação. -~eba essencial, àbsolutamente 
essenci<ü que !'e proteja .lá, sem intuitos protellatorios, sem 

. ·nenhuma demora, a producção nacionaL . 
Quer que esf.e·- projecto volte já á discussão. contra o qne 

t.lnha. det~rminado o u.kase do Sr . Epitacio PessOa. 
Mantém o seu proposito inicial. 

. Não. acceitou~ jamais os pr~-positos aleatorios do Sr. Pre..-
stdente. ' .· . . · 

Este. ou precipitou-se no entender o que lhe aprazia,. 
a~plicando o quod vodumus, ou mandou propositadamente 
mentjr o Imparcial. · · 
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lsto está nos factos . Vive nas formulas decisivas <lo te
legramma. E ha mais: como o Sr. ·washington Luis é ·um 
homem que eaminha sr:mpre em linhas rectas, quebrando 
todos os obstaculos e não tergiversando sobre os seus pro:
positos, mas que. tambem sabe que o Sr. Epitacio da Silva 
!Pessôa não é um homem desse feitio, mas, ao contrario', é um 
zig-zag politico, zig-:1.ag poilico, do qual podem dar noi.ieia 
os tres illusl.res representantes do Paraná, lançados ao com
bate contra o Governador daqueUe Est.ado. pela insinuação do 
.Sr. Epit-acio Pessôa. e, depois, abandonados na · estrada; e 
ainda de que poderãe dar noticias, e a darão com a. maior SP
gurança, . daqui alguns dias os representant.es do Amazonas. 
t.ambem por S. Ex. atirados ao combate, para, depois, serem 
::~bandonados na est.ra.~a. como destroços da vi~toria de outrem; 
o Sr: Wa$llington Luís, que sabe que o Sr. Epitacio, em um 
dia, combina uma co usa com o leader e manda· o projecto á . 
Camara, para, depois, desautorizai-o pelo Imparcial, doola- · 
rou em seu telegramma. ~e modo que fique como documento 
irreroovivel, caracterisando · a sítuacãó c a solu~ão, · cque .o 
projecto vem .]á para n. discussão» . E mais: como a. tortuosi
dade do Sr. Epitacio Pçssua, poderia, mandar ao depois, pro
telar com discusões e emendas, o projecto, na Camara. de
clara que «não admilte intuitos protelatorio~». O Sr. Epita.
cio pôdt> ler o caracter torf.uoso quo quizer, mas com ·ene não 
póde t.er actuação tortuosa, porque o chefe paulista não tolera 
.intuitos protelatorios. . . 

Felizmente. Sr. Presidente, ainda ha, no Brasil, homen,; 
·dP. tal tempera; ~ posso dizer assim rleante do Sr. Carlos de 
C:unpos. porque S . Ex. , melhor do que ningu:em, póde de
clarar á sua consciencin <>.. á -Qamura, que nunca. o cortejei. 
nem a nin,"'l..lcm; felizmente ainda ha homens da estatura. do8 
Srs. Carlos de Campos, Correia. de Britto, Bernardes e Washin
gton Luis. 

A8.sim. o Sr. Epitucio da Sil\ra Pessôa passará com guas 
opulP.ncias, luxos e collares. mas o Brasil continuará. a. seguir 
c. rumo glorioso que lhe marcam seus estadistns. 

Dou parahens :i Camara e á Nação, por termos desse epi
sodio t.irado uma grande vantagem: . c · 6 que o bastão do com
mando do ~overno real da .. Republica deslocou-se dos quartos 
baixo:; do Jlalacio do flat.f(1f Cl para o Congresso Nacional. QUC' 
de ora em diantt> r«;alir.arú o Governo ecngressonal, t ão bem 
descripto, pelo proJessor\Vilson . ·um livro admiravel. ao quaL 
quando, no governo ' S() quiz afastar surtiu cs tristes effeitos . 

. Não quero findar, Sr. Presidente, sem~ umas breves p~
lavras sobre factos flUe caracterisam ainda a pequenez, a in
si~nificancia e a intensidade pe~onbenta "dos odios do Sr. Epi-
.íacio da Silva Pcssôa. · · · 

· Não ha quem ignc:re, que foi de uma tribuna hoje sagra- · 
<ia, r.omo um pulpit.o muif.(\ alto. em Buenos Aires, que o Sr. 

· , Ruy Barbosa, relativamente ao qual P.U tambem sou insuspeito-· 
pror.lamou ('m oral)ãc· fulgmant<', a quaJ transpoz com o mesm() 
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fulgor e n mesma g.toria os oceanos e illuminou o mundo, em 
urna hora de emocões e de combates os grandes pontos de 
vista humanos da guerra. ·Não ha $lem não saiba que foi Ruy 
Barbosa quem, com alma vivíssima Jlamejante de enthusiasmo 
e de belleza, representou perante o mundo, com mai~ 
prilho e intensidade, o sentimento brasileiro em prol dos ama
dos ,que pleiteavam pelo direito contra os germanqs que se 
batiam pelo predominio da força ..• 

0 , SR. PAULO DE FRON'TIN - Muito bem. 
O Sn . Nrc..-\.""OR N~<\.SCIMF..NTo- .•. não ba como dissimular 

a proeroinencia espantosa com que foi representado o genio da 
Jatinidade, pelo .prodigioso podm· verbal e insupei'avel capa
cidade do grande brasileirc·. Pos bem; nesta hora, na qua! o · 
Brasil recebe o homem. que é realmente a expressão suprema 
dessa víctoria; porque si a ditadura militar germanica tivesse 
vencido a Belgica desappareceria, em toda a organi~ação d(>. 
progra.m]lla official de -festividades. de homenagens, não houve 
um unico loga.r, um fugaz momento para o Sr. Ruy Barbosa. 
S. E~. havia df\ :ficar recluso no seu leito de doente. :recolhido 
á sua casa de enfermo. Sua gloria precisava ficar escon~ida e 
apagada . · O fulgor da sua personalidade insuperavel, extraor
dinaria, t.eria de ficar dissimulada na sombra. a mais profun
da e espessa. por que só mesmo as personalidades como Ruy 

/:Barbosa, ficando encarceirados nas trevas, poder-se~hia fa:r.e.r 
rl'fU lgir a pessoa do Sr. Epitacio. 

E. assim. queria o Sr. Presidente da Republica. que_ fosse 
at.é o final. Ao em ·vez de s~:~r o Brasil representado pelo em
baixador refulgente de Haya, pelo espantoso homem publico, 
que é o Sr. Ruy Barbosa, com seus defeitos e suas bellezas, 
com seus erros e suas grandezas - porque não recuo de ne
nltuma das palavras que tenho dito sobre S. Ex., ma8 não 
quer isto dizer que lhe negue o extremo labor a fulguracão 
cfuscante- que Jhe dá o primado no Brasil. 

Que se- apertasse um, muro espesso de treva em torno do 
irumenso velhinrol Que lhe não surgisse só a estatura f!e 
1m,25 fio Sr. Epitacio Pessôa poderia apparecer. Bastaria que 
.snr~;-isse Ruy Barbosa com a nureQla fulgida de Haya .e de 
Buenos Aires para que S. Ex. o Sr. Epitacio desapparecesse. 

0 SR . MAURICIO DE LACERDA - Peço a .palavra. 
O SR. Nrck'l'OR NASriMENTO - E S. Ex. tratou de fechar 

completamente uma._ espessa cortina, atraz da qual :pensou que 
. se consérvasse o Sr. Ruy Barbosa. · 

·Mas, quem poude, até agora, encobrir o sol? EU e por si 
fulgura e il'radia. O Sr. Ruy Barbosa 'dirigiu- ao representante 
<lc Rei dos Belgas estas palavras de erlrema belleza, que não 
prec•iso ler. porque requeiro a sua transcripção no meu di-:;-
.curso e pe~:,o que fiquem nos Armaes. ' 
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Mas, ha nellas uma linha quE: se destaca -por ser uma ex
pressão cortante de extraordinaria de verdade. E' ' quando 
S . Ex: . diz : ' 

«Au milieu des pompes royales dont la Républigue ' 
Brésilienne cherche à s'embellir, pour répondre à l'hon
neur inestimable de Ia pr~sence, cllez nous de ces deux 
.nguréS immortelles j'se esperer que, plus grands 
encore :par leus bonté que par leur héroisme, ils 
dignercnt bai:sser un instant leurs .ieux jusqu'a mon 
ob~curité pous accuillir 'd'un regard 1'humble hom-

mage d'admiraticn- et d'enthusiasme du dernier des 
brésiliens. qui cespendant n'est pas le dernier des anis 
de la Belgiquei·. 

Ninguem ignora· que o Sr. Epitacio PessOa poz sempre as 
mais getrp.anicas restricções á nossa adhesão aos alliados, e 
que foi, tambem .. a ultima hora, que adheriu para lucrar, 
cot'no tem sido o pro{item· de tudo no Brasil, e é o profiteur 
polit~que de la (JUcrre au Brésil ·. . . · 

S. E.'t:., r ealmente, ha de se sentir attingido por est<ls 
pnlaxras: «. _. que ceperioant n'est pas" de dernier des amis .de 
In Belgique, ~. , · · 

Toda. a gent.e sabe que .o dernie.r des amis de la Belgu/ue 
é o ·sr. Epitacio ·Pessoa. De enthusiasta amigo da civilisacão 
tedesca S. Ex. passou rapidamente a ser o maior dos amigos 
rlo Rei Alberto. 

E já asp~a ~ realeza .. _ 

Delle conta-se este episodío: 

Ante-hontem, visitando a Escola de Bellas Artes, em
quanto, no liyro de presença dos visitantes, o Rei assigna.va 
Albert e a ra~nha usignava Elisabeth. o Sr . Epitacio Pes~a. 
Presidente da Republica dos Estados Unidos: do BrasjJ, M~ 
signava, tout cottrt - Epitacio . .. 

O Sn. MATJIUCIO oro.: LACERDA - Tio· .Pita. 
E' verdade QUE)' :o publico traduzia este Epitacio por TiO 

Pita, unico com -que :d' Sr. Epitacio se tornou popular e corre 
nas cançonetas da rua, já entrando pelos corredores dos thea
tros por .secções ê·nas estrophes burlescas, que se cantam com 
musica pop1,.1lar nas alfurj'as. . . · · · · 

'Estú ho.je, bem . mais lcnge a gloria de S. Ex. da do ve
nerando , e glorioso enfermo. Mas ha uma- differença · na 
direcção que seguem os dous homens: um redimido fóra dos 
partidos, além das Jiaixões, sobe sempre. A gloria dÓ Sr. Ruy 
BarbGsa deE<pidn dos aspectos de lutá, nacionalisa-se, cresCe 
para o sol. e a do Sr. Epit.acio desce para os negociatas. 
(~1fuito bem; muito bem. O orado1• é muito cumprimentado.,)J 
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DOCUMENTOS A QUE Slc REFERE O OR.ADOI1: 

· O Sr. Conselheiro R.uy Barbosa endereç.ou a seguinte 
carta ao Ministro da Belgica no Rio de Janeiro: 

<~:Palrp:yra, le ~W· septert:lbre i 920. 
Excellence. 
Convaleseent d'une Iongue maladie, qui m'éloigne de Rio 

je ne saurais, néamoins, -oublier mes. devoirs Ies Auguste~ 
SouYerains, qui, dans ce moment, remplissement. mon pays 
du bonhenr de leur visite. · 

Au millieu d~s pompes royales dont la République Bré~ 
sílienne oherc-he á s'embellir, pour répondre á l'honneur ines-' 
timable de Ia présence chez nous de ces deux figures immor
telles, j'ose esperer que, plus grands encore par leur bonM 
que par leur héroisme, ils digneront baisser un instant leurs 
ye.ux. :jusqu'á mon obscurité., pour accueillir d'un regard 
l'umbl.e hommage d'adroiration et d'enthou:::iasme du <iernier 
des brésilien, qui cependant n'est pas·le dernier des amis 
de Ia Belgique. '\ 

Il ne l'a pas ignorée, 1ôrsqu'elle saignait elouce sur la 
croix: de . son supplice. pour ne la re~onaitre .qu'aprés sa r~ 
surrection dans la puissance de son droit et dans le rayonne-
ment de sa gloire . 

Ces paroles émues p.e traduissent donc qu'un sentiment 
ancien: l'amour Ioyal d'une noble cause,. .que la foi d'lllll 
croyant embrassa lacerée et m~connue dans les beures d'an
goisse, et qu'il se sent bereux de retrouver aujourd'àur 
victoríeuse et couronée. 

Veuillez bien, M:onsieur le M-inistre, agréer l'expressiOri 
Sincére· de ma consideratil)n. 

A Son Ex:cellenoe Monsieur Hobyns de Schneidauer, En"'" 
'Vú:Yé Extraord.inaire et Ministre Plénipotenciaire de Bel-

gíque.> 
(Signé) Ruy Babosa., 

Traducc~Q : 
«E.x:celleno ia, 
1Jonvaleséente de longa en1erm1óade, a qual me obriga. (lj 

afãstar-me do . Rio, não podeda eu, em 1todo caso. es. quecer 
os meus deveres para com os Augustos Soberanos· que, neste 
momento, dispensam á minha Patria a alta distincoão <le sua 
visita·. · 

Em meio as pompas reaes, com que a Repulllica Brasi
leira procura adoirnar-se, para corresponder á inoomparavel 
honra· dá .presença. -entre n6s, des~es dous vultos immortaes, 
cuso esperar que - maíorés ainda por sua bondade' do que 
por· seu heroismo - elles se dignem baiJtar um instante,_ os 
Geus olhares até á minha obscuridade, acolhendo a hum1làe 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2410612015 12:53- Página 27 ae 129 

homenngem d~ admiração e enthusiasmo de quem, ultimo dõs 
i:lrasileiros embo.ra, nem por jsso é o .ultimo dos ·amigos da 
Belgica. 

·Não a olvidou, .quando ella sangrava. cravada á eruz do 
supplicio, para · reconhecei-a sómente depois de sua resurrei
çáo, em roda a pujança de s~u direito e plena irradiação d& 
sua gloria. 

4s phrases ·commovidas, ::te que estou usando, traduzem 
apenas· um antigo sentimento: o ~mot' leal e ded.icado a uma 
nobre causa, que a fé arraigada de um crente ;~.bra~ou, quando 
la~erada hoje, victoriosa e consagrada. · 

Queira. V. Ex., Sr. Ministro, acolher a exPl'e!s~o sht. 
Mra. de mi~ ··. consideraçlo. - lttt'Jt BtJ:rbo8a.. • 

«Conselheiro Ruy Barbosa - :Palmyra (official)· - Rio, 
·setembro, 21. - 15 horas - Sa Ma,jesté le · Roi serait trés 
·désireux de recevoir pendant son séjour au Brésil l' illustre 
orateur dont la parole écl(){fllente s'est élevé si nobélment en 
faveur de la cause du droit et d:a la Belgique. 

Sa Majesté espére qu.e l'état de s::mt de Votre. Exeellenca 
ne sera pas un obstacle á la realisation du <lésir qu'elle m'a 
chargé ·d'avoir l'honneur de vous e~rimer de sa :-part. - Le 
sE>r.rétaire du Roi , ·.i\fa3: Léo Gérard.» 

«Palmyra, 22 septembre, 1!}20· - Monsieur ·1\fax Leo Gé
r.ard, secretaire du Roi - Rio - .:rai reou hier á neuf heu
res du sair le télégramme, que vous m'ave21 fait l'thonneur 
<le m'adresser de la part de Sa Majesté le Roi des Belges. 

J 'ai lu avec une proi'onde émotion cette depêche. sim
pie et noble comme l'Au:guste ·souverain, dont ·la génerosité 
m'éléve bien au dessus de ma condition vulgaire et de ma 
Vl'esque nulle valeur. 

·Mon .dépar't serait immediat, en obeissance á l'ordre de 
tS:t Majesté, envers -qui l'ai dans mon cceur nu culte d'admi
l'at.ion. Malheureúsement .pour moi dans se moment il me ser
rait tout-á-fait impossihle d.e faire á moureau le voyage que, 
;'i'ai fait il y a deux jours en des conditions ·tres pénibles. 
D'état ·de ma. santé ne me le permettrait point. Mais le àésis 
de Sa 1\la.jest.é ét.ant de me recevoir, comme vous dites, pen
dant son sejour au Brésil. je compte que se volonté $éra obéie; 
a:mis que lors du retour de son excursion au..~ E'tats Brésiliens 
,i'éspere de pouvoir me rendre á !'insigne honeur de son ap
pel, tel que vous l'exprimez, avec l'empressement d'une ser
viteur dévoué et d'un vra.i enthousi~ste . - Ruu Barbosa.». · 

T'l'rJJJ:ucção 

. «Conselheiro Ruy Barbosa - Paimyra .- S. -M. o· Rei 
tem grande desejo de receber, durante sua. permanencia no 
Brasil, o illus-tre orador, eu.ia .palavra se elevou, tão nobre-: 
mente, em favor da causa do Direito e da Belgica .. 
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S. M.·· espera que o estado {}e suude ode V. Ex . não será 
um obstaculo á realização do desejo, que me deu a honra de 
communicar a. V. Ex . de sua parte. - O secretario do Rei. 
'}}fa.--c Léo GéTard.». 

«Palmyra, 22 - Sr . . Max. Léo Gérard, secretario do . Rei 
Rio - Recebi hontern á.<; 9 ·horas -da noite o tele81'amma, 

que me destes a honra de dirigir da :parte de S. ~L o Rei dos 
·Belgas. 

Li eom profunda emoção esse despacho simples e nobre 
como o augusto soberano, cuja generosidade me eleva muito 
a cima de minha condiçã"O vulgar e do · meu · quasi .- nullo valor. 

Minha partida será immediata em obedienda á ordem de 
B. :M:. -por quem tenho no peito o culto da admiraoão. 

Infelizmente para mim, neste momento, ·seria de t.odo im
possível fazer uma. viagem em condições tão penosas como a 

- que acabo de realizar, ha dou!'. dias_ 
O estado d e minha. saude não m ' o permittiria de modo 

algum. l\las sen-do desejo <ie S. l\f. receoer-me, como dizeis, 
durante a sua permancneia. no Brasil, conto -que sua vontad~ 
será obedecida; pois que, depois do regresso d.e sua excursão 
aos Estados <lo .Brasil, espero poder attender á honra insigne 
de seu convite. -com a efi'usão de um servidor devotado é d~ 
nm verdad·eiro · enthusisf..a. - ~tt.y Barbosa:~. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr .. João Elysio. 
'(Pa?tsa. ) 
· Não esttí presente. 

Tem a palavra o Sr. .Mnurieio de Lacl:':rda. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (" ) - Sr. Presidente, antes 
rle comeoar o meu d iscurso. insiro em seu exordio a lista dos 
.operar i os presos. pela Polic!a · da Capital F~deral, em regosijo 
:pela chegada de Sua Majestade o Rei da Bellrir·n.. 

E ' a seguint e : 

~Constando a esta Federacão que o Sr. ChefE' de 
Policia decla;rou não existirem, entre os pre1;1os. opera
rios - vimos n publico protestar indignadamente con
t ra semelhante falsidade, e ao conhecimento do pubtico 
levamos a lista· dos encarcerapos, com suas profissões e 
circumstancias em que foram presos . A maior par-te 
delles foi arrancada ao p.!'Oprio trabalho, como se yerá 
abaixo. 

c· ) E ste discur so não foi r evist.o pelo orador. 
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.... 

Not.eAse que muiws são os detidos cujos, nomes não 
sabemos. e dos quaes não recebeinos qualquer infor-.-: 
maj}ão. A relação a. seguir, porém, rigorqsamente :feita, 
dá. bem a menida da perv~r.sa e insidíosa falsidade po~ 
licial. 

Eil-a: 

Adalbe!l'to Vianna, pardo, 28 annos, brasileii'O, bar-: 
beiro, casado, · tres filhos, residente: na rua V.idal de Ne_. . 
greiros, preso ás i i horas em seu trabalho na rua. Frei · 
Caneca. 

Americo de · Castro, branco, com 23 annos, · partu_. 
guez, marceneiro, ca~do, com tres filhos, residente na 
rua dos Iuvalidos, com 10 annos de residencia no Bra-. 
sil, p:reso no dia 11 do corrente na porta de sua resi ... 
dencia. ' 

. Cons_tantino Ramos, branco, ·córo 41 annos de idade, 
portuguez, e~tucador, com tres filhos, residente na rua 
Delphina n. i5. com ·16 aunos de resideneia no Brasil, 
preso no dia 17 do corrente ao sahir de casa para o 
traba1_ho. _ 

Amilca~r dos Santos,. branco, 20 annos de idade, por-: 
tuguez, barbeiro, solteiro, r:esidente na rua General Be
legarde n. 97. com oit() annos de resídencia n<l B't'asil, 
preso no dia 13 do <:orrente em sua residencia. 

Domingos Passos, pardo, com .30 armos de idade, 
b-rasileiro, carpinteir o, residente em Campo Grande, ca
sado, preso no dia 10 do corrente em Entre Rios, e re-' 
mettido para a Repartição Central do Policia desta 
Capital . . 

Alcino ··Machado, branoo. com 25 annos de idade, 
solteiro. porluguez, giirçon~ r esidente na rua Visconde de 
Sapucahy n. 32, com 12 annos de :residencia no Brasil, 
preso no dia . . . do corrente, em seu trabalho na r ua do 
Ouvidor n. 8. 

Pedro Matera, branco. c&m 49 annos de idade, ita .... 
liano, typographo, auxiliar da administração da Voz do 
.Povo, casado, eom cinco filhos, residente na rua Felippe 
Cam81I'ão n. Si, . com H annos de residencía. no Brasi'l,
preso no dia 15 do corrente ao sahir do trabalho .. 

Gastão Pires. branco, com 21 annos de 'idade, typo
grapho, casado; residente em ,raoa;répaguã. trabalhando· 
na typographia deste .iornal, preso no dia 13 do corrente. 

Francisco Rermain. branco, com 27 annos de idade, 
. revisor, trabalhando na redaccão deste jo:rnal. so1teíro.-
preso no dia 16 do, corrente. . · 

. Adolpho ~usse, branco, 26' .annos de idade, brasi..o 
le1ro, mareene1ro, redactor deste jo:rnal. solteiro. resi• 
dente em Honorio Gnrgel, preso no dht 't3 do coúente., 
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,\.nlonio Pedro, bl],Jl.CO, 23 annos de idade, _POI'tt!-
guez l>arbeiro, solteiro, com nove annos de res1dencm 
no Brasil, preso no dia 16 do .'corrente'. 

Juvenal Leal, branco, 30 annos de idade, 'portuguez, 
pinLoL', casado; :residente na rua Marquez de Sapucahy 
n. 8, com 12 annos de residencía no B1·asd, preso no 
dia 13 do corrente, em seu trabalho. 

Pascoal Siciliano, branco, · com 33 a.nnos de idade, 
brasileiro, sápateiro, viuvo~ com quatro filhos, residente 
na rua Mau:rity n. :16, preso . no dia 10 do corrente, em 
seu trabalho na rua da Constituição n. 1L 

Bartholomeu Mauricio Wanderley, moreno, com 27 
annos de idaJer, brasileiro, funileiro, preso no dia i4 do 
corrente, no trabalho. · . 

Joaquim Alves Ca.rneiro, branco, C()ID 35 annos de 
idade, portuguez, . serraUie,iro, ' solteil,'O,· COII1 i9 annos de 
resíde:pcia no Brasil, preso · no dia 18 do corrente,. .no 
t.rabalho. · · · 

Luh Vignardi, bra;nco, italiano, ser,ralheiro, casado. 
Minervino de Olive"ira, !llOreno, com 30 annós de 

. idade, brasileiro, marmorista,· casado, com tres' filhQB. 
reside:nte na ~strada da Paviiõa n. 156, p;reso no dia 1.2 
do corrente, ás 3 horas da. tarde, na porta da. o.:{:fic.ina. 
onde trabalha na rua do Senado n. 61. 

lmtonio Pereira de. Oliveira; . braneo, com 33 annos 
de idade, pôtrtuguez1 barbeiro, casado, preso no dia 18 
do corrente. · 

Xavier ·Fernandes, branco, oom 38 annos de idade, 
hespanhol, padeiro, solteiro, com 1.0 annos de residenoia 
no Brasil, preso no dia i5 de agosto proximo pa.seado. 

Jos~ Ferrão~ branco,. com .40 annos de idade, hes-
panhol, canteiro, solteiro. · / 

.José Magalhães de Barros, branco, wm 53 annos de 
idade, port~~ez, padeiro, solteiro, ·residente á rua 'Ba
i•ão. de $. Felix, com 42 annos de xesídeneia no Brasil, 
preso no dia 20 do corrente. · 

. José de Almeida, branco, · com 28 annos de idade, la
. vador de · carros, casado, con;t um ·filho, com seis annos 
de residencia no Brasil, pre.so no dia 1.4 do corrente. · 

Sote.ro Abrantes, branco, porl.uguez, sapateiro. ca
.sado, com tres annos de residencia no Brasil, preso no 
dia 17 do corrente. ·. . . 

·· Antonio da Costa Gomes, J2intor . . 
Rufino ·:..\.Q,tonio de M~ttos, pedreiro. 
Antonio Jusé dos Santo~, pedreiro . 
.Toão Marques de Mello; paderro. . · 
Abilio · Lopes da ~lva; · padeiro. 
Joaquim Alves de. Oliveira, padeiro. 
~Iauricio Froes, padeiro . 
Julio Heitor, padeiro. ' . . 
José Esteves, empregadp nç commereio_-: , 
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Antonio Alves, brasileiro, culinario t.er.restre. 
Manoel Pereira de Mello, brasileiro, taifeiro. 
Alexandre do Nascimento, brasileiro, taifeiro . 
Alfredo Bittencourt, brasileiro, taifeiro . 
Miguel A.rêas, brasileit>o, · taifeiro. _ 
Felix do Nascimento, b.rasileiro, eulinario maritimo. 
João Principe, brasileiro, culinario marítimo. 
Rio ·de Janeiro, 22 de setembro de 1920. -A Com· 

1nissão Federal., 

'l'enho insistido mnltiplas "~ezes nessa. politica de bor-
doada de cégo. · r 

O Sr. -Presidente da Republica, na incontinencia. de seus 
pequeninos rancores, está seme~ndo sómente odios e, por isso, 
odios col-herá, entre as classes operarias. 

Não ha motivos para que esteja recluso, det.idos. é.esde a 
chegada do Rei da Belgica, meio cento de operarios desta 
cidade. Nem uma desordem, nelll: um conciliabuló, nem um 
gesto attentatorio da segurança publica houve; por prev.iden
cia, por- excesso de previdencia apenas, mantém o Governo da 
Rcpublica presos esses tromens~ ~"" 

P(}is bem, Sr. P,resicente, 'neste momento de regosijo pela 
vinda do · Rei da BeJgica, eu não quereria collooar aos olhos 
de Sua Majestade, filho de uina nação ·· culta, que, como a 
Italia,- é uma das mães do direito na Europa, esse cspectaculo 
degradante da nos::a política em materia de · Governo. 

Más as gehcnnas das deten~-ões -e correcoões, com os pm
ccssos de verdadeira civilização judi;ciaria, que protelam a 
reunião da Côrte de Appellação para decidir dos habeas-cor-

\ pus.; a remoção dos preços, de ltacurussá para as colonias 
concccionaes, de detentos por crime cornmuin; o abarrota
mento das . prisõc::, na Delencão c na Córreccão, de homens 
.sem çrime, ·individuo:; pela policia arrancados do seu tra
balho, 5em a meuor articulação, sem um unico artigo d.e li
beBo eapaz de ser 5uslentado em publico eontra ellcs : isso 
Lu do, Sr. Presid~ntc, está assumindo os ares de. uma provo
ca~,;.ão, que nós outros, espirito~ liberaes, receberemos para 
liquidar no saldo de contas. 

O Sr. Presidente da Republic.:a tome nota: a crise que o 
ameatja ~ muito mais tremenda do que aquella que annuneiam 
o:; jornacs e lhe é traduzida ·por seus aulicos. 

Ess!t ct'ise é fundamentalmente moral e provém co verda
dejr(} anachronismo que representa o· pensamento do passado 
em fac~ ás ·aspirações futuras, que estão queimando á alma 
popular. · _ 

Sr. Presidente, eu quereria ·guardar silencio. emquailto 
Sua Majestade, o Rei· da Bclgica aqui estivesse, sobre a nossa 
ínfima e miscravel orienLat-ão interna; mas aeredito que o 
Rei, que estiá, sendo consagrado na alma popular; menos como 
Chefe . de Es~ado. qu,e ~0~9 expC)~nte de ~ pa"iz que se fez . . . . . . -
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:eymbolo ·da liberdade e do direito. não pôde, não deve ser 
prostituido na sua fama entr~ nós pelos actos de prepoteneia~ 
de absolutismo da presidencia da Republica. 

N-estas condições, inCluo o protesto da Federação dos Tra
balhadores contra semelhantes prisões. Elle trás a nota 'êlos 
presos, como acaba de vêr a · Camara, e está redigido em 
tel'mos que poc!.em'figurar nos Amiaes. 

Passando, Sr. Presidente, ao outro assumiJto que me· 
trouxe á tribuna, não .Posso, sem emo~ão e ao mesmo tempo 
ferido da mais dolorosa vergonha, deixar de trazer ao conhe
cimento da Camara o cuídado.extremo com que os protoeollos 
do Ministei'io do Exterior firmaram a sentenÇa de proscripção· 
politiea de um dos maiores vultos, . justamente da questão <!os 
alliados no Brasil, o ·Sr.. Ruy Barbosa. Banido das posicões~ 
hostilizado para ella.s, guerreado em todos os sentidos, esse. 
advogado inconcusso da liberdade, pae da democrMia brasi
leira, se vê· neste momento, occulto e refugiado em um re
canto liberal· da tradicional terra. mineira, como um verda
deiro foragido das perseguições politicas, âa mesquinha e ta
c:anha orientação epltaÃlista. · 

E', para o Brasil, Sr. Presidente, uma- vergonha que~ 
quando os outros paizes foram buscar os Wilson, os Clemeú
ceau, os Léon Bourgeois, todos os seus grandes ·homens que 
tinham dirigido a guerra, todos os que tinham ·pleiteado pela 
significacão moral, política e j11ridica daquelle prélio san
grento, · esconda justamente a vos prophetica e oraJCul~r da 
nossa democracia. no sent1dc da: defesa da causa da liberdade, 
da causa do direito no occidente europeu. E justamente, ·Sr. 
Presidente. - · contraste que, pelo confronto, faz sangrar a 
alma brasileira - é o Presidente germanophilo, membro· da 
Commissão de Diplomacia. do Senado, que, quando o Sr. Ruy 
Barbosa, nessa Casa, lev-antava o protesto -contra as violencias 
e barbaridades da invasão germanica: é o membro daquella. 
Commissão, que, surdo a esses protestos, fugia de se apresen
tar na discussão das leis de guerra. e de dar o seu voto ás 
medidàs para que o Brasil entrasse na belligerancia, · manifes
tando, assim, a sua clara e directa pendencia para os allemães • 
• ; esse o Presidente que decreta a proscripção do espirito u ... 
bel'al que combateu a prepoteneia militarista do Imperio Ger-. • f . mamco _ . . 

Eu o declaro sem emphase: ·não t.omei parte, contra o 
povo allemão, no debate d~ssas leis: mais de uma•voez defendi. 
contra restricções impensadas; o <direito dos · indivíduos ger
rnanicos residentes em nosso paiz; em plena· guerra. · • · 

Participei, . sim, da deelara'cão de nossa . belligerancía, 
con,tra o~ sonhos imperialistas e a .. política militarista do im
. pera(lor da Allerilanha; e foi precisamente. contra e5ses sonhos 
c política semelhante que o paladino da democracia brasileira. 
ergueu a vot em Buenos . Aires, · e, sempre ' inipert.erritó~ no 
Senado da Republica,. na imprensa, ·em conferencias, orientou, 

. <~oro a mentalidade verdCJ,deiramerite imprégn"da. das luzes di-o: 
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vina.s, a poli~ica h,tternaeional do Brasil, até o acerto final da 
nossa collaboração na luta. . 

_ E o afaatamenLo, agora, do Sr. Ruy .Barbosa, é a muti
laçao dos contornos da· nossa democracia; e '8. proscripcã.o do 
Sr~Il.uy Bar.Qosa é· a submissão do espírito dessa mesma de
mocracia, acovardado, subjugado, humilhado, ao germanophi-
lismo de Sr. Epitacio Pessôa. ;· . 

Era preciso que o gí'_ande apostolo expiasse o peccado de 
sua_ fé no direito, _que fosse castigado pelo qenodo com que o 

· pletteou;. e é por rsso que o destino, colloeando um germano
phHo na Presidencia da Republica, faz que hoje Ruy Bar
bosa seja proscripto, como indesejavel nas ·restas ao Rei Al-
berto! . _ · · ·. 
. Sr; Presidente, fui o Depu~<;lo que, quando se verificou 
o attentado· de Serajevo, conhecendo, de leitura, esse desen
.volver da política européa, aqui me levantei contra o eostwp.e 
e .a. praxe dos votos de pezar. em círcumstancias taes~ ent~~ 
dendo que os tiros que, na pequena cidade, tinham abatido 
as testas semícoroadas da Austria, eram apenas o prefacio, ·ó 
. preludio, a orchestracão inicial da grande guerra que ia co-
meçar. · · · · 
, Não· me animava qualquer odio ao povo austríaco, · mas 
detestava intimamente a mona.rchia. eat.llolica dual, prepo
tente, imperialista, conquistadora, militarista. 
. Poueo depois, a guerra ;é declarada; a. Belgica. é ameaça

da na sua neutralidade; a fé dos tratados va:e ser que brada, 
sob motejos, pela . espaaa allemã, e elles são indicados jri>íso
riament~ có.;no 1<4:des chimmons de . papieD; o ·direito interna
cional. ~é sacudido nos seus alicerce~. postos em risco . os cos
tumes ' humanos e as approximacões moraes dos povo. · 

E então. ainda fui eu, com o .Sr. Irineu Machado,. wn dos 
r.loucos signa.tarios da. mocão de protesto contra a violação das 
leis da guerra e o recurso á forca em . substituicão ao recurso 
ao direito. · , . 

Mais tarde, quando o Sr. Pedro ,Moacyr fez inscrever nos 
Annaes ·do Coiigresso- a Coniere:ocia de Buenos Aires~ eu, sem 
quebra. da. reserva e da prudencia naturaes, em um· paiz neu
tro, ·a a,lgueii1 que, como era o meu caso, fazia parte da Com
. missão. ae Diplomacia, não deixei de dar o meu ·voto .a !~-v;or 
da inalil.s'ã.o. desse documento, como um protesto do esplt'lto 
l:rasileiro contra. as barbaridades que ·se commettiam . . 
· . Desse modo, sem que eu fo~se um pleiteante . e advo~do 
ardente, fui $empre soldado obseuro, de a.ccórdo com os . m
têresses e sentiiilentos . do ·Brasil, da idéa. de liberdade . e de 
justica que .. .caracterizava :ô.aquelle t.empo. a campanha dos 

· ' · alliados. · . . . 
. . Pois bem, em nenhuma d~ pl;tases, em m~en~o· al"'

gum,· ·a .ind'iviólu&idade do Sr. Ep;it:ae1o _Pessoa. ~urgm, pela 
palia.wa, P'ela :penn;a!· pelü yoto, pela prewnça, s1~r, . ~ · l1Dla 
.sessão . do Leg~slatlvo; pa;ra f.estemunhaJr a sua ~lldar1~de 
COJD". ~ politiea .qu~ ~OOp~~OS. .. . . . .... . . . . ·. 
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P.oder-se:_ha dizer que ma:nti-nhu. uma neut:raHdadc mo-
~~- . . . 

PojtS, CO["foido o tempo, quando a neutrahda~e fo1 rota, 
quando a guerra foi declarada, qua:ndo ~ra pl'ec1so do~ . o 
Governo dos meio~ -el~ementares para fazer essa guerra, a1-nda 
em nenhuma occ-a6ião o Sr. Epitacio Pes-soa teve uma -pa~a
vra, um voto, um g.esto, qualquer cousa, mesmo por <>mrssa.o, 
:1 i"av<>r de ta-es pr.ovidenc-ia-s. · . . . 

A i.ronia da sor.te, éntre;;auto, fez do Sr.' Ep.1tuow Poo
s<>a o nosso emba,ixador na Gonf.ereucia da Paz. O Sr. Ruy 
Barbosa foi' r elegado a :;eguild'o plano .. 

Melindres, . qui-pro-quós, incomprebe-nsã.o, talvez, do 
~,:(;nvite co-mo foi feito, .sac·r-i:ficaram a Hüima es~;ol;ha des.::;c 
conci<iadão. _ . · 

O Sr. Epit:acio, todavia, regres:SaDdo da Europa, assume 
o Govern-o com esla phã·ase: ..,_.. que se respeíta~sem, no seu 
advcrsario, que era Ruy Ba·rbo-sa, os trinta ann:o-s á .. causa 
oa democracia e á libe·rdade no paiz. . ·' 

Assume o Gover.no·; e o .pri~eiro do-s seus acLos é c.onepl
l'ar, com·· a situunão bahiana, c-o-nrt.ra o ser~vidor da d:emocr-3:
-cia. e da liberdade, tomando, al1i, ond·e os polil:iicoo ba,hianos 
cst.avam, legitimamente travail:d:o . o se.u preito -estadual, uma 
.att1LU{}e que, do -ponto de vi-sta f-ederal, só lhe póde ser r -e-

. vrovada, lorna-ndo-s correligionario e partidario de a·lguns 
desses poHticos, contra o seu adversarío,' -e i-ntervincw, nã-o 
contente com isso. não de~java que a.Ili ficasse nem um nem 
outro candidato, mas um :t.erooi·r:o, o SI'.. Torquato M-oreira. 

Potitiqueiro incor·l'igivel, mandão da r·oca, espirito es
t-reito c at:anhado, o Sr ~ Epitacio Pesso-a h.osLilizava, nessa 
occa~W.o, o Sr. Ruy BarbOí:ia, com . o pro-postto - dizia aos 
:)eus in~imo~ - d-e i-sola.t· o Sr. Ruy .na R~publica. E essa 
obra do isolamento p.roseguc, ~em variações, con-staute Da 
sua mesquinhez, como constante::; · !São todas a:) . pe-r.~inacias 
inferiores <1'0 e.ngcnho humano corroinp,iao pelo odio. O Sr •. 
Ruy Barbosa está posto á margem. mas ha na mas-sa popular 
bra.sHeira um i·nstincto, que não falha á j-ustiça innata no 
coração <lo- povo: a l'·elativa fTieza com que foram acolhidos 
nesta cidad-e 06 Gobe:r:anos bel.gas, com ova!.~Õ(}s- muito aquém · 
das que . h-oje os consa-gram, depois que, pela lhaneza, pela 
mooestia., .pelo cunho· d!emooratico de seus habitos, ent.ra
:r2m na al!ma popular, -esse faeto ·está. a apontar ao Gover.no 
que houve, :na .reccp~ão~ uma ausencia, como que um · elara, · 
pelo qual penetra essa fll'ieza. E a auosenoia é ·exactamente 
a que a· justk.a. po.pular -está patenteanào que nunca -se devia 
provoca-r. . . · · · 

_Não, não ha porque~ pôr d-e lado Ruy Ba-rbosa, ·como 
illtmea:a democr.aeia a ·rg-en.tina, .POC amor «o prolocólLú, . e>he
gou ·"ii exilar Mitre d.e qua.lquc-r dem<~nstt'a..-~ã·o :de sua -glo-
riosa vi<i>a. . ll'epublicana. · · 

. ~ãD · ha porque, em homenagem a idéas ephemera-s. a 
panwes JllQ"mentaueas <lo-s homens, isolm', dentro dós ·pro-

o.- Tot. ~ · 25 
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cesso:> histot·il::uci, e~as gran<ies i'igur-as, já. fo.rmadas, cujo 
perfil -se acccuLuou d·efín.ítivamente para o . julgame~tC! dos 
[)ostero.s, suppondo ._lll~ com esse gesto, mediO(}re e nd1CUIK>, 
cr:nsegue-se_ deporlar da histO'I'ia o-s vultos que para se~
fPre já lhe trauspm.er·~ os humbraes, _.pelo valor da -~ua 1n- . 
teLl-ectualida-de, e, ~obr-etudu, pela. altivez e _,galb.ar.dia com 
({Ue se batem pelas .sua-s -idéa:s. 
· E' o caso de Ruy Ba~rbosa. AB suas palavras, . dirigioos 
de Palmyr-a ao . .Rei d-os Belgas, devem soar, aos ouvido-s po-. 
:Pulw:es, não como uma. queixa, con.-(or «;te se v?--e _-dizendo, ~ 
co-mo um -protesrto do pae da. -democra{aa !brasileira, do ad'vo
s ado, :primeiro -e maior, da causa dos all-iados entr<e nós, e, 
mais do •que i.:;so, d'o homem que vibrou com a Bel:gica, que 
IS[I,ng'rou t;Om a Belgica, que se exa1cou, com .a Belgi.oa, na 
defesa heroie-a do seu pavilhão, do seu sól-o, do .seu .povo, da 
sua liberdade, da sua i-nd:epen-d'enda. .. 

Essa, Sr. Presi<l.ent.e. a sua grande obra, -essa a sua ·im
m ensa figura, á qúal não ·empanam QIS perso•nalioo.d~ tran
~ütorias que o .favor dos vot-os ()cca:sionaes ou d-os c.à.mba.la
chos -politic-os, gui-ndaram aos picarQs do poder. .._ 
- O Sr. Ruy Bálrbo.sa está ex.il'à-do oo pO-der, ·nã:o di1'ige 

e. Nação Br·asilei·ra, não di-spõe d'ô Eer{lito e da A.l'maóa, 
a cha-se bani<lv, pelo protocôllo, da presenç.a do Rei~ mas ha 
duas p.orsonalidades que, neste momento, teem o Sr. Ruy 
Barbosa, dea.nlc. dos olhos, e, -de-ntro -de seu co-ração o -cobrem 
de !Jencãos - uma é o :povo brasileir-o, de cú.ias iliberoo.des 
it em -elle sido a ~c-ntinella. ma-i$ .-avançal(la e o advogado· mais · 
i ntcmera1to; outra, ó o R.e-i da BeJgica, paiz de cuja liberdade 
.tambem foi ci·J(: .a mais ava.nt.ada sentineUa .e o riia1s i!nte
;merato advogado em ·nossa pa,tria. (Muito bem.; m;uito bem. 
O oradm· 6 civam,cnte c:umprim,entado.) · 

O Sr. Carlos de Ca1:1pos - Desde que não me é mais pos
sivel fa.llar, porque a hora: . do e:X'p:edilente ~stá esgot~ 
peço a .V. Ex. quo me co-ndeda a -pa.lavra na primeira op
:po-rtun-idade r egimental ' afim <ie re&ponder :aos ova-dores qu.e 
me p-recederam. 

· O Sr. Presidente ,_. Opportunamente attenderei ao pe4 
'dióo de v. Ex. . 

.. -
O Sr. Presidente -: Está finda a hora destinada ·. ao expe

Diente. · 
. Vuo se passar á ordem d~ dia. (Pau§a..) . 

-- Ct)!?lpar~ccm nwis os Sr s. Octactlio de Àlbuquerque, An
tonJo Nog_nc1ra, Souza Castro, Bento Miranda, Chermont de 
:vqranda, Jo~é Bar~-to, Agrippino .Azevedo, João Cabral, 1\fo
r-erra da ~~1cha, v wente Saboya, Thomaz Accioly, Ilde'fonso 
A!bano, AI1on~o Bara_ta, O~car Soares, Simeã·o Leal, Ger\(asio 
~~~ravante, _..-\lexandrmo da Rocha, •ruriano Campello Nata
~Jc~o ·Ca~bOlmr Rodrigues Doria, Octavio · ;Mangabeira', P'ires 
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• • úe · C:H·<·alho, Mario Heru1es. J-oão .Mangabei ra, Alfredo -- R;uy~ 
Arlindo Leone, Zllanoel 1\!on,lardim, Antonio Aguirre, Hettf.lr. 
de . Souza, Sampaio Corrc~a, Bailes Filho. Axevedo Sodré, 1\la
<:r.dó Soares. Themlstocles de Almeida, .José de )ioraes, Ve
ri:::simo dfJ J\feHo, Francisco Marcondes, Herculano Cesar, Mat
ta Maehacto. Ribeiro Junqueira, Francisco Valladares, José 
Bon ifacio, Gomes Lima, Antero Botelho, Lamounier Godo
fre4o, Raul Sá. Wal<lomiro de Magalhães, Vaz de Mello, Hono-· 
r ato Alves, Il1éllo Franco, Salles Junior, Ferreira Braga, Al
berto Sarmentn, Cesar Vergueiro, Prudente de ·l\iorars Filho, 

· Eloy Chaves, José I .. obo. Sampaio Vida!, Rodrigues Alves Fi
lho, Manoel Villal:loim, I .uiz Bartholomeu. Celso Bayma, Gu- : 
m~rcinclo Ribas, João Simplicio, Carlos Penafief e Marçal de 
Escobar '(66). · · . . 

,Deixam de- comparec.er o-s -sr.s . F~lix Pacheco, Juv.enal 
Lamadi•ne, Annibal T<>lleào, Montejro <.le Souza, Abel Ch~r
mont, He-reuJ.a.no P-a:rga, Rermino Ba'r.roso, Thomaz Oavalc.anti, 

·Fr.ede-rico BOTg-es, Alberto •.Maranhão .. ·Cunha Lima• Solon de 
Lu~-ena, Ant-onio Vâc·enJe. Pedro Corrêa, Julio .. -de Mello, Al
fred:o óe May.a, . Miguel Pa-lmeira, M;end-onoa l\fat"t:ims. Mano;~1 · 
Nobre, Deodato Maia, P.edro Lago, Lauro Villas Boa:::, Castr.o 
Itehello, Ubaldino ·de Assis, . .\lri'in.do Pr.agoso. Tor.quat-o Mo
r.eiít'a, Rodrigues L:írna, Uba!do Ramalhete, Octaviu ,da Rocha 
Miranda, _1\.zurém Furtado, Aristid!Els Ca;fro, Rap.l Barr oso, 
NQrival de Fr.ei:ta~. Lengruber Fi:lho, José Tolentino, João 
Guill'l'31râes, . Buar.que de · Nazat·elh, R.àul F,cmandes, Albertino . 
Dr.ummond, Sitv.eiTa Brum. Antoni<> GaJr.los, Emilio Jardim, 
Odilon .de Anürade, J06ino de Araujo, Fausto F.er.r-a~. Alaor 

: ... Pr.a:La, Camilio. P-ratf?.s, Raul Ca:r.dOtso, Cat'llos G.a;rcia, Cinci.nato 
Braga. J%é Rober.t:o, Ba.rros P~ni:eado, MaJrcolino Barret.o, 
João de Fari-a, Pedt'o Co.st.a, -·Ramü:'> Caiado. Ayr:r)::; da. Silva, 
'fullo Jay:m<'1,. Perei,rla Le.iLe. Costa Marques, Luiz Xavier, 
Abdon Baptista. P.ereir-a dP Oloive.il'll, Eugr.nir. MüHer, Eva
rJ&L.o A:maral. Augusto J>t•slana: Alci<des Maya, . Nabuco de 
Gouvêa e F-lores · da Cunlm (6!>) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lisLa de presenca accusa o compa-
recimento de 139 S.Ts. Deputados. · 

. . 
Vae-se proceder ás vota~ões dá5 materias CJue se acllam 

sobre a mesa e das constantes da ordem do dia. · . · 

. Peço aos nobres Deputadüs que OCCUP Gill a~ suas cadeir·a:; . 
(Pausa.) · · 

. Vão ser considerados objecto ·de delil;lerajo diversos pro- · 
Jectos. · _ · . . . 
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Sao succcssivamente lidos e considerados objecLo dt~ deli
beração os seguintes 

PROJ"ECTOS 

N. (120 -1920 

Eleva a po'rcentayem dos aaentes fiscaes dos im.pofotos 'de con...; 
· sumo no Pará · · . 

/ 

O Congt·esso Nacional dec:reta: 
Art. ·1.° Fica elevada para 5 %, sobre a renda J?ruta dos 

impostos de consumo, arrecadados no Estado do Pa:ra, a poT
eentagem dos agentes fiscaes dos referidos imposfos naquella 
unidade da Federação. -

Art. 2." Revogam-se as disposiÇões em C()ntrario. 
Sala das sessões da Camara dos Deputados, 15 de s_eLem

bro de 1920. - · P. Chermont de Miranda. 

J usti.(icação 

A medida consig-nada no 'projecto acima importa, apenas, 
na cquipat'acão da porcentar;em dos agentes 1'iscaes dos im
posto~ de ;~on;;umo do Estado do Pará. com a que percebem os 
mesmos funccionaríos no Estado do Amazonas, cujas condi
ções de vida, na actualidade. são perfdLamente idenbicas, não 
}~vendo por isso motivo para a desigualdade de :remuneracão. 
que .se ,verifi(•a de uns para onl.ros na 1Jl'Cl5ente quadra. E' de 
1odo ponlo ju~t.o , em taes circumstanc~as. que aos funcciona
l'ios dessa cal<!goria. no Estado do Pará. seja atlribuida a 
mel~mu porcenlagcm rle 5 %; percebida pelos seus collegas em 
.sot·viço no vi:dnho Estado. · · 

Pelo mappa uomparativo du:; v~w:imentos dos agentes fis
cacs .elo Pará. Amazonas e Pernambuco verifica-s<:>. corri muita 
clareza e preeisão. a inferioridade da siluaeão desses funccio
nario~. no primeiro daqu0lles Estados, em rélação aos dos dous 
outt·os c a prouedcncia ela medida ora reclamada do Poder Le
~islativo da União em í'avot· dos mesmos. Eil-o; 

N. 421 - i920 

l>P.rrniUe a Cfl?l.tirw.açiio no Si31'viço ac:tivo aos Sa1'(JentrY.s do 
E.v~rc:ito r,ue contarem mll:is de 20 an'11J05 ·de se1''viço urre-

... yirn..e1~tq.do. · · · 

. t.:onsiderand!>; que, nos Exercitos com() os da · Frau~~a. da 
~lleman!1a c _m~tos outros, garantias são dada-s aos sarl;'entos 
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excluidos do servi~o militar, além de ôutras q'..le ines garánte 
o futuro. prêferenciados mesmo p<Jr lei. a cargos pUblicos. 
onde são collocado_s com vencimentos e funcções equivalen
te~. assegurando-se-lhes a promoção por effeilo .de reforma 
quando não podem mais seguir carreira, em recompensa ·dOs 
serviços prestados á Patr.ia; · 

Considerando que, nesses Exercitos, · o sargento ao .se:r 
P-xcluido já tem collocação garantiçla e definida; . 

Considerando Que, no Exer-Cito BrasUeir.o ainda existem 
sargentos com 2-ü e mais annos de pr~ça, sargentos que até 
contam serviços · de · guerra; 

Considerando que taes sargentos, além de n.5.o gosar das 
.pr~r.ogativas de que gozam os sargentos dos Exercilos de ou
tras Nações . .. são excluídos -<lo Exercito· Brasileiro e atirados á. 
rua, onde difficilmente adquirem meios .de subsi5'.ten:cia, sem 
que a Na:ção lhes ampare, a~segurando'-lhes um futuro para 
a familia ; · . · · · tJ ~ :~I ' "\: 

. Considerando fínalmen'f.€ que · aos sargentos· do Corpo -d.e. 
Bombeiros e aos da Brigada Policial da Capital Federal, j:í. se , 

... lhes garante por lei o futuro da familia, com a promo~;ão ao 
posto de _ 2" tenente, quando por effeito de reforma tenham 
mais de 25 annos de serviço: · 

.. . 

.o Congresso Nacional decreta; 
Art . Os sargentos do Exercito que contarem m-ais; de 

20 annos de ··servic;,o arregimentado, sem · interrupção de praça 
e que tenham serví ços de guerra, poderão continuar no ser..., 
viço activo, independente de engajamento e sem . limite de 
<'dade, em.quanto bem servirem. . . . 

Art. Os sargentos do Exe~ito qu.e -contarem mais de 
25 aunos de serviço, se_m· intertupção, com serviços .de guerra; 
·s~rão · reformados no posto de 2" ten.ente, com o respectivo 
soldo, a exemplo dos da Brígarla ·Policial e Corpo de Bomi-. 
beíros, desta Cap.ital. · · 

·"""· . Sala das sessões, 17 de setembr.o de- 1920. - Md:ri-o Her.., 
mes . ......., A's Commissões de Marinha c Guerra B de Finanças., 

N. "422 - :\920 
' 

A?Ltoriza ·o Poder Executivo a prnm-over· a introducçáQ de 'l'e-
prrHluctm•cR de to® •1. cspecie ·de 17ado, 2mro.y de «pea"i(Jr"ée'11 

Consi.derando ser . a :peeuaria sclida base da rfqüeza do 
Brasil, . cumprindo adoptt""\' todas as medidas em pról ce seu 
rapido prog-redir, de modo a offereeer ella o maximo rendi-
mento; · . . 

Considerand~ que o Brasil, occupando o terceiro logar em 
r elação a popularão bovina, entretanto, fórma ainda distante . 
dos outr-os paizes_ quanto á quaHcade de seus rebanhos; . ·~ .. 
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' . 
Consíderanão que, impõe-se, sem demora· com a dissemi

_nacão dos frig-orificos, cuidar da melhoria dos mesmos reba
nhos, Mim de que as carnes possam satisfazer as exigencias 
do~ mercados consumidores, obtida a dev-ida valorização; 

. .Considerando que, tal melhoria depende da impol'lação 
de reproductoros, em. qrande escala, sendo. deficiente a im
portação actualmente feita da Europa e Estados Unidos, muito 
:í.que~m dos_pedidos e necessidade~; - ·· 

Considerando encontrar o Governo Federal nas Republicas 
Argentina e co Uruguay excellentes especimens das diversas 
ra!;.as-nobr·e~ para a grandeza e regeneração da .pecuaría, qual. · 

· uttest.as ai> impotentes exposições. d.e gado; do Prado, em 
Montevidéo. e de Palermo em Buenos Aires, devendo, portanto, 
collocar ao alcance dos cri~dores esses elementos de transfor -
mação; . . 

Considerando que, um entedimento nesse sentido entre o 
Gov~rno Feaeral e as notaveis Sociedade Rural Argentina e 
Associação Rural . do Uruguay, pelas reciprocas vantagens de
correntes desse . coinmercio de gados, será de promptos re.sul-

·iados. economicos, fiem maior onus para o Thesouro Nacional. 
observado o· plano do projecto. que, dá ainC.a a criador a van
tag~m .de poder escolher nas feiras; ora autorizadas, os pro-
duetos mais àe sua preferen.cia; , · . . · . 

Considerando que, as· exposições -de gado do Uruguay· c 
Argentina, são verdadeiras escolas d.e aprendizagem pratica, 
já .pela!; liçõr.s e exemplos que. offerecem, já pelo. estimulo 
que despertam; · 

Considerando. finalmimle. só ter o Brasil a aproveitar no 
desenvolvimento das reiacões· economic"a.s com as duas Repu.:. 

·hlicas. irmã~. cujos laços _políticos são inaltera:v-eis, consoante 
a forn1ula do immorlal Saens Pefia - Tudo nos une,. nada nos, 
separa. 

O Congrrsso Nacionàl decreta: 
· Art. i . o J:ica. o Poder Executivo autorizado, por intel'
medio co Mini~terio da A.:,"Ticui.t.ura, Industria e Commercjo, 
a promoYfl!' junto á Sociedade Rmal Argentina e Associação 
Rural do Uruguay, a introducção no Brasil; em larga escala, 
de reproductores de toda a especie de gado, puros de «pedigré.e>, 
nascidos e criados nos territorios argentino e uruguayo, reali
zando feiras anm.1aes, nas re-giões mais convenientes, e na 
época mais apropriaca, para a venda dos mencionadüs re-
productores .- · · . 

Art. 2." O Roder Executivo eonr.ederá. aos concurrentes, 
por intermedio das duas sociedades ruraes, argentina e uru-
;;uaya, as . geguintes vaniagens : _ -~ 

a ) de insta Ilação, para os reproducto~es· ·inscriptos; , 
b) de transporte, dos portos ou.fronteiras das Republicas 

da Argentina e Uruguay até -aos locaes desfgnados, .e vice ... 
yel'sa para os reprciquctores ,_~fº=:::·yenÇ.ido~~ · 
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Art. :; . G O· 1\:finisterio ·d·a Agrieultura, Industria e Oom
mercio procurará. entrar em· accõrdo com as associações ru
ra.es existentes, governos dos Estados ou municípios p~a -o 
aproveitamento das insíaHações de que disponham, para a 
realização dos alludidos mercados de· vendas de gadó. 

·Art. -L" Todo o :r-eprodü-ctor. bovjno para ser admittido 
ás feiras deverá estar immunizado· éontra a tristeza e será 
submettido á ~rova da tuberculina,- si não trouxer certificada: 
official declarando ter sido sujeito á dita prova e estar livre 

-de tuberculose.~ ' -
Além desses attestados, deverá vir acompanhado de guia 

sanitaria da qual eonste nos quarenta lias antecedentes ao da ·· 
a · partida, não ter grassado no logar da procedencia nenhuma 

mo.lestia. infiêto-contagiosa~- - · _ 
Art.. 5." Nas regiões 'em que o.s Estados, rounicipios ou. 

associações ruraes cederem :mas installacões para o fdnccio
namento das feiras, ~poderá o Mini-sterio da 'Agricultura, In
d!J.striá e Go~erc_io, confiar. a direcc~o. das mesmas ás m~n
cionadas entidades, e, neste caso, ces1sbr'á, em seu proveito. 

-· para attend'erem ás despe:z.as. decorrentes do encargo, do pro
duelo da ~mrilissão de 6 _o/o , que dever ia cobrar, do vencedor 
e comprador. . . 

Art. · 6 ." O Poder:- Exeéuti;vo - nenhuma responsabilidade 
assumirá· sobre a. vida àos animaes, .nem terá qualquer onus 
com a manutenção dos mesmos ou nesso·al tratador . 

Art. 'f.;, O Poder E:xecutívo . fica auto:hzado a _ enviar
annualmcnte ás exposições de gado, do Prado, em Montevidéo, 
e de Pai ermo, em Buenos Aires, ·os' alumnos do ultimo anno da 
Escpla Superior de Agricu.ltura e Medicina Veterinaria, em 
viã~m de · instrucÇão e -visita aos principaes estabelecimentos 

... de · criação de Argenti_na e Urugbay. 
Art. S. a Para a execução da presente lei poderá ·o Po

der Executivo abrir creditos até duzentos contos de réis an-. . -nuae-s.. · . _ . · 
Ar-t. _9. o _ Revogaro:--se as disposições em-contrario. 

' , • • M 

Sala das sessões, 23 de setembro· de 1920.- Joaquim Luiz 
OsO'M:o. - A's..._ Cornmíssões dç Agricultura- e . do Finan~as .. 

N. 423 - "!920. 

Antm'iza o: doação ·ae '!.m te1-ren<? li Li(ja Met1·ojióWana ac 
· Despo'l'tOs Terrestres · 

' O Elongresso -Naciçmai ·decreta: 
4 . • · I - ~ 

- ~o\rt. Fica o Governo da União _autorizado a doar _&; -
Liga Metropoiltana de -Desportos Terrestres':· o terr~no neces
sario,-no Districto Federal. para nelle seja .cons-truida a séde 
da Liga; no caso de 'desa,.Ppareciwento der;t;:t voltarão; ao pa-
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· trirnonio nacional, terreno e predio,· independentemente i'le 
indemniza~ões. O Governo, porém, dará sempre o mesmo. 
destino esportivo ao referido terreno .e predio. 

Art. Revogam-se as !lisposi~:-ões em contrario. . . . . 

Sala das sessoos, i6 .de setembro de 1920. -Fausto Fer
ra::.. - F. Pnolíello. - "Ame1•ico Lopes. - Torquato .~loreita. ~ 
~Ra?il Al1Jf;'s. - A' Commíssão de Finanças. . . 

N. 424. - 19Q'() 

Pro.virkncía sob'l'e o soltlo da ?'eforom.a do.~ officíaes de m._arí
nfw e classes (lnnexas com. :;o annos de serviço 

Con~id1~rando o estado lastimavel a ~que chegou a offí
cialidade da Armada, pela f.alta de promoções, nos postos 
subalternos, originando a estagnação do.s quad1.·os; 

Considerando que a falta de aecesso nos primeiros pos
tos. dc~terminando a descrença e o desanimo entre os offi
ciaes, implíea em u_ma diminuição da efficiencia da- esquadra, 
pela falta fle enthusiasmo QUe origina. e que se reflete em 
tudo o que diz respeito ao servi~o militar; 

Cons1derando que cada vez mais os progressos da mari
nha moderna exigem offlcü:ies moços, ma."\:imé nos postos 
subaltN'nÓ.~S: ' · · 

Considerando que 'é dever do legislador remover o es
tado actual de cousas, em relação aos mesmos quadros, onde 
a maioria dos officiaes tem idade muito superior :i que nor-
malmente devera ter; · . 

Cons]dorando que o presente projecto de lei· em n.ada 
prejudica o~tras medidas que por aeaso venham a ser toma
das pelo Congresso, para sanar o' mal, pelo contrario,· vem 
rm auxilio das mesmas, completando-as; 

Considm:ando que a execução deste projecto de ]ej, ao 
envez de augmenlar a despeza, traz e.conomia para a N.açãQ, 
pela retirada de officiaes que perdem a gratificação em se 
rnformando; · , · 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. f.• Os officiaes da Armada c classes annexas· que 
('Ontarem trinta annos de ~ervi~o. ser'ão reformados . com o 
:.oldo do posto immediatamente superior. 

Arl. 2.n .A reforma volunta.ria ser:l concedida aos offi
ciacs que r.onl.nl'em 20 annos de serviço. 

Art. 3." Rc,·og-am-se as disposiçÕes em contrario. 

Sala das ~cssõeR. 17 -de ~etrmhro de 1920.-Manoel Reis. 
- A's Çomrni~:::ões ·de l\lm'inha e Guerra e de; Finan~as. 
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N. 425 ,....- Hl20 
·~ •"' 

Rtú:tabelecP. a verba de 'NJ1Yre.~entação do Prc.<:idrmte da 
Cama:ra· dos. DeputuD.o:; 

Art. Fica rQstabelecida a .verba de representação do 
Presidi'n tc da Camara dos Deputados, :na ÍD'lJ>Ol'taneia de réis 
1 :000$ m ensaes. a contar de janeiro dO! corrente anno; revo
gando-se ns dispcsi~õP.s em contrario. 

Snla das sessões, 15 de seterribro de -1920. - Mauricio de 
LaceTda. · ' · 

. O Sr. Presidente - Pass:,1-se ás votações constantes dà 
ordem do dia. . 

Continnàé}ão da vol.açãc· do projecto n. 149 A, de 192.0, fi..o 
:xando a despeza do Ministeric da Viação e Obras Publicao:: 
para o exercício do 1.921; com .parecer da Commissã.o de Fi
nar.eas !';Obre as cmf'ndas .apresentadas (2" discussão). 

O Sr. Presidente - Vou submett.er a votos as emendas 
da Commissão. ' · -- · 

.-Apprnvadas, succP.ssivnmcnte a~ seguintes 
! . 

. -EME~'J> .. \S DA COMMISSÃO 
; 

Verba 2• - Correioe: 
N. 1 

Augmente-se esta verba de - 750 centos - sendo ré1s 
50:000$. para correios ambulantes; 300 =000$. para maiElrial 
desliDado a recebimento. transporte. processo e distribuicãô de 
corrc:;pondcncia c malas, e HlO :000$, :para aluguel de caSa e · 
conscrvar.üo de casas. etc. · · ·1 

N .• 2 

·.y cr.ba 2• - _ Cor!'eios - Nas agencias de f'" , eJ.asse: 
. A umgente'-~e dr. 5:677$500 para o pessoal da agencia de 

. ::::orocahana. ro Estado clr S. Paulo. 
·· .. ::~~ 

N. 3 

Vr:rba .3" - T alegTaphos: 

Augmente-s0 a .ver6a de f. i 92 contes, sendo 
.PaJ'n a,iudus de cu~to e vantagens regulamentares; 

' ·· 

2:i:Ooo~; · 
200:000$, 

....... 
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para a.lugueis de casa. etc.; 2-0 :000$, . para transporte, se
gm:o, etc. ; 100:000$, com material de formulas impressasJ 

· 20 :000$, para conservacão e transformação de electrogeneos, 
e 825:500$, para attender 'ás necessidades dos dist rictos tele
gral)hicos, linhas e estações de todo o Brasil.· 

Verba 3a -' Sub'\'ençães: 
Transporte-se a snbvcncão a instituições internaeionaes, 

no Yalor dé 4:5M$·iq4, e subvenção ao cabo fluvial do Ama-. 
zonas, no de 152:222-~222. para. a verba.· 4•, modificanao o ti-
tulo parn «Subvenções,, (}c um modo geral.· · · 

N. 5 

Aecr~scente-se as seguintes importanoias na verba 6": 
I. Estrada de Ferro Central <lo Brasil - . 5.16119:500$; 

sendo 5.00D_:OOO$, pa_r~ combustivcl, e 619:5QO$, p~ra:attende~ 
o desenvolvimento do trafego em i921. ·· . . · 
. II.Rêde de ViaÇ~o Cearense - 137:700$, para tra-fego do 
novas linhas da rêde. · · . ' 

VI. Estra.da de Ferro 'rher('sopolis - ··Reduz-se a verba 
de. 850:000$, substif.uindc-~c n 'tnbella da proposta pela se-
gumtc: . . 

Por sub- Por con- - . 
Natureza da despeza consi- signa- ·Papel 

., ;;: snao(Ses ções ·· 

V '--' E&:I'RAD.A ])E FERRO 
'· THEREZOPOLIS 

.?. · Conse'I'Vação e 
custeio 

- -
Administração Central 

. Pessoal . .. . . .. . .. . • 120:000$ 
Material . • . . . . . . . . . . i O :000$ 

Locomoção 

Pessoal' . . ......... . 
Material ...... " .. . 

96:000$ 
250 :000$ . 

130:000$ 

346:000$ 

·-
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_ .. Via Permanente 

Pessoal ................. 
Material •••• p. ", ••• 

Traí' ego 

Pessoal ... ... ·-...... 
Materíal .................. 

Serviço marítimo . 
Pessoal . . . . ........ . 
Material .... .... .. ' ... 

Outros serviços 

Aequisi~ão de mate
rial rodante, mon
tagem de uma offi
cina e ac.quisição 
de ferra m e n t as, 
etc. , para maehi
nas, serviço de dora
gagem do c a n a 1, 
obras, substituição · 
de· trilhos, constru
cção e renovação de 
pontes, consolida-

-ção da linha, eon
. .strucçã.o do prolon

gamento p a r a a 
... -Varzea. . . . . 
T:!ventuaes . . . . . . . 

Dotação -da verba. 
Votada .. . para 1920. 

50:00o$ 
40:000$ 

' 
88:000$ 
12:000$ 

. 72 \}00$ 
iOO:VOO$ 

.. ' 

90:000-$ 

< 

~00:01}0$ 

172:000$ 338 :OOO$uUO 

. .l 

1 .492:3!0$ 
. 225:630$ 1. 718:000$.000 

2. 556 :tl{)0$000 
1. soo :000$000 

A emenda ,compõe-se de tres partes. . _. 
Na primeira são pedidos 5. 000:000$ para augnientar · ou 

reforçar a verba de oombustivel, orçada na proposta em 
25.000:000$, quando já votámos este anno 30 . .()0():000$ para 
tal fim. ()s 619 ~500$- são destinados a prover as necessidades 
<lo trafego da estrada, julgando a administração necessario 
esse reforço de verba para as novas linhas e o. au'gmento 
de trafego que se possa dar no anno vindouro. . · _ .. 

Na segunda .parte são pedidos 137.700$ para I} _trafego ·das 
novas ·linhas -da · llêde Ceare:llSê, Já fora:n1 i~corpora.dos ao_ 
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trafego . os treebos Lavras-Riacho Fundo e Riacho Fundo
Aurora, na extensão . de 26 kiolometros; .José Alencar-.Agua 
Fria, no ramal de Icó, c Sour·e-Arara, no rama:l de Itapipoca, 
na extensão -cte 33 kilometros ; e <levem ser incorporados breve 
o trecho Aurora.-Ingazeiras, na extensão de 25 kilometros, 
ainda. na Estrada de Ferro Bnturit.e. . 

O serviço está sendo feito e tem de ser feito no anno 
vindouro, convindo, pois, ficar previsto no orQamento para 
cvi ta r -cre.ditos supplementares~ · ' 

A reducção -da ter{leira parte está ,iustifieàda no parecer 
dado pela Commissão de Finanl}as quando analysou a propost.'l 
no Governo. 

Por esta .emenda ba: j 

Reduccão de despeza: de ....•.. : ......... · .. . 
~u~ento de despeza de ... . ... .. ..... : . . :~ .. 

Reduc!;ão liquida . . . . .. . ..... :_;;t· • ••• · .. ....... . 

E.menda n. 6 

8[10:430$000 
757:2-00$000 

93:23-i>$000 

SubsUtua-se a tabellâ- da verba. ·g· - InspectOria de Por
tos, Rios e Canaes - pela seguinte, reduzindo-se ·a verba . aa 
proposta de 885 :0000~000: · 
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Não ha absolutamente modificação do pessoal na ta
bella, cuja ímportancia total é deduzida lla proposta do Go-
verno de 885 :·o00$000. · 

A vantagem_ da substituição reside no facto de reunir o 
pessoal e malerial, de accôrdo com a natureza dos serviços a 
que estão obrigados. '' 

Assim: 

O 1 o quadro reune o pessoal c o material da Inspectoria. 
O 2° quadro reune os dos portos arrendados. · 
O ::lo quadro reune os dos portos de concessão. 
O ·1° reune os das com missões de estudos e obras. 
O seguinte quadro .eluoida a proposta da Commissão em 

eomparaqão com a . tabella proposta pelo Governo. 

TABELLA Di\ PROPOSTA DO GOV,ERNO 

AdminisLral)ão Central 
Mari.à'os • .• • •••••• 
Pará ....•. . .. 
Bahia. .. . . . . . . . . 
Victoria.. . . . . . . 
:3antos . . . . . . . . 
Rio Grande do Sul. 
Maranhão . . . . 
Paranaguá ... . 
Recife ...... . 
Rio de Janeiro .. 
Amarração .. 
Ceará .... ... . 
Na.tal. . . . . . . .. 
Cabcdcllo . . . • 
Arac:aj(J • • • • • • • • 
~anta Catharina 

Consolidada 

466:390$000 
40:4.60$000 
40:460$000 . 
92:660$000 
40:460$000 
40:460$000 

-120:260$000 
18:000$000 
55:460$000 

195:260$000 
151J.: 050$000 

N. 7 

9:600$000 
32:400$000 
45 :000$000 
49:800$000 
19:200$000 
71:400$000 

Va?·iavel 

1.197:000$000 
19:540$000 
83:540$000 
79:340$000 
21:340$000 
16:540$000 

115 :740$000 . 
. $ 

24:540$000 
:l . 360 :750$000 
1. ti26:550$000 

2!5:400$000 
125:600$000 
585:000$000 
3i0:600$000 
20:800$000 

1.300:000$000 

Verba H• Inspectoria Federal- das . Estradas : . 

Eleve. se a verba de 763 :709$000. 
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Volar~ão da seguínt~~ emenda. 

N. 8 

A tabella da verba 16~ deve sr::r substituída pelas duas 
se;,'1lint.es, contendo todas as despezas a serem Jeitas com 
cbras e serviços extraordinarios, quer por conta da receita 
ordinaria, quer por conta de operações de credito: 

Natureza da despeza 

.Verba 16a: 

Obras e serviços extraor
dinarios - A pagar 
pela recejta geral: 

- Construcção e admi
nistração de ~strada;s 
de ferro: · 

.Prolongamento das estra
das de ferro de Ba
turité e Sobral, ramal 
de ft.apipóca, liliha. de 
liga~ão de Fortaletil a 
Sobral, ramal de Ieó 
- Pessoal e material 

Estrada de Ferro de São 
Luiz a Caxias - Pes
soal e material . . __ 

EsLrada de Ferro Central 
do Piauhy .....;., Pessoal 
e material. . . . . . . o 

Estrada. de Fer-ro para Ca-
jazeiras - Pessoal e 
material. . . . . . . . . 

Estrada de Ferro Petro
lina a Therezina -
Pessoal e material .. 

Estrada de Fer;ro Cruz 
Alta P. Lucena -
Pessoal e material .. o 

Estrada de Ferro Santa 
Catharina - Pessoal 
e materiaL. . . . ... 

Estrada de F~rro G<lyaz 
- Pessoal e material 

Estrada de Ferro Tubarão 
a Ararânguá, linha ·-da 

. Barra Bonita ao .B.io 
do Peixe, ramal de 
Paranápanema e pro~ 

Variavel 

2.000:000$000 

2.500:000$000 

2.000:000$000 
-: 

2.000:000$000 

3.000:000$000 

534.:700$000 

400:000$000 '. 

600:"000$000 

Total 
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1Yatw·eza da despeza 

longamento ·de Ouri
nhos, ramal de Urus
sanga ·e ramal de 

· Muss1ambú Pes-
.'30al e material . . . .. 

II - AUeomentos proviso
rios: 

Porcentagens provisorias 
· mandadas pagar a 

funccionarios d e 1s t e 
ministerio, de accõr
do com o decreto le
gislativo n. 14. 097 de 
15 de março. de 1920 

Diadas mandadas pagar 
provisori a:m ente ao 
pessoal da E. F. Cen
tral do ·Brasit pelo 
decreto n. · 3. 988 de 
2 de. janeiro de 1920 

III - Publicações ex:tra
ordinarias : 

Para publicações de esta
tisticas, e outros tra
balhos urgentes, que 
não possam ser feitos 
pela Imprensa Nacio
nal com brevidade e 
cujo atrazo prejudi
que a boa marcha dos 
.serviços industr,1aes, 
como estradas de fer
ro, portos, etc. 

Verba i 7.": . 
Obras novas - Por ope

rações .de. credito, que 
o Governo , .. Jará · quan
do julgar ' opportuno. · 

I - Construcção dé estra
das de ferro: 

Prolongamento das estra- · 
das de ferro de Ba
turité e ~bral, ramal 

Variavel Total 

3.000:000$000 16.034:700$000 

·"' ' 

13.850:000$000 

9.683;680$000 23.533:680$000 

100 :ooo$ooy ioo :ooo$ooo 
39.668 :.380$000 

I 

· ..... 
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. \'atureza da despeza 

de Itapipoca, linha de 
lis-acão de Fortaleza a 
Sobral, ramal de Icó 

V~1·iavct 

- Pessoal e . material i . 800 :000$000 
Estrada de FE:rro · rle São 

Luiz a. Caxias - Pes-
soal ·e material 2.000 :OOQ$000 

El::Lrada de Ferro Central 
do Piauhy - Pcs~oal 
e material . . . . 1. 000:000$000 

Estrada de Ferro para 
Cajázeiras - .Pessoal 
c material. . . . 2 . 000 :000$000 

Estrada de Ferro de Pe-
lrolina a Therezina -
Pessoal e ·material 3.000 :000$000 

Estrada de Ferro Cruz 
Alta a Porto Lucena 
- Pes::;oal e material 400:000$000 

Estrada de Ferro Goyaz -
Pessoal ~~ material 600:000$000 

Estrada de Ferro Tubarão 
a Araranguá, linha da 
Barra Bonita ao rio 
do Peixe, ramal de 

· Paranápanema c pro
longamento de Ouri
nhos, ramal de Urus
sanga e ramal do 
:Ma:;siambú - Pessoal 
c material 3 , 000 :000$000 

Bazilio :l Jaguar ão, S. Pe
dro de Alcantara. a 
Ube!'aba, S. Sebastião · 
ao Livramento, Ale
grete a . Quarahym, 
Maricâ c S.~,.. Pedro a 
S. .Borja - '"-Pessoal c 

Total 

malel'ial. . . . . • . .. 10.000:000$000 23 .800 :000$000 

II - Obras contra as Sec- · 
ca~: 

Quantia a despender no 
exercicio, de accôrdo 
com a lei n. 3.695, de 
25 de dezembro de 
1919 ..• -. . . . . . • 40 .000:000$000 .40.000:000$000 

63.800:000$000 
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Explicação das tabellas 

Estas tabellas substituem· toda a verba io~ e nella es
tão inclui das as seguint~s despezas: 

Para ~tradas de ferro: 

J~m dinheiro úc l'eceHa gel'al....... ... .. 16.034:700$0'00 
Em rellursos especiaes . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . 23. 800:000$000 

•rotal , . . 

Para percentagens a. funccionarios e dia-
ristas . . . . ......................... . 

Para. obras contra as . seccas ........ . ....• 
Para 1publica.;:6es dos serviços índustriaes . . 

39.834:700$000 

23.533:680$000 
40.000:000$000 

. 100:000$000 

A :primeira dotação substitue a verba pedida pelo Go
verno e devido os recursos necessa.rios á construccão de no
.vas estradas de ferro em duas partes, uma em. dinheiro, pe
dida ao ort;amento ordinario e outra, dependente de recursos 
que o Governo possa obter . com operações de credito inter
nas ou externas, conforme as condições do. mercado em 1921. · 

· A segunda dotaçã·o corres.ponde a pagamentos extraordi
narios, que estão determinados em lei e que ilurarão · em
quanto persistir' a carestia da vida, nos termos dos decretos 
legislativos que determinaram esses pagamentos. Nada fa
zendo prevêr que esses pagamentos cessem em 1921, visto 
não ser provavel que no anno vindouro a. vida se torne tão 
barata que possa dispensar o Thesouro desse onus, convém 
consignai-o .ém bein da verdade orçamentaria. 

A terceil'a dotação -corresponde a incluir ao orcamento 
uma despeza autorizada em lei especial, com dispendio certo 
e determinado no .exercício de i'92i. 

A quarta dotacão de 100:000$ tem por fim permittir a 
publicação de estatísticas de estradas de ferro e portos, tão 
necessarias, postas em dia. Essas estatísticas assim pubHca
das darão margem a tornar-se possivel tomar medidas admi
nistrativas que removam difficuldades, que porventura se 
tornem evidentes. 

Sa~e _bem a Camara, c excusado é insistir, o valor im
:portantlSSimo que repreSéniam as esLatistioas para a admi
nistraoão. 

Somma toda a verba, em conjunto: . 

Pela receita oommu,m · .. 
Por meio de recursos . · . . . .... . ...... .. . . 31) .668:380$000 

63.800:000$000 

Som ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 03. 4681 :380$000 

c.- V~>l. vnr 
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Tendo o Governo prQposto para a tabella 1_6a _outra ver
ba, comparamo l-a com a proposta pela Comnnssao: 

Verba -16' - A<iministração e constru
cção de estradas de ferro:· 

Em dinheiro ............. . ..... · .. . . ·: .. . 
Pela pro.pvsla da Commissão de Finanças .. 

Dii'ferenc;a para menos 
.. 

Em recursos : 

.56.034:700$000 
16.034:700$000 

40.000:000*<)00 

'·Proposta do Governo . . . . _. .. . . . . . . . . . . . 10.000-:000$000 . 
Proposta da Commissão de Finanças. . . . . . 23:800:000$000 · 

Augmento_ ......... : . . .. . . . .. . 13.800:000$000 

As demais parcellas não figuravam na proposta do Go·
verno. 

· O Sr. Paulo de Frontin c•) · (para encaminh.ar a votação)' 
_.:., Rr. Presidente. pedi a ·palavm sobre a emenda n. 8 para 
solicitar do honrado ·Relawr, meu illustre collega1 digno_ re
presentante do Rio Grande ' do Sul, uma informação relativa .. 
a emenda formulada pela Com'missão. · 

· N~stà emenda se <liz; pagina 34: -- <Estrada de ferro 
para Ca,jazeir-as, pessoal ·-:e material 2; 000 :QOO$OOO:t< · 

· . Na verba l'i", ·pagina 3G, se diz: - ~straàa de feri·o 
púa Cajar.eiras, pessoal e material 2. 000:000$000. ~ 

Quer dizer · que se estabelec-e uma verba de 4.000:000$, 
~endo dous mil, por credito· direcfo, e dous :inil; ,por meio do 

· operação de credito, para. se r:onstruir uma estrada· de · ferro 
ljne nem está convenientenl-ente definida; 1)0rque uinti estrada 
de . ferro não se define ppr ·um ponto. Si é ramal deve ser 
dedarada - de que . estrada de ferro. Si é uma linha nova. a 
oonst.ruir, ella não póde ter um ponto só, precisando saber-se 
qual o ponto inicial. desde <Il:le se indica apenas o. :Cinal. 

O SR. Lt;lí: .Do-MiNGUES - De que Cajazeiras se- trata? 
O SR. P"\ULO DE FRONTIN -- Creio que de Cajazeira.s, na 

Parahyba. 
O Sn. OscAR S9AHJ~S -E' da llarahyba. 

O Bn. Luiz DoMJNGUEs - No Maranhão tambern ha Ç.a
jazeiras. 

( *) Este · discurso não ·i oi revisto pelo orador. 
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. O Sn. RmLo DE "FRONT1:-l' - Não estou,· portanto; colltes-
lando ·isso. . . · . · . . 

De\'O chamar a altenção do horu·ado Relator J)ara as dis-
. r;usíç:ões · do decreto n. 14.326, de 24.. .de. agosto .de-ste anno, 
publtcado no Dia1•io Official· de 2. do corrente mez. 

Estando nós a 23, o der:-re to. <:obta,· p-ortanto. 21 .dias de 
cxistencia. . · · · · . · 

Elle estípula as segui'J?.tes ohdgações á -«'l'he Great ... ves-
tem oi" B1·asil Railway Company: · · : 

«Clausula 6 .... . paragra:pho terceiro: A c,onwanhia 
obriga-se a construir por empreitada os trech-os desi
gnados pélo Governõ, das .segtiintes linhas ferr.~;;~.s: · 

. a\ · do prolongamento do ramal de 1\hih.mgú. ou d.o 
de Itàma.tahy, eonfórme melhor entender =-·o Governo; 
em direcçã.o á ·cajaz·eiras ;.» 

Acredito; por~nto, que se . trate do mesmp asàumpto. · 

EsÜp~la o § 6.: da". ·mesma (;latisuhi 6"' .do decreto: . 
· 4:Para prover • as despezas relativas ·á· eonsÚ'ucçã~ 

. das linhas de que trata o § 3Q, o Governo emittirá · ·at6 
. 24. 000 :000$, ·eni' apolices. papel; da divida publi-c:;t. in

terna, juros·~de _5" % ao aDDo, .que_. a companhia adqui
rirá do (lo'verno, a,ó par, de uma. só .vez. ou em partes, 
fàzencjo ella o . 4epo&ito ·do valor. applicàdo exclusiva
mente aos pa.gamentos, pelo mesmp G-ove'l'no, orqona
dos, dos· trabalhà:s de construc~ão - que -a Companhia 

. e:x;ecutar .. l>. · · .• •. · 
·\·-

' Esta niesma revísão de contractO, no § 7°. da mesma· clau..., 
su·Ia eleV:a"'ópportunamente .!!- importàri.cia de 2.!1 :000:000$ de 
mais ' iô. 000':000$000 ~ . . . . 

--!.'io § su: da mesma cla1:1su1a Se diz: · ··· 

· · ·«Fica entendido. que 9 Governo ~ podet•á, sempre ·que 
;Íulgar conveniente, mandar .co-nstruir;. ·por ·administra- .. 
ção .. ·. e conta . dos respeetivos· .e,reditos conced·idos em 
verba 'oroamentaria, os trechos que preferir dos . pro
~ongamentos .e da linha. mencionados no § 3° desta 
clausula>. · 

Ainda diz qUe seja~ con-struidos · os p!'olong-amentos ."de 
qualtiuer. dos pontos, de= 'Molungú ·e Piçuhy, ·para·· Caj(p;eiras, 
por meio aas apolíces · que a c'ompanhia se obrigou ·a· receber 
ao. par . . . · .. . ·/ . . · . · -·.· . 
· · O "SR. OscAR SoAR:Es - -~ emiissãú d~ apolices é para wd~ · 

a rêde que sê estende por quatro Estados . 
. 0 SR- PAULO DE FRoNTI1'< - 0 ~rol.ongamentó . e·_-de úm . 

dos pontos. . . . . . , , 
•,. 
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O Su. OsCAR SoARES - O prolongamento se- relac.iona 
com o ultimo, Citado por V. Ex. 

0 SR. PAULO DE F.RONTIN - Te em tres lettras - A. B. C C.; 
e a clausula diz o seguinte : 

«Para prover as desve:t..as relativas á construccão das li-
nllas de que 1rata o .paragrapho terceiro ... » . · 

São todas as linhas J)Ortant.o; não apenas as das lettras 
·a ou h. 

Neslas condicões. parece-me, quB. quando se quer re
duzir. como se reduzio. a cifra das verbas destinadas á. cons
tru~ção de estradas de· ferro, mantendo paralysad:lS por eom-
pleto, linhas como as mineiras. impo'rtantíssimas. • . · 

O Sn t FHA..,.,..CISCO V .ALT..ADARES - Apoíado. 
O Sn. PAULO DE FRONTIN - •• ~ ootre as quaes os de 

Lima Duarte para as quaes não se deU! absolutament~ quan
tia alguma. não ha razãoo para dar dous .mil c.ontos em: verba 
orçarnentaria~ receita ordinaPia, e, ainda mais, dous mil con
tos por operações de credito, quando j:á . ha Dredilo votado 
para. a revisão. do contracto, com obrigação da comp,anhia de 
receber ao par as apolicés correspondentes. 

Pedirül:-portap.to, a S. Ex. informações i resp8ito, porque 
.não acho justa a cifra de quatro mil contos para essas linhas 
quando outras não teem importancia··alguma e são mais ne
cessarias. (Nuitô bem.) 

O Sr. Octa'Vio Rocha. (pam cncamin!Íar a votação) n 
-Sr. Presidente, a proposta do Gol"erno con.signal"a verba para a 
Estrada. de Ferro de Borborema a Picuhy. Exacta.mente essa. verba 
de dous mil contos por conta da. receita O!'dinaria, ou que foi aqui 
desdobrada de a.ccôrdo com a orientação que .estabeleci. de dividir a. 
tabella em duas partes. 

Posteriormente, recebi ·solicitaç.ã.o do Gcverno para. alterar essa 
proposta; e, em vez de dizer <<Estrada de Ferro de Borbot>em a 
Picuhy», dizer «Estrada. de Ferro para. Caj azciras)) • Vejo, porém, 
que as observações do meu nobre mestre e amigo, o Sr. Paulo de 
Frontin sa.o procedentes, em parte, e em virtude do decreto que 
S. Ex. ·<:itou o- que ·é :Pootel'i<>r á proposta do Governo. 

Nestas condü~õe~, pediria .á. Camara, que approvasse a tabella 
~orno está; .e, que, por ·occa:sião de pa-ssar á 3" -discu~sâo, ou por 
meio de ·emendas no ple.nario, ou tomando eu o compromi$so 
de estudar si 1'ealmcnte. !não :precisa de verba especial. · 

O Sa. PAULO DE'FRONTI::s- •Pelo meno:s a (}peracão de· cre-
dito.: . 

( *)~ Este discurso não foi revisto pelo orador, 
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O Sn. OCTAvio RocHA - A Ca.n1ara approvará a tabella 
r.nmo. c~t:í; <'- ,em 3• discussão, f.\síudaremos o caso, em face do· 
decreto, que é posteri,or ·ao. proj eeto . C!Jtuito b·em) ·• . 

. Approvada a referida emenda n~ $· da Cqmmissão. · 
Approvadas sucecssivamente as segliintes · 

' 
EME!1DAS DA ·COMMIS~ÃO 

N. 9 

Reduzam-se as segUintes -verbas : . , 
3 .. - Telegraphos·-~ ·Material para o odi~tricto_ radio-te

legraphico -do Amazonas, . em vez de 1. 000:000$, · .1 diga-:-se 
500 :000$000. . . . . . . . . . . . 

6• - Estráàa de Ferro Central do Brasil - Transporte
se a verba destinada a obras ,novas para a '- tabella da verba 
16 .. , ·reduzindo-se a parte destinada .a melhoramentos na li
Ilha. de 2. 000:000$ para 1.. 500:000$ ' e mudando .a redaccão da 
primeira dotação de 2. 700:0001$ :para a seguinte - Acqui
sicão de trilhos para reparacão em diversos . trecbos da linha 
- mantida a verba de 2.-7Q0·:000$000. 

N. iO 

Accréscente-se os seguintes artigos : 
Art. · Terão. livre transito no paiz nas emprezas de 

transporte administradas ·pelo Gbverno da União· os fmiceio
narios publicas que viajarem em se~iço, consideradas eomo -
de serviço todas as viagens que fi'z~rem os· -membros do Go
verno e do Poder Legislativo e . os delegados das estradas da 
ferro que entre si . tenham·tràfego mutuo, mediante_ eontraeto. 

Art . -, Os operarias fed'eraes terão . os mesmos -abati..;_ 
mcntos que os da Estrada de Ferro Central do Brasil, ·nos 
trens dessa ' est~da dos suburbios; e · de pequeno percurso.: 

Votar-ão àa seguinLe emenda: 

N. H 
· . . . 

-.Art. Fi:ca o Governo antodza:do-:. 
I. A prorogar por mais Cinco annos o prazo ··con.Stailf.e do 

decre~o n: 7 .148, de 8 de ·outubro de 1908,.-para ,a Comparih.ia 
Mogyana de_ Estrada de Ferro . e· Navegação, .·coilstru:ir' -o·-pro
longamen,to . de ~sua: ,linha · at?. a · cida_d·e ' e _porto c!.e _Santos, 
observadas as · mesmas disposiçõe.s do ·alludi_do decr~to -nu~ ,_-
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mero -7.148, supra _"oitado, (revigorado assím , o art. 29, nu-
mero xxn da lei da despeza de 1919) . . . . ._ · 

II. A. organizar co-m os ac(lidos · teehnicos ~ommissões 
para. "t)rooederem -a .estudos que 'forem julgados uteis e ne
~essarios, ~em outras vantagens á.lém das que tiverem-. eomo 
addidos, excepto diarias, (revigorado assim o n. IX do art. 5'3 
da lei n. 3.991. de 5 de janeiro de 1920). · ' 

IIL A fazér aos Estados. q:ue requererem concessão para 
a eonstruccão e melhoramentos de .portos situados nas respe..; 
ctivas costas e rios navegaveis, do 6omi:uJo da União, . com 
os onus e vantagens da lei ·n . 1. 646, de 13 de outubro de 
:1.869, decretos- ns. 3.314, de 16 de outubro- de 1886, 6.36$"(, 
de · 14 de fevereiro de- 1907, e mais leis é decretos ·em vigor . 
'(n. X, da lei acima citada) . ·- . _ 

· . IV. A adquirir,- adaptar ·ou construir predios para Cor
reios e Tele~ápbos, onde tar necessario ou conveniente, em 
virtude de. elevado-s alugueis. podendo fazer para isso ·opera
cães à e credit-o até 8. ooo: 000$ (n. XXXIX, co -·art. 53 ·da 
citada lei, modificado para limitar o credito). . . 

V. · A despender o saldo do credito de 4!02: 000$, autori
.r.ado pelo art;. 53, n. XLI, da lei n . 3. 991, de 5 de janeiro 
<!e _1920, destinado a concluir o· edifício in~iado pelo Lloyd 
BrasilP-iro, ·na rua Visconde de ·uaborahy, na cidade do Rfó dP 
Janeiro (revigora-se assim ·o attigo citado-, pois, é possível 
que a obra não esteja coneluida . antes do ·encerramento do 
e:xercicjo) . . . 

VI. A entrar ero a.ccórdo c-om as companhias· contra
ctantes do serviço de . ~sgotos e illuminação do Distrieto Fe
deral para transferir esses· serviços â Prefeitura do· mesmo 
Distr.icto. . . 

VI!. A entrar em accôrdo com a Prefeitura do Dístricto 
Federal para transferir :para sua ac:im.inistração os serviços 
a que se refere o numero anterior,. bem -como o de· Aguas . . ··· 

Vffi. A 'tlespender até a. quantia de 5. 000 :000$, por .co.ntá 
d.o deposito feito em virtude do decreto n . 7.87'1, de 28 de 
fevereiro de 191 O, na const.ruccão .. da Estrada de Ferro Qoynr.. 
<ic .Roncador em direccão a Goyaz. . · · 

IX. A incorpor:ar â rêde ferro-viaría arrendada ao Estado 
do Rio Grande do Sul. o trecho de- Jinba de Cruz-Alta a Santo 
:Angelo. n o~ outros das linhas Cruz-Alta Porlo Lucena, San
·tiagu a S. Borja, S. Luiz. Alegrete a Quarahy,_ D .. Pedrito, 
S. Sebastião-Li\Tamento, Ba-ziJio a. Jaguarão. a medida que 
1'()rem sendl) concluídos . 

.:\.nnex:o para e~licar a emenda n. H, na parte refe...;. 
ren~e á ~str-a.da·· · de F~rro de · Goyaz . ." . . · . /. 

~ · Decreto n. 7. 877. ·i e 28 de fe·vereiro de .i 91 O - Autoriza 
·J. emissão de títulos de'juro de !~ % para pagamento doS tra.:.· 
baihos de construcção, ~Qnf.r?çtaqo$ çÇt_m a Cowp~-pt.tatWstrada 
de· ferro de Gor~z; ' · · · · · 

' · 

.· 
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-SESSÃO E~-1 23 DE- SETEMBRO DE 1920 

O Presidente da Repubhca dos Estados Unidos do Br.asil, 
usando da auto;rização contida no art. 18, n. 6, da lei nu
mero 2:.221- de 30 de de-z-embro de 1919; decreta: ' ., .· . . 

A.rt. 1. o Fica o Ministro da Fazenda, autorizado a faz·er 
a emissão de titulas, até a sànima -de 100. milhões de francos. 
do juro dé (i . . %, ouro;· ao·canno; e .amortização de 112 % ao 
anno, p'ara . pagamento dos ·.trabalhos. contractados com a· Com
panhia Estrada. de Ferro Goyaz, de construcção das linhas 
de Formiga a Goyaz, passando pelo municipio de Catalão e' 
que . partindo. de A.raguary v::í se encontrar. com aqUella, no 
ponto mais cõnveniente, no mesmo- m'Q.nicipio de Catalão, nos 
termos · das clausulas approvadas pelo decreto 'Q.. 'J. 562;," de 
30 ·de getembro d·e 1'909-:. . ' . · . 

·•• § Lo Os titrilos .a emittir serão do valor nominal de.· 500 
fraileos: e juros Semestraes de 10 francos, equivalentes a. -i %' 
juro, ouro, ao ,anno; _com. a a..mortização acc~mulativa de 1l2 %~ 
M anno, a começar--em 1912. . · 

· § · 2, o 'O pagamento dos juros será ~ effectuado no Rio de . 
. Janeiro; em Paris ·:e ein Londres,· pela fór.Illa .. qtfe. fo-r deter'-. 
minada' pelo Ministerio da Fazenda. ·. · 

§ 3. 0 .A emissão . dos 'tituiós será·-feita até o maxitno de 
23:0 .tituloS por kilom.etri:i de linha fl. construir-. · . 
, - § '4." E\ facultado· -á- Companhià Estrada de Ferro de 
Goyaz depositar .á disposição do Gove~no dos Estados Unidos 
do Brasil. em. bancos·da praça de Paris:e no Banco do Brasil, 

. nesta pràc!l .. · a importancia correspO"ndente a 32 :0:00$. our9. 
por cada 230 ·titulos emittidos, para o pagamento em dinheito 
dos trabalhos de~constiucção. pela fórma indicada nos decretõs 
ns. '7. 562, de 30 de setembro de 1909, ~ 7. 878, à e 28 de 
fevereiro r,orrente. . . . 

§. 5. o ·A differenéa que· se verificar entre a importáncia 
de juros da conta corrente c· os de 4 % correspondente aos 
tWilos emittidi:IS, correrá por eonta. da Companhia Estrada de , 
!Ferro de Goyaz. podendo a respectiva importancia ser pelo 
Governo retida no· Thesouro Nacional, dos pagamentos rela
tivos . aos trabalhos ex~utàdos 'Pela companhia no semestre.· 

§ ~6. o Os pagamentO!:i dos .trabalhos executados pelá com
panhia serão effectuados em· dinheiro, mediante autoL!ização 
do .Governo. · · · ·· , -· · 

Art. 2.0 .Revogam-se as disposi'Çõ~s em contrario. 
· ·Rio de Janeiro, 28 de fevereiro. de'>l9i0, 89° da ·Indépen

denda e· 22° da Republica, - N1.'1o Peç(lr~:ha • ..::..... 'Leopoldo de 
Buthõr;.s, · · · · · · - ··· -

.··..;. " 

;. 



.. 
Annexo para oxplica1' a ronda das estradas em i92!, a que se refere o parecer. 
Ül'Çí\ID(jUtO pi'O\'aVel das receitas e despell\S das GStl'l\das de ferro em trafego, administt•a.<las dil'eCta

rr.cntc pelo Governo. 
--

'· 

Estt•ada.s Receita orçada Despeza urçada Saldo Deticit . 

S. Luiz a Caxias' ••••.•• 800; 0008000 L 6 7o: ooosooo - 87~:0008000 
Viação Coaren!le •....... 4-.000:000$000 3.0"li:827S~OO 9M·: i 72$600 
Contrai do Plauhy., .•• ôO:OOOSOOO 400:0008000 - 3~0:000$000 
Rio Grande úo Norte ... 450:0008000 !.100:0008000 - ôl!O:ooosooo 
Central do Bl'ásil .••.... 90.000:()(){)8000 92.834-:35.2$000 - 2.83l:3528000 
Rio d'D11ro •••.•••..• · •• 9i>D:QOOSOOO 877:000$000 - 62'7:000SOOO 
Therozopolis •.........• 700:0008000 838:0008000 ·- i38:000SOOO 
Oeste .de 1\-lina;;, ••.•••• ~.000:0008000 to.u~t: 375SüOo - 5.69i:37õS!íOO 
Lorena a Piquete ...... 3\):000$000 ·185 :0008000· - i-l6:0008000 
Nol'Oeste do Brasil ....• 3.000:0008000 Hi .1S3 -1-: 980SOOO - 10.~3!:980~000 
Goya.z •.. • -.,, ......... ", L.300:000SOOO L • 200: 000$000 100:000$000 
Santa Catbal'ina .•••••• 390:000$000 399:7 ~ 1 S.50o - 9:7HSõOO 
C1•uz Alta a P. Lucena. i00:0008000 70:000~000 30:000SOOO 

10~.089:000$000 . i28.85i: 2768-iOO f • 08t.: 1'726600 2L846:U9$000 

-- ·---- • .. -------------
Df!jicít das estradas .de fort·o administ1•adas pela. União 20. 7t12:27t1S~OO. . 
A Ccntr<ll do BrasU não dará d~fioit, figurando na sua.despeza 7. 900:0008 para obras novas, que mais 

propl'iame~to deviam ser consignadas na verba. 16"'. 
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SESSÃO E~ 23 DE SETE~BRO DE 1920 409 

O Sr. Presideate - A Mesa. deixa àe submetter a voÚJ3 
os nnmeros, seis e sete da emenda, ·'isto como contem màteria · que 
nü.o é pertinente ao orçamento da. Viação. De accôrdo com a dispo
siçãO regimental. a Mesa. deixa de snbmette a votos estes dous nu-
meros da emenda. · · · · 

Vou submetter a. votos. a eme-nd.1. numero H, salvo-os nu meros· 
seis e sete. 

O S:r. P.,.ulo de Frontin (para .. encaminhar a vo
taçãó)-Sr . . Présidentc·, pedi a palavra., já estava até ioscripto para 
fallar sobre· esta emenda., para mostrar os inconvenientes que havia . 
em tratar de questão tão importante, como esta.. da passagem: do ser- · 
viço de aguas e esgotos e illuminaçã.o iio Districto Federal em cauda._ 
do orçamento, sem-constituir um projecto especial, onde ta.mbem se, 

· a.ttendesse ás recettas que poderiam accudir á.s · despe~ inberentes 
a. doas desses servit:.os, o de esgotOs e o. de illnmia·ação. ~ 

Desde, porém, que V. Ex. ~o tendeu. que eila.s devem ser reti-: 
radas, na.da. mais me resta. a dizer, sil)ã.o agradecer a V. Ex. o modo ' 
por que resolveu esta. questão. em beneficio do Districto Federal. 

( ilCn'it.o bem ; muito bem, · 

· o Sr~ Preslden'te- Os numeros seis e sete Pda emenda 
voltarão á Commissã.o de Finanças, afim dcque .constituãm projecto 
em separado. . · · · · 

Approvada a referida emenda n ·. 11, na Commissão, salva 
os ns. \Te VII. · · · · 

Approvadas s'uccessivamente as seguintes 

Onde convier: 

EMENDAS· DA COMMISS.~O 

N ~ 12 

_Art. Da verba máterial annualmente ~onsignada para 
os serviços da Estrada ·de Ferro .Central do Brasil, vinte por · 

~ Cf.'nto serão, de ora em · deante, distribuídos á thesouraria d~ 
- mesma estrada, afim de que a respectiva directoria., exerci
. tando a. . attribuição que lhe é conferida pelo art. 4o . § 4° do 

regulamento em vigor na ·mesma estr:ada, possa adquirir os 
mat-eriaes de caracter urgente . e indispensaveis ao regular 
. .andamento dos . serviços do trafego, da locomoção e .-da." vta~ . 
permanente. · · · . .. 

Fica . entendido que. taes aQquisições serão- feitas- sempre 
mediante coneurrencia publica-, a prazo curto. e par,a entrega 
immediata ou administrativa, . , - . · · . . . . .. .. .. . ~ . ' 

< Qu~lquer @e • s_eja _o regimen · de . compra : adoptadó. fi- _ · 
.c-ará sempr_e dependente de· approvaçl\o d~ Ministro da . Via- _ 
t.;ão e Obras . ~ubliças~ ) · · · 
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N. 12 A 

. Art. Fica o Governo autorizado a mandar projecta~ 
uma linha ferrea, de bitola de , 1ro,60, destinada 'a ligar a eõ-! 
laçã.o de Santa Cruz, na Estrada de Ferro Central do Brasil,. 
á linha do centro da mesma estrada de ferro, nas proximi...: 
dades da estação de Belém ou de Queimados. . 

·- ; 

O Sr. Presidente ~ Vou submetter a :votos as emendas 
do plenario. ', · 

V-otação da seguinte emenda 

Para melhoria do serviço de oonduccão de malà.s do Cor
reio, no Estado llo Rio de Janeiro, 200 :000$000. - L~r.uber. 
F~~ . . , 

Rejeitada. 
Rejeitada. .a emenda n. 2. 
Votaç:ãÓ da seguinte emenda 

N . 3 

Conduct-ão de malas, em vez de cinco mil duzentos. 
diga-se cinco . mil e quinhentos contos de réis (réis .,
r;. 500 :000$000). - Mello Fran-eo. ·'-'- Antero Botelho. - F. 
Paoliello. - J.l.Ioreira Brandão. - Americo Lopes. - Edgardd 

· da Cnnha . - Eu{! enio Tourinho. Raul Ah·es. ·- Alaor 
· 'Prata . 
. _ Approvada. 

RejeitadM successivamente as emendas ns. .q, 5, 6, 7, 8, 
.19< 10 e 1-1 :.: 

Votação da seguirile emenda 

N. 12. 

Verba 3"- Telegraphos: Augmente-se: . . ... . ' ~ . 

Para. a conclusão da· liriha cÚja coiistrucção foi determi~ . 
uada .i:Jelo n. 3. do art . 52, da lei n. 3.991; de 5 de .janeiro ' , · 
de · 1920, 62:M0$000. -::- Rodrigues :Machado. ·:- -_Arthur CO!
lo.res · Jtorei1·a, - - Cunhá Jtachado. -Luiz Domíngues: 
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· I SESS}\o EM 23 DE S'"ti:TEMBRO DE ·1~20 ., 4H 

. ·.() Sr. Rodrigues 'Mach'ado- (peza ··orciemf' requer 2 retirada 
da emenda n: 12. · · · · · _ · . · . · · · 

O Sr. ·Presidente -Defiro o pedido de V. Ex.----
. Rejeitada a emenda n. 13. ·. - : . · · · 
_·Votacão da: seguinte emenda · 

, .. 
·, 

A' verba 3~ - Telegraphos : '"'-
Augmé:iltada de mais ·t. 500 :000$ · a · respectiva dotação·; 

applicando-se exclusivamente ao serviço de construccão···de 
linhas novas.-~ Albe·rtino :DrU.mmond . 

.. · o ·Sr .. . Presiâ.ente - · A esta emenda a · Com missão offere-_ 
ceu n seguinte · · · 

SUB-:EME:Nl)A · • 
'Em vez de 1. 500:000$, ·diga-se 500:000$000. 

: Approvada com· n ·sub-emenda ·da Commissão. 
Rejeitadas . successivamente ·as emendas · ns. 

17 e 18. 
Votação ctà segilinte emenda 

N •. 19 

1§, ' 16, 

Pela r ubrica - Telegraplio,s, verba 3•; sejam qêstillados 
r,c:>m r·o.lliO!;_ rio. exercido de 1921 , ~ara_cumprimento do: que 
••e iC't'mma-a leJ n. 1.0q0, <le 13 de .Janetro do corrente anno. 
- Ay>•es €la Silva. - Olegari(LPinto. - Ramos .Caiado. -
Tullf1 Ho~tilio Jaym.e. 

--.· O Sr. Olegario . Pinto · (para · e.nca'fir,inhar' ~a, .1)otação). -
Sr . .Presidente: -ha muito. n bancada· goyana ,vem .;empregando 

-os semi melhores esforces para .. · conseguir ·. a : cçHistrué~ão ~ de. 
uma linha t:elcgraphica que siva áo norte do E~tadQ ,de, Goyaz . . 
··. o SR' . . FRANCisco YAt~.<\ru:s ~- Gom: · m-tiw~. justiça~·· · 
···a S~. -- O~EGMuo. P~NT~--~ ~N~·-$essã~ p.àss~Q~, . o ~meu distiD..- .·· 

cio collega de -ba,ncada, -Sr, Ayres da Silya, .~aprese~toú. o se- : · 
guint.e projec'to: , .. . . , . · · 

cl.rt . . 1. o · Fica · o · P~esiÚ~te. da: :·Repuhíicá; áutori~· 
zado . a mandar ' construir, dentro da ' verba pa~a tele-:
graphos. do · orcamento geral da Viacão da ,, Republjca,. 
uma Hnh.a telegráphica ~qüe, p_a:rtind'O '<!e ·porto · Franco. - . . . 

/ . 
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Estado do Maranhão, e · passando por caralonima,. Pe
dro Affonso. Porto Nacional e outras cidades do cen
tro do paíz, ''á a S. José. de Tocantins, Estado de Goyaz. 

Art. 2, o Revogam-se as disposicões em contrario.> 
O Sr. Presidente da Republica, · qus tem olhado com cari

nho para o meu Estado, já procurando levar os trilhos da Es
trada. de Ferro de Goyaz até a capital, já. conhecendo perfei
tamente as núcessidades de todo. o norte· de Goyaz, sanecionou -
o projeclo, que foi convertido em lei e que tomou o n. 4.040, 
de 13 de janeiro· de 1920. 

0 SR_ FRANCISCo V ALLADARES -.Trata-se da -ex:ec.ução de 
uma lei. 

O SR. OJ .. EGAnro PINTo - Perfeitamente. O norte de · 
Goya:~., Sr. Presidente, possue ·cidades importantes, como · 
Porto Nacional. onde reside o meu collêga Sr. Ayres da Silva. 
Pois bem: um telegramma que partir dessa cidade 'Para .a, 
primeira esta<Jão. que é Bôa Vista de Tocantins, tera de fazer 
um percurso - ·Qu de 140 leguas a cavallo para a mais pro
xima estaoão. ou de 'l5 dias em canõa, descendo o Rio Tocan
tins. Ainda lla pouco, t.iv·e occasião de receber de Porto Na
cion::ü um telcgramma com -Vi- djas de viagem l 

Ora, Sr. Presidente, comprehende· V. Ex. que é .uma si'.., 
tual}ão deploravel; por isso é que venho pedir á Camara ••• 

O SR. l'""RANcrsco V . .U.LADARES - V. Ex. pede apenas a 
execu()ão de uma lei, o que é muito justo. · 

O SR. OLEGAftiO PINTo - E' precisamente o que .venho 
pedir: a execução da lei.· 

0 SR. FRANCISCO. VALLADARES -E nji.o é SÓ justo; O que 
pede V. 'Ex. é o que o Governo deve, por lei, executar. ~ 

O Sn. ÜLERmto PINTo - A' vista do que acabo de expen- ·. 
der, Sr. Presidente. solicito da Camara a· approvação da mi-
nha emenda. (Muito bem: m.uito bem..) · , , 

. O Sr. Oeta.vio Rocha(~) (Para encaminhar a vota
ção) - Sr. Presidente, o ·nobre Deputado por Goya.z~ leade-;o dare~ 
spectiva. bancada, acaba. de mostra.r.que a verba pedida·nessa emenda 

. é consignada ,lá. em lei. 
Não tenho duvida. alguma. em consignar na. redacçã.o pa1•a este " · 

orçamento a lei n. 4:,040:.:de 1.3 de janeiro de 1920, que autorizou a. 
constrncçã.o da linha a que se retere e devo mesmo declarar que o 
Relator estudou o assumpto com o Sr. director dos Talegra.pbos. 
S. S. considera que a linha deve ser construida, porque o Estado da 
Goyaz se encontra. em situação muito especial~ · _ · , 

.' ' . \ 

( •) :Estr· discm·so nãJl roi revisto pelo orador. 
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SESSÃO EM ·23 DE SE'rEMSRO DE .f-9.20 

. O Sn. FR.\:-oCrsco VALLA.DAUES - Não tem commuoic~Ções telegl'a-
phicas. · · 

O SR. Oc·rAvtO RocoA-:- E' u.in Esta.do que não tem commmüca
ções enão .póde absolutamente fica(' na situação de nã.o se poder coi·-
rseponder peJo telegrapho. · · 

O norte,do Estado. além da ~ítuaçã.o precaria, ·em que se aclla.; 
quanto a estradas de ferro; não. tem communica.ções de ordem alguma. 

Solieitacia, pois, do nobre leadc1• da bancada. Goyana. a. retit·a.da. · 
da. emenda para. que, em terceit-o turno, s~ia consignada a·-verba ne- · 
cessaria; porque a.ugmeutei .nesta; discussão de 500: OOOS a. verba para 
a cúnstrucção de linba.s telegl"a.phicas, e cabe perfeitamente dentro 
dos termos d'a lei, que diz; udentr~ da. verba.· para. Te.lcgraphOM. 

. Portanto, já. que .. o .. iUust1·e Deputado · deseja fique expresso. que a. . 
verba. orça.meutaria é tambem para. o cumpl·jmento dessa lei, oã.o 

. t~rei du'\o·ída alguma. em fazel-o em terceira. discussão. (M1t#O bem) • 

. · · .. O Sr. Olega.rio Pin.to ~Sr. Presidente, á- vista· das 
explicações da:das pe!o nobre amigo e nobre collega,_ Sr. Deput.a.do 
Octavio Roch~, dígn9 Relatol' da. Viação, peço a retirada. .da. emerida... 

I . . ., 

o Sr. Presiden-te--, 'l>cfiro·o pedido cic·Y. Ex~ 
VotaÇão da seguinte emenda::· 

, N:· 20 

Ao n. 6...:..... I (E.!<. Central); a.ugmeute-sc para. t•éis 83·:5.íi6S652, 
send() 500;000S pa.t·a continuação das obras do ramal de Juiz de Fóra 
e Bom Jardim. - F1·ancisco. Vallada1·es. · ·· ·· 

t· . 

· O Sr, .. Fra.noiseocVa.lia.d.ares- (·). (Pa1'a éncami
nhm· a votação.} - Sr. Presidente, a. emenda. n • . 20 cogita. da. oontio ua

. ção. dás obras do ra.inal de,Jniz de Fóra a Lima. Duarte. Nessa. emenda 
apenas pretendi fazer revigorar o credito votado para. u anno vigente 
e. de que o Governo não 8e utilizou~ ·· . · · · 

Trata.se da continuaç-ão drui obras de um raiÍlal,' cuja linha se 
acha. prompta. até a. Cidade d~. Lima Duarte. Os. a.~s 'estão eorrenM 
do ; · todas as · q ua.ntias gastas na ilonstrncç.ã..o desta ·linha qstã.o em. 1isco 

. de.se pe1·dcr. pela. pa.ralysaçã.odas obras. . . . . 
. ; Trata.ndo-se.de um·sen;iço que pode ser ultiri:t~úlo com pequeno 

disperidio, como teve opportunidade dê informar á Ca.Sa. o seu emfuen
te iniciador, Sr. Paulo Froll..tin, e, ainda· mais, de un( ramal de ·liga.
çã.o d~grandes linhas do Estadas -de Minas, desL'inado à pôr em com
municá.ção .a região da l\_1atta .?om a 'do Sul, e· a ·ligar·. toda a. rêde-

. tronqo da. E. F. Centra~ do ~razil com a.rêde S.ulMioeira, e:as linhas 
do Sul, . que são . de .. propriedade da Uniã.o; atteridendo além .disso á.. · . ' . . . . . . . . .·,- . 

·, .. 

( *) Estt!- discurso nã(J foi revisto pel-o·corad()r: · ... 
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circumstancía. de ser uma lin.l:la tcnea que tem ~aractcr 'estt·ategic~, 
con.fornie estudo já realizado pelo Esca.do !'iàior do Exercito _.:. eu, de
positando a maior confiança oa orientaÇã-o e no criterio do illustt:e 
Relator da Commi.ssáo úe · .Fiua.nç.as neste ·orça.mento esperar-i.a que S. · 
Ex. reconsidera.5se · seu parecer, dada ·a. exigciidade da vet·ha.·pedida 
dea.n.te da releva:ncia dos objecr.h:o:i que a emenda vis3 satisf'azet•. 
(~uito bem). · · · ~ . . 

l-

o Sr. Paulo . de Frontiu (paru. · encaillinhar a votação ) . 
·-:.Sr .. Presidente, a .referencia feita pelo meu nobre .,amigo, 

digno Deputado por illlinas · Geraes, obriga-me a fornecer ai- · 
guns esclarecimentos ·á Camara dos 'Deputados sobre o as-
sump-to . · · . ~ · ~· ·. ·· · · .. 

~ão tratarei ·agora de indagar si a linha devia. ser con ... 
·struida -'ou ··se devia ser objecto de· outro ti'a~ado . · O facto 
é que o Governo propoz e o Congresso Nacional, · ~Iíl votações 
suecessivas, em orçamentos de mais · de um exercício, o au

. : torizou a cofís.truir a linha, ·partindo ·de ;Juiz 'de Fóra;~ di ri-
' gindo-se ··a Bom Jardim e · passa:ndd pela:· e idade .de . Lima 
Dua:çte. V momento opportuno de .se diseutir'a ·•}unveiiiencia 
do traça{io n_ão era hoje e sim :Da@.ell~ pcças!~Q.. ~.oj_e po
der-se-ba allegar ·que; com a constrücÇâó 'da · rêâe :Humfnense, 
a ligaÇão entre a Rêde S.ur..::Mineíra e Juiz de , :b'óra .'. se dá 
por aquella rêde; Barra Longa até Santa .Thereza de Va- · 
lença, dahi liga:nd'<l- se a Valenç.a, ao RiO' Preto e. a Santa Rita 
de Jacutinga., apanhando ahi, ;por.t;anto, a rêde de. Sal:>unaby 
e, adeante, indo a Bom Jardim fazer . a . ligação com ·a Oéste 
de Minas. Dé m®o .que o traçado, . e:tiec~ivament~, ~hoje po- . · 
del'ia ser· estudàdo quanto ao trecho de Lima 'Duarte a Bpm . 
,Jardim. Mas, ·n:à toca:nte ·ao trecho . ·de Juiz de Fóra ,a· Lirna . 
Duarte. as obr:as estavam ·quasi conclu.idas; faltava·;' apenas,· 

. a tex·IIÍinacão de alguns aterros e de ligeiras oh!'as de arte, 
c assent~me1;1to d,e trilhos;· ·dorniêntes, · corlsequenteri1ênte; e o 

·material rodante. · · · ·· " · 
·. · Iria modificar-se a linha da bitola; de · um metro· para 

1,60. A ·reducção; 'novamente, .. a· um ~étro é a coúsa:·máis 
simples e econo.mica t)uc ha. O · objecth"() não era 'levar a · 
bitola. larga 'at~< Lima. Duarte·, .si.J;;ão ··ugar uma h~tola es- · 

· treiLa para . att~ngir as l~nhas · ode igual .bitola da Sul-Mineira 
··e · Oeste de Miri:iS. . · .' · _ · '\ ." . · .~ ; _ . 

. . .. Pediria, poiS., .no mesmo:··senti9o· ~õ illu~tre Depuf4do· por 
·Minas, ão -nóbre Relator, que. não fizesse · questã9 'dâ . .r.ejeicã9 
. dà.. ·medi<l·a agora:, e; ao . cnves de · ~ouvir ' ' a. opinião do:'que ·~ 
:adià:vel a. obra"propostà na emenda,. S. ·Ex, · pesso.almimte, 
.l>I;otissioncH cóffi.petente, ·qt1e: é. : :. ·.. ·· · · ·· ,. :. ·. · :· 

· ·o. SR. :OarAvm ·RocH-t.. ......c..; ·E' 'bondaC.e de·.Y, EX / ,·: . 
o·' s~:~. PA.bto DE .Fn.o!:-iTU:. ~ . .. ~?-::l.in-iiriàsse a:·que8tão~ -

. Os trabalhos -foram.· pagos . aos empreiteiros · õa constru- . · · 
·cção; estavam quasi concluídos até Lima Duarte,· o· que ·falta . , 
:fazer ~ ·'muito pouCo.•. · ; . · · . '~ :· ... · .· . - . :··. ,· .. 
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f? i · ~ .,verba . de : 5o o conta-s; .- -porta:nto; · é · éonsiderada :forte 
para UI.i:l. .exerci·cio, póde ser reduzid'á.._ O que 'nãó ·,se fiZer 
em um .exercicio far- se-ha em .dous ·.ou tres . . . · · " ,, , .. '· · 
. · . Pens o, porém~ :que .nã-o se .dévem 8.bandonar txabàlhos ini

ciados·-: li que·: vão . sendo. de&tr'tridos' pela. absoluta· .falta .'. de 
cónservação .· ·,. · ·· · ' .- · · L . . . .· . ; . 

'"o 'sa: · ·F~crséo · V~.u>ARES' ·-· V. Ex . . tmz subsidio Và-
lioso. · · · ;· · -, . .. · 

·' 

.O .8a·. ··-PA.u:t.6 : ~.E . FRoNTlN ~ SãÓ;es.tas, · s~. ,Prési~~:· · as 
ponder ações ·que julguei dQ meu dever apresentar •á· .eons1doe- · 
ração .da.- Casa e submetter ao ~ criterio· ,do. hoi:u:ado Relator 
'de~se ·'orÇamento. (Muito 'bem .) · . - -,· .. · . . . . . _.- - . . ' . ·: 

. -·. -~ . . ·· ~· . ... -. .- , . - . _. ., ' ' •.! -·!_ t . •_, - . . . 

· O Sr. Oc~"Vio RoohaT) (Pi:wa encaminhar a _V:or;ação) 
~A lei actual n. 3.89:1., de 5 de· janeiro ct·o corrente anno em seu 
n . 29, do. art •. 63~ autorisá á. de3peza.......;.até 500 cootos-pci.ra. ·se con-
tinuarem as .obras do .camal de Linia Duarte. .· 
- Até esta. .data. não foi a autoriza.Ç&o utilizada pelo Governo. 

Para: a.ttender ~- c~D.sider~ç.ões do lU ustL'C . 'Deputado'·· po~· Minas · 
Geraes; o- Sr; F1·ancisco Valladares, . _a ; que~ .dedicp es~ial _es-:-

··ti~a ~ ~~ ,,' • .·· "'' ' ·· 1 
· • •. . • • , . : \ •. · _ .... ___ .. =····= ·:. · . · .. :. ::· . 

. o ·SR. FlWislSÇO VALLADAREs-Muito grato .a . V. Ex. . _ ' •_.:· 
.. .. O. Sa..;._:.Ç~AvÍ~ .JlQCBA ~ . ·. ·. ·e ás do meu.- ~estre, : ·St·. ·. Pa'u~ó ·de 

Fróntm, pediria ao primeiro que retirasSe a. emenda . como esta·, para 
. ser revigorada essa disposição . em terceira: discussá.o. ·· · · · ' 
. : . o sR.. PAliLO': DE FRONTm~Seria · ~referivel ·v. ·E;X:'. a~ccitar à 
.emenda e modificai- a depois. ·. . . . . · . · · . · . 

- · O Stt- Oc;~v1o RooaA-N~e-caso, el)l . .uom.e da. ComniisSãô'de Fi,.:. . 
uança.s, acceito a emenda, para modificai-a em _ 3• djscussão~ (Muito 
bem; muito bem.) · . . ·. .. · : · · . .· . ., · . .': . . 

'Appro'\·ada'' à referida em.énda n. 20. · · · .-- .,· =· . . ~ .. .- . --- . . . -

Rejeita das s uccessivamente . as emendas ns. 2i, .22 e 23. 
Votação da seguinte e}Ilenda · 

iN:-· 24 
Yerba ~a:. : . .. . , 

P.ara a continuação ' da éonstruccão· do's :r~maes : de Mon
. l es C!lm·os e Ponte Nova· a Márianna tla Estrada. de · Ferro 

CenLral do Brasil.· 4 . 0Q{} :.OOO$', ··sendo metade ·_p·ara '·cada .. um . 
. . ·camiiio' Prates . . - . A_laoi·. _Pr.dta' .. -:-:'~ MéU~·. ão/~a. ·-. 
Rau~ &i. .,- · Valddmi ro de 'Magalhães :<o • : · ~ • : , - . '. ' : ~ ·· . .' ' . -_ , .. · 

· . ( ~) 'Este dis~urs~ ~ão '~~~ ~~vist~ ~el~· · ~f~-Ü~r:(<:; ·· ':' ·· .. · 
,. . " · . . ; . . .. ' . . . -· .. ~ . . ., . . 

-~ · . 
• J • ~ .. • 

~---- - ·. ·-·· ·-. 
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~ ~ Sr.- Presidente - A Commissão . conclue o seu ·parecer , -
a e::~ta emenda do :scgu-iuLe modo: -

«Como, fJo.l.'éni, a -obra dcÚe tilÜmó ramal nio é - tão re
levante como a · do de 1\!onle-Claro:s, em face de . circurristan
das de momento; a Commissão · acceíla apenas a primeil~a 
part•! da emenda, para incluir a segunda parte. nas ob.r~ a 
L"'DStl'UÍl' por operaÇÕeS de · credito; - COID a verba· · de 800 
conto!: de réis.~ · 

Approvada a priineira parte tia emenda n. 24, até -as 
palavras - ~:vontes-Cla1·os - nos ·termos ·do· referido pa-
recer da Commissão. · 

E ' approvada· a 2• parte, nos termos do rcf~rido parecer 
da Commissão. 

Hejeitada a emenda- n. 25. 

Votação . tl'-d · ;:;e0"Uinte .emetlda. 

!N.-26 
Ycrba G•, n. 1: 

- Par'a continuação das obras de-consLrucÇão da Estrada 
de Ferro . de Jl i_quele _ a Ilajubá, . durant:e ô exet:cicio, . réis 
3. 00-(): 000$()00. . 

Arnolpho. Azevedo: - Raul Sá. - Ataor P~·ata·. _.:_ (Ja-
millo · Ptates. · · 

·o Sr.. Raul Sá (peZa ·ordern) requer a retirada u~- emenda 
n. 26 . • · 

- O Sr ~ Presidente- Defiro o pedido de v. Ex;-. 
Hcj eiLada a emend·a n . . 27 . 
·são consideradas prcj\ldi~adas Ut::i cmcnúat::i n::5. 28 c ~9. 
-R-ejeitada a emenda n .. 30. 

Yola«;.ão da seguinte· emm:da . 

.N. 31' 

A' ,·crl.Ja u•. -E::;lrada -de Ferro Central do Brasil; .. consi:
gna•:·ã() Obra:::'. X ovas, -accrescentc- se in-fine: 

Duiilicac;ão tla linha entre !'Bart·a..,..do Pirah~~- .. 
· 
1 

c <:t·uzcil'o • . .. . ~-.. : ....... \ . • . ... ... 1-L 000:000$000 
Duplicação d.a liliha c.n_trc l\1ogy. das ·Cruzes · · · 

e Nor(e ."-.. . . . -: . .... : .•. .. .. . . _'.... - 6.000':Q00$~0 

· CittCinàto · B1·aga. . ~ . .. 
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. O Sr. Pr.esidente - A esta. :emenda a Commissão comeca 
o. seu .pareeer do seg-uinte ·modo : . 

«A ·emenda ·deve ser acceita, quanto á segunda parte ape
n4s, reduzind.o a verba para 4.. 000 :000$ neste exercicio e 
consigna]ido mais 2. 0'00 :OüO$ nas o-bras a custear por meio· 

- de operacões de c·redilo. ~ 
E termina o pa1·eccr da emenda n. 31 nc:sLes termos:: 
«~\. Commissãô resoLveu acceitar o alvitre propost-o pelo 

Sr . Sampaio- Corrêa. de ácceitar-se tambem a 1" parte da 
. emend,a, na razão de 7 . 000: 000$00'0 .· . · 

.A Commissão concordou, mas, para figurar na verba 17"".> 
.Approvada com a referida modificaç-ão da Commis~ão·. 

Rejeitadas suct>essivamen.te as eme.ndas ns. · 32 e . 33. · 
:Votação d'a seguinte: emenda . ' 

N. 34 

. § Para conclusão" da ponte sobre· ô· do S. Francifsco. 
em · P~rapora, Minas GE}raes, L()().Q:ooO~()OO. · · 

Senna Fí(IUeiredo. - ·A. me-rico Lopes. , -·· -· !Jloreir(:t Bran7 
dão·. ---'- F. Paolíelló. -. Augusto âe Lima . - Manoel {F'ul-t. 
acncio. - G(rmes. Lima. ...:._ Lànd-uJpho ~ ~?if.ayalhães .. 
Matta Machado. - .José ·Gonçalves. Camillo Prates. ~ 
Rattl Sá. - Albertirw D1·ummond .. ,' ' 

Approva~a~ . ·. . ·-

Rejeitadas successivamente ã.s emendas ns. 35 e 36. 
Votação· da seguinte emenda 

N. 37 
.7\1erva 6•, n. 2: . . 

Para continuação das obras do ramal 
Reis a Barra Mansa, da Es.trada . de Ferro 
500:000$000. . 

; .4.nt-h~.O /lotelho. . . - Tei;t;eifa Branclão . 

de Angra ·dos 
Oeste de Minas~ 

Ó Sr. Presidente - A está. emenda a Commissão offe:: 
receu a . seguinte . I 

Paracontii:n:lacão das obras do ramal de .2\:D:gra ,dos Reis 
a : Barra Mansa. · iné1ua-se na tabella das obras a ·. construu: 
por. :r;neio çle ·:recursos, 2. 6<KJ :·oo_0$000. 

·c.- vo~ .. vm ·zr 
/ .'. 
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. . Appl'~v'*lo o referí~c substhutiv,o ãa · CfJmmissãa; f1.;. 
cando prejudicada a emenda n~ 37. 

VotacãÓ da seguinte emenda 

A' r,ubrica n. 6 
Minas: 

N. 38 

li - Estra_óa de Ferro Oeste. de. 

Açcresccnte-se a quantia de 300 contos para. conclusão . 
· do ramal de Barbacena. 

• Jos'é Boni{acio. ~- Mello Franco. 

O Sr, José Boni:facio (-pela o1;do::m) ;__ Sr~ Presidente. 
pretendendo renovar o a.ssu:npto desta. emenda sob outra fórma, em 
3"' discussão, peço a V. Ex. que consulte a Casa. sobre si consente na. 
retirada da alladida. emenda. - . 

·O Sr. ~esideniie ·_ A. lllesa defet·e o requerimento, que 
indepen:de de votaçllo . .da Cama.ra. . · · 

Rejeitadas successivamente as emenct_as, n~. _ 39, 40; 41, 
42 é'-&.3. 

Votação da ~eguinte emenda. 

N. 44 

Verha ~ (Inspectorià Federal cte · Portos, .Rios· e Canaes) 
(serviços especíaes) : , 

AugmenLada de 500:00.0$ a verba destinada -á «acquisi-
Ção e conservação do material de Q:ragagem~. Bento Mi-

. randa 
Approvada. 
Rejeitadas successivarnente as emendas ns. 45, 46, 47. 

_48 e· 49. 

Votação da seoouinte emenda 

N. 50 
Verba g~: 

·Na: rubrica - MateriaL-- Em v~z de i3 :000$, -redija-se: 
50:000$000. . . - .. ·. 

· O accrescimo de 37-:000$ será'. exclusivamente ·applicado 
ás , obras do melhoramento da barra de· _rio . J oann~s, no mu
uicipio. 9e Abrantes,. Estado da Ba.hja; · tornando ·J?.ávegaveL o 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 24/0612015 12:53- Pág ina 68 de 129 

_, 

SESS.to E~I .:!Ô ;uz· SETE~!DllO DE :1!)20 . -- . ~19 

mesmo ri'o em sua foz na cost a oceanica • . reàlizando...;,.se; este 
~~rvl.ço cõm ·O pessoâl da Tnspec~ria l<'ederal .de ~or.L9s,: J;tios 
o Cana~s , -- Pires-de Carvalho . . , ·... ,._. · · · · .: 
' ; , ;. ~-- ~:· -.~ :' , --._ · ~·.- :: t . · . ·· ,). ·-. - ~ · • -...... \·· - -~-- ·~ : ~: · ··: , .. ·.~ ._ r ·; .• .. , 

·O ,Sr. P;ires do Oarv.a.lho .. (~) -. .{pa~a ·;enca'@i71ltar. a
votação) _:_ Sr -:Presidente, . na· minba. illg~puidade · d~. q.uerer '~r 
das. pr~rogativas .que 1,nc confere a invest1du~a. de .representante _do . 
me.\~_ Elsta.do nesta Ca. '. ~ra, .eu. na. ela.~ração. dos . ,orçamentos,:.re.;.. 
stríngindo.J;nu:tp. a mínba iniciativa.. de ~stumeiro habito, .de: , a.p.t;e
sentar numerosas emendas, limitei-me. es~e anno a for~ul~r-.uma .. 
u-nica. rtlfe,·.eaj;e· á verba ~para -melhorameoto.-de rios, · consignada. no 
n. !:\0,:. ?-ug.men~an.do qe 3J conto;; __ a .pa,·rte, mataria\, collsigu;tda . Par~;~. 
o· sêi.'V!ço de pot"tOS do Estado da. B_~bia:_ ~ . applicaudo . essa req.ueh~ 
quantia á. reahzaç~o ·de tim' g('a.r1de_·m~lh0ramento q~e d1z respetto a 
abertura· da.~ba:rra. dó • rio Joaônes em· sua. fói~ · ·q_ ue ·dá. comm uniCação 
directa .e:franca -entre Q :ôo.eaoo· A.tlant'ico e .gr.ande parte do· territorio •· 
babiano. .· > .· -· . . . . . .. . . · ~ \ · · . · . .. . 

. ~a desp.ez;~. é r:idicula., dado o vaJo.r do melhoramento. A. qou:
serva~o. 9-~~se. imp.eci~o na. bafril- denuJ:!,9~. pela. sua. e)llpplgancia .a. 
q?alqu!3r ob~ç1·vad9r. :o d~s-~~~9 da ·. a~~~t-~~r~ça.o· p(lblica, q_uanto a.s 
nque?asUaturaes qUe este.parz ~o~ ta,. pga~.o:se __ o o~ea~a;~.n·ec~ - e 
francamente com o rio, grau de· pro feito ·adVIra. coin isso·: ·as ·forças 
ooonom.icas·do.meu·Estado. _. ·.: · .. · ;:. · . · 

· A objeqçao .unjoa qll,E; ~reclito P-Oderia. ser. a.llegada. -Qoo:to . :razã«? · 
contraria. á·. consignação da despe~ .em~orça.ruento.' fedet·a.t, .qual-:a : de 
que póde ser feita. pelo lliunicipio; aiuda:·~~im o~o subs,iste, porque o 
:r.riunicipio a que pertence .essa x:egiá(l é . um dos mais pobres, si 
nã.o o mais pobre, dentre todos O:l dó me li Estado . 

. E' o -municipio de Abrau tes, cujas t radiÇÕeS na hístoria do Brasil 
conhecem todos que · sã.o versados uos fa.ctos·concerneh tes á. vida; . de 
nossa nacionalidade. .. 

W .!JgL muniq~p!o . pauperrimo; contiguo ao da. Capital; ma;;,_ pelas 
d!tlicoldà~_es de COJil.!l!llni.éa.\.Õ~, eSta quasi despovo~(10 .e, 'Wptant~,: 
sem renda -para .. o .menorscrviço. A sua renda. annual _é inferi9~ . -~ 
30:000$000 .. Não -póde; pois. esse· municiplotoroar este encargo_· ·. .· 

O~ ,~r~~-~~dua,es n~o toem . ~1;~gdido a .e~ta .nqces-5ü:!~d,e; na.
tw~a;lin~qte; .. ~D.lbE\W..te~m razão, , pa~,-,~m· p.rocede.ré!D·, : p~ôos 
n" man~ir;a. .po.~.q~e se ,t etll :.~~rigtd,o, ~as ~rvlço~ de-por't\>si r~f?~ e. :c~~ naes. A, !}. .Qtonomí~ ,dQS Esta.d<>,s ~eSapp:~,.receu em r elação a .. taessér:.. . . . 
viços • . A, Uniii.q._ ~lllpolgo,u a ·sua. . .Propriççi,ade,· empolgou.- a ~~~- acÇij.(), ~~ . · 
su~ se.r-v.~~i~;~diQr~n~o, .é J],a.tura~qt_l~,quê~ colb.e ;pél.r,a si :,Jifreitos . 
çomp~ Efi:g.Obr•g!l-Çôes~ Os po.d~res ,pu.9licos no • rn~u. ~~_a.dq .. n~o 
P,Od.eni ser .. c~~\l;l .. ~d()~por n~o. ~st~Ç ,féi.~o :~e set:~~~.; •á. gdên t"~o do 
t,;overno da Unlll.O é@e dev.e·sensso ·1eva;d~ em: con~ .. ._ . >: . >.- : 

· Eu: !D~~o; si tiv~a,í a.:. ,resP.QO$apilid~~- da. . ~dnii~~trª'~ó · 4.e 
n~o~ ~-a~p; nas. ~~~<.ii,Ç,~ e~,qu~ .. a.JÇgiSJ~~~ . íe~e~·.al . ~~·~~.;es~bel~~ 
C1d.O Jt!f1S~~uq_en<:l,~;·S9~fe .. ~~~YI~!)~·:a4~Wi~~~~lVOs, . ~':l .,II\~~qlO)l~q COtf~- . 

:;. :, •, • ... -:::: ·: ·~ : • i. ,: I .: -,;; ·~· •' /• - · · ~ , ; ' • 

. -~ -~-->-~ - ·~-_.-,y~ ·; -·._ 

.Ç"') _Este_. Q.iscurso :não· foi ,revisto pelo·orador~~-::: :;'·.' . · . 
· . . , .. . ._ .... . .. . . . . :· ... "·· . : ··. 

, . 

· .-: . 

····: 
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4-20 ·. ANNAES DA CAMARA .. 

GGrreriá. para esse melhoramento ,da. maxfma. \mportancia para. O WGU 
Estado, representando não 37:0005, mas 25:000S, como está. orçado 
pela. Inspectoria. de Portos, Rios e Canaes· da Bahia, melhoramento com 
estudos feitos pelo Ministro da Viação. mas que nunca.· se re.alizam .. 

Si me senti~e competente pa.ra ·descrever o que é. ~ obra, cer-
tamente a. Ca.mara. ficaria. a.grad&velmente impressionada. · ·. 

Basta dizer que é uma obra que franquearia a communicaçã.o do 
Oceano Atla.ntico com o inlportante rio Jó<\nnes. que atravessa leguas 
e Jeguas o interior de meu Estado, servindo as regiões riquissimas de 
aga.icultura e de producçã.o • . · 

Nessas condições, o nobre Relator arrumou, permitta esta. phrass 
que é. muito nos<>a, que é muito brasileira, arrumou emendas. · ~ 

. o SR. Par.sro:tETE-Âdvirt~ a() orador de que estão terminados os 
cinco minutos pa.ra o yncaminhamcnto da. votação. 

O S. PUlES DE CuvALRo...,:;,Não estOJl infringindo o Regimcnto;-es~ 
tou esclarecendo o assumpto para. ·ver si obtenho do nobre · Relator 

. tillla franquia, porque o momento dos proporciona. esta a.spiraçãé. 

O Sa. PnESIDENTE-'Nà.o pos5o infringi!.· o Regimentoqúe,estabelece 
previa.mente cinc~ minuto;; p_ara _os enca.minham~~tos das votar~es. c. 
V. Ex. está..fallando ha cmco romutos. . .. ·. . .: ·.. . 

O SR. PIRES DE CAn.vALa:o-Neste ca.So, peço a. V~- Ex. me.concedá. 
a pala. vra para encaminhar a vota.ção da. emenda . n. 52 • ( .nfuíto bem, ) 

Rejeitada. a. referida. emenda. n, 50. 
V otaçã.o da. seguinte emenda: · 

N. 51 
Verba n:.: 

Pa.ra. a desobstrucçã.o _do rio São J?ão, no rnunicipiç de ·B<ÚTa de 
São João, Estado . do R to de Janell'O, 100: 000$000.- Lemgruber 
Filho. ' · · 

O ~- Pires de Carvalho (para enca:minhr:tr a votação)''
·sr. · Presidente, you por partes na minha ob~dieneia ã von..:. 
taue de V < Ex. Caminho sempre ·,pa.rallelo oon:i o seu pro..: . 
ceder. Disse eu, sobre ::t emenda. n. 51, o qu~ a Camara. já' 
ouviu. Agora digo a V. Ex., fóra de tempo, para· <i;esabafo 
de minha alma. Si não encontro em minhas considerações ã. 
efficiencía d'e ,um resultado praticQ, ao menos satisfaço o meu 

• espirito, expandinDO aquillo que, em minha. opiiiião, eu· de-:- . 
. · sejava, devia . e podia ·dizer. ·. . · ·· · · ,, 

Dizia eu, sobre a emenda n. 50, a nobre Commis·~~o ar
ruúwu toda$ as emendas referentes a P.ortos e· rios, porqtle 
sou um· espirito dcmoeratico, educado ·na'limesma escola dO:' 
honrado representante, muito digno e. muito altivo, -dó ·Es
tado do Rio Grande ~o Sul. 

ú SR. OCTAVIO · RoOHÀ ~~ Eipliêai'éi a V: Ex: . 
' ' .. ~ 

J' •. 
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SESS.:ió . EM 23. DE ~E'l'EMBRO DÊ 1920 
, . ::· 

. . . . . . 

·.. O S~~ PIRES :D~ CARVALHO _::..._ ~ V . . :Ex:; ;por' or.à~ não póde . 
expli<iàr .. cõusa .alguma; seria/a creatü.ra antes do creador; .. 
' · l\las vou dizer a v. Ex; o··que' v. -Ex. deve Sai:Jêr <ta 
rninl)a -ogerfza a .uma (las partes do .. seu parecer • •. 

': ·Trata-se: de - ,ou~- parooer .e .. :d~ um parecer à (orfait_;· 
abra:p.ge tudo, .. arruma tudo;i como. á Hygiime arruma· .todos. os 
generos d·eteriorad,Qs, ;par.a, d~e,p·ois, deitar-lhe · ·kerozerie, 
passar.:;.Ihe ·fogo. · Ass~, o i~lusfr.e Relator arrumou ' tüdo e, · 
depois., ~tirou o ·keroZ.ene. Agot;à,: pela or'ientaç.ão que S.: · EX:~ . 
_está· dando a .esse turn-o d'o debate, e. pel.a.- indifferença em que 
a Camará. se ·. acha, delegando á• Commissão de Fütancas suas 

·opíiÍiõ~s. iniei~ti-vas, -e esta ,por sua_ -vez dei·ega:ndo t,onfiancà~ 
dizendo que é da directa e i:rrim&diata confiança do Governo, 
do Poder Executiv-o. ~.· · ·· .. · · · · · · 

__ · ·o Sa . . OarA~IO ROCHA ~_- Nã~. a:P'oiado; eu não dis~~ isto~. ·· 
o .SR. PiRE~ DE · CARv.<U.:à:o . .:_ Alnda_ lia pouco,, v~ ~Ex. ·o -

disse ·no riégooio -.da Estrada de Ferro -de Cajazeira$. . · .· . 
o SR.- -OcTÁVIo Roca.\ ·- ·Havia toma ·proposta do Go- : 

verno fe_ita constitucio!lalrq.ent~_: . : · _ _ ·, . . _ __ .. · 
o SR •. PIRES DE CÂRVÁLHO . _._· . o· meu distincto. amígo, . a. · 

querp n:íuitc)' prezo e, admito· pelâ. sua .. operosidade, .merece 
todps os meus. enc_omio!'!; :justos, .sem>lisonja; mas s.- .Ex~, ;não :· 
sei· ,porqué, ·nos seus enlei-os .·a.utórita:ri_os._.. . . . . ·__ , - . -
_· . ·o· SJt. ,Oc:TAVIOROÇH~ ~É~ ~xpli~_~rei a V. Ex. _ . 

o SR.~ ' PI~S DE CARVALHO .;:::.::., . Teripamos pàcien,cia, vamó~ 
chegar ao fim. Estamos· votando. cento e .tantas emenda~: · ., . 

. Dii S • . Ex:: 
--.· ... . · ....... / . . . . . .. . .. ' 

-__ , . «A COxnmissão pretenif·e melhorar a . verba geral da . 
. inspectoria. ~> · · · · 

. • f. _ . - . . 

· . -_ -ApptaudÓ ~- -c~:ni_missão.- :: . ::_ . . . ._ ; . . . . . . . .. 
-. Dá a ' Commissão: ;uma . satisfação·. ás necessidadP.s •naeio-. . naes: ~ize'n~o 'ás p_opula.ções -r~spectivas que o f4turo or.-;a

mento attenderá .a . esses . reclamos· .. .. (Muito bem,.). · ... :- . · • 
. .Dê ·mó:do 'qúe~ a ' Cominiss.ã0 -::~hama a. si o :ma!ltó· da -~e~ 

nevolencia, da eordura e -da popularidade. 
· , V amos adeante.. . · .. · .. : · 

,: _· ..- ·· o · sR> .iOcTA~o' ·Rck~HA. :;:-: ·A:.emenda ·é·· do Sr. Bento <lê 
Mira:nda e · rião ··da Commissão ., · . ·· : '-' •. . 

· ' Ó S'ft •. iPmEs' D·Ê .:CARVÂLH9:·:~- E' : quesUi,b ~ iju~-~i'.de :aria-
Jyse granimaticar: ~or. . isso; a , Com missão p~etende melhorar · 
a verbac~ geral da 1nspe_c-t0ria" e·. re"uri.il:..a, . de modo _a poder at~ 
te~r () Goy~rno :áª :· óbr_as u~ge~t~s, . sen:p.fiêa( -pre~o, a. de- . 

. ~ . :'. -~ ·- . . . . . ··. . ' • . . . . . . :.. -. :... ~ ·.-';": 
. . ... . · . -- :_ .; ·. -. ;·· -.· .- . 
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terminados - ~ especiffêadà~ serví~..os, ·.ás ·vezes ·-incxequi'véis -no . . 
momento .. Sem ficar .preso a determinados :úspecifieados ser..:. 
:viçOS'- :, >~ · . -. . . . -. . -. 

. . 
E' coiitra .-ist'O q.ué .prOtesto·~· · . ·- :· · 
o' SP.~ · Píu~siPiiNTB ~ ·. tembr'ci:· ·io-"nobre · Deputáct<fque 

· estâo. J~ndos_ oS; cinco · p:llnut:os regimentaes. · · ·· · 
rí 

O SR. PIRES DE CARvALHo· - Obedeço a V. Ex. e · re:: 
. servo-m~ pará ·a,·erilendá:m. ::52. . . . . ..•. 

Rej~itada a referida. emenda n. H~ . 

· Yt>tâ'Çio. dâ._seguinte erilencíá: ~--

N. 52 

Verbi ?: · 

. Onde conv.ier: .· .·:· 

_ ,C.{)mo auxil!P ~ao ·~~ta do _o c Ma~úi a!óssso, · -r~r~ · ã ~ ~és<i~.r~1cÍ;'ão 
_dor1o Cuya'bá,a quantliL dE;.,iOO:OOOSO~i) .• :-'Peretrtt'Lctte:. :: .. . \' • 

-o ii!ir. :pi~~~ê_$~r:~~JÍ;t!ô_n· (pâ~;fi''enc~m~~hâr a·~o-
taçao)- Sr. Prestdeute, sa.tL'?fazendo o meu deve!." de Deputado e cor~ 
responde11dó·á ünportancia-da Jnateria, que n;j.o_póde;; ~bsolutamente ·• 
sem Crime de lesa patriotismo,. passar Q3.S suas diSCUssões SOb . a iod,if .. 
ferenç~,~~ 'na .~_ô:t:.v_ot~Çlí.o c~.in ,?:d~s.esp~r? -~~~~s?.~.:rgito.J tr!bm~~-'. pcis -
penso que é preCJsl> que aquelles que rept·esenta.mos aqUl,_ que os nos"
sos delegaotes, que o .r eleitorado brasileiro saiba que a votação (lo Ol'
ça.menio d:> Ministel'io da. Viaçã:o nã.o está passandô cfciperêeoida da 
nossa atten<~0 1 de nossa . considcraçfto merecida:. pel;t·.irnporta.ocia. 
virtmil que cõhsubstiincià. este cit'çã.'tnenio •. E~ pfêêiSÕ 'q,ue o eleitorado 

· . saiba que est:~;mos a.companbando a Com missão ·c1~- FiriíinÇas 'nos seus 
pareceres elimina.dores, po1·que somos um_a co-rporação ~nsciente, 
porque qu!'lr~~os. com vonta.de,propr.iil.· dellliéfàl·:econÇedér·,- áQ ·Po
der Execuclvorp·~Iá. tibssa cqnliãnça :d~si\iteres.<:>à.cl:à e à.ltiv:a ;, .o· 'nosso 
apoio, riiló qu~r- dizó~ qq~ ~steJámos silft'hi.gân-do -os·par~ceres 'da Coni.;; 
missão, nessa parte;- lÓCOm!e'tenteiiierite. Nã.õ: E:>tá.mõs cüi'Iipi"inUo ae;. 
yer_de.corporação qlle, convicta!ncnte; adoptou .üm. p~ogra.mma po~ ·· 
litico. · · · · · · · · · ·· · 

Feitas estas considerações, continúo cbam~ndb'- a .atten~ão -·õo il
.1ust1:e flela.to:r: para. os moti~o~:por. qtie m~ r~bel~i C()ott•a scu _p~n3eer. 

O SR. OC'tAVIO ROCEIA. - Dat·ei uina oxplica~o iriitn:êdiatàmente', 
quG. afastará. .qualquer duvida., e sati.sfa.l"á.. comp.leta.tnente. . .-. _ · 

• ' • • • •,. - ' ' , • - •• ~ -- r >.. . • 

'; ... ,·_::, .·: 

"!: •. ;:· 
:--~ 

·.·.- . 
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Q SR. Pm.Es DE CVRVALHl) :--- Espér~-~à' explieaça:6 no -'-iifu~ Tenho 
a certeza -de que-satisfará:, mas· .:vou me m-anter na. triblll!li.~ Esto11 D1!
supposição de que coricorra.para esclarecer o seu pensame~to._. pois 
qu~ eUe _é de muito má o elfeito p!).r~ .as _ preroga.tiva.s dos Deputados 
que tomam a-seno o seu mandato~- - -
- o· SR. ÜCTAVI~ RóCHA...,.-N~ pare-cer suStentei doutrinas qu~ .. me -· 

deixam a c a va.lieii'o dé!lSas insih ilaçõeS~ -' · · -- : · · · ·.' · -· . 
- ---0-SR. PmES DE·c~vALao:.:<;. ~ ~~-IIl tiêà.f p~~sos a. 'cietàrm~riil:âos- e 

especificados serviÇos, as•vezes mêxequivéis nd n:ioúierito : em virtude 
de phenom~nos ~atura.es.J) Isto_Y. Ex.-dlz, r?nuncia~qQ ás principaes 
prerogativas de seu ·mã-nda.to'·ê à.Heoii.ria6 dê' 'Si as virtti~és~ i. · -' 

. o s~~Oci.\:Vio RÓcnA- v. E~~ c~ti .úL~or~ndo erri equivo~o~ -. 
0 Sa. PiiiES DE CARVALHO ,...:;· .: :· ·iotriilSeeâs do ~u pâpel de r~ .. 

·presehtante do seá glorioso EStado. V~'.Ex.' alte'nna as iriiciativàs. da. 
Càmª'rà. O Goyé'frio, o Pó~er Exeêütivo; no elimpl-imento,- ·ria effecti-· 

-vidad~ dos ·serViçps, "ba' pcrr'força estar éaptivô; preso, ligatlo -á.S iiii~- : 
dàth·a~d<i POder Legistativ6~ ·· · · · · :> ,._ ·· · ·. . .. - · - '--· · ·· 

.. - f()ra _ _çi~sÚ>7 . i~r,ã.-p;~c~~af tudo. q~ani~ a: io~ca. juridi~a ap~e
sent.a.. Sé~á. 9QDS!ll!t-Oar ·a. C~?ristit~ição, , prora.nar .os principias d~~n:
craticô$ a.tirar.;,ao· Pad.er -Executivo. a Aiber:(lade; â licent:a.. o. arbítrio 
de,t'ea1iiár:a :~; Órga.ntzã;Çãq: .de ~dt}s; .... j)s s~r.Viçós da. a_dri:li.Ws~t~~~o 
seru, _~ peia.s ,do. ~-e~sla.tl-r_q. E', . $.r's .. · ·. -cl)nqewga. r_ o nosso " regi~~p,
o :regiiDéii- ,repu,bli~no, -.gue ~dopt~m()S:· o r-e~er1 presiclencial,.:.re.gi
:men. da. .resportsa}}ilt~a.<;\e, da 9.arQ1oui & : e j ndependancla )dos. PE?de~~c;: 

•· regimen.da prest~~o ç~e.conta~~- ~· a.n;ml~~r est$ reiti~em: tt-a~Sf«;ir~. 
mêJ,I~o~m, umav~rçl~de1ra aqtQcraqta, a.oqual _prestamos l"everen~a, 
sutimi~a,~ : ·llJiSefa.vél •. d~~nelles q~e silo : sí~plesmenta idolatras do 
.podo~, fa.na.tjcos f1a forç~. ~m·a,·Qs dointel"(3sse. . . . 

_E' eontra :iss6- que me rebello .. ~. - __ .. 

. O SE,~ ÜCTAVIO. RocH.A.- Não-apoiado. Não acc~Ho a.liçiO-d~_ ·in
depeudencià que·v. EX. ine quer dar~ · V. Ex. não tem niríis lnde
pendencia. do' que eu. Não enverede· po[" cS.sé caminho. O ,p'ob'rELDépn
tado eitá.. cha.lD.anâ_o seQs collegas qe_$1bservimites l Discu~_a :emenda. 

· · nms .nãQ pl"Ocure diminuir sellS col.legas.,. · · ; -

.o SR. _PB.ESII>i:N'ii > AitenÇii.o t 
O SR. /PrÜs- t>:B Cuniao ·...,..O nobre Deputado, a ~em ~ui to 

eon~idaro. certO nã.o a.pprehendeu bem o :meu pensamento~ Não houvo 
ta.llnteoçã.o da minha parte~ 

· · - o.~~~- ~i\~oE\'fTE.:.... Dé~o c1e,6iara.r ao rÍob.ra~ ·J?QÍt~~~~():.qtie ~# 
~el"r,n~-~o ().t(3in-pd que o RêgimeiltQ lhe faculta . p~ra; O:Qtl9!lniinlla-
rnento de: votaÇões. · , · ·· · · · · · · . . ' · · · ' ·' · · ·· · · · · 

: .. '·_ ·. • ,-.: .... _. . . : . • • • . • . .- ' - : . . .:- ·- ;. ~ _I -<.+ ·'. ·. -- <:> . :' . :' \ 
. .:.9 Sn. Pnu:s pE G!Rv.&Luo,....::;Peçó, então, a. palavra:sóbre a emenda. . 
~egumte •. ·· · . . · ·•·. ··. ·· ·.· - ' .. · · < · 

Rejeitadàs sucçesÚva.!D;erite a-s ~manda$ ns. 52:e 5.3:. . " · 
• - • ' • • • ' - ; -~ . • • - . . • . • - . • + ' ' - '. -. '. -· • • ·: 
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'f . 
. ~ · · · . 

· ... · :,. 

. Votação da seguinte ·emenda . 

N. 5~ 
Verba. 9": 

· Aogmente-se a verba 2S:OOOS para ·a desobstrucçao do _ rio Ta.; 
rauacá, no· Territorio Federa-l do Aere. 

Sala das seSSÕes, 6 de agostO de 19.20-José Au(rusto. · 

·.O Sr .Pires de . C~a~o · {para elicami~ltr;z_r .~ 1JO

t ação) ('') - Sr •. Pre,sidente. ·o nobre :ijelator do orçamento da Viação 
nã.o quiz compreherider. porque o podia compl·ehender, o devia com
prebender e o Sa.bia eomprehender,·a ele~açào do meu- i11tuito na 
analyse do parecer; Estranhei qu,e o.:pat:ecer . elaborad9 por_ S •. Ex. 
trouxesse aquella phrase, ·que, ... sem . precisa-r · _ser metapbora., pód.e 
muito bem. ser ~terpretada comQ uma sul:!serviencia ào PoderLegis
·lativo ás determinações arbitrarias -do Executivo, e como fàço justiÇa, 
aprecio e admiro. as·qualidades moraes e os dotes de .. espirito.'do hon
rado Relator do .orçamento· da Via.çã.o, _nã.o me ·quiz absohita.mente 
calar~ a.dmittindo que em silencio passasse essa interpretação . . Sendo 
certo que o parecer abr<mge; a priori, ·a 'emenda ·.qrie ·a.pres(mtci, 
aproveitei~me do encaminhamento . da sua ·votação :para eSctarecér 
es<ie ponto de' vista. catou muito mal, e iro.preSSi.onóu pessimamente 
o meu éspiri.to, a phra.se empregada. no parecer. Pare~ que ·deixamos 
ao Exeéutivo liberdaÇe sem limit-eS,: não _.p6dendo dizer o I..egislativo 
quaes as necessidades desta ou~daqúella região, pel~ · palav'-ra autori
zada dos seus~~pectivos represen.ta .. ntes . A Commissão ·. de. Finanças, 
no seú-plano de· efi'ectuar as despeizas dó·Ministerio da. Viaç-ão; 'esta
belece tima vel'ba. globàl para 'todos eSseS serviços, ao envés de verbas 
pareiaes para este ou aquelle, isto. é, deixa. . ao arbítrio ao Governo 
attender ás obras urgentes, sem deterininal~as. · · .. · . . 

. . O Sn. OCuvio Roc& - Opp~rt;unamente d~rei e~plicá~.ões. A io-
jus:tiça gue ~ coil~ém nas pala~as. •. . : . · ' . • , . 

0 SR. Pml:s DE .CARVALBo-Eston tornando a questão 'muito.clara., 
Senhores, si ba homem que em .assumpto de ·sua dignidade; (lo 

seu mereCimento precisasse, de quem quer._qoe sej~, um -attQsta.do·, e 
si este hometX?- fosse o honrado 1\elator . da Viação; e pudesse valer. o 
meu a.ttestado, eu clamaria.~ perante as, massas, rogaria a .Deus para · 
que a. voz se transformasse et:n ~co universal, no sentido de qtie · todos . 
soubessem que me refiro a um caracter de primeira . ordem;· a um' 
brilhante talento., a. um Deputado operoso. E porque dou verdadei.c'o 
apreço aosmeri.tos de S. E:x. é que posso.fallar com esta franqueza, 
pretendendo tirar do meu espiritó' a.s du'l'idas que decol·reri\ .dessa 
phrase consignada no parecer. · · 

( ~.) ·. Este disc~~só .não . foi rey~~ÍQ. pel-Q· 9ràdor . ·· 
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. .Euente:ndia que o honrado Relator, ao estabelecer uma . v~rba 
global i,>ara· .tQ.di>s QS serviços; ·poo.eri:!"; · em .:. conSideração ,ã. :ini.Cia.~va 
da· Camara-; lembrar' ao Gover.no os mais . _urgéntes ·e ·. que . correspon
desSem ás· necessidades de maior vultO· da. riqueza publica., concili_asse, 
emfim, o pla.no .c:>rçamelitario. com a prerogativa _v:irtua.r ·das ' .J;loSsás 
funeções. · . · . ~ · . · · · · .· ·. · . ,- · . · . · • . : · 

. Agora,·o 'que S. · E_x. Jez parece ri~o comportar o seu _espitito 
democra.tico', 'a.S suas COD\'l~ liheraes._ Mais aindã • .. Quanto~ miiil 
me-parece q:ne diminue a acção; .á foncçã.o; á. p~erogativa .da. Cam~ra: 
E' esta. a razão· por · que, sem pretençier~ . molestar· S. Ex~ . ooUoque1 
as minhas obser\ :1ções em .. um ponto mui to elevado, · sem descer. a · 

· pessoas, interpretando pa.favras, porque· .quem escreve.ja sabe que~ 
-!pso facto, Se eon~dera na lista daqnelles que devem ser aprecüidos e 
commen~do~. . . .. .. . .· · . -. . . . . . 

·. Sr •. Presidente,. agorá termiiio 'po'rqóe ·i& _externei o· m.eil pensa
roeri.to; Já expn.z ~s ·mfuhas considerações e. m~resi:ei ·coro inten~ · 
sinceridade ·o. meu apreço ao digno Re~ator d,a: 'Viação. :, (Mu_ito be~; 
muito bem), · . · - ~ .. · · · ·· · :·. _· . · · · .. 

O Sr. Ootavio Bocha. (") (parc:t encaminhàr :~ 1>otaÇão) 
-Sr~ Presi<;Iente, a phr~ a . qce se r~feriu ·me.u .. ,pre~do _ aritigo e . · 
nobre Depu,tado:pela: Bahia, Sr> Pir~ de Carvalho; foi criticac]a C9.fl.l .. 
certa·_asper~à de'lingu.~gem ;. á, ponto de me':' parecer.-dé" momento,: · 
que S~ Ex. ,-se. ~Uocava· em plano· de. iDdepen~ericia ac~a .dâ Cp.:~~r~ . 
dos Srs~ Deputados, tratando-nos; a. nós outros, ·de.subserylente-i?, em-: 
qoanto se .copsidera:va S.· Ex~ ,verdadeii'o ... jndepen(i~nte dentro · desta 
Casa~:· · .: .. . - ..... · :. · · · - · .- ... .. :.- ·- ·:· :.- .. · ,.. . : ·· .. · 

' Quero 'explie'ár ;aó boóradó_ D'épntad~· aiexpí:essã,o que useL, Qilâl:ld. ó .· 
dei. parecer contrario .á. .. ~m~nda ·sobre : dragagen5~ 'tive de .. _assim ·fro
eeder pelos segtiliites motivos:· ·devo ... àecla.ra.r' que; de principio ::-- e . · 
y. Ex., 81> Presid~nte,;· aJi~s. é t~sf.erii'l;lnha disso; porque ·com.V . . Ex . . 
co.P.fab.ule.t a.. respe1to -pensava. em dar parecer fa.vora.vel a ~da.s a$ 

· emend;L~,re.lativas. à dr.igagens, por serem taes obras. de _grande ne~ 
cessidaae para .o pai?CExri relação, porém, a esta emenda . nãp pud~ 
dar parecer favoraveL · . · · · · · · ·. •. . 
· · ; Confesso.·a. minba.-ioéompetencia. no seu exaine. Relativamente á 

.verba., tive de ouvir a Jnspectoria de Portos_, Rios e Canaes, qua '- não · 
me pot1de informar quanto. custa~iam e em que condições seriam feitas 
as obras · · ·. · · · · · · ·· · ' · 
. Rel~ta.va pela primeirã. vez esse . ~rÇamento, e o flz com toda. a. 
incompetencia a falta. do pra.tiea. (não apoiados). Tt·at::t.ndo::..se, porém, 
de. orçame1:1~ ·vastO, . de . grf:Lride . . im.porta.ncia., como.· ~s~•·. ~ã.o<.podia. 
detxa.l• de ter falhas e omissões das_ quaes me. penttenctet desde o 
começo. · . · · . '· · · · 

Nesse trabalho ·defendi · a Cama.ra. de todas as insinuaçõeS que 
contra ella foram feitas, nlió ~cceitei :·sómente as enieodàs com as · 
quae$ _o governo sympatbi.zava~ -~- . · · · 

.. ... . . . . '~ -. 
.. ·' -~ . 

I• - ·•: 
.-.:, ' . 

•;. . . ...... . 
. · . . · .. ·. . -~ : _· -__ : _-' _·. .... . .. :.- r :---<._' ... :: .. .. ~; · .•. · .. .. : > . . . · .... -. ..· . . . . . . 

( ~ ) Este· _qj~cur~o Ii_ão ,f9i r evist.o·_:pel·o Qrad.Qr,- '·:: . , ·_ · 
: . . . . . . . . :.; . . . . . . . . .. . . ~ . ~ . 

·, .... . . ·.·.:. ·. -: :· . . , .. .. ·.· . 
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ANNAES DA CAM.ARA 

i 
~. 
\ 

. . A~rlda h<Ú>Óuco; concorde(com ínecl'emineíife mestre Sr: .Paulo 
de -Frtmtlil P.!fora qü_é 'fósse acccíta,_ cântrá. o parecer •. àliá~ dil. adí~u
ni~t.t~~(),, a verba. ~~tinada' ao. ramal de Lima I:liiârte, qti.e ser:í. 
reVJgorMa.. _ . . _ .. _ ... · . _ . .- . .. . - · .. -

Agdra, rio caso concreto de que trata.; o meu nobre· a~;go nlo 
- tem razão, vi'sto a sua emenda ser a.ttiuente- a. uma obra. d.e. ca-racter· 

mtii:JféipaJ, . -·- • . · .· _ ----~ . · _ .. . .· -.. 
. _S •. ~. tQ~stiio .o diz ~o seudiscuÍ'SÓ. )~:io. qui_z !rt.a~çâ.t·~t~~to ti_o 

P!lrecer. Mas n~o :ha duv1da que é d~_ na.t~reza mumctpal. S1. o mnm-
clp.io n11.o pôde fazer, como disse o rrieü nobre amigp . .. · -
. o SR. PIRES -DE CAD_V.-\LRO-- Por sua. natureza. tecbnioa, não e 

·municipal. .. · 

0-ER. OcrAvio RoeR..\- Não foi is,;o que V. Ex. declarou. 
. . . ~m _todo o caso_, eu faço daqui. para serVir. ao riieiú1ohre ~migo, 

um_appel!o a.o governador _ da -Báhia,: o Sr. sea.ora, pára ,que elle 
manrle véi'ificar si ó rio Jminc5 precísa ser imniediatniíleote a.bcrto ..• 

O Sn. PmEs DE CARVALHO- Não preciso 'de padrinhos ; sou com-
. padre do governador da. Bahia •• ~ (Ri:Jos); " · · -· ·· ; .. ·· · ,' · 

,- ..O SR~ Orú.,vro RocHA__:_ P.enso,: portarüo, te:r. ê~pUcadÓ :beiii o 
m.ou pellSameoto. Nã.ô ,quiZ absolutamente· climitiiiir à .Ça.jria_ra. En
~n:d? ·que e~s à-Ssdhlptos 5leria'rii. mi_!ltho:r; tráta!fôs _ eri:i projêctôs éspe
C!;lCS mediant~ a_audiencia. da .ÇomriiiSsã.o dil' Q.!·rás Publ.iOãs,O que 
n!Lo sê. ra.z .riàstir Ca.s_a. . · - : '· . _ _ ·. . . . . . . . .·· . . · 
, Esta.:i±iô.s resôlverido em . cà.udà do orçamep.to i-mj>L'bpYiàm_ertte 
_que_,c:.~~s _,r_l?lati.y;~ :1. c\rag~gens, ·.e· cansigoaqdo verbas ins•.1fflçii:!i:!tes 
para estrciélas. ilo ferro • - ... . ;;.. 
... ~ ~!.Jf)lp(não ~túd~r ae ~#l~ :'f~Z- ô. p _rol;llemâ C r~êso_lvel~o, d~fi_ni,

tlvamente cqmo. aná,s, -por var1as vezes tenho acOQselhado neste 
ass ~!rnpto em que sãolu:húnares os Srs. Paulo de Froh!.ín c. Sa.iupài() 
Correia' ? - · -· · · - .· · · . · · · · · · · - ' · · · · ·. · 

-. Ne~_t~ ~so .• ~Ç)nfesso, na.o . acbCi .utüa. irtrormaçn.o qüe me satis-
fizesse sobre as obras de dragageiq. ·· · •· •·· · ·. 

O Sa. Pni.Es DE CavALno--'-- Mi.iito obrigadO· pola explic3.t;.ü.o : o 
que desejava. erà q ua . ha sua: -emenda. globltl. fizesse uma riléoçã.o a 
todas .a.s iniciativas. . · · • · · · · · · . 

: . O. SR._ÜCTAYIO R~CB'A- v., E:{. poi.le~:í. renova!." sua. e'memia 
?PPClrtunam~:n~e. _(Muito bem). · ·· · _ · · 

Rejeitadas suco~sivamente as emen·~s ns; 54 e 55~. 

·-~.: 
Votação da seguinti; emenda : 

N. 56 

I 
Ao art. 1 ", _ ve.rba 9'-, accrõscente-se: 
À~omentada de too =doo{~p~ eo:iitinüâ!;ão do~- serviços· 

L. ., 
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SESS-{O EM ·23 DE ' SETEMBRo· DE ·1920 -. cj .... 
"!!..,:i 

de me1hornmento <io canal ·de Macahé a Campos, rio Estado 
do Rio de Janeiro. -:- Verisimo de Mello. · · 

Approvada. 

Rejeitada u emenda n. 57. 

Votação da seguín te emenda.: 

N. 58 

Con.signe~se· a v.erba de. 100:000$ po:ra: occo.rrer- ás d~
pczas em consenuenci.a <lo ccrntracto crlehrado, no cort>e:nte 
anno com a Emprez-a . .de Navegação· Fluvial do Baixo São 
F~a.ncisco. - N. Camboim.. . . _ · 

· Apl)l"'}v&la.. 
Y.otaç.~_ da seguj~te. em,enda_: ··- ' . .. 

. _ .. .. 
: ·-': 

V·erba · :1.2~ _;...;.;. in@ee'toria.·Federãí d:e Navegação: · -. ' - - . . -·. ' . . . . . . . ·. ; ' ~ -. : ' . . . . ' . 

Màteríai - Alu~el· -de· C~aSa.: 9:600$ em 'V'ez de ~B :000$, 
<ilff~'>rénoa de ~: 600$ que -4 o ap.grpeJ:_lto .proposto. _._ A_rm.an:.. . 
do Bu/rlamp.qut. . ' · · · · · .. ·- ~_s,::,. r o:! 

Approva,da . 

..-Rejeitada a emenda n: 60 •. , 
. ;' 

Votação dia seguí·nte emenda: 
·., > . ~ : 

N. 6! 

Ram~l.l _de M:tssiarnbti: d-á Es·t;ràdi ãe · F-êr.rd t5. Tlie:r.ez·a 
Chrisl-ina. . . -. . . ., , , ._ ... · . . . .. · . . . . 

· _ Eleye_-~e a ,b'01)0 :o09$·,a·,:vérbà·;· p.àrà_ 'p. fim ,.:d.? ~er pr.o-
1nn:!'ad-o.· o_ mésmo' T..âíniW át~ p()tito~ .<lo . contihente, front-eiro 
i Fli.ú;i'ri.nopohs~ ~-·paulo ({e.. 'Ftcnitin. · .... · ·. · 

·o sr. Piesiderite -~-A· ésta''eme:n~a ~ !dó'mi,n~s~ão·a~u~_ i o 
seguinte . -· , ,_ : ,.;_._. i . .Ji • t _ 'i! .:..".J 

.. ' .. . .pAltÉcER.:':· ' . . - ' ' .-,_ 
; ~- - : . -, ' ' I ; _.·, ' , 

.-\. Cc,n)~,·i~s~o- -de,·Fi.na~~~~- ;~cioeita a ~da,~,p~râ incluir 
na '\-;erba 17a. . · · _ _ .,. ....... .. : .-_~~~-· · 

App-rovada nos termos do par-$lcer da Comnussã:o·~. -

. ! 
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1 ANNAl):S DA GAMARA 

Vof.,.,cfio da . seguinte emenda: 

N. 62 
Verba 16•: 

Para a ..conclusão das obras do .ramal 'de S. Pedro de Al.;. 
canf..ara a Ubernba., 3.500:000$000. - Alaor. Prata. - MeUo 
Frânco. - Valdom.iro Maaalhães. - Vaz de MeUo. - F. Pa.o
liello. - J aym.e Gomes. 

O Sr. Presidente A esta emenda a Commissão. deu o 
S€~1.lÍ<Dte 

PARECER 

·A Commissão .aeceita a emenda, por ,set' uma obra_ cuja 
· const'rucção já pr.eocc.upe. o -Governo. · 

Como pO'rém, ella não p-ód~ ser ' feita oom os recur-sos or
çamen!tarios dada a amplitude, qué já tem a. verba para 
obras novas inc.lui·rem~ o .or.erlii'O· pedido na verba 17a ·- · na!; 
que serão f.ei-tas- por meiQ de :opevações de ~medito. · ·· 

Approvad-a nos ter.mos d'o pail"ecer ·da. Commíssão. 
Rej eitada .a emenda n. 63. 
Vot.a~.:ão da segu inte emenda 

·N. 64 

Quatrocentos contos de réi~ _para: 

.. a.) reconhecimento geral da Estrada de Ferro, que, par- ·. 
hndo do ponto preierivel da Estrada de Ferro de Bragança, 
no Estado do Pará, atravesse o -r.io Gurupy no pónto · mais 
conveniente, ·e vá entroncar na Estrada de Ferro S . J ... uiz a. 
C~·das, completando assim .a ligação dos dous Estados l:)rasi-. 
le1ros do extremo norte · da Republica: · 

b} estudos completos , e definitivos do trecho · compre
hendido entre o ponto. preferivel da Estrada de F erro de Bra- · 
g-ant:.a e o rio Gurupy. - J>Tado Lopes. - Souza Castro. -
!Jento de Jtlil•dtnd.a.. - DiO'W!JsiO . Sentes. · . · 

• J ' • · - • 

Approvad~}' . ·. > 

:. 
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· SESSÃo . 'EÚ . 23 Di sm:M'Bão Di i920 

Votação da.seguinte ~menda 

·. N . 65 

A lei de orçamcnlo vigente (n. 3.991, de 5 de ,janeiro de 
!92.0) ; art .. . 52, rubrica .. 17. consignou, · á titulo de · subvenljão 
ao Aero Club .Brasileiro, ·a quantia d!! 50:000$000. Na pro
posta de or-::amento para o eÃcrcicio de HJ21, o Governo, man
tendo aquclla rubrica, omit.tou · a consignação respectiva 
(50: 000$), conforme se poderá ver no J;lro.jccto da . douta Com .. 
1Üí~são de Financ;as, ora ·submctLido á dclibera~ão da Ca
mara . .. 

. Assim, para corrigir a falta que se nota no projecto, of
fercço a seguinte· emenda ; 

Onde convier: 

Subvem.:ão ao .Aero Ciub Brasil._eiro (verba variavel. pa-
pel), 50::000$900. - Augusto de Lima. . _ 

O Sr. Presidente .:.._ A esta· emendá a Commissão. começa 
o seu parecer dó seguinte modo : -.. 

Parecer 

. A Comn~issão ac~eita a emenda; para- incorpoi'ar . esta 
~u.b.ven~.:ão ao titulo ge~al .--'- subvenções.. 

Ap-provada com a modificação da Commissão _ 
Votacão ela segui~te emenda . 

N. 66 

. A' - verba : Jnspectoria de Esgot.ó~ ·· d~ C~p.ilal Federàl :: 

Augmentc-se de · 3oo :ooo$;:· papel, para o s.erviçÓ de es-· 
goto da ilhà do Governador, installando-se nas inesinas· con
dições do_ c.la ilha de Paqtietá. - Pg.ulo de! Frontin._: 

O Sr. ~a.ulo . de Fron.-tin. (para encaminhar ·a vota
ção) rl ~Sr. Presidente. :mais 'uma. vez venho recQJ,"r~r. aos bons 

. officios do. ilhistre amigo relator do orça.Qlento da Via.Çã.O' e que 'no 
seu brilhante pu.recer .teve a gentileza de considerar di:versas das 
medm._as obje~to de emendas que apresentei. .·. .. .. ·. · .. 

. ' . . 

( •) ·Esti dísCUl~SO não for' rev~sto ·p.el<> ora~Or . '~. ';'-_ . 
, .. 
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Quanto á emenda n. 6.5, não-tive, poré~, ;~. relicid,ade de vel-a. 
a.cceita. A razão que ::; . . Ex . apresenton é que «a_ emenda deve 
figurar e se1· examinada no orçamento do Interior para onde es::.-e 
serviço foi transre;:ido poe lei, ~ _ ·,-

O S1t. 0CTAV10 ROCHA- - J.usta.menLe. V. Ex ... nã.o te~·e meios 
praticas de incluir ess~ -verb~- no -o~çamento- respectivo. Não foi 
possi veL · · • 

----0 Sn.. PAuto m;: F.Ronr.' ~ O orçamento do Interior j:í. havia 
·-réoobidoetneudas em terceira dis~ussll.o; não .fOi possi vel apt·eseotar I 
mesmo · ô regulamento da Saude Publica oâ.o tinha. aioda sido publi
cado. - As verbas que · devfãm_ pertuíttir -a execução dos serviços, 
verbas de r-eceita tambem nilo esta.'"a.m na occasià.o "e:stabelecidas~ 

Assi·m, eu soliCitaria (como na terceira discuSsão não se pod<!m 
apresentar emendas -de despeza.) para a.tteodcr esta questão que 
tlecta de muito a salubridade da.llha do Govemador, parte notavcl 
o Distriéto Federat, eu solicitaria, repito, .Jo.sse ·a. emenda adtilittida 
m 2"' 9kicussão Si. quando-se verifica~ a 3~ discrissã!o, tiver pa.s:;ado 

-.- serviço ·para. o Mioisterio do ·. ll~tet·ioi\ S. Ex.. dar·á seu p~reccr 
contrario, promovendo .o que for de direito. (Apoiados.) - . 

. Si a. Commissão de ,Finanças:nào ,passar·., ~~~nitiYamentc, até o 
terceiro tutno regimental, o set·Yiço de esgotos pata u Miuistetio do 
Interior, terá de ficar-no da Viação ~ · -

·· · ( Muito bem! .Muito bem ! ) 

O Sr. Octa.vio Rocha. (•) (para ençaminhar a volação) 
-Realmente o uobre Deputado pelo Distd.cto Federat tem rilzã.o. ES:;a. 
qucst;aode esgoto na.o se sabe aÇ> certo em que orça.ruerfto está •. . . . . -~. : . . 

O S.&. PAULO DE_ FROllTIN_ ...... E' ll -Ioa.na. 

os~. oet.a.Vio :Rocha-Exacta.mcnte. · 
. A Camara não sabe ainda em ·que orça.iiletlto vae' figut'ar a VBr'ba. 

·para. este serviço:~ Dei parecer· coutl'al'i.o porque, pela lei que creou 
o Departamento da Saude Publica, o respectivo .credito deve figurar 
no orÇamento da Justiç,a. C.omo, potéw, até agora. a Camat·a n;tda. 
resolveu a respeito, não tenho duvida en1 que a emenda seja,appro
vada para ser exami~a.da. p'.st.eriorrocnte, isto é, na-occasiao em -que 
se tiver de .fixar qual o ot'çaruento on!le 'deve · flca.r ·'esse sct·viço. 
(Jfuito bem). . · 

Approv~da a referida . omertcia · n. · · 66. 
V.otacão 1da: seguinte emenda: ' 

-- ' . 1 - . 

··- :- .. ~ .) ~:·_ . 61 ~ .. . ;. ~ 

. \ . ~ : •' . 

-i. -- = ....... 

A,· Yerb~ · 8-• '· · · 
· Re"Ísã~ . d.a<rêcte :· • I ,' ,' ~· '~ ',,': . .' . ' . .- - ~ . . . 

Eleve-se a verba -totaf a :5.000~od0$; : · sendo-'2:ooo':OOO$ --
- -

-.. ( •) Este di!clitso ·não foi 1·~visto pelo -orador. 

_...,-
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·-SESSÃO. Elvi 23 D:E . SETE~:IBRO DE 1Q20 

para -pessoal e 3 . 000: 0!}0$ • para Ipa-teric~l, afim de estabelecer 
novas canalizaÇões . no~ bairros do Leblon e Gave{l e nos sub

. urbios servidos .pela Estrada de Fe~ro Central 4o Brasi~, 4iJ,iba· 
AtL'tiliar, Estrada de -Ferr.O. ltio d'Ouro e·_ Estrada. de _lfe-rro. 
Leopold1na. -'- Paulo de_ FrorJ,tin;. · 

ó;;-Sr~ Preside~t~ : -. -- A est.a emenda a· Gomm~~sã.d.' ~'ff~re-
ceu a -seguinte _ _ ·: -:: - _ - · , . 

_, 
Emeiuia .substitu'tiva - . , 

i . 

: '?érba S" ~ Diga-se as~im: ·· 
I -

Revisão da rêde e extensão da illesmn rêde a bairros não 
abasteqidos: Eleve-se a ---consignã.éão -de -2. 240:000$, · 'sendo 
500:000$ para :ó pessoal e· 1:.7'40 :·ooO$ para o t_ilaterial. · - · 

. Approv~do o ~eferid~ subsÚtutivo- da -Commi~são' .Hcando-
! rej udic:acia .a. emenda n. 67 .. - _ · ..... · .:. _ : - .. , _ 

,/ - - . - . -

o Sr. Pr.esiden~e --, O projecto n. H9,. de 1920, passa. á 
3~ -discussão _ ii:ido ·antes á. _ Uommissão -de 11iuanças pu.ra-. ur-. 
re~i~Mo ~ - - - , _ : -- - . - . . . . ,.· •··""'~ -- . . -- :, -- -

Acha~se :Sohr·~ f.L Mesa· o ~egt.··~te · 

'. - ' -· -
REQUERIMENTO DE . URG~GIA . . · •· 

' __ . .; 

· Requéil;o urg~n~ia para a .izPm!}diata discussão.~ votac~o. 
do :Projeoto n .. 10~ B, de Hl20, que f~a,. a d.~$peza. do Ministario 
das Re.la.~.Qes Ext.erióres para o ·exeroicio de . i92L . , 

Sala das sessões, 23 de setembro 'de i 92Ó. ~ Celso · Bavrn:a. 
~pprovad~. - _ -· ·. --- . . : ~ . - . _ . ,:- _.-::· .. ,. · _·_ 

_ o sr. P:~lo --d~ : hontín (pela 9r~em) :reqUér. a. ~êrftica ... 
çao da -votacao. . .. -- . .. , - · . __ :, -

· · · · Jlroeedendo...:~e á . verifi:eacão de :votação,. r~cm1~e~.~:;,.se . te-::
rem vof4do :a .fa.vox: ôi Srs. Deputados--e contr~ ,:u~; _'to~h>t . . 

. , I - . - . . - - - - - --- - -- ·-
._ O '$r.~ Presj,_d~nte . -::---. ,Sendo .'v.i~i:vel ~-· falta de_ ntime~9·, · déi+IJ · 

de mandar _pr<Jcede:r á -cll.arna.ia. na ft'lrir.<~ do ~gimenlo· .' · . · 
.l?assa""'se ás ma terias em .discussão. -_ -.. . . " - -- .. ' _- . . - -
a•·_·di&cussão do .proje<:tO ·n.-: 'Ü)5 B, ·de'- · 1'~20; f~rido :i_ · 

despeza'·qo · Mimsterio- das 1\.e!íicõ·es Ji:xteriores -par~ .Q · e:t:-erCí~. 
cio de 19'21)_;-~ ~ ~, : · , : . · · : .. _.;--;_: ._-,:· _·· - · .. : ~,:~~ . .-.~: - .: > 

· Q , ~~.~-·_: ça;i;i()~· -. d~: .Q~~~o~·· (Mb,~Pi~r~nti~:4te~~c~o) -~ ·. 
-SI:'. Ptes1deote, pçnso _ de meu d~ve1· .niu -,4e.r:n.,Qrar li~_a. _r;~op1da, 
1·e:syosta, 

1
aos iltq.s~es · or:~4()r.es qu_,e oo_~Qpar~m ·a _a.tte11~0: -~-a. . ..Camã~a, ._ . 
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hoje, durante a h()l'& do expediente, não só pela. necessidade de prom..: 
pta.mente cxela.recer, perante os meus eollegas, a mataria. por alies 
debatida., como para que essa. materia nã.o tenha -resultantes capazes 
de levar os espiritos a uma situação possivelmente mais tensa do 
que aquella que, de facto, o ca.so comporta.. 

Quanto ao assumpto que se preode ao incidente occorrido com o 
cargo de Zeader da,maioria desta. Casa, havendo elle sido tratado na. 
reunião dos chefes das varias bancadas da Ca.ma.ra., explicado por 
maneira. .fL"ànca. e leal, em seus va.rios tramites e por esses wesmos 
chefes de bancada tendo sido adaptada uma forma que punha a.bsoJu:.. 
ta.:rpente termo a.o mesmo incidente, pareceu-me, uma vez divulgada. 
pela imprensa esse opportuuo.e adequa.do esclarecimento, q~e nada 
mais se faria necessario trazer ao conhecimento da Cama.ra, pois que 
ella ali esteve, de facto, nas pessoas illustres desses leaders das repre-
sentações dos Estados que aqui te em assento . . · 

Nã.o ha-mal, porém, em que de nossos Annaes conste a substancia. 
da.quillo que tive a bonra de, a esse respeito, · submetter á. considera
ção dos Srs. leaders, ao lado dos documentos qne o nobre Deputado 
Sr. NicanOl' do Nascimento, cujo nome declino com a ~evida. venia, 
tambem requereu fossem insertos nesses .Annaes. 

Julgo, Sr. Presidente, que a. exposição então feita é b~ia.nte 
expressiva· pa.ra. deixar ver que o incidente ficou ultimado por .uma. 
elucida.ç§.O completa e sa.tisfactoria., como se consigna. no telegramma. 
do Sr. Presidente do Estado de S. Paalo, entre todos que nelle inter
vieram, desfazendo-se os equivocos e collocando-se a questã. o em tml 
ponto de vista elevado, em um campo aberto e nobre para que todos 
pudessem continuar a prestar seu concurso á defesa. da producçã<> 
nacional, que era.. o caso em destaque ; e que assim, resta.belecida essa 
normalidade de acçl!.o em torno da.. qual todos se uniam, para bem 
servir a. tã.o elevados interesses, na.o se póde dizer que ca pilulaÇõeS 
ou recuos se tenham dado, por parte de quem quer fosse, sinão que, 
muito dignamente, se teve em vista o que. ames de ma.i.s nada., o 
pa.iz exige de quanto~ teem uma pa-rcella de responsabilidade na ~
recçã.o de seus negoc1os, e vem a ser- verdade e acerto, ·na prat1ca 
das funcções de onde decorre essa mesma. responsabilidade; e tudo se 
-encaminbou e tudo se realizou, com esse espírito sereno e justo, sem 
que, de parte a. parte, se tenha dado qualquer- estremecimento, e sem 
que a minima sombra de duvida. possa pairar mais sobre os altos pro· 
positos que animaram a. ·feliz e opportuna soluçlto. 

Posso a.ffirmar, Sr. Presideate'- e com ufania. o digo-que mo 
considet"o, h_oje; como hoatem, na plena contia.nça. da. maioria. desta. 
Ca.sa .•• (Apa&llllo.~) e na. pleoa confianc;:.a. do Sr. Presidente-da. Repu
bh~!'l- para. continuar a exercer as minhas fuocções, com a. coadju
vação de ambos, como a solicitei, na reuniã.o dos leaders, tanto de 
S. Ex. como de. todos os Deputa.do:i, pois, sem alla., na.d~ poderei 
fazer, na intermediação entre a maioria. da Cama r a e o Governo. O 
lc!Zdcr nã.O passa. de uma. persona qrata, um representante parlamen
tar que tem de agir perante o Sr. Presidente da Republica, merooeodo, 
ou devendo merecer ta.mbem de S. Ex. o accôrdo, a solidariedade com 
os seus a.ctós; e estou certo, de que S.Ex-. nunca. teve o intuito de ne
ga.r-m~a, sobretudo estando em jogo um problema de tà_nta. relevancia, 
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para. a. _vida; do paiz e qoe nã.o poderia., nem deveria constituil· motivo 
para. um a.ttrito politico. Fui até o primeiro a. declarar, desde logo_, 
que não estava is.~ nas vh;ta::; pes.roacs da.quellc que, então~ deixava. 
as funoções de leacf.CI', e menos aiuda..na.s vista~ do Est<.t.do de S. Paulo, 
que continuaria a prestar o seu apoio ao governo da Rcpublica, com
quanto , div~rgente, em qnalquer questão de caracter economico ou 
doutrina.rio_ delle. Além disso, a.o apresentat· o projeato de emissão, 
declarei, no seio da. Commi'>Slo de Fina.nQa.s, que a sua ruaterla. es
tava~ por natureza., aberta a todos os estudos, a todas a.s discussões 
c a. todos os votos·. · 

Assim; Sr. Presidente, a.ppella.ndo para o illustrc collega. que 
tratou do assumpto e que pL·esente estava á. reunião dos leaders, es-. 
pero que sG fórroe no espirito de S. Ex. a. certeza. de _que, si mereço 
a confiança. da maioda da. camara, repito, tambem a. 1uere~,o do Sr
Presidente da. H.epublica, que pot· fol."mula. gentilmente eaptiva.nte 
para. commigo, a.ssignalou continuava. a ver na minha pessôa um leal 
expoente de seu pensamento na. intermediação de suas relações com 
esta casa do Parlamento Nacional. . 

Por isso, requeiro a. V. Ex. que permitta ficarem, com outras
notas r~pectivas, . transcripto nos a.rana.es da. Ca.m a.ra as explica.çóe::> 
que forem a.pr~entadas a.os lcade?·s e publicadas pela imprensa, as 
quaes deixo de ler por sarem conhecidas de tOdos os Srs. Depu
tados~ Devo declarar ·a mais ~ne, na minha. -qua.Uda.de de um dos 
representantes dá política dé S. Paulo, mo sinto autorizado a. 
atlirrua.r que outro uã.o foi o espirito do telegra.mma. do Presidente da.
quelle Estado a mim dirigido, pr.ra. retomar as funcc:.ões de leader da. 
maioria.; e uma. vez resalva.do o incidente, nem mesmo poderia dei
xar de ser ·um pensamento nobre e elevado, como foi o do governo c 
o da. maioria. da. Ca.ma.ra. dos Deputados, senão da. sua. unanimidade a 
para. um efíeito verdíLdeiramentc patriotico o da. coosdencia. da. l"es
[lOnsabilidade..:..o cumprimento dos devere;; que nos ligam o <mimam. 
pela. Pa.tria.. (Mttieo bam, mui to bem.). . 

Desejava. ta.mbem, Sr. I' residente, dizer duas pala v.ras l'Clativa
mente ao assumpto que trouxe á. tribt~oa. o nobre Deputado Sr. 1\lau.-
l'icio de Lacerda. · 

't1sa. bl!trJUCIO DE LlC.ERDA.-V . Ex. embalsamou muito bem .o !'.re
sidente da Republica. Vae-se se ver. · 

O Sa. CAR.Los DE CAMi>os.-Tenho a. declarar que estou certo, com(.) 
cel'ta pode ficar toda a Ca.mara. c certa. toda. a. Na.rã.o, de que não hou- · 
ve ó mlnimo proposito, e nem podia .ha ver, da parte do governo, no 
sentido de uma. proscripção do eminente sr. Sena.dot· Ruy Barbosa.. re
lativamente ás bomeoagens que estão sentlo prestadas ao:> soberanos 
da. Bclgica, cru visita. a.o Brasil. na.o só pala cla.da.da posi<;.ão politica.. 
de S. Ex. no paiz, como pela nomeada. de S. Ex. no exterior, ~m vista. 
das innumeras vezes em que seu5 tt·a.ba.lbos, a.lli feitos c os d'aqui. e 
que lá. tanto echoraraw, qual a. gt•a.udo defesa. dà. propria. Belgíca, 
crea.ra.m para. o Brasil em sua. pessoa o apana.gio de cultura. e de 
gloria ·de que todos nos orgulhamos. ·. 

Uma. serie de circumstaneias que estão no a.nimo de todos, presa. 
ás noticias de que S. Ex. estava. enfermo e que forçado por ·essa. 

c.- vo1. 'VIII. ss 
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. eufet·midade ia roÚrar-sc , de.<;t~ Capital, foi .o que naturalmente 
determinou :<'-.; appa.rencia. ... de um· t_~l pt·oposito que,~ repito,_· .para 
honra do Governo, para..hOnra. da Republica., pa.ra. honra. . da.5: nossas 
tradiÇÕes da- povo 'civilisado-não_ pode existir no aspirito de quem quer 
que seja -1 · . · · . . · . · · · 
., . ( Jluito -bêm; mvitúpcm. O orador.e vivamente Ctttnpz·ünentaào) ., 

. · -: .---... 

Oocm.tENTOS A QUE S'E REP'EtUU o- Sn . DEt>UT,\DO CA.RLOS ·_ DE -_CAm>os·: 
'V<at'i4S do 'lornal do Cornmercio, desta :Capital, de Hi, Hl e 23 de~ Se-
tembro"coiTente·: ' · · ·- _ _ · · __ < ·· 
> _ «Sabemós· ser absolutamente inexaÇ.to que - o ·sr. 'Presiq_ent.e da 
Repu blica tenha corrigido prova5 ou. tido ' qúalguer notici~ _ aQ.tecipa.da 
da: publicaÇão feita.- ante-hon~em por ·uma. .. ~olha· da ma11llll - a: proposi.to 
da marcha. ·do projectQ financeiro e_in _ disçu~o ·na Camara.. ·_ : ~- • . :. , 

Tambem carece ser rectificada a passagem de um artigo ae: outra 
í~lha e!_ri~ q_ue se affirina t~ó) Sr. Pt>e.?idente da:Hepubliea im~d~dC? ~o 
Sr~ Deputa'do :1-la~edo Soare!~ de . se i-etira~ do· salão ·de desp~cl;los, 
q~&ndo _o:~I?resentao~e ;fluminense 1lzeF~ ~ençãQ distô,, ao anpU.P.~ 
c1a.r-se -a :vmta (f o Sr. Carlos :~e Çampos ._ . . , · . · · · 

T Odo.S. sabem que as; _a ud.ieocias. ·do· •Presidcn te aos . congr~ssistas 
sàoda.das em communi .oo referido ~a.lão,.fa.Uando Càda um '" por ~silS. 
vez e9m _o Chefe· de Esta.do e observ,ando-se semp1'e a ·. ordem-de che~ 
gada..dos SeJ!Jadores e Depütado_;;.._os q_uàes entram sem ser _a.nnunéiadós 
e em gera.l.ti~b.ra.m ficar á_ dist~ncia de .nã.o poder ouvir- o que -se .con-
versa na mesa». · · .. 

· ~ · · · · -- ~ 
• . , . t 

~·O Sr. Deput&do.Ca.rlos de Campos _pede-~os que .publiquemos a. 
segu1nte declaração, acerca da nota da Secretaria do Ca.ttete, hontem 
_publicada. na imprensa e relativa !lO Chamado projecto da em.issã.O: · 

. Tendo oonrerenciado ~ontem c~;n ~ -s~ .. Presidente da RepubtiGa, 
sobre o conteudo da t:efenda. n~ta. •. esela.t·ecen-se. entre ambos; .q:ue 

· ~quando o . S~. Pres1P.en~e opma.va -pela conveniencia :de demorar 
.. iium poüeó» o est\ldo do proj~'Cto, <.ssa.. demora. de-veria. ser .de-um mez:, 

mais oumel;lOS~. _pelOS motivos:COnstantoes.da:nota e pOl': :outros eatão 
· ~ostos; e não b.a. vendo o _$r,_' ~put~IJO - Carlos de· Campos .declat:ado,. 
n~ anterior conferencia, -que. sobpe _a· con veniéncia .. dessa.,_. demora. íri:a · 
~"!lvir.a. ~pinia.o _do Govern~ ; _e· -dl!o . ôauca~~ décS·;- P~ulo,-, e.tlten~e_tt:-o 

.( :Sr. Prestdent;e que o m~:~Sm~~Deppta.do~tava de accordo,com s·. :·Ei •. 
tambemn~~ponto~_ )) · ._ ; . ·.,, 

... : 

.· •. .. -.· ·· 

-·-·- -... ·. ... : .. ~ : 
··:. ·· _.:.·•: . 

. . ';~ :•::: 
. .. .- . . ~ . . .. · .. ·. ' .; ~ - . . ... '•..:. · .. , ~ 

: «0 Sr. Bueno Brandão;-President~ ·da Ca.mat·a.-, i orneceu: ·.noutém 
á.:imprensa a ~utnte uota·:_ ·: -· · . _, .- . · . . ~ ·:. ~- . .. : .. ·; , : _ 

.. .... - :· . 
: -:_._ . ; :-: .. ' 

· . .' ·· 

•· .. -·. 
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SESS.'\.0 ~:'vl. :23 DE :SETJ::::\'!B~O · DE J 920 .. !35. 

((Gabinete da Presidenciá da._Camara.:dos bepotados; · Rio . dé Ja-
. neiro, 12L de Setem.bro de 1920. --•Na ·.r~_união: dos leadcrs,. realiiadá. 
hoje, aomei.o diá, DO· gal;)inete do . .'PJ::esiden~ da Cam~~a.,ce á.: qual. 
comparec~ram os SI'S. B?-BllO· Bra.ndã.o, Qctavu:~_Rocba, F: e h~ ?~c!;leso, 
Ra.miro Braga,-Osca.r Soares, Souza.-Castro, -Nzca.nor do 0asctroento, · 
cO::: ~a. Machado, A,.ndr:l:de ".Bezen:a, _José Augusto,· Sev~riano ;l\Iarqu~, 
Joã.Q:eernetta. •. Pacheco .Mendes, He1tor de .. Sonza, Alberto Ma.t•al)ba.o; 
Olegario Pinto, ·cMr:moiit de . Miranda~ ·' Ephigenio Salles;. ... Na.talicio~ . 
Camlloim, · Deoàa.to l\íai3-, Rodrigues DoriaÇ Thon1a.z Rodrigu~, Fr•ede- ~
rico Borges, Sampaio Corrêa, Estacio Coimbt·a, Abdoü Baptista e 
Simeãõ. LeaÇo Sr. Presidente e~poz .o ·roofi..v.o que· detorminou a. con:
voca~o da. reunião. l~ndo, em seguida, a. carta que lbe foi dirigióa.; 
pelo Sr~ Deputado. Carlos de Campos, le'!-_der .da Mncaçla. paulista. e ·da. · 
maioria da..Cama.ra, .e a copia. da. qrie, por aquel1~ deputado, fvi_.en~· .. 
dereça.dà ·ao S1·. Presidente çla. flepubüca,·renunciando o cargo de . 
leadj!!r .da maioria. ' . '. . . ' ' ' ' ' ' ''' . . -:·. . 

Resolvido ·que a ~reuniãc. fosse secreta, àqp_pi~ de ligeira t:Jisou~o ' .. 
as~entou~.-:por unanimidade de votos, que se não acceita.ss~ a. renu.n-:: . 
cia alludida, da.hdo~se pleoos pod~res ao Presi,dente da Ca.mara., .pai"a;: ·.·· .. · 
sobre o a.sstlll!.pte, ·objeçto da ·re.uni~o. confel"~nciar com os Srs .. Pre~ .. "" 
sidente da Republica e ;Deputado Carlos de Campos~ ·. . .. · . . : 
. <•Reuniram..Se:ilontem, conformei'ôra. .. ~narca.cl,o, a.o meio dia, na. 

. ante-sala'-.dó gabinete do Sr~ Bueno I!ra.ndão,~Pt-esidente.da Ca.!llara 
dos l)epotados, e.sob a presidenpia. de S. Eic, os leaders dasdiversa;s 
'Qaoca.da.se · correntes partidarias daquella ~daquella casa. do Congresso· · 
l'facional. ·. _, . .'.'·:' ~ - .. · ~ .. ~_ _ . . . · .. .#" • 

Compa.recera.ni . á.· .. reúniã.o, .além. çlh .Sr;. Bueno Brandão, .os 
Srs. Mello !i'ranco, CarJos · de C:1,mpos, Ramiro Braga. ~ Octav~õ Roch~,·
Oscar Soares;·cOlegar:ic;> Pinto; _F~b:-Pach~Ço,._Rodrigues Doria; Deo,dato : 
!11a.ia, Sifrieão Leâl, EpQigeoio 'Sa.lles, Alber.to ~Iara.nhã.o, José AugustQ, , 
Estacio Coimbl"a;- _,.Andra<ie:. Bezerra.,_Pereil"a .LeHe, . Vicente Saboya, é ·. 

Nicanor do~Nascimento, Abdêm Baptista, Il!oreira da R9cha; Nataüc~o 
Camboim> Cunha: Ma.chado-t Sampaio Corrêa., Pit"es de Carvalho,. 
Heitor de· Soi.~ga., Cbérinont_ ·de· Mif'~ndã., .Souza Castro e · rvi~rio~e 
Paulâ. · · · , 

Explicándo os .·motivos· da retÚliãó, fá,Jlou primeiramente . o 
Sr. Bueno Braodãô. · · · · 
. No desei:npeoho da. missã.o que lhe fôra. . confiada., ·d'eclin:oú o. 

Sr. Bueno, Bra,ndão, .. pt•ocJlróu _o -sr. Carlos Ca.rnpos1 a quem . corn- . 
municou ··a;. Feso1ilÇão dos leaders da:· Ca.inará, de -lhe; recu~rem 
a.coeitar>.a: renUÍlcia apresentada de seu ·alto. posto ~ na.quella; casa. 
d9j·Congressõ Nacj.oóal, e· de app~J.Iatem pai·a S. Ex_._. ·D<? '·:sep.tido 
de conseguire)ír"qúe: elle contillU:LlSse· .nQ> desempenho d~s:r~n.~es de 
leader.-;.d~,maióría, em as quae~ fôL'a..'ill-'~'es,ti~o pela. u_~a~mH.il).de 'dos, 
sen collega.s. -de. orepresentaçã.o,· que. agor.tt:--. lhe .reamr.rpa.xa:tll-~ ·sua 
confianç~_..· .. , .· ... · . . :· .·. ·· _.·._., __ · .. , · .:· .. :'{:.·::.· .. :- · · . •- .. -"' 

· Em ~.respostaJ continuou~ - o Sr . . Bueno .Brandã.Çl, S. Ex~ se mà.pi:., : 
restou ~~tr~III~~eute a.gra.dec~4~:pei~_ att.it1.1~e de se'us~~óllt3g~<e, ap'ós 
de.clarar ps motivos que determmat:am .. o s~u pro~ecli.menw, accres- _ ' 
ceutoU, q il~fnenhu.i:ria resolução 'tiefinit'j va-P.oderi3:'ton:iar~P,O,:.ilioil:iéntô, .. 
~t?rque, r~pr:es~rita:nte, ~ pp!i;t~~~,M~ ~l,Í .·?stadp, :~;:;xfi~A~~~.~~rio .. de · .. 

"; ; - • - .- •• • .' • · • •• + · · ,........ - - , . . • - .- , .· · --- ~ • 

... . ' . '"~:. -~ .. 
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.~eus·companheiros de ba~cacÍ~, só depóís de ouvir a ul\s 6 a outros 
poderia. responder á. solicitação de seus prezados collegá.s, qae taxou 
de . generosa. · ··A seguir, contiuuou narrando o Sr. B.ueno BL"a.ndã?; 
procurou o Sr·. Presidente da. · H.epublica, a quem expoz o que se ha.VI <'t 
passado na reuuiã.o dos leaders, e bem assim, o resultado de sOa con
fer~ncia. com o Sr. Carlos de Campos. ·· .· ·. · . · . . 

Nos dia:; subsequentes, explicou entii.o o Sr.-• . Presidente da. Ga-
. mar&, rea.li~ram,-se diversas conferencias tendentes a .se eocontrar, 
pela troca de idéa:; entre diVel·.sos políticos, uma formula. . pa.r3, . se 
a.ttingir o fim üollimado, dando-se, a e~e tempo, a. interv:en~ão ~mis
tosa. do Sr. presidente de ~iinas, e, consequentemente, a idã do 
Sr. Mello Franco a S. Paulo, em visita. ao Sr. Dr~ Wa.shinton Luis, 
illastre . presiderrte daquelle EstadQ; que, como outros . Estados pro.:. 
ductorês, tem respeitaveis interesses em jogo, no momento. · · .· 

Concluindo, diz o Sr. Bueno Brandão, tem a sa.tisfa.ção.de· adia.n
.taL• que os esforços empregados foram coroados dó mais completc:l 
exito, cabendo· ao Sr. Dep.utado-liiello Franco completar os :ês.cl~ü·e~i-:
mentos de que os leadcrs alli presentes t eem necessidade para be~ 
corriprebeoder a.s àen1m.·ches do caso~ . · . ·. · · . . . ., 

Deu, por isso, a pala~a. ao Sr·. Mello Ftanco, . leader da. ba.nca<J-e 
minei.ta. . · · . · ·. . . ·· - : 

O Sr. Mello Franco, leadc1• da bancada. mioeiraJ r ecebelido a. pa., 
la. vra do Sr. Bueno Brandão, diSse que não a elle, mas ao Sr. C ;trios 
de Campos competi& fazer a ex!losição do assumpto, por isso que 
S. Ex., n1o tendo sido attendido pela unanimidade dos seuS collega.s, 
quando renunciou, pc,l.' meio de carta., o ca.l'go de leader· · da maioria. 
da. Cama.ra., já.mai::s deixat·a de esta'r investi.do · n~sa. funcção que, por 
isso, não reve. solu<{3.0 da continuidade. . 

. O Sr. Ca.rlos de Campos; accede'ldo ao appello do leader mioeiro., 
agradeceu o gesto dos seus col~ega.s, que qualificou de generoso, em 
relação á ~ua. pessoa., e do qual foi interprete ca>ptiva.nte como disse, o 
Sr • .Bueno Brandão. . . . · . - · . . · · . : 

Entetlde SOL' imperioso dever de lealdade política., de sua. ·parte, 
para · com a C.tmara.. p·ara com os Estados que inte1·viera.m no ca.'lO ·orn. 
solvido e para com o Sr. Pl.'esidemte da H.epubUca; retomar, como 
!'azia., a honrosa. intermediação pal'lamenta.r em qu~ se achavu. pe\(1. 
confiança, tanto de. seus p~t·es como dG a lto Governo da. Fe:iera.çã.o, 
dada., sobretudo, :t ·ronovaçã.o que della se fazia, nobr.ementc, em. 
torno da. defesa. da. producç19 nacional. · ·· · · ., 

· Essa foi, portanto, continúa o ·st•. Carlos de Ca.m(l9;; o ter
reno elevado .e sereno (}m que~ lealmenta esclarecidos os espirito:., 
sem , nenhuma. . reserva . pejoL'a.tiva., de animo a.b~rto c- imparcial; 
pela. exaqta. comprehensao do momento. ·~ pela. mag.Qltude · do a.s.:o 
sumpto em causa, todo.s se encontraram, unidos .e fortes, · numa 
bem entendida e patriotica. solidariedade. _ . : . .. . · 

Ác~ntua, .en~~; o Lea/.tp· da . maioria. . que pan isso ta.ni.b~:Ún . 
converg:~a.m a. opm1~0 pubhca. :e os a.ppla;usos d~ N"a.çã.o . . .· .. -·· 

· Julga, a~iill{ conveniente deçla.rar que respeitando-s~.muito . 
embora qua.esquer ·opiniões extremadas, · pró · O!l· .contl":dt. ' emis~(>{ 
.em todas· as su_as mqdalidades, o ambiente invocado era o·: de il ma 
emergenéia que solicit~va. prompta.:e inadra.vel ·soluçã-o. Esttl ·certO 

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

· . . -
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pOl' isso de (1Ue · uma razoavel tra.nsigencia. se dará. .ent todos OS 
juizos emittidos, a bem de. que, para. attender o questiortado :e .m:
gente ponto de vista, se procedesse ao .estudo e voto do. proje~to 
pendente de deliberação da Camara. e cuja volta ao plenario se 
deverá. ·dar, entretanto, nos :rpesmos termos da ·líberdade de dis
cussão com · que fôrn. apresentado. 

Manifesta ainda o St. Carlos de Campos a. todos os seus: colle
gas o . ~u·, reconhecimento pela prova de apreço que lhe · deram .. . 
Espera poder' positiva.r .esse r econhecimento, coútinúa., ;mais iar- · 
gamente, com a dedicação que está disposto a pôr no desempenho 
da. honrosa funcçãoa cujo exercicio volta. Para. · tanto, pciréin, · 
certo- e:ra qu'e. não .. poderia dispensar a. .. indulgente, e a todos os 
respeitos, va.lioS5ssima coadjuvação . nao só da Camara. como dO 

I Sr. _Presidente· da Republic..<t, . por isso que, agOl'a mais que -. i nunca, ' os relevantes interesses do paiz: . reclamam . ma.io!' . attcnÇão" ' 
: e mais m;lidadoso provimento. Na c~btinuidade dessa coa,djuva.ção,. 
· que previamente . agradece e instantémente soiicoita, é . que v~ o · 
possivcl· exito da miSsão conjuncta. que .a todos por tal fórma 
impõe. · · · ·· , · ·· . . · · 

O Sr. -Octavio Rocha fallou a. seguir, dizendo que o Rio Grando 
do Sol_ só tem motivoS para congratular-se com a solução dadaae . 
incidente: politicQ..:.padamenta.r· em. que .. se viu .· envolvklo o leade-J• 
da maioria, · solu~o essa, · accrescenta, que nã;o admitte solução 
de continúidade na investidura do Sr. Carlos de Campos. ·· · · · 

Faz o elogio 'd&"te, como leade?' da Caro ara, tr:~lcrante,. orien
tado, dirigindo superior e intelligentemente os trabalhos naquella. 
Casa. dD · Congre~so Nacional. · · · · 

Resalta. ·a acç,ão nobre e conciliadora do Estado de Minas Gera~. 
por intermedio dos. Srs. Bueno Brandao a Mello Franco, para resolver · 
o incidente. · .· . · · · · .. · 

Declara. que de·seja. fiquo bem accentuada. que a. maioria da. · 
Camara. está, como anteriormente, em perféita. cornmunhã.o de vistas . · 
com o Sr. Presidante da Republica. cuja a.cçã.o eontinúa.. a apoiar com -
o Sr. Carlos de campos á sua. frente. · · . . - . 

o· Sr. Ra.miro Braga, que fallo11 por ultimo, cong.l-atula~se eom a 
solução dada ao ·incidente que, conveniente e lealmente esclarecido~ 
tove o resultado que só vivos . app1ausos -merece' dos que quer~m.. o 
engrandecimento continuo do pa.iz, carecedor' para nã() ser perti.lr..; . 
lJa.do, de paz nos espiritos e . harmonia, sobretudo,. qos' grandes . . 
Estados, de maiores responsabilidades no regimeu com o · Governo da. 
Bcpublica. · · ' 

As explicações francas e sinceras, accéntua o · ieade'i· .fl.umi- · 
nen'i\e, a intermediação louvavel ~ · altamente · patriotica, con
!>Oante os supremos e permanentes iriteress.es na.cionaes,_ do preClaro · 
President.e de Minas, ·tiveram o desfecho que todos, acredita,. sihcera
~1ente appiaudem, tai:Jw · ·mais quanto já tod()s se .habitüa.rá.m á 'intel
hgencia; superioridade, patriotismo e ·fiôalgoia de · maneiras· oom:que 
o distincto Sr .• :· C~rlos - de. Campos •i.mpdme- e com(tne ·orienta as .. . 
guestões e debates· parlamentares •. · ; . . · . . .. ...... -. . . .. 

OJilustra leade_r .• da maioria; conclue· o .Sr . . Ramü·o: ·Braga., pó de .· 
contar com; o apqioJr-aco, ciiz,.. mas leal, ·da bancada fltlininense, que .. 

. .. '· .. · . ; . . . . 
·- .. 

: .. · 

. ~· 
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prestigià. deSinteressadamente o GQverno ··do ·eminente :Sr. Epitacio 
Pessoa. . · - -' . ·. ·:. . -

O Sr. Nica.nor do Nascimento tambem usou da· palavra. · · · .·.·. 
Por fim, o Sr. Búeno Brandão declaro~t term1nada a. re!Jlllã.O~ 

congratulando-.se com os seus -collega.s p31a. ·solução _do mc1dente 
que, a seu ver, fôra di1•iroido ·com rn·oveito para os 1uteresses da 
:-laÇã.o. . . · · - . : 
. O Sr • . Carlos de Campos passou, e ntão, a. receber os cumpL'x-

meotos de. iodos os Srs. Deputadosj á: presentes .. t13. casa, cuja sessão 
ia iniciar-se>) ~ · 

Encerrada a 3~ discu ssão do. projecto n. 105 B, de 1920. 
fixando a despeza do Mi.nisterio ·das Relações F~Kterioi'es para 
o exercicio de :192i, e ad_iada.a votação. · , 

1• dis<;Tlssão do pro,jecto n. 404, de 1920, . considerarido 
promovioo a. capitão. o 1 o tenente Ca:rlo.s de Andrade N~es, 
morto na -Frapça; com parecer favot'ave! .das Commissões de 
Marinha··e Gúerra e de Pinancas. 

Encerrada e adiada a votação. 
. . ~ . 

·. O Sr. 'Presidente - ·Esgotadas as materias em discussão, 
YOU levanta:r a sessão; designando para amanhã a· segu.J_trbe 

ORDE~1; DO DL~ 

Votação do .projecto n. 105 B, de _1920, -fixando á despezâ 
do i\liniste~jo das Relações Exteriores para o exeroicio de 1921 
(3" diSCUSf;::\0 ) ; 

Vo.tação do projec to n. 225 A, de 1920, do Senado, auto
r izando o •Joverno a constru~r ou a adquirir edificios . para 
séc1e das legacões e embaixadas do Brasil no e:rleripr ; com 
part\cer e emendada Commissão <l~ Finanças (3~' discussão~ ; 

Yotn~;.ão da ell).enda do Senado. ao projecto n. 54; cl'e 1916, 
da Camara, ereando, no Ministc~io da Acnricultura, o servir;o 
flo-restal do Brasil; com parecer da · Commissão Especial de 
Codi::-o Florestal, favoravel -á .~menda (vide projecto ·n. 383, 
d~ 1920) (discussão unica); '· . . -~-- . - ·: 
: Votacão do projecto n. 366, de 1920, ~reando o càrgo de 
P.ngenheiro ~ architecto no · escrit)torio de Obras do Min,isterio 
da Justica; com parec~- favo:ra:v:el da Commissão d_e Fínancas 
(3a discuss~o); . · · · .. · 

, Votaçã.o -do projeeto n . -2-71 A. de 1920. autorizando o cre-:-
4!to àe 450·:000$,supplement:ar ás M;Ibrica$ 6e 8; ,parte 'màfe

-1-lal ~o Orl}amento .vigente do _Ministerio _ da_ -Justiça e Negócios
Inter:or~s; com pa.Tecer favoravel da Commissão de Finan~:as 
( 1 a ;discussão); . . . . . . . --· ... 
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.:Votação do p'rojecLo n. 289 A. de-19.20. declarando de uti
lidade public:a a AssüciaÇão dó Corúmercio. Tndustria e Lavoura 
rle Barbacena; com parecer favoravel da e ommissãn de Consti
tuição e Just iça (P discussão) ; 

VotaçãÓ do projecto n; :~97, de 1.920,' abdndo o credito . 
especial de . 30 :978$491. pa:ra pagamento ao capitão-tenente 
Dr . Olavo Luiz Vianna · (2~ dis.cussã9) ; ~ . · 

Votação do projecto n . 398, de -1920, abrindo . o cred1to 
especial de 117:200$, para pagamento de gratificações a que 
i e::n dire-i to o pessoal do servi <:o de escripturação por partida9 · 
r!obradas (2~ discussão); ··. . · ··· . 

· Votaoão·· dô projs:-cto· n. 40:?. de ·1920, abrindo o credito 
~;upplementar de 80:000$, á verba 34! do orçamento . vigentf#"
ílo .!\finisterio da Fazenda {2 .. discussão}; -- · ·· 

. Votação do projecto.:. n. '!03, de·1~20, abrindo o :credito dc-
2.'1 :759$466, supplementar á. v~rba 1ti .. , do oroamento vigente; 
do :11-tinisterio da Fazenda (2". discussão); , 
. :V o.t~ção do projecto n . 344. de 'i 920; :ilirip.do o credito 

especial df! 28 :761$259. para pagamento de gratificações ·a 
docentes e : preparaaore~ da Escola :Milif.?.r (3a discussão) ; . . 

Votação do projeeto n. 290 .A. de 1920, considerando de 
utilidade publiéa a AeaAemia de Cómmercio de Juiz de Fóra., · 
com parecer :favoravel · aa· Com missão 'de Constitui<; ão e Justiça' 
(3• disc~ssão) ; · . · . .. . , · ~ .. 

Votação do·.pro,i ecto n. 260, de 11920, · abrindo o credito 
supplementar de 56:950$, á verba ·18 .. do orçamento da Fa
zenda do -corrente exercício: r,om pm•ecer da Commis:;ão de 
Finanças favcravel á emenda •para s,er .destacada, constituindo 
projecto em separado (vide projecf.o n . 260 A. (le 1920) (3" 
discussão) ; . . - · . 

Votação. do projecto n . 340, de t 920. abrindo o credito 
~special de . 797 :621$47.7, pa.ra -concertos e acquisicão de ma
! r.rial fluctuant.e de diversas a.lfandegas; crim parecer da Com
missão de Finanças sobre a emenda de 3" discnRsão (vide 
proje<~to n. 3~0 A, de 1920) (3" discussão); 

Votaç~o do. projecto n. 4M, de '1000, considel'andç· pro
movido a capitão, o i o tenente Cárlos de Andrade N~ve.;; , morto 
na. França; · com parecer favoravel das . Commissõe:S de i\la
l'inho. e G-uerra · e d'e Finanças) ( 1 a di~c1-1s.são) ; · . 

\ dac.ão do requerimento 'I!. ·42, d'e i 920? do . Sr ... ..:Mal}ricio 
(1~ Lacer.dà; pedjp!io a publiQa.~.ão do docume,nto. sobré· a qu es-
tan ele __ Lambary; ·, .· . ·. · . . : · · .·> · ··. ·.· .- . · · 

. · VotaÇão .do requerimento n. -{~3. de 1\J2G. dp Sr ' . ;i\ialll' icif\ 
de I.ac~rda, . indagando_ da prisão . de· operarios; :por, o.ccasião· da 
.1.:hcgada do Rei J\l)Jer~~; . · · 

........ 
"· 
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VoÚ1ç~o do r.equer1mento n. 44, de '1920, do Sr. ·r.~auric:io 
de La.cerda, sobre condecorações de brasileiros pelos governos 
~~strang-eiros; 

2& discussão . do projecto n. 343, de 19~0, abrindo o cre
düo e;:pecial de 938BiW~, para p~"'Clmento a Leovigildo de 
,Carvalho· 
· 2• discussão do projecto n. 345, de 1fl20~ abrindo o cre
dito especial de ~ :·J50$, para pagamento ·ao major Arthur Xa
vier Moreira e capitão José Lourdes Guimarães Padilha; ·· 

·2· discussão do _projecto n. 399, de 1920, abrindo c cre·
díLD especial de . 6 :691$510, para pagamento a Felipp~ l\Ion-
teiro de ·Barros; . · 

2" discussão do proj.ecto n. 401, C.e :1.920, abrindo o cre- · 
:clit.o especial de 138 :539832.-l, ouro. para entrega ao governo 
'do Maranhão da importa,neia correspondente á taxa . de 2 .. %; 
ouro; , . - . · 

P discussão do projecto n. 37 A, de 1920, permittindo 
em agtlas da Ropublica a rêde «Traineiras~ e a.s argolas.· «Sar
dinheiras~, segundo concjoões que estabelece.; cóm :Pareeer 
favoravel da Commissão de Marinha e Gue.rra; · 

3• discussão do projecto n . . 365 A, de 1920. mandando 
separar da secção ele reparo de obras.- da Casa da Moeda, a: 
:sec~ão de ele-ct.ricídade. . . · . 

Levanta-se a se::são ás .1.5 horas e -í5 minutos. 

Orçame.nto da Agricultura 

- ~·' PR.OJECTO N. 33?:- DE 1920 

(2'" discussão) 

F.MENn:\S ACC:F.ITAR PET.O SR. PRF.SIDENTR O:\ CAMARA 

N. 1 
O.nd10 convier : 
.E' concecH-da a verba de 50 .-:ont-os <lie !réis pa'['la serviços 

na ostxada. de commun..icação -entl'-e Rio Branco e o r ·io- Abunã, 
r~e: Te.t'ritorio Fooeral do Acr-e. I 

Sala. <.!·as sMsóes. _6 de agosto d:C i920. José Attuu.Sto. 

N. 2 
Onde .convier: 

· . E' conoedíióa a ver-ba -de vinte contos de réis aos serviços 
- -<1:1 ;estrada., .de commun:icação entre v ma &>.abra. e ·yjna. ]fe-ijó, · · 

no TeJrritorio F-edera.! do Acre. · - · ·• · ··· - .· · · . 
-~In daB se.:.sõoo, 6 de agosto d~ i92'1)~·: ~ J_os~Ay,g~tsfo; . 
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N.: 3 

Na ve.rba. d~stinadn á<" estl'ad:hs dP. rod;igens, diga-se: · 
• 

dnclnsi~e. a estrada de Cape.na a N. S. da~ Dores, em 
Sergipe.». · 

S<~Ja <:las sessões, ~e-tP..mbro d·e 1.920. - .Toão Menezes.· 

N. 4 

.A' v.crba 22~ accroocl)nte,..-se: <á.nclusive 1. 000:000$, para 
fttL"(:ilí.O :i con.stru.cçrio· de estTaàa.s de rodagem, nas condições 
ja ·estabelecidas pelo l\finiste-rio e. eleve-se a w.rba .de 60:000$ 
::1 1. 060: 0{)0$000.' 

Sala das sessões. ·13 de Mtemblro de 1920·. o- R:ibeíro 
Jun.q'l~eü•a. 

N. 5 

. Ao n. VIII, lett..ra · a1 da verba. 14", da· prop(}.Sita do Pode.r 
Executivo, accT~cente-se: 

~ ... ---mantidas, pli.a o exercicio de 1.921, (!;& dJ-sposiçõ-es 
dos a·rts. 4'0 ··e 'f1 da lei n. 3. 991, de 5 ·de jane.i.ro· de 1920, 
qu·e fixa a dlespe.za geral da Thepublica do-s Estado-s UIDidos do 
Hr·~sil para o enírcie>io d~ 1920.> 

· Salta oo:s s~ões, 3 de setembro de 1920. - Cost'(l .. ..R.ego, 

Di-sposições a quie se re-fere a emenda: . 

. ·«Art. 40. Para a oonoossão ·dos auxílios r.eferido·s no 
ar~. 2° d:o dooT·eto n. H. 579, <te 12 de .maiü de 1915, o ·<W
vemo organizará nova · tab-e1la, tomando em oo:rusideração a>S 

. eh'cumstaneias '<l<Js meroodo~S estmn.gei:ros em 19.zo1; n:el,Ja -in
cluindo oo hov·inos e, -entre. estes, as raçrus zebús ·e il.'espectiva 
proooden.cia e -de.termi!DRndo, quanto a estas raçaJS, a.UXliUO em 
custo ·e fret-e. de · quatTocen.t<J·s mil T.éis por c.abeç:..a e 66 couce
did~ .aos a.nfrnaes d:esta:s raças importoooo pelos polrltos bra
f;iJeiros de.sd'e Vic,tl)ria até o extremo· ~&epte~tríoD.aJl do pwiz.». 

~ · «Arl ~ 4 L Os · auxiliós de f.rete e ·immuiiiZa.ção ao6 :re
nr-oduc.t'Ores impOTtado:s .do estrangeiro serão oonoodidos ~ro-' 
por0io:nw11tnente aos criad:o!l'es de .todos os Estados, tend-o'"':se em 
vil';t.a a :n.eeessidad:e do&. respectivos rebành:os. · · 

Taes · :favores . são_ ex:tensivos aos .reproductor.es de raça 
·;pura,· na;g(}jdos no .pai.z: e impo-rtados do~ Estados: e·entx.a.es e . 
meridíonaes p.el:OS portos 'bras.ileirCis deiSde Yic.tOrb ao ex-' 
tr.emo n:OII'te.~. · 
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Accre~cente-se ao n. 23 do art. 1 o: 

Onde· convier: 

SO : 000~ para c pagamento, á ·Companhia .·Mineir1á _Auio
Viaf;ão Intermunicipal, do· trecho da esh·ada de rodagem entr~ 
Uberabinha e Monte-Alegre, construid0 :::nb o regimen da le1 
de 31 de dezembro de 1907 e dec.r~to n. 8. 324. de 27 de ou
fubro de HHQ. e coristlf.\Jido ·por· quarenla kilometros. 

Rio, 9 de· seLembro de 1920. ·- Valdo·mi;·o. de Magalhães. 
- Vaz de Mello. - Albertino Dr·urmnoncl. - F . . Ayres. da 
Silva. · · · . 

Ju.s_tificação 

A Companhia Mineira Auto-Viàção lb.termunicipal, Tri-
angulo Mine:ito, foi organizada a 28 de dézembro de .Hl12, po~ · 
uma sociedade anonyma de brasileiros;· -domiciliados na ·. zona. 
confinante do Brasil central, sob o e~éopo patriotico de me-. 
lhorar o seu meio productor, em cov.di<;õ es precarj!}.s de exis
tencia, dada a sua situa tão r ecuada dos centros .: civilizados e 
commerciaes . . · · · 

'Incorporada, a principio, com o .capital de 250 contos, de 
réis, ampliado em seguida para 350, -e, mais ·tarde, au..:,omen..,; 
t.ado ainda, baseara a sua constitui<;ão e. especialment.é .. o seu 
futuro desenvolvido, no decreto n. 8 .32( de 27 de outúbro de 
1910, o qual regulamentára a lei de 31 de dezembro de i907, 
{!ecreto esse que, estabelecendo ·o auxilio· até quatro contos 
por kilometro para as estradas· de rodagem. feitas de ac.cõrdo 
com os seus dispositivos, sem duvida veiu beneficamente im~ 
puJsionar a expansão das zonas ·sertanejas, não servidas por · 
\·i a~ ferreas, desàfpgando a produccão . . . . 
· Organiz.ada a companhia., deu · inicio, em abril do anno ·. 

=-~guint.e. á construcção dDs suas estradas, o~edecendo ás eon
d icõe~ teclmicas . do de~reto federal, acima citado, e desenvol
\:endo um largo plano de emprehendimentos, . que mereco{'am . 
tambem o apoio e _a approva~ão do gP:verno de Minas Geraes, 
por acto official de 28 de agost.o de Hr1Z. Apez.ar das grandes 
difficuldades encontradas, conseguiu bem· depressa concluir o 
trecho mais aspero da e:~trada na extencã:o· de quai'enta kilo
met.ros . inici'ã:es, entre Uberabinha e . Monte:..:~Uegre, meio ca- . 

· minho de. Santa . Rita ·do Paral'lahvlia. trecho esse tanto . mais 
trabalhoso quanto houve riecessidàde de atraYessar.,p . rio úbe::'\ 
t .abinha com uma ponte de base de,concret.o, .w metros de :v.ão 
e grande aterro, . e .ponte tambem, sobre ·os rios das Pedras • 
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Infeliz~1ente, quando esl.a .· empreza estava hahil_Ü:;ada à · , 
requerer aquella subven~ão de quatro contos por klJpmetro 
para os quarenta que acaba de ab'tir ao trafego livre <!e· au
tomoveis de passageiros e de · cargas e de outros veh1culos, 
deixou.de figurar no Orçamento da .'Despeza Geral da .Rep~
blica a verba até então consignada successivamente para taQ 
úmportante destino. . 

Debalde, • agliardou a companhia ·que. nos e::rercicios se
guintes,....- fosse tão grave, subita e ine:xplicavel omissão sup..,.. 
~~- . ~ -
' . Mais tarde. tenào sido consignado no Orçamento da_ Agri
cultura o am:ilio de deus contos de réis por kilometro . con~ ., 
t r11ido de estradas de rodagem, a companhia requereu . que, · 
por esse 1ninisterio, lhe fosse feito o pagamento a que tinha ·. 
direito. A sua petição, . porém, foi indeferida sob fundamento 
de q ue aquelle trechó de estrada fôra -construido àntes de fi
gurar esse dispositivo naquella lei annual, c.otnpetindo ·ao 
Congresso Nacional reDarar aquella ·omissão. · . . 

Na Yerdade. o direlto da companhia á subvenção. que dei
xou de rec-eber; por não haver sido incluída mais verba nos . 
orçamentos, para ser cumprida a lei, acima citada, de i907, 
ainda em vigor, e devidamente regulamentada, é inconcusso , · 

· Justo se torna assim que í'ígure · este anuo no Orçamento 
da Agr~cultura ' o creàíto de SO :000$, que lhe são · devidos~· pois 
foCa unica empreza que, .tendo feito os ser:viçõs' determinados. 
na ailudida le.i de i90í, até hoje não recebeu os favores em 
torno · dos quaes -se organizou, levando a cabo ·tão importantes 
obras publicas DQ Triangulo Mineiro. 

N. 7 

Das fazendas par-a criação de cavallos a serem fundadas 
. pelú Ministerio da 'Agricu!I[Ura, uma será installada no Es-
tado de Pernambuco. · . · 

Sala das ses$ões, 13 de setembro .de 1920. -·- -Estacio 
Coim.b1'a. - .·L Cor.?'êa rle Britto : -'- T1triano · Carripello .- ....::.. 
Ané:1·ode Be:a?'1'a. - Eduardo Ta1Jares. · · · 

·. . Resolvido o Üoverno, . como se vê do· relator i~ cio Sr. 
J\~1mstro _da ·Agricultura, a fu11dar var ias fazendas·: de· criação 
dç . c~v:alros; · e sen~o . o· cavallo do . nôrte ccnduzico~ pelas suas 
ryuahdades de : res1sten-Cia e sobneàade. · só -,lhe faltand·o al
tura e Il!elhor' -cQnformação,- o:"estabelecimento• de uma fa-
ze~da e~:}).ernambuco: onde já- existe ~m boi:g micl~o _de :·equi- . 
no_ elll vr.a , de .aperfe1çoament~- pela rntroC}uç,Qão u;e reprodu
ctores puro-sangue, se · me afrgu:ra .• um emprehendimentó de 
yantagens . certas,. e de .r:esulLados ·seguros. digno de :realiz~ção,.; 

:. 
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N.S 

O Gover-no t•caliznd nas época!; peoprias, ·nas séces das 
in;;lJ.f'C:t.Or·ia;; agrito!a~. Pm lr)(ios os Estac.lo.s, concursos de 
luactsiua.F êlf;t'i<:ola ~ para o rim de incentivar a cultura mt.
e:lni('a. 

Sahl da:: se.SSÕf'S, j 3 ue setembro de 1920. - .Estacio 
t;oilfdYrr;. - Pl?'rl?'i'l·o dr: Lyra. - llnllrrulr: B ezerro. - Tnriann 
f :mnpcUo. - L. UotrrJft r./e IJrittó. - A1·naldo Bastos. -
l'.'rlum·rlo Trmm·es. 

;\ e~ca!:'s~z lle braço~ .-tcarrctando a crcsc:.ente P.levação dos 
~af[u· io~ aeonsc lha f;mto quanio possiv el a substituição cos 
pr·imi I ivo." mrt!wdoi-' M,;r·íeolas, e ha de ser pelas applicações 
da monor.ul/.ura, quC> _;;e t:rm:::e;:;u in.í pela diminuil;ão do custo 
d(! prochwção nm maior c:oeficiente de rendimento por um 
melhor ap!'oveil::m1,~nt o L'il:::. I el'ra~ . 

N. 9 

Aug-men í.ntla UI' l ~k0i10$, pn.ra mil assignat.uras dos 
Amw~s da Soricrlaó~ Rmal Hrnsilt:oira, p~1rn. diStl'ibuic::5o gra
lllil a· prlo mini!';! Prio. 

Sula da>; :::e~ ~vc"'-, 1 :~ d ~ setembro de :t 920. - Carlos 
n (fl'l'io. 

!'\. ·lo 
Ondr c:onvi C'l': 

P a m o;; 1 r·n1J3ll1 O." prcparn toJ'io~ do S.rgundo Congresso 
Anwr·it·alw 0(! Expnn~ão E r:onomit·n r Rnsino Commercial. 
;:,o :nun~ a l'Nili7..:ll'-:"1' l l~' nin dP Janr.ii'O, em U)22.. . 

J·t~.stifü:a~~iío 

P or· f,, Jjz iniciativa (i() g-overno da Rcpublica Oriental do 
'C1·nguay. rf>al izon- se P:m ~lontevídéo, o Pr imeit·o Congresso 
Amcric:.lUfl df" Expansão E conon1ica e> Ensino Gommercial, do 
qn:tl parlit:ipC\n nfJir: ia!nwnll' c adh~riu n qua~i total idade · dos 
paizE'.s :mwr ir:anos . . O Bt·a :;_il fni nel!P" objecto ele especiaes 
J1omenagem t E>ndo sido ,, pr·esidonte da ;;;ua. de! ega~.ão acc.la-
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mado pre:;jdente do CoHgl'es~u, a cujo fu nc.cionamento prC!
:;idiu ~om seraes applau:sos . Por unanimc deliberação ac
<;eit.a offieialmente pel<1 Gnvet·uo - bJ·asilei t'u, foi t~scolhida a 
eidade do Rio d e Janeiro para :sét!l~ do Se~;ull(!O Congresso, a 
r ealizar-se mn 1921 . ~\. verba pedida (~ indíspcnsavel para a 
organizaeão dos trabalho:; preparatorios, devendo, porém, c1 
Congres~o ::er h·ansfcrido para 1922. . · ;.! 

Bala das sessões, i 1 de setembro tle 1 !J~O. - l'a!du de 
Fronlin. 

N. U 
Onde convier: 

D eslí nem- sc dom ;nil eon~~!ó para l l inic:io (!i.l Ctl!Onizat;ãu 
d1J vale do Rio Doce. 

Bala das :'õe::<:=:õe::;. L::> Úl' ::;dembro de 1920. - • .Ube1·U:no 
ÜJ' ttmmond . - Lanl}u~phv ck Jlagalhães. - Fausl.o Fcn·czz .. 
,...._. Vaz d<! Jfello. 

N. 12 

A' '\'Crbu n. lG, lcf tra b Material: 

Aecrr~eenlt!-:;P a ~1 nanLía de 1:20 eonlo::: d1~ r e1;; para io
::tallações no Apl'elldizado _\t!-rícola de Barbatena nece:-;sar ios 
á.. amplia~,;ão _do ensino ~· augmento co numero d~ a~umnos. c 
conclusão de scr-vil;os iodispensavcis ao e~tabclecimcnto, 

Sala das sessões, 12 de ~elembrc d~ 1920. - .José JJoní
fa.do. 

Justifü:ação 

Em rec.:nte l'Tllt·eví.s lu dada ao Rio-.lornoT. prlo Dt·. 
Diaulcs de Ab1·eu. clircct.or do AprendizaC.o Ag-l~ icola de Bar
bacena, encontram-se o:-; m-e1hore:-> fundamentos para. a ac·cei
t.al.:.ão da emenda propo::f.a . Dando su a o-pinião sobre 0 
en:"inc min istrado no:; aprendizado, o Dr. Diaulcs dP Abreu, 
r'll,ia eompclencia t eclmica c administrativa. está exnberantc
Jtlcn tr~ t:omprovada pelo. sua. direcr;ão npss~ estabcler;imento· 
que honra o Brasil, deixa vêr a neccssicad~ da ampliaçãn elo 
instituto pm·a altenàct· a um grande numero de pretcndent cf-: 
;i matricula, os quaf!~ .concorr erão para o novo rumo qu~ 
<.leve ter a ngricultura, na adopção dos processos modernos. 

Transcrevemos par~ melhor esclarecimento as palavras 
oaqucllc director: . 

A ünportancia dos aprendizados na diffusão do ensino 
rq;ricola, não precisa ser encarecida. Basta dizer que elles 
.teem por fil]i preparar trabalb_::~.dores aptos em . todos os ser-. 
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-
YH;os de uma propl'ieJade rul'al, ~u melhor, pequenos ~~ri
e.ultores. E sem o trabalhador agrtcola r o l)P.Queno agn~.:ul
t.or:, perfeiLan~enle instruido, difficil~~ntc po~;re_;no.; . c;:?n ·~
guH· o aperfetçoamento da nos'>a agrwy.Itm:a. ::::;erao. e1J~~. ·1]~ 
lhos dos autuaes agricultores. que nao t.Jvcram mstrur.:r;au 
agricola, que irão appl:icar os conhecimf'ntos a~quirido~ no::: 
aprendizados e diffundil-os nas zonas onde c:;tJv-ccon: loca-
lizados. · · 

Esse.~ futuros agricultor1~s - conhecendo u fi'"~ ~~ o solo 
~.· quaes os meios de obterem delle os m~lhorr::; :.: csultados; 
.~abendo o que é a planta e corno se oomporta. e!la ao solo; 
não de~K~ouhooenào o valor de uma boa sement~ e C(:mo 
obtel-a. em suas culturas: tendo perfeito oonht~oirnento do 
arado e outras machinas agrir:ola·s é do BA'Ll empri2t;·J de ac
côrdo com a naturr~za ào solo e, sobretudo, ]lortànlo, esGolher 
o::; mais onveniP.ntes aos seus terrenos; conhec1!ndo os adu
bos e tendo perfeita noção do seu~ valor Aconc.mico .quando 
critcr-iosamente applicados; possuindo, errrfim, uma insh'u
cção agricola essencialmente pratica, mas e~dm·:~eida por no
ções theoricas elementares que os levem a mei.ho;:- avaliar a 
importancia. e a necessidade de cada "Vez mai~': aperfeiçoa rem 
os seus conhecimentos - serão os unicos c;ap:lzos de coope
rar com technicos e profissionaes competentes. para que a 
nossa agr~cultura attinja o alto gráo d_e a.pe;-l'dço\trnento que 
alC'ançou em outros paizes _ · · 

Quando, na súa maioria , os nossrh agric;.!1torcs tiveram 
e,ssa instruacão, quer obtida directam;,;.nte nos aprendi2ados, 
qu.er eonseguida. em parte, no convivi•) com aquelles que os 
h ou ..,-crPm frcq.w:-atado, procurarão sempre se intere~sar pelo. 
aperff'it:oanu~nto rle suas culturas. pondo-se em ,contacto com 
os serviços e estabelecimentos mantídos pelo ministerio e au
rerindo .. dellns os beneficios que os mesmo~ lhes podem pro.-
poecionar. · 

- Como lcm sido acccit.o esse cP:<tno pelos nossos Iavra-
d•Jl'f'S? .. ..-
' - Em l.oda par.).c. o '.'JJ:<ino ag1·ic:vi:t nr.J que di:t respeito 
á instrucçã.o profi,.sion~'ll (los pequenos agrietiltot·e,; c ele seus 
l'ill10:-:. en(·ontrou dous obsLaculos á tua 'i·apid~ diffusão: a 
falta de p_essoal habilitado para .mini~i;:.·o.l-<) c a. increculi
(/;.Hif'. dt1s Ia,:radoros com rrlar;ão aos sew~ bcnp.ficios ou van
ta~·,.,ns. affP-iLos com.u e,:;tavam aos processos rotiuei!'Os. 

?\ão_ fJOdet·ian}Os fazer cxerpGão, nesse pat·ticula·,·, e aqui 
~c vr.n f11::aram os mesmos obstaeulos . 

. · Quanto ao lH'imeiro. vae sendo elle removido, wm1ue 1':6-
lnrm).{'. eom o correr. ~os annos poderemos rom1ar. o pessoal 
.suffrc 1 r~nteii~ent..c h.ab-!.llt::tdo pam os muitos estabdecimentos 
de en:;i11o ele que precisamos. · -

Para vencer a i~diffrrenca do;.; nossos l~~ttumw;, agricui~ 
tÇJres p:n;a com o ensm~ agrieola, que lhes ·3 O:!fferccido prin
Clpalme:nte nos aprcnd1:t.ados, ~ indi:;pensavel que estes te
nh~m uma per"·ft~ita Ot:t,'<lniza~ão. .J,).f~o lhes faltando as instal
la(:.oes nrcessanas nem pessoal competent~ e dadicado, além 
.de uma propaganda que deve ser feita sem desfallccimentos. 
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s EssÃo E:.\I 23 DE s~o.--n:.\WHu JjE Hl~ú 
::-:'_-: -

.:..:.:!;-:..., 

.j í-7 

Com estabelecimentos 'réfeitamenle apparelhados e su
periormente dirigidos, onde -'G ensino s~ja. uma realidade, po
deremos preparar :q:lOCOS que, ao deL'\':al-o:;, p_ossam pelos seu-; 
conheeímento.s, convencer os refractarios. das vantagens ·~ 
t~sidades de Sê· instruirem. Como é facil de avaliar, es:oe-s 
mocos; ao voltarem para :;uas propriedade~. em breve mo~-· 

· Lrarão os seus ·conhecimentos, e o resultado do :3eu t rahalbn 
convencerà melhor de que toda a propaganda que se fizer. E ' 
pelo menos o que tenho observado, pois, grande numeri) _...dos 
t:andidatos que teiilm affluido ao Aprendizado, que dirijo, 
teem sido encaminhados pela· verificaoão do;: r esultados por 
aquelles que o teem fr eguentado. E assinl, o numero de can
didatos cresce de anno para anno. 

Em 1915, tínhamos sómente vínle aiumnos iniernos, 
tendo sido esse numero elevado .succ.essivamente para qu~
renta, oitenta. e cem, que é ;:t actual lotação, conseguida com 
a construccão de mais um andar em um dos ediücios. 

Pois bem, já com essa lotação em 101 O tivemos um ex
cesso de quarenta e um candidatos,- que· não puderam '5er 
admittidos; e este anno, para 23 vagas. r equereram mati'icula 
cento e sete candidatos ! E note-se que, tanto no anno pas
sado como neste, nem siq:uer edítaes de matricula puhlic .\mo~ 
porque, já muito antes da épooa propria para matricula, es..: 
ta v a ultrapassado·. o numero de vagas. · · 

Como vê, é uma· perspectiva animadora para o futuro do 
ensin6 agricolà entre nós. . 

---:: Desde quando dirige o doutor o Aprendizaão Agrí
cola de Barbacena ? 

· - Desde a sua creação, em novembro de 191 O, mas cftevo 
dizer que o Aprendizado só foi inaugurado em julho de 1913, 
porcrue, até essa data, se prolongaram os trabalhos de instal
Iaoão. · ·,., .,I 

Tem, portanto, sete annos d~ fun.ccionamento, -prazo re
lativamente pequeno para se chegar aos resultados a que 
acabei de me referir e que foram ·conseguidos por uma tenaz 
e perseverante. confiança no futuro, no que fui secundado 
por f~nccionario:; àistinctos e -extraordinariamente dedicados 
ao serviço. 

- Pelo que acabamos de ouvir, pl'ecisa ser ampliado a 
seu estabelecimento, corre~onderido assim o. Governo a l}ro-
cura· que· elle tem tido . ~ ... . 

- Perfeitamente; tanto que o Sr. Ministro, ora provi
dencia nesse sentidP, te:::tdo mandado organizar o. projecto 
para a construccão de um pavilhão para mais cincoenta. 
alumnos, que é este que está sendo termina{fo pàra ser sub-
mettido á a-pprovâc~o de S. Ex. . 

- Como é ministrado , o ensino no seu Aprendizado ? 
- O · ensino é essenctalmente .pratico, · \t.rabalhan® · os 

?lum,nos seis bóras por dia, D<Q campo, tres pela manhã, ~ 
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1rc;:; ;í tarde. havr.ndo da:; 1.:! ás U: horas. aulas theoricas,. 
que versam · sobr0 no(:õ~s de agricult.ut·a :g--eral c especial, 
rnolestia c inimigos mais r..:ornmun~ das plantas c m eios de os 
combater, n.ocões de ~r:ienc:ias phy:;ieas e na lui·aes appliç.ª_qas 
á agl'icultura: UOfJÕP.o d(\ wot~c'lmia (' ct{~anatomia ph)'Sio
log-ia, hygíene, alimcntar;ão, mole~t.ias c t ratamento dos ani
ma r:s domcstíto.:s, 1: n oções dl) ag·rime usura, c.ontabilidad·c c 
i ndu~trias agrícolas, etc. · 

Os alumnos. t.een1 tambcm, 1:omo ensino complemenl..ar, a 
ücqnencia ás officina:~ })ara o trabalho em madeira, fei"l'Q 7 

couro, vime, etc. 

Além deste ~:urso, que -é o t;Urso regular ou profissiona{, 
c de .dons annos. ha .ainda o ourso prinJ;ai· io, destinado a 
preparar .os alumnos parn. a matricula no cursG regular, J>OÍS; 
a ad'mis::;ão nest.c curs~' e-s:ige. que o alumno tenha a instrucção: 
primaria, que p ôde'. Sf'.!r obtida fóra do estabelecimento; 
Jtavendo neste ca~o. U!ll exame de admissão. 

O en~.ino 0 grat:nito. fornecendo o Aprendizado alimenta
cão. roupa e calc;ado para (~ :;ervif;O, assisten.cia. medica e 
(kntaria, tendo ainda {I almxmo do lmrset regular uma di.aria, 
C!U'~ vax·ía d~ quatrocl'ntos a oitocentos r éis, conforme o anno 
e a applicação nos trabalho~. , 

- O Aprendizarln ('::;f~ hem lot.:.alizado ? 

- Não podia :=;rr melhor a sua Jocalizacã.o. Como sabe, 
J3:u·bacP.na goza dll f'Xf~Cllcnte clima e é uma cida:de que dis
põe de todos os r~curso~ e o Aprendizaâo dista dis
ta apenas cinco minuto~ da estaçãc, possuindo terrae com 
lodos os requisi tos exigidos para as varias· ~ulturas compre
lwndida~ no seu prQgramma. Estamos tarnbem cuidando <ia 
r:onstruc~ão de pocilgas r mais dependenc.ias para uma fazen
da .;]f! cría~;ão d.e suinos, em larga. escala, com in:stallaoões 
pal'a. o apro;vcitamento ind'utrial da ~artl(! de porco e que 
funecionará cnnexa ao Aprendizado e em terras adqui't'idas 
no anuo passado, E\m continuação 'ás do Aprendizado e uue 
~levam a área dos terrr.~nos a mais de . 450 hectares. 

- Tem, então, o. doutor toda a · confiança n o fu turo do 
en5in o ministrado nos Aprendizad.os Agrieolas ? 

·-· Tod(l . a .iulgar· pelo:- resultndos aleançadoB; no de l3ar-= 
bavena qu~ teem sido, com certeza, alcançados l.an:tbem nos 
outro~ Aprendizados. 

A·lr'm disso. muito df~vemes ainda e~pf~ra1· 1la ac(:âo do 
Governo no qur diz rcspP.if.o ao ensino agrícola, porque .por 
r.ll~ muito :5e interessa o Se . 'Presidente da Repuhlica, .que 
Iudo :farei para desenvolvei-o caaa vez mais, auxHia{l0 pela 
alta .compet.encia e incansavcl opero~i:dade do .Sr. ;:\f~nistro da 
Agricultura. · 
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.. 

X verba 1 i" E~ta~ão Seric.ieola de Barbar;eua ~ 
Augmente-sc a quantia de 40 cont.os pau a ~;onclusão de 

iustallacões nec.essat'ias ao maior desenvolvi!llento da estacão 
Sericicola. tomprehendcndo a aoquisição de matet·ial para 
(]abinete ·c Laboralorio, e afim de da·r mais tompleta effici
<mcia aos serviços. 

Sala da!:; sessões, L' úc setembro de 1920. - José Bo
uitacio. 

N. 14 

· Vcl'ba H• - Material VIII: 

Inclua-sP. a quantia de 3:600$ para aUender ao serviço 
·~~txaordínarío em prorogação do expediente na estacão mon.., 
tada de Barbacena. 

Sala das sessões, 12 de setembro de 1920. - Josê Ba..-, 
Hi{acio. 

N. 15 

A' vei'ba 14• - i\1aterial VI - Escola de LacLicinios: 
'Augmente-se a quantia de 60:000$ para concluir as in:s

tallaç.ões da Escola Permanente de Lacti~inios, e estabeleci
mento de internato para um minimo de vinte {20) alumnos., 

Sala das sessões. 12 de setembro de 1920. - José Bo-
7li/acio. 

N •. -1~ 

Augmente-se a vt~rba Ensino Agronomico a verba de 
i 50:000$ que será destinada a ·Conclusão -da!3 installações -do 
Aprendizado Agricola de Joazeiro, no Estado da Bahü;,c· e 
Gonstrucção das necessarias ao funccionament9 regula'!." do 
l-\~rendizado Agrícola de S. Francisco, no referido .Estado..l 

Em Camara, i3 de setembro de 1920. - Rauf Alve.s.; 
\ 

N.: 17 

A' "9-erba: 14,.·_ Material VI - Escola de LactiGinios: 

Modifique-se a consignação pela fórma. seguinte: 
I ,....._ 8 :000$000. 
n- 2:ooo$ooo., 

C.- Vel. VDI 
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III - 6o0$000 _ 
rv - Jo:ooo$ooo. 
v - 5:4.00$000. 

saia das sessões, 12 d6 setembro de 1.920. - Jos'é Boni
forio. 

N. 18 

:Verba f.9• - Empregados addidos; -
Substitua-se «observando-se o disposto no a.rt. 177 e seu6 

paragraphos da lei n. 3.454, d.e 6 de janeiro de 1918:.. pelao 
seguinte: e~:observando-se o disposto no art. õ7, n. 22, da lei 
n. 3. 991, de 5 de. janeiro de 1920> ~ 

\ . 

O autor desta emenda é o primeiro á reeonhecer o esforço 
per~istente do actual Governo em extinguir a classe dos. addi
dos. havendo nesse sentido feito ~um requerimento de infor
macões _ Assim só por um descuido póde comprehender a in
clusão do dispositivo a~ima citado, o qual já íoi negado pela 
lei orcamentaria vigente, visando remover alguí:ls obstaeulos 
ao aproveitamento dcs addidos, contidos na · lei orçrunentaria 
de 1918, que a proposta deste ministerio manda observar. 
Digua de imitação neste particular é a proposta da Fazenda, 
que traz os nomes dos funceionari.os addidos, a lei que autori
zou essa addição e os respectivos vencimentos, facilitando 
assim o exame das quantias pedidas.- Convém salientar que 
quasi todos os ministerios consignam reducção nas verbas 
destinadas aos addidos, excepto o da Viação, .que pede mais 
100 contos, justificando apenas com a declaração de ter sido 
insu·fficiente a verba votada para· 1:920, máo gr~do a economia 
de cento e tantos contos, feita com aproveitamento de addidos 
desse roinister:io, segundo nota publicada nos jornaes. 
_ Gasta-se com addidos actualmente, conforme as prQPOst.as 
dos varios ministerios, o seguinte : · 

Viação _ . . . - - - .. - .. - ....... - . - . - -. - . 
Agr icultura . ·. . . . .................. . 
l\Jarinha . . . . . _ ... _ ............. : . __ 
Fazenda . . . . .. , - .. - ........... - · ... . 
Guerrà . . . _ ..... _ ........••• : . . . .... . 
Exterior . . _ . . - ... _ .... ___ ........ _ .. 

Total .. . . . ... : ............ "' ... • ...... . 

2.500:000$000 
1.480;000$00() 

761: 411$·000 
483:421$424 
156:724$000 
28:800$000 

. 5 • .i.i0:31W$-i24 
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ElSLa volumosa quantia já está muitó r eduzida, bastando 
1;1Jll::lig.nar ·L!ur. no par·P.cer do ~[inister:ic da "\gricu ttura vem a 
1 (·duei~ão de 3:?.2. :5ti0$ sobl'e a. quantia pedida na proposta, 
l'educoão que ::erá naturalmente feita no Senado, e.m todos os 
.\I inisterios . . 

Não é, pcr·tanto, dos mais insignificantes o servico que o 
Governo do .Exroo. Sr. Dr. Epitacio Pessôa: presta ao paiz, 
com a e:rlincção dessas verbas- no · nosso oroamento, . o que, 
e.'"tcu cer to, conseguirá antes de terminar o seu mandato. 

Sala das · sessões, S de setembro de 1920. - R?drigue.s 
.1/acho.do. 

. - / 
Art. 67, n. 22, da lei n. S . 9911, de 5 de janeiro de 1920, 

.;:Para. pagam~nto de vencimentos de funccionarios de re;parti
t;ões e Jogares extínctos ou addidos, em consequencia de re- , 
formas de serviços anteriores a 31 de dezembro de 1!)19, actOS 
leg-islativos ou sentencas judiciarias, cujo aproveitamento. 
nesta corno em todos os ministeríos, deverá continuar a ser 
feito durante o cxercicio. nas repartições desta Capital ou dos 
t·~slados. dispensadas as condições prey istas em regulamentos, 
si th·erem aptidões para os cargos em, que forem aproveitados 
e percebendo os mesmos vencimentos que actualmente lhes são 
abonadcs, quando apresentados em. lagares de vencimentos in
feriores, senào em tudo mai$ obsérvado o disposto no art. 117 
da lei n. 3 .454, de 6 de janeiro de 191&:~>. 

N .. i9 

~v orçamento do l\tinister;ic· da Agricultura , Industria e 
l ~ommercio , onde convier, accrescente-se: 

E" mantida a .subvenção de 1 O :000$ á Escola de Agri~td
Lu t·a e Peçuaria de ~assa Quatro, Estado de ?.li nas Geraes. 

Sala das sessões. 10 de setembro de :1.920. - Fausto Fe1·~ 
ru:. - - Land·ulpho de Magalhães.·- Mo.noel · Fulgencio. - J. 
P. elo ·vei{la Mi1·arula. - ·José Roberto. 

' 

N. 2() 

' 
E ' concedida a subvenção de 5: DÔO$, á Escola de Agricul-

1 !Ir-a í.' ·Pecuaria de Passa Quatr.o, EstadO< de Minas, com a con-
dição de manter gratuitamente cinco alumnos . . · . 

Sala .das s~ssões, 10 de setembro de i~Q .. .!..-:..Fausto Fer-
ru:.. llonor(l.to Alves. ,_.. ii.l&ertino Dri/Jmmond. 
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ANNAES DA CAMA!i.\ 

N. 21 

----
.-\cct·es•:enf.e-~e. onde r;onvier: 

São man'tida~ a:; subvencões: 

A' E scola l\olinC:!ira· e Veterinaria. em Bello Ho-
rizonte. • . . ......... .;.. --~ · · ··· · · · · · · · ·-

.A' Escola Profissional De:Jfim !\1o:reira, em 
Pouso A.ler;re. . . .. .•. .......... ............ 

Ao Aprendizado Agrícola Escola Delfim Mo-
reira. em Pouso Alegre ......... . . .. ... ... . 

::\ o ApreÚdizado Agrícola do Instituto Moderno 
de Sant~ Rita do Sapucahy ....... .... .. .. . 

i.O ;009$000 

10:000$000 

10:000$000 

J0:000$000 

Sala das sessões, 10 de se lembro de 1920. -·- Fausto Fer
''O.Z. ,._. .4.lbe1'tino Drummcmd. ---:- Landulp~o de Muqalhiie6. 

N. 22 

O Governo subvencionará as seguintes instituiçõe~ no 
Ceará: . 
Escola Ag-1'0-Pet.uaria da Colonia Christina . . . 
Escola de · ~~sri-cultura Pratica do Quixadá ... . . 
Postos Zoolechnh:.os do G-overno do Estado do 

Ceará. . . . ..... . . .. : .... · ..... . . . . .... . . 
~]!:::;cola Agronomica d~ Fo:rtaleza ... · ... ...... . 

Circulo de · Operarios e Trabalhadol'es S . . José. 
Escola de Commercio <la Phenix Gaíxeiral. ..• 

:!.0:000$000 
'10 :000$000 

20:0.00$000 
12 : 000$00J' 
10:000$000 
10:000$000 

Sala das sessões, 10 dé .-:;ete:rnbro de 1920. - llde{onso .4.l.:.. 
bano. - Thomaz Rod1'ig-ue~. - Thomaz .4.ccioty. - Osm·ío de 
Paiva. 

J?u;t i{icaçiio 

..-\.s quatro primei:ras subven(,;Ões desta emenda justifi
cam-se por si. 

O Circulo· oe Operarias ·~ .'l'rabalhadot·es São José é wna 
sociedade, composta de trabalhadores e opera.rios, que estão 
cons truindo offjcina::i , de::;tiuadas ao ensino t echnico dos- filhos 
dos sccios . No o:rcamento do corrente unno h a uma subvenção 
de:stinada áquella construcção . . 

A . Pbenix Caixeira-i, sociedade dos empregados do l;oro
merc:io de· Fortaleza, mantém ha muitos annos uma · escola de 
coirimercio gratuita pal'a todos os. empregados de commercío 
P. desde muitos annos o Governo ~ubvenciona e~sa benemerita 
~nstit.uicão·. 
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s~ss.~o Éir 23 DE SETE~IBRG DE 1920 

N. 23 

Verba 22" _,. Acc:rescente-se : 

E:.cola Cymmercial da Bahia ......... . ........ . 
Gollegio Cl~mente Caldas, da cidade de N3zá -

reth, na Bahia ... ~ ... ... .. ·.- ... . .... · . . . 

20:000$000. 

·1 o : 000$000 

NôLa - •rrata-se de consignacões que figuram na lei da 
tlespeza vigente, sendo que a da Escola Commcrcial ,iá data de . 
varios annos. · 

Rio, 11 de setembro de 1920. - Octq.vio Md!lt{Jabei1·a. 

N. 21! 
Onde convie-r : 

A' Escola de Conimercio mantida pela l\funicipalidade de 
Guaxupé, Minas, será concedida a subvençãO: annual de dez 
contos de réis. · 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1920. - Waldomira 
de Magalhãe.11.. - AlM?' P·rata. - Afranio Mello Franco. · 

N.-25 • 

Onde eonvier, ncwrescP.ntc- se: 

Em caso de recusa :PO::r qualquer das escolas mencionadas. 
na verba 22" do · art . 27 d'a lei da de-spczn. vigente, para o 
Junccionament.o. dos cursos de chimica industria~, terão prefe
tencia, noEi respectivos Estados. as . escolas de en sino super io:r 
de comllierc-io que, como as do Rio d'e .Janeiro, Bahia, S. Paulo, 
t'\c., f azem da validade, para t.odos os effeitos, dos exames 
pre:staâos nos seus .cursos s.e<!undario (ou geral) . e superior, por 
serem reconhecidas como de caracte'r official por decretos le
gislativos, estando subordinadas. tambem por decreto: ao Mi-
nist.erio da Agricultura. · · ·· · 

• • I I 

.Rio. 1.~J de setembro de 1920 . - Octavio Marlgabeira . . ·. 

N. 26 

3 
Accrescente-se (t. verba 22• - Subvenções e auxílios: · 

:\' Escola Pra'tica de Commeroio do Pa~·á .... .. . 
A' Escola de Agronomia· e Veterinaria ·do Pará .. 
Ao Campo Experimental de Belém do Pará ... .. . 

.25 :000$000 
:25 :000$00{) 
10:000$000 
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Ao Instituto Lauro Sodré do Pará':' ........ . ... . 
Ao Instituto do Prata do Pará . ...... • ........ . 
A' Estação de Beneficiamento de Igarapé-Assú 

<lo Pará . . . . • . .. : ..........••...•.•. • ... 

10:000$üí'O 
10:000~01)!) 

50 :000$00() 

Sala das sessões, setembro de 1920. - Souza (:astro. 
Bento Miranda. - Prado Lopes. - Dioil.ysi~ Bentes. 

A.be~ Che-rmont. 

Justificaçoo 

Não ha. razão para se negar essa ,p-equena verba de au
xilio aos estabelecimentos de ensino e experimentação que o 
Estado do Pará, na sua depressão financeira, vae mantendo 
com ingentes difficuldades. 

N. 27 

A' verba 22• - . Subvenções ~ auxilios: 

:AccresQente-se; 

· Ao Collêgio Clemente Caldas, -de. ;Nazareth, Estado da Ba-
hia - 10:000$000. · 

Justificação 

. 
O Coilegio Clemente de Calrlas, cujo noone relembra o de 

seu fundador, destina-se ao ensiJ;lO de agricultura. pratica aos 
meninos pobres e orpbãos, preparan-do-os -assim para um fu-
turo honesto. . . 

Não tendo pensionistas, nem meios outr-os de renda., além 
dos da. sua pequenina fundação, ba:queará eert~ente se lhe 
fõr recusado o auxilio, que já em -doUIS annos suooessívos lhe 
presta a IOnHio. . ' 

Sala das sesSões, ,ró· de setembro de' i920. - L eomio 
GalTáG. · · 

N. 28 
.,-

}\0 n. 22, accrescente-se, onde convier : 

Con!jnúa em vigol't. a subvençã·o de 20:000$ ao 'Instituto 
de Pom1cultura <Chaca.ra da 'Conceição,., Silvestre Ferraz-, 
~'\h nas. 

.. Sala das sessões, -8 de setembr~ de 19~0, - A-ntero Bo
. telho. - [.amou:nier- Godo-[redó, . 
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SF.SSÃ.O E!\.1. . 23 DE SETEMBRO DE 1.920 ·. .i.SS 

N. 29 
Onde convier : . 
Paragrapho ,.._E' mantida, no ·P·roximo ·ex.ereieio, a mesma 

subvenção concedida, no exerciei9 · vigente,, nos seguintes . es
tabelecimentos. a saber: Aprendizado .A:grJcola Borges Sam
paio, i O :000$;· Escola :A.gr!cola de L~vr11s,- 20 :000$; :Â.Ilrendi-: 
zado Agricola do Gymnasw Leopoldmense, 20:000$; Escola 
Profissional Deli'im Moreira, tO :000$; Escola Agrícola de Ca
choeira de Campo, 1. O :000$; A-prendizado Agricola de Santa 
Rita -do Sapucahy, !0:000$; Aprendizado da Granja do Re-: 
úlanso, iO :OOO$; Estação . Sericicola do Collegio das Dôres de 
Diamantina, 6 :000$; Escola de Agricultura de Passa Quatro, 
10":000$; e Aprendizado .Agricola de Conceieão do Serro, 

Sala .:(ias sessó'es, 8 .de ... setembro de i920. - Man.oe~ ;Ful:..: 
r1encío. - José· Gonçal:ves.,_ __. HerculaM Gesa:r. ___,José A.tves"' 
~ Albe-rt:ino Dru~ - ltíbeiro Jwnqueira. - ~aul StL 
- P. Bressane. - _4.ugusto de Lima. :-'Moreira Brandé.o. -: 
Gomes Lima. 

Onde convier: 
Paragral)ho - · E' .mantida á Escola de !Agronomia e V e

terinaria. de Bello Horizonte a.. mesma subvencâo de tO :000$ 
c.oncedi<ia :Para o exereieio -vigente_ ... 

Sala {ias sessões, 8 de seteinbro de 1.920. - JoBe Gcin-o. 
çalves. - -José Alves. -Augusto de Lima. -F. Bre8stine.1 
--, .A:lbertino Drum'I1W'Tiili. - Manoel Pulgencio. - Morefra 
Bnmdiío .. - · Gomes Lima . ......., .Ribeifoó Junqueíra.. · 

E' mantida a subvencio de !0:000$ concedida ao campo 
de I)emonstração de -Macahyba, Rio Grande do Nort&, 
IJOnstante do orçamento em vigor. "' · 

Sala das sessões, 8 de setembro de 1920. ,....... losé:A.'UIIUito. . . 

Ond-e convier: 
N .. 32 

§ Fica.m m~ntl.dra:s á Escola. · de Engenharia de Bello: Hori
z-onte, no pi'Ox;imo cexercicio, as mesmas subv.enções OOIIOOJdi-· 
das para. a actual, a. sa~: . . . · ·· · · _ . . 

V _ ~ 100 :000$ do llll!Stituto d:e Chimica, que está sendo 
fundad-o pela Escola, d~ accôr:do cem o Mmisterio da Agri-- ' 
cultura.; . · . · · · 

II - 30 :000$ ao fustituto de Ensino Prof..issiona1 m~- · 
tidQ pela escol-a; · . 
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III - . 50 :000$ a Escola ·pr-o.pri3:mente . de Eng.enlí31t'ia de 
BeUo Horizoo.te. . 

Sala das ses$QP.,s, s de setembi"o de 1920.· - ·José Gonçal
ves. - Jo.~é Alves~ --..,- Augusto de L~'m(l. -Manoel Fulgencio. 

- P. Bressane. - .Moreira. Brandão. - AlbertirtQ Drummcnut. 
- · Gomes Limn. ~ Ribeiro Junqueira. 

N. 33 

Da verba .propaga-nda commereial ou . de ouLra maia con
ven1ente, ma:~ d:e mod·o a. não ruugmoo.ta.r o · algal'ismo .g~,al 
dellas, ·ded.u.z...se .as quantias de 1..2 :000$, desti·nados a ~~l~a.r 
a Escola de Commercio Antonio Rod:rigues Alves, da·· GUa.ra-
tin·guetá, no E-stado 1e S . Paulo . ·.· 

Fundam.entc.ç/i.o 

~Escolta de ·commercio. :Ant~nio Rodrigues Alves, & que 
traLa ~sta emenda 11.em .actuaJm:ente >7S alumnos ·e mantem o 
ensino commercial, pr:-eparando ·.a· m'Ocidade de Gua.Tatinguetá 
~: de ' outros loga>res de s .. PGulo :paro a ea'Dl'ei•ra d{) co·mmer-
.cio . ·'õ· 

E', p9is um est.a:bel;e(}iment.o d1gno do au:ril.i.o da União 
que se deve interessar pelo ·incr·emento diesse ,espolio 4o en...: 
sina profi.ssional. Só assim iremos preparando os moços bra
sileiros pa·ra ouí·ra cal'reira. que não sejam a:s que . dependem 
<ia bu.roc-ro<J.ia. Esper-emos, por isso, que .a· Carnar.a ha. de am-

. parar com o seu voto a emenda. proposta. 
Sala (Ja:s sessõe.s. 13 de 6e!.-embro d-e '1920. - Camillo 

Prates. - Ephi.(lenio de SaUes.· 

Onde eon vier : 

F:ieam mant.idas u.s .dü~ões consta·ntes do · or~en.to 
de..c;te a.nno, concedidas .á Escola A.gronomica .e ülub ·da Serin
gu.eir3, d.e Maon(ros; EsCQla. Agricola de S . · Gabriel, :no R.io 
Negro; ·F...scola d'e. Agl'licultura P.ratiea, de Boo. Vist:d. do Rio 
.:Br.a.nco; Se.rvir;o d-e Cath·eoh:ese dos Indios. do B,io Branc-o, 
mant.ido •por D. Antonio Mal-.m; e serviço de abertura da es
trada de rodag~m de .Manáos ao Rio Branco. no Estado do Am.a-
·z.onas. _,. · · -

Sala. das sessõe-s, 13 de .s·etenibro de 1920. - Ephigenio 
de Salles. - Do1".t'al Po'l'fo. - Antonio Nogueira, - Monteiro 
til> Souza. · · 
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SJtSSÃO EM 23 DE .SETE.MBRO DE 1920 

N. 35 
· Accresc.ente-se = I 

Verba 20•-Augment-o ae <50 contos .para au~iHo ao- Insti
tuto de E1eet.ro-Technico de I.tájub . . 

btsti(icaçiio 

Esse ·auxilio . já. exisle· :na· lei · vigente. . . 
Pede-se a sua ·rêpr:oducção no orça.men.w -futuro, ·po~ · 

trata·r~.se de um ~taoolecimento de .ensino techniro profis
sio-nal Que vem ·prootand'O -os mais .r.elev.a.ntes -serY.il}Os. 

·Ri~, 13 de setembrn de ·1920. - Raul Sá. - Va; de 
ltleUo. - Francisco Valladares. - Albertino Drum.m,on.d. -
Landulpho de Magalhães. - Ephigenio de Salles. - ·Valdo
mf-r.o de Jfagalhães. 

N. 36 
Ond·e convier: 

. ManLenba-·se o auxi.tio de d-ez contos já concedidto pela 
lei do ·orç.a.mento vigente ao OoUegio Agr.ico)a de ConC€iQâ() 
.de. Se-rro, rm 1\f.i:nas, ·regido por f;r~mci~cano~ é-apuehinhol'l. 

Niio é mi-ster justlificar o e&forÇo inHLudivel que d-espe-n
~em os bum~ldes e -despre~teooios.os e-r-e.ad():res· daqu~H& collegio~ 
·por.q-ue o Congr.esso ·em 1919 já ns julgou meTeeedOTss do 
auxillio, cuja manurençã.o solicito. 

~lia das sessões, 13 doe setembro de 192{). - Albertina 
Drum.mP1Ul. 

N. 37 · 
Emenda ~i. verba 22a: 

«Ficam mantidas as sub,~encões · ·segulntes· consigilsdas 
no orçamen1.o para o corrent~ exerc-icio: 

A' Escola Superior do Commercio do Rio de Ja-
neiro. nos f.ermos. do art. SS.- ~a lei n. 2.6M, 
de 31 de dezembro de 1918 . .. ...... . . ... . 

Ao Instituto Commercial do Rio de Janeiro .. · .. . 
30:000$000 
20:000$000 
20:000~000 A' Academia do Commercio do Rio de Janeiro 

Ao Patronato de Crian~.a~ Pobres da frcguezia de 
S. · João Baptista da LagOa do Rio de Janeiro · 20 :000$000 
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ANNÂ.EB DA CA:MA:BA 

A' Es.cola de Agricultura e Pecuaria de iPassa 
Quatro, Minas . . ..... .'.................. 10:000$000 

Ao serviço de eatecbese dos 1ndios, dirigido por 
D. Antonio Malan.··········:···· ....... 50:000$000 

Sala das se~sões, til de setembro de 1920. Paulo de 
Frontin. 

N. 38 

Ao n. 22 (subvenções) : 

,Augmente-se para 80 :OOú$000; sendo 20:000$ á Camara 
Munieipa! de Juiz dE> ·Fóra, para o Posto Z9otechnico Muni-:-
cipa'i: · 

Sala <ias .sessões. 1.3 de setembro de 1920 ·i -. Francisco. 
V alladares. · 

N. 38 A 

Augmente-se de 30:000$ para a Escola de Engenharia de~ 
Juiz de Fóra. 

Sala das sessõ~s, 13 de setembro de 1920. - Francisco 
VaUadares,. 

N. 39 

Emenda á verba 22• (Subvenções e auxílios): 

«A' Faculdade. de Sciencias Economicas do Rio de Janei-
ro, 10:000$000.~ 

.f ustificação 

A Faculdade <ie Sciencias Economicas do Rio de Janeiro 
~ visa preparar efficieiJ,temente para as funcções dírectivas no 

commercio e na industria para a alta finança, para o exer
cício de. funcções superiores na alta administração publica. 
ete. O ensino é ministrado em tres anno·s ·leetivos, depen
d.endo a matricula dos certificados de approvacão em exames 
secundarias ou d:}. terminação do curso geral das Academias 
de Cornmercio, cujos diplomas· são reconhecidos por lei fe
deral como de caracter official. Constitue o curso superior de 
commereio e é a unica instituição deste genero no BrasiL 

A Faculdade de Sciencias Economicas do Rio de Janeiro 
acha-se em estreitas relacões com a. Faculdade de Sciencias 
Economicas de Buenos Aires, mantida· offieialmente pelo Go
yerno argentino, com a de Santiago do Chile e com a Escola 

' . 
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SESSÃO EM }a DE SETEMBRO DE 1920 . ..1) 

Sue_erior de ·Commercio de Montevidéo, tarobem· official. Por 
um engano da Secretaria do Senado foi prejudicada, por oc
t:asião da vot.aoão dos orçamentos no anno proximo passado, 
sendo de justiça o r~stahelecimento da verba para o vindouro 
exercício-. · 

Sala das sessões, 13- de setembro de 1920. - Paulo de 
F1•ontin. · 

N. 40 
Verba 22a: 

Augrnentada de 50:000$000 . 
.Mantenha-se o auxílio de 50:000$ para a Escola de En

genharia. de·Porto Alegre, constante· da lei n. 3.991, de 5 de 
janeiro de 19210. 

.7 ~~stificação 

Esse auxilio é justo .e indispensavel, porquanto elle é 
applicado na discussão do ensino technico e profissional, dis
tribuído gratuitamente a grande numero qe mennos pobres. 

Sala das sessões, 8 de setembro de 1920. - João Sim
plicio. 

N. 4i 
.. 

Augmentada de iO :000$000. 
Mantenham-se os auxilios de 5:000$ a cada um dos se...: 

g;uintes estabelecimentos: :Escola Inaustrial Elementar na ci
, dade de Santa Maria, e Estação de Agricultura e criaçãO em 

Santa Rosa, constantes da lei n. 3.991, de 5 de janeiro de 
1920. 

-
Justificação 

A Escola ,Industrial Elementar no Rio Grande distribue 
educação .gratuita de meeaniea ~os -meninos pobres e operarios 
e a Estação de Agricultura e Liriação em Santa Rosa ensina 
gratuitamente agricultura e as principaes artes agrieola~ 
tambem a meninos pobres. 

Sala das sessões. 8 de setembro dA 1920. - João Sim
plicio. 

N. 42 
· -·verba 22•: · 

Augmentada de 20 : o:oo$ para auxilio ao Latioratorio de 
Resistencia dos Materütes em Porto Alegr-e, .,. · 
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Justi/:ica.J;ão 

Carissima é a in::.t.nllaçã.o de um laborn.torio que se de
dique ao estudo (~ conhecimenlo da resist.encia dos materiaes 
nmpregados nas construc~ões. E' urgente o estudo das nos
sas principaes madeiras sob esse aspecto. O Laboratorio d& 
Porto Alegre precisa dP. machinas e apparelho~ para com
pletar a sua. inst.ruc~ão. 

Saln da"' ~r:~~õf>s, 8 de setembro de ·t 920. - J oêi.o Sim
pl'icio. 

N. 43 

Verba 22• - Augmentada de 50 :000$000: 
Mantenlw.-se o auxilio de 50 :000$ para o Instituto de 

Electro Technica de Porto Alegre, constante da lei n. 3.991, 
de !i de j::mf?'iro de 1920. 

I ustificação . 

Para corn o Instituto de Electra Technica de Porto Ale
gre . que mant~m o;:; cursos de engenheiros mecanicos, eleetri
dstas e de mont..;i.dorcs mecanicos e electricistas, este ultimo 
de P-nsino completamente gratuito, ha um compromisso de 
ordem moral do Governo Federal <fue poz á disposição da 
Republica. do Uruguay uo mesmo instituto dez matriculas gra
tuitas para estudante~ uruguayos (notas diplomaticas troca
fia;;; entre o;; G-overnos dà Brasil e do Uruguay em 'fevereiro, 
mart::.o, abril c junho de 1918). Trata-se além disso de uma 
educa~,:ão toda especial que convém auxiliar e desenvolver. 

Rio. 8 OI' setembr·o de 1920. - .Toiio Simplici-o. 

N. H 

Verha ~2· - Augmentada de. 20 :OOO!SOOO : 
Mantenha-se o auxilio de 20:000$ para o curso profis..

!'ional feminino do Institu to Parobé em Porto Alegre, constan
te da lei u. 3 . 991 , de 5 de janeiro de 1920. 

J u.stifícação 

Este cur:::o frequentado. por meninas pobres e filbas de 
c-prrnrio:'; (o. r:ompletamente gratuito. A alumna, além do en
sino. recebfl' tambem gra tuitamente o livro e todo o material 
df' traballlo. , 
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SESS.{O EM 23 DE SETEMl:JRO DE !920 

:Nelle é en~inado principalmente o conhecimento . das arte! 
ligadas á conservação e ao preparo dos productos agrícolas e 
animaes. · 

A !ustalla•;ão é dispendiosa e custosa. 
Rio. 8 de setembro de 1920; - João Simplicic. 

Verba 20e.; 
N. 45 

Accrescentem-se depois da:; palavras Instituto de Chími
ca, as seguintes: c ensino de chimica industrial e augmente
.:;e a verba de 600:0008 para o auxilio de fOO :000$ a cada um 
dos cursos de chimica industrial fundados de accôrdo com a 
lei n. 3.991, de 5 de janeiro de f920 e cujos contractos foram 
registrados pelo Tribunal de Contas. 

Justificação 

Trata-se de um a.ssumpto exbaustivamente · tratado ~m 
seus notabilissimos trabalhos pelo eminente Relator do or
<;amcnto da Agricultura. A installação e funecionamento de 
~emelhantes cursos exigem grandes recursos. 

Celebrados os contractos em virtude de disposição legal, 
cs:;es cursos fizeram contractos de chimicos no estrangeiro, 
encommcndaram material, fizeram construcções especiaes. 

No orçamento da Agricultura foi consignada a verba para 
o curso creado nessas condições na .Escola Superior de Agri-. 
cultura. e Medicina Veterinariá. 

Para os outros cursos houve · omissão na proposta do Go
verno. 

Jndis~;uLivel é a · importancia da. iniciativa que a lei de 
or0amento do · corrente anno determinou. . . 

Cumpre não destruir o trabalho iniciado sob os melhores 
ausptcios e que precisa do amparo do poder publico. 

Rio, 8 de :::etembro de !920. - João Simplicio. - Octavio 
Mangabeira. - Balthazar 'Pereira. ·- Mello Franco. - . Souza 
Castro. 

N. 46 

Verba .,.,. 'Augmente-se de·. 20 :{)008, para auxiliar as 
installações da Estação Zootechnicã de Bagé. 

Jus titicação 

A E.stação Zootechnica de Bagé ·vem prestando bons ser
;Vi~.os á zona íl Que serve. Além d_a críacãQ de repr:Qductores 
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finos que manlem para· o .servico de criacão· e de monta, em
penha-se no estudo e na experimentação das .nossas prínci
p6es plantas forrageiras e distribue instrucção agrícola e 
zoote~hnica oompletamenle gratuita a meninos pobres. 

Sala das sessões, 8 de setembro de. i920. - Domi'11f!Os Q 
Jf.ascare?~has. · 

· N. 47 

:Verba i6" - Ensino Agrono.mico: 

Augmente-se a quantia de 50 :000$ pa.ra quota destinada 
aos custeio dâ Escola de. Engenharia de .Juiz de Fóra.. 

Sa.la das sessões, 12 de setembro. de i920. Jo1é Bo-
ni{acio. · 

N. 48 

Auxilio á Escola l?rofíssional Feminina de Bello Hori
zonte, 15 :000$000. 

Sala da.s sessõ.es, 10 de setembro· de 1920. - Hercuta.rw 
Ce1ar. 

Os poderes publicos com carinb.ósa ·dedicação teém am
parado e impulsionado a instrucção superior, secundaria, te
chnica e profissional C.a mocidade masculina, mas em .pról da 
instrueção feminina quasi nada se ha feito. Entretanto, a 
mulher constitue a metade da populacão de nossa Patria, que 
mais do que nunca precisa do esforco de :todos os seus filhos 
em pról . do seu engrandecimento intellect.ual, moral e eeo
nomico. 

A Escola Profissional Feminina de Bello Hcrízonte, j á 
auxillada desde 1919, pelo Governo, é a unica no Estado d~ 
Minas. destinada ao preparo da mulher, e sua matricula. é 

. ~uperior a cento e quarenta alumnas nos seus varios cur$os; 
vêr-se-ha, porém, obrigada a fechar suas portas e contar a 
carreira de suas alumnas si o Congresso lhe negar a modesta 
subvenção e o paiz ficar·(t privado do esforço dessa& nossas 
patrü:ias em bem do nosso engrandecimento. 

Cortem-se outras despezas. mas não se negue tão modesto 
auxilio a ~1ma escola que novos horizontes ábre á actividade 
f eminina. O bendi cio feito á Escola Profissional representa 
uma homenagem c um ~crviço feito á mulher m ineira, cujo 
numero é superior de 3 . 000 . 000. 

Sala das séssões, 10 de setembro de 1920 .~--: HercuW..no 
C,UtW. 
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N. 49 r 
Onde convier : 

Fica mantida a subvenção de dez contos a.miuaes, para o 
Apr.i!ndizado Agrícola «Borges Sampaio:.,- de Uberaba. 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1920. -· .Valdomiro 
t4e Mll(laiÃães. ,....-- A.Laor, Pt-ata.1 .,..- Afr..ar&.ifJ. de M_e_Uo -~1'_4Rf:O. 

N., 5(1 

.Para auxiliar o servi()o Qa cateohese de ind.ios. dlrígidll 
pelos Missionarios Sale~ianos em Matto Grosso, inclusive a . -" 
manutenção cas colonias indígenas :P_elos mesmos ereadas e 
.\:usteutadas no sertão daquelle Estado, 50 ;000$000. 

Auxilio ao Collegio Profissional Santa Thereza, de Co-
l'umbá, no Estado de M.atto Grosso, 10:000$000.- . 

Auxilio ás . Escolas Profissio11aes Salesianas de CUyabá e 
Co:x:ípó da Ponte, no mesmo Estado de Matto Grosso, 
i 5:000$000 •. 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1920. - . J_oão Carws 
Pe1·eira I~eite. 

N. ãi 

.Auxllio á Escola_ do Commercio de Bello_ Horizonte, ·' 
10:000~000. . . . . 

E' justo que o. CoagTesso mantenha o auxilio ·Que v~m , 
pl'estando á Escola de Commercio de Bello Horizonte. · 

Não podende exigir para a matricula dos alumnos sb.f.&.;> 
taxas muito modicas, pois. os que podem pagar· contribuições. 
maiores pr-ocuram ·de preferencia · as academias, não póde de 
todo este estabelecimento manter-se sem uma ·subvenção do 
poder publico . · · _ · 

Estou ce1'to de que· a digna Commissão de Finanoas e a 
Oamara não a negarão, , convencidos, como devem estar, da 
neQessidade, aconselhada rooentem~nte pelo Sr. Presidente da 
Republica, na Asscciacão Commercial, de· encaminhai' e pre
parar as novas gerações para as profissões activas e de afas
Lal-as dos empregos publicos. Entre essas prcriissões. a de . -
homem de negoéios- ou emprezario não exige menos esse pre- . 
paro, nem contribue meno.s para o desenvolvim~dtco eroo-
nomico da NaQão. · · · 

Sala das sessi'íP~ Hl 'ne se~mbro de ·1920. -. Hefoculaf&O 
Cesar • 

. ... . 
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N .. 52 

.E' concedido o auxilio de cincoent.a contos d~ rêis. pa~a 
a crcação de uma escola profissional em Xapury, no Tern
iorio Federal do Acre. 

Sala das seí!sõe::, 8 de ;Setembro de 1920. - J(mJ Augusto. 

N .. 53 

E' concedido u auxilio de 50 contos de reis. para. a crea
ção de uma escola p1·ofissional no Cruzeiro do Sul, no Terri- ·· 
to rio Federal do Acre. 

Sala. das ses::;õc.:o, 8 de setembro de 1920. - José Augu.sto. 

N •. 54 

E' mantida a wbvcnção de dez conto:; de réis concedida 
a Escola Domestic-a de )J"atal, Rio Gtande do Norte1 constante 
do .orçamento vigente. 

Sala das ses~õcs, 8 de setcmlJro de i !:1.20. - José Att.9usto. 

N. 55 

Reprodu7..-se o disposto en1 o n. 13 do ar L. 27 do orca
menw para 1920. na parte segu;inte: 

<>Augmentada de ti :000$ para o auxílio de 500$ mensaes 
ao Instituto HisLorico e G-eographico Brasileira, para a orga
ni;>:ação do «Dicciona~:io oH;istorir,o, Geographico c EthnoP"a
)'Jhíco do Brasil» a ser publicado no Centenario da Indepen
dcncia Nacional, <3evP.ndo :;;er opporl,unamentc fornecidos S'ra
tuitamen te aG Ministerio da A~ricultura 50 exemplares.:» 

Sala das sessões, 8 de setembro de 19·20. - José Brmi
focia. 

N. 56 

Mantenham-se as. subvenç~es aos institutos seguintes: 
Escola de Agr-onomia e Veterinaria de .Pelotas e Instituto de 
Hygiene de Pelotas, Estado do Rio Grande do Swl. 

Sala das ::;essõcs, 8 de setembro de f930: - Do.minuos 
~ll ascarenhas. 

• I' -
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N. 57 

«Da verba ' 2i~" í vat·.ia'id: J.est.aqu~-::"e <L ü:nvuri..aucia .Us:; 
! 1): 000$ para n manute.uçiio ~.to Rospita l Zoo:philo em . São 
?~ulo. ;;) 

Sala -das .Commi:::s.J,•:-:. 
JJoneto .. 

N. -58 

N •. 5i1 

Art.. Fica. .tüauti<k\ '-' •w:s:i,P•-• ~~t: Jv oj(tllto::; ~on'"edidos -c.-í: 
·;.;:-_;tjola d~ 'Ell~f''oharia cl0 JUi.?. ( {P fóra. pela; lPi dn n.rçamenf.t) 
dg-ente .. 

Sala 11a:<: ::<1:'.~~:5~~- J ;; .(!;· :-oc•.tc;mnl·n .:[•' I. º2fl. ··· - flrm.C.>i'fl:l:tf 
~/'l)~~-

tru.:-luam-se a.~ · st.l:Ü'í/el.l\;-ÕC~ -~~!guiou~::: . . 

.'\o Lyceu de ArÜ::5 ~ 01'ficiCJs da cidade • k - ~. ·.l'allio 
-~-v :tJOOS; {• E~cola .A.gricola. ·do Lyceu Salesiant"• de i..::ampinas, 
:;o :(100-S; idem. á Municipalid~de de São Carlos vara auxilio t~ . 
..:eu posto zooterhnico~ 20:000$; ao IneUtut.o d(• En~irio Pro
~issionnl Escholastiea Rosa, em Santos. 20 :OOfJ8 : ~ Escola 
\g-ricola Coronel .José Vi0ente, €m r...or'ena ,: 1 O :0008; ao . Postr .· 
:~ootechnic-o da cldadc àe S. Paulo. 20-:000B: nó. Orphanatc
:~li!'islovão Colom9)0, dn cidade de Sãó Paulo.' ·J O :uOOS; para• 
:1, installação c manutenção ·do Hospital Zúophilo, .. em São' 
!hmlo, 5 :000$; auxilio' ·ao Hara.:.; Pauli&ta ele J:'indamonhagaba, 
rna.ntido pelo Estado d.:- S. Pau;lo, 20: 000$~ auxilio á Escola 
A~·-r-icola Luiz de QueirQz em Piracicaba, mantida, pelo Es- · 
c!tdo de S. Paulo, com <l obrigaoã.o da admittir 04J.vo alum:n~
inclica-dospei('l l'!Hnisterió da Agricultma-: 30:0008000. · . · . .· 

Sala ·{la!-> ,c:cssões_ 1i-1 rl(: setembro de 1!)20. - Cesa1: L. de
..,_.m'rJttciro. - - - Cw·los t;a;·cia. - . . A1;.,wl{o Aze·-cedo . ...,;- Ra~~-r . 
Cordoso. - -- ·.los(; Robt:?'f<l . -- :.:Hber.to Sa~m:ento. 

c.- vot. vm 
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.:\..1:• ·«.1:-t. 1'' ~ :,!·;;~ .... - -~\u~i iíu~ (! ~u L,~~·~n~. ,~.~~ :' ,, ~ :.t ~ituh.~ 
•1>(; quól a ua U uiã-c, I! O én~t~i.o do se.rviçn, nccresccnte-se : 

Ao Posto Zoolechnlco d~.; S . .José dos Pinhaes, no J'.2stado 
Ju Paraná - 1í :000$000. 

Ao Posto Agrc·nomk o • h.~ ,\ca n~·aria. :.:: ::i :Hk• do Paraná ~
I0:000$000. 

Sala r.1as se:::;;õe,:, 1 ~~ Je. setemi;;:·G 11:; i 9.~0 . -- J f.JJ.o l 'e,··· 
j) ett(l . . 

:\.o a:·L -;u, ~ ~;:. :Sub\•euçõt;s e ;:n .. t.,ilio:: tJU u Utulo d~ 
r.;wjla da União, no ;;ustcio -do serviço: 

Accresccmte-se·: á Escola. Agronomicu tlo · P~r:ani 
3-1) : 00(}$0 00 . . 

}.. I::;;cola. Agi'onc .. mica do Paran.;i, r::._·caüa oHiei<t.l.mcn te 
r1elo respectivo Estado c fJOr clle · subvencionada permanen
l.~mt-ntc, funcciona. ha quatro anno=, com a marima regula
ridade e grand~ frequencia, sup;;lrior a 1.50 alumnos, conve
nientemente apps.ralhada para ·o fim pr!J.tico . a qu~ se des
tinn.. 

· Assim, ~~ E5cola dispõe <:ie vasLos e completos gabinetes, 
&pparelhos, macbina.ria.s c instrun1entos de t:!'abalb·o asri
~~olt), bem como de âous campos de experiencias e de u'm pos:." 
;r.ootoclmico, ~ií.uado nas proximidades -dê Capita1 e onde os 
:1lumnos recebem a instruccão pratic~ . em todas. as ordens 
•l e assumpto.s Ii;;ados á lavoura e a industria pastoril. 

Tal eslabeledmento, o unico, no ,gencro, C.."l:istente no 
Estado· elo Paraná. porém, organizado em proporções a pro
duzir todos os l;l'n.ndcs beneficios, sempre resultantes de uni 
~nsino p~~ufissiona l, minístrQ.ào systcmaticamente c com fe i-

. •;ão sobretudo pratica, só podcr·á prosperar e mesmo sul:lsis
. tir contando tnmb<:m com um justo e conveniente auxilio fe
deral. 

O E~t.'ldo, JJ .:•r si, sobx-ec-arre3ado com a multiplicidade de 
outros serviç:-o~, mesmo àe instrucção, j:l .faz ímmenso sa
rrifi-cio em suhvenciono.I-o modestamente. maa não na iustr, 
pr oporção ·ans SU3.S :?..C·Íilaes necessiàades,' q1H: Cres-cem sem
pre, n:t r-azão d:1 sua maior efficiencia, que já o . tornà, no. 
genero. um àos mais nota-veis estabelecjmentos do Raiz . 

. Ainda ag.ora. vem de ser fundado pelo Estado, · an.nexo · a 
e~a eseoln, urr; Patronato Agricol::i; em propor~õ-e$ . regulares, 
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., 
para u 1'iru ~upcriol"mente hun,anitury:', de ~-~J~e.J;er um cu(·!')'! 
ôe alumuos internos, constituído .vetos menon·:: urphão.s 0 
Ltesamparauos de quae:;quer ap.o ios domestivos .. 

E~la insliíui(:ão do Patronato seria, em si, j{L suffidcnte 
para justincar qualqum· auxilio do . govcrilo federal, t omo um 
,.:ignincativo estimulante n tucs cmprehendini€mtos de hTandc 
alcance sooial. r · 

Além dessas razõe?, cumpre ainda notar que o Paran,á ,-. 
um <l'os E!:tados que mais concorrem, relativamente, para s~p
prir, pelos impo:3Los, ás necessidades í"ederaes c é, entretanto, 
nm dos que menos pezum á União, por ser um dos menos fa- · · 
·:orecidos por quaesquer auxílios ou subvencões aos seus di
Yt.:rso.s servicos, mesmo como. est~, de caracter geral . 

Sd~t das se~séjes, 1:~ dQ. sel~?mbt•o de 1920. - .!oíio l'er
·n~tta.-

: J .) 
,.:.,:.., -- auxili<>" : 

.:-\ugmente-se: 

Auxilio ú Esco.la do Coi'f!mercio, mantida pela A~:;ocia
•;ã<-' Commcrcial do i\faran:hão, 10 contos de réis. 

Sala das sessões, 8 <ie · selenl.bro de 1920. -:·· .lladrigues 
.\lachado. - .t\.rthur CoUm·es J!o'rc{'!'.a. - C!l'nhfJ !t!Hclwdo . 
!.ui:; Doming?tr:s. 

;:X •. Gi 

Ar·t. ·QQntinuam em vigor as scf;·uiní.e5 
· :;, Lechesc salúsiana entre os' indios, no E'Stado 

de :l\fatto Grosso . . . . . . . .. ...... . .. . . 
· :t.)lonias jndigcnas salesianas . . . . -..... . · ... . 
' :ollegio Santa Thcreza, em Corumbá . .. .. .. . 
i ~;.;c.ola Agrícola Dom Bosco, úm Cachoeira do 

Campo, Estado de· :Minas Geraes . . . ...... . 
1-:..,,;ola Agrícola Coronel .José Vicente, ('m Lo-

rcn?. Estado de S. Paulo: .. . .... , .. . ... . 
E~ola S:: Gabrilel, no R'io Nejgro, Est.a,'do do 

An1azo.nas . . . . . .. ; ... ; ... .... .... ~ . . . . 
·, :"~ola Agric.ola. · SalcS.ia,na, · C!'P Cam]:rina~, Esta<lo · 

<1e S. Paulo. ' ... - . .......... . . ....... . . . 
1nstit.ulo Delpliim Aforeira .... ... . .... ..... . 
F~scola:S Profissionaes Delpllirn .!liore.ira .... .. .. . 

50 :000$00(t 
15:000$00€1 
10 :01}0$000 

:!:) :OOO$VOO 

1.0:000~000 

20 :Oú0$000 

30:000$000 
5.:000$000 

10 :.01}01$0;00 

Sala da.s sr~sf::õe::, ·9. de Sf!Lembro de 192Q. ~ A.1/1·ed.o Ruy . 

..... ': 
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lN. · 65 

Accrescen~-E''.' :. 

Para u Aprendizado Agricola. qt.n·istiu(l 'C1·u~, ·~.u-r B. Luiz 
Maranhão. 20 conto~ de réis. · 
Para. o éentr0 Arti~tioo Operarit:• Ma1·ao.O.en.st>. 'I u eon.tos 

réie. 

.ht .. sti{iciJ~;{ío · 

Esla:: subvençõt::- eon"Stam f]a aétua.J t;;j orça.mt:ntar·ia ..., 
cia;:; anteriores. t.endo as assoc:íaçõe":3 {iernonstrado a a.p.pH

·.;ação criteriosa (• profícua· das quantias recebidas. 
Sala da~ se.r:;sões. 8 Lk setembro de i920. ....:. . Rodri{Ju·e~; 

.i'rfach.ado. - A1·th.<t1.1' ~Golfares· Mm•ef:'l!n,. -- Cwnh.11. Mo.r:1w.dc. 
_Ev..i-;; DorniTIIJV.e.<· . 

;.; . 66 
~ubveuçõ·c::: ,. auxHi~ : .. 

. Accrescecte-~;:·: 

.A' Escola ~~;peeio, · Ô.•j · uommer-,;1(•, õo ltio · (k Janeiro, 
;1~.ra conclusão dos ~eu.s laboratoríos, installações e manu-ten
-:ao de 25 alurono~. nos termos da iei oroamentaria em vigor, 
~O :000$'000. --StiUe.~ Filho. ___,_ P. Rippér. - Anto'TI.i~ t\g'l.t,i'l"1'e . 
c-· . .Tos•~ .4 '1/,(l~t~lo. Tt>i.?.'(!'i.Ta Brand!i.o. 

A' E:x.:uh~ t::U.\.k:l:!vL' de Comml3rciu L~em ~id" o;úD.~~itla::
p~quen::•s subvençõe-::; nos ultimos e-x;;rcicios, vat·.:. . manu~n-
\:âO de 25 -ulumnos g-ratuitos . . 

O l\finistorio àa. Agricultcr;~ tequisit.ou n~· ·~·OL'i'ellte Ul1ll\i 
a . inscripcão de ~l3 alumnos, !5endo que :! 2 foram à c· J.1ovo 111:1-
triculados. · 

Ess.e · estabeleciml!uto J~.: ensinu tcrn f0i.to rigorosam>;ritt: 
<J. c0rnpensação do di5pcndio do- ta.es auxilias. sendo por-· isso 
sua:s conta~ approvadus sem o menol' J'eparo· •J n-oós ri~·orosc 
exame da reparLição competente . · . · · • ~ 

~o r.orrent~ e:cet·cicio, em a su~ definitiva insi.ailação na· 
predw ~rrenda~o a praça da Repubhca n. ,(i(l,. e ·mediante eon.
Cl;l!'rencm. publica, .a escol~ apphcou toda subvenção conce
<hoa, na 1mportanCia de trmta contos de réis, havendo aindr. 
~ncommend:ado appamlhos destinados. uo s'~'-1 laboratorio -9-e 

' 
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,;hímica. e conclusão da ilistallação escolat', coní'ia11a sobr~ ... 
tudo no auxilio official, que se_ lhe. não deverá negar, visto 
;·.omo nesse estabelecimento fez o Governo matricular jovens 
patricios, qun se preparam para as 1~-ctes commerciaes. 

Sc!mente quem j:.i visitou esse lJe'm ·organizado instituto 
Jo ensino profissional. pôde avaliar quanta j)nergia teem dis
pendido· os .seus administradores para obten.ção de resultado 
tão' apreciave1, tanto mais tendo-se em ·Vit'>ta nenhuma remu...:. . 
n.eracão percf•berem os seus d1rigentos. · _ · 

Accrescc ainda ser o unico estabeieeünento desse. genero 
•!fi que sua . (·ongregacão (~ auton9ma é dependente a admis
:;~o do~ -pr0fc;'sore~ de provas prévias de capacidade profis-
sional. · · 

Nã.u ô, Nn· ouh'o lad'-\ r·azoavel a União rfegal' auxilio aog 
m.stitutos dé ünsino commercial, quando ô r.L~-: da "Nacáo 
:tinda. ba pouco conciwu as assoeiaçõBs de class~ e !W:ticula-
::~~~~r~f;.t~~ ~e ~;s~a_rp~~~or d~senvolvim~nto ao ensico de 

E', sobretudo,. preciso ~ eneamínhar os moqos parll. as p-r-o
!'i:ssões eommerdaes, prePamndo-o~ :para .as funcçõcs ·do alt<:' 
;•ommercio naci onnL . · · · . · . 

Não será, JIOis, trancando. escolas de -commereio ou im~ 
i)ecendo-lhes a mareha que 0 Brasil loSTarú de•wiar. seu~ fi-
: h.(fS da burocracia f' <las carreiras li:Oer·aes ~ . · 

Sri!o da" ;;e:::;;õP..s. J:-: tJ,-. ~~t('rnhr<l .];-; :1,920. 

\. Gl 

Gou:-lgtlll\:~o VIl - ünd•1 d.i~~ . <(,:\.m:ilio pai·u. ;:;, r~aíi.Zacão 
.:,_; cxposiçõ(\~ a~rioola~. ag-l·o-pc~~ual'ia;,;. inclusive as de avi
·:·uH.ur.-:•» Ut·~·resl'(:n.te.-s~.~ diL:a ric::B~a.cüiln. 'a importancja d~. cin::-
. oenta conto~ d,o; rt•l2o pnra auxlh•) o Pl'E\mw~ :.Ls. exposições 
·h~ avicultura que fm.'ern rcali7.adas p.:Jl3s .socü!d:.tdcs Já exis-
: cmLe:; (~ QUI:· !lm_ham ef~ee.tuado 110 m_i.nimr.• cluQ.s .exposi(}õcs; 
1levcndo as 1'•.>fPrlda::: socwdades requi!Htat' o dlado au~ilio a.o·· 
't'. ~liniskrio da :\srricuH.ura até o Ji~ :{n il!· .iunhQ~- fi . . 

ftio f!,. :r <!lt~ir•. J. I::!· •k :;;r~(P.mbrn .-1 c t 92t). - --P(!itl.o (Ú:/: 
;;• }'(l 'n f·irl ' 

~endn-e náo acceita& pelo Sr. prasiden.,;e da C&m&ra. nol~ !nfrn-
. gentes o.o a.r't. 252' do Regulamento · - · 

8. t 

·-· 
.\.ceresc.!;;nLe~sc á. Vt.'rb~t ü~ ·. : ~e!·vit>:n da !ndusteia- Pastm:•ii;) 

;1, V'II (Estações·· à~ monta): · \ 

D€1:'reto n. 1?. . OH. de · 4 de maio',fl.B 1918_.. 
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!1,70 

Esiaçãc. de monta no município d~ cac:·hoeira, ilha. · de 
Y.farajó, . E8taáo do Pará . 

1 encarregado em commissão á ·500$ 6:000$000 

Saia das se~siies. 
n mdv. 

de setembro de Hl20. ·- Bento Mi~ 

Ond-:- convi·~r: 
X. Z. 

Art.' · . Continua !!m vigor o Ú cdito <J ht:rto r1elo decreto 
r: . ·J3.64J. do 11 rJe junho de HH9 . 

Sala das ~~ssfí•;"'. l 3 de sctemb rc d~ 1 g20. - Ribeiro. Jnn
fJv.eira. 

C(ípia rl•; .dccn:tn n. 1 ~. r_i·í l, de 1·[ de junho de 1910: 
«Abre~. ao .\Iini!>U!I'io dri. ~\gricullura, Industri:t e Gommer

•·ic_•. 0 r:rndito cxtl'aor dinari.o de 1.500 :OOOS, para tornar e:tfe
di\·" o emprestimo de. ígua I importancia :\ Ccmpanhia Car bo-
uíJPrn de U1·ussam:a. · · 

O Vicc-Pr esidcut r. da ltcpublica dos EstadtY.S Unidos · do 
Rrj,:; \1. t'm exer-df'!io .. usunúo rJa aulorizacão contida no artigo 
r. n. 1 \io decreta lé~!:'lativo H • . 3. 316, de 16 ·de agosto de 
1017, r~ tr-:ndo ouvido o Tribunal de Contas na f6rma do artigo 
:;4 do l·•:·.spec.th·fl ' r P;rt: i::n'of>i1to resolve ahrir ao fliinisteríc· da 
.-\gT) ,~ultura, Indu.:: f 1·i<r e Cominercio c credito extraordinar-iu 
rle 1. ;;oo :OOOB, para 1 ornar effeclivo o emprestiroc de i gca l 
imr..urlancia ú Companhia Carbonífera de Urussanga, nos t~r
mo;; do decreto 11 . 1 "1. !)~3, de 30 _de marc;:o à e 1~18. 

Hío de. Saneirt.:. u: do jLlnho. de 1.919, 98~ da Independ'3n
._r,üt f.' 31" cl:.l RepuLlica. - Delfim. M(li(' i1'· ! fio Costa RibeíTo. 
~ J\IJ(tmio d<! p,ztfua ~r11lcs. · 

~'r,rnk r :_rw vit?~·: . 

Ficam Cül1F-iderndcJS addido:;:, r.om Yencimentos que. nws 
·c·"mi1t:lit·cm . o~ qualro fnnccionarios da I':Xtinct.a Iilspectoria dn 

i'.(•::;c;l. exnncrados por acto de 2S de j aneiro de HH4., sem tii 
!'4· ilc. a l'i'clnmação (J.., quaesquer vantagen::; cQnccrnent.es <1C• 
h\PI'it) dt> trmpo r.'.nn1)lr t•lHmdido. entre o nnto cltõ e:!:onera(:l.\0 ~ :1 
vi::rr·n···in rl <':õ la 1t-i. -- · \'-'ti.<;sim() tr-<: .Vdln. 

. - . 

J as fi[ica~:iio 

'l'endr, Si.do C.rmHla e rcgulam~ntada yClO decreto nuroerl'l 
0 . 672, de 11 de julb•) d:; 1912, u loBpect.o-ria da Pesca, foram 
rwovidc-s os ~al'gos respecth·oc.;. 
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SESS-~0 &~J: 23 DE SJ.:TEMBJW DE j fl20 41! 
' ~ 

:\o anno de i9H, á. vista das difficuldades· financei!'as, 
J:iandou a lei n . 2 .842, de 3 de janeiro de :HH4 (lei orçamen
::aria) reduzir a dous os gabinetes exisientes ·{laboratorio!3), 
• : ~'~-rJSignando pa.ra. esse s.er·Vi(iü diminuta verba. 

D~mitíiu, então, o Governo com manifesta injustic;~, 
,;va:tro funccionarios da alludiãa inspectoria, nomeaJl,os em 
,·nncurso, feitiJ de conformidade com as instruc.ções. do artigo 
:! • SS do J'egulBmento a que se r'ef~re o decreto. n. 9. 572. já. 
.. !tado, ~onser·vando entretanto, ad libitu.m outros que, aliás, -
<:t•rd.avam roeno!'l tempo de serviço. 

Em 1.917,- foi proposta e admit~i<ia no oroa.ruento uma 
r·menda --.:reparadora dos direiLOi:· dos funccíonarios do Ser
viço de Proteeção aos I.ndios e Localizaf}ão dos Trabalha
•lor.~s . Nacionaes, os qt~aes. ta.mbem tinham sido attingidos 
~· o>las medién!" de economia e dis-pensado:: ~ura.nariamente 
..r'tmo fnt>am (' !? funecicnarios da hoje exf.ínct.a Inspectoria da. 
Pr~ca... . 

Essa erüenda os mandcú cans.iderar addidos, com as vc~a~ 
q ;;~'D;;; ~ ·vencimç;ntos que . lhes competiam. · , 

1'or. eqniclaàe e justiç:a, meàida igual se pede em relação 
fl r~::: (jUa.tro funccicnurios exonerados da Inspectoría. da Peso<.~, 
:Yide art. 98. · da Jei orçamenf.aria na.rn o exerckio d~ i9lS) •· 
-~ Yn-i.~.-:fmo de Jlello. . - · · -

Accresccnte-sc cnde. convier: . 

O G-overno entrará em accôrdo com os govF::rnos dos Es-· 
' ::~dos •. para o servio;:o de introducção de irnmigrantes ~lo 
l •ar~t os nuclflOS coloniaes, como para os - serviços ·a salario~ 
,.:r,(.t:v a base dG c.or-rerem 50 "['>, das despcza:s por conta doe 
•'üfr·r~~ :da União e 5(} oio por conta dos dos Estados, podendç 
(·:·::·a isso ôespr.nder até ~quantia. de 2.000;:000$000. 

Sala das s~ssõe:::, 13 dP: setembro. de 1920. --José de 
,·ô/ O'r(!es. 

N. 5 

O C.mgresso NacionaÍ resolYC: 

, . _·\rt. · O Poder E~ecutivv, eritrru·:í. crn .. accc:lrdc· com os 
r . .:; ~ ados- producfcres da borracha para <'cpresentaoão de~.ro 
J•l'·:>~ucto, na pr0xima exposi{;fio internacional, em Londre~. a 
' •·:1 hznr-~e r·m 1921, abrindo para. isso os necess:~rios credit(IS: 

. Saia• da::: sessões, 13 de setembro de :1.920. - A.ntonio !\'Q
·d'r<~e'tfc.· . ~ Ephi(Jf!'JI?:o df) Salle!!. -·- ))orvr.·l Porto. -·llfonteiru 

~: ~OHZQ.. . 
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v t.:nrvcrno ~,~tatt::wl:<n·a na,; lnspct;tvria t: \,~i er·iúaria:::: dú;; . 
Estado~ postos nara •) pl'eparo ela .;.-accina antí-al)htosn. f!P.h· 
Hi.esmo ptoccsso· prMiea,jo na Induslria Pastoril. 

Sala -da;:; ;';(':SSÓCS. J:) ue setembro <.le 't92ü. ·- l:Ja~W)'(.Ú: 
'fava:l'cs. ·- L. Co1'l·éú de Britto. -· .E.~tacio Coimbm. - Ar
nnl.dn Ba~tos. .- Pe1·ei·ra d.r: Ly1'a. --· : Andrade Bezerra. 

Sendo i.l. vatci!1a acon::;elhada c distribuída pei:>. In<Iush·ia
.Pastoril ·contra u febre aphtosa de úurta duração, •3 difficE 
transport.e pelo Yolume a acondicionar, !~onvindo ser _prepa
···:lda onüc surge a epizoot.ía, 6 imp.rE>scindivel com o fim dt' 
~·c.,cili.t.ar sua dist.ribuicão na" zona$: r(rn'!..amina:JA ::: di~S€.mina.J · 
···~ tpn,:t!):::, ri <· "Ult. f:1 bl'kaçi'ir, . · · 

!)ndc eonv!er: 
c\UXiliO identiuu au CJU.; ora. :'; ·~ CUÜÚl'tlC i:lü:'i a1tUi1I10S ti

+.u!~<io:; pelas escolas technicas de ag-ricuHura, me•3anica ·~ 
Gllimic3, subvencionadas pela União, Estados ou .Mumcipio:::;, 
para aper·Jciçoamcnto rios seus cursos no cstrang·eiro, . será 

- dado ao::: titulados pelas escolas congeneres, que não gósan-do 
~e iguu.c~s ú.tvores. mas tenham cursos equiva<len tes, e r·egis
ue:m.,. n•• \1 ini:-tPJ'Í(• da. Agrie.u ltura ~Nls prOf!L'amma$: r: esta
-n: !.os·. 

S:da. da::; .,;t~!S$Õ1-';; . 10 de ::;etembro Lie H.l::!U. -· Eânw·úu i'o.-· 
rare.~ . --- f:stu.d•: Coim.b'J'O. ··-· 1~. Cm·t'ÜI. ri r· Rí'ito. - · .4ndl'Qdr 

.'\. •.!m.::nd a j u:;~ifit ~a-s •. : p·elo ,:í:U •·nun,~iado: ,.;í u au.xillt' 
para ·npf;r t"eiçoamcnlo de .:~.studos no ;-:st.rangcit·o é um favor. 
r1u<' st> atLl'ibne :i iu:;tiLulo:; já benefici~tdos pelas sul,wen~õeR 
•h Uriião, Estado::; •)U l\Iunicipio.:;, não se l'·Omprehendo qile :i 
'~scola~ tk cursos f ' programrnas identicos, privadas desses fa-
· . .-orcs. ~f! denegue C• mesm-o a.mdlin. flllf~ vnt.~ pnr nm valin~<) 
iM·~>nfi\·f· ;i iníeiath·~ prívaoa. 

"\. \ el'ÍJ:.i ;:.:1." 
, .~; ,;i:-t.•l Braz: · 

Destaque-se d a :~On.5ignaçãu ,~:\IaLcrial>> . ·sub-consignação 
«.Pessoal assalariado ou diarista, etc.>>, a iruportaucia ·:de 
l: 1908 para pagamento Qe aluguel de ca~ ao porteiro <ia es
,:ola, relativo ao )eriodo i:lt~ 1 de -agosto de 191'9 . a 3! ' de de
:t.embrt' de 1!120, á razfio -de 70~ -p0r mez. <:;.'11'. -deixén1 de ·rr.
-~;.JJPl' t> lhe- C'om-pe-f,em . 
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. . 
' :31-::i;S,I\ot t'M ·;;.;~ m~ ;': !-;T~:~lB'RO IH ; ·f 92fi 

~a. proposta'"do Govemo pa1·a o or~amento e1a A:gticulturc.l 
'.:m '1921, está consigna~a a verba de 7·fr~ mensaes para pa
::.-amento de aluguel de casa o.o porteiro da Escola Wenceslau 
Braz. E' um auxilio que- lhe compete por lei e que lhe Cl.et..: 
:-:cu de ser pago desde a data de ·1 de agosto dt1 1919. (quando 
•> l\finisterio d:t Agricultura ass"Q.miu a ohrigacão -do custeio 
da c~·eola que lhe fo1 transferida pela Prefeitura do Distri
:!to .Federal) a. 31 de aozembro deste anno ) por haver falta 
'le verba no orçamento vigente) . O int.ere8sado requereu esse 
pag-am ent o ao respectivo .i\1inistr(l, <{lll'· mandou que elle se 
•ii6g-isse ao Congresso Nacional. :'\. ~>mPnda nã0 11'&7. -an~rrwntcv 
- ~ r· ·Ú"'''f'P.7.a. ·-·-- Orto.1"Ír; Rod1..o . 

.b'iC<L ·J Goveruu amor·iz;l;du n. ülStaWu· um apl'~ndizadt..: 
agricola no nmnicipio do Pará, Esta~o d·~ i\Iina,:: Geraes: uhrirt
:!e ·para i.~so ·::> ri.ece5sario oredito . 

.Soh. das sessões. it> -de ::;rJnmhr.•·· .i.e 1921.1. -
uesm·. · 

E' ilhlon.ste:staval "' utilidade doe aprendizados. Hão :;r" 
pdo pr eparo de uma geração !aborics&., eomo pelu 
mento de meno1·es dos centro!; o:ndc ~f~ -r·orroroperíam. tor-. 
mtnào-se futuros deiinqu.entes . · · · 

Taes aprendizados, para prodU.ZÍl' l3m benei'icos resultados. 
,.ir;vem ser loealizados em zonas adequada~ ~ l!m :oontos par:-í 
.·:nde haja .:facilidade de comrnunicuoão~- · · · 

~\ .r.ona Oeste de ~finas não rl"o8sue até hoje um unü~<.· 
:Jpt'endi:tado, [lpezar·. -de ser uma <las que mais neees~ita de 
~ a.l , beneficio~; o o municipio do ,!>ará. nélo seu clima, óelo 
-;eu progresso, pela. ligação. a varios outros municípios pel&. . 
Bst.rada .d e Ferro Oeste de Minas, Goyaz e Central, é o ponto 
c:::trategtco o unico em (rue deve ser l,r.aEzadt~ ll'ffi, aprt>n-
·liznd.() -:l::ITtriJla. -- Ff P.c!•t:1~!,(1.í1(} c-~sa:r . . . . 

"X . :l O 

. F.itl<L t) (:overnu . a ur.vriza.do'. a adquirir l-'.Jda <t t:cücão ' da " 
.-1 Fa~enda .!.1fode·i"n.a, do Dr. Eduardo Cotrim e distribuil-~. 
pelos cl'Íadorcs, pelos bibi 0H)P,~as ·publi~n:::. eseolares r de so-
l'i~(ladef. agr-icolas. · · · 

Sala das s~ssõc-s. .tO. dt>: s~tNnbi·o dE' -I 920 .- -- Jlí.lefOn!lo . 
..; liJrén.o. · 
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A Pa_:;I-Jlid{t Moàerna é uma. ímpo.rtanta., obra de propa
;;J.nda. <: msino da peeuaria, do saudo.so e illustra~o Dr. Ed:u
a.rdo Cvtrim. que em YÍda, com muita competene1a e patrJo
t isrno, se dedicou a esses estudos. 

Publicada na Bel;:cn, antes da guerra, acha-se, entre
i arlto, ainda a maior uarte da edição deposiLada na alfande
~a. ~ujeHa a pagamento de elevados direitos f;) pesada:; arm::t---
.z.:•nngcn~, sr:~ deteriorandG e se :inuíilizando _ · 

Obra de muito vnlor. cheia de ensinamentos e conseiha:::. 
ltí.o::-i:> :IO-~ criadore~, maiores henefidos produzirá ella em 
JiOder r:les!e~. do que ntiraàa a um canw dos armazrn~ ~dua-
:~»i r· os. · 

:J~~~~í, po!.~. r •I•·nBn'Hmt(' jns!.!fi.:ada. a c~<:-ndn.. 

S . :Li 
0nde eom·icr: 
Art. Fit:a o G0vernn autorizado a funuar uma Esçola 

rir; .·i.pr~:nriiz<lr!o Agi'icola e. uma Fazenda Modelo de Criaoão. 
r:os pontos que Ih~ p::tr~cer maL:; eonvem~~ntes do norte d& 
~\linas; abrindo:-se para tanto o necess3rio ereàlt(j at.~ a im·· 
p0rtanci;\ de qu:i:nhcntos contos. 

Saln das '-'%~0es. 1 '3 d~ sef.emnr-o :i<!. 1 ~?.0. -- lfonoraro 
~ ~ (.y('$, 

~. 12 
Onde COI1.YÍ•~~· : 

Ar!. Ficrt !o C.-ovet·no auLul'lza(lv <L ~,romuver a cria('.ãfl 
r: <: t!ma tBina de beneficiamento e prensagêm de agodão e SeU-" 
.'itlb-prodl:cloE no ponto mais convenien(t" do nor-Te de Mina~. 
(\vntrac ta::Jdo com •:ruem melhores vantagen~ offcreccr ~~
abrincto ]Xtra essr: fim C' ~ir:e0ssm·in cr·i"-dilo al•; a irnpnr!.rtnc·H~-
rl0 ~ rcs0nt(ls (·onío:::. · 

i':'a!a -fln" :O~<:S4íi~"- ! :: ,>,,~ <.:drm!H'i-' r~•' ! ~~:;r)_· .. - n~mr:-l'of...
:\ [i·.~-'·. 

Fica 0 (ruvernu :::.;;.i.e;rizado a mandar proceder· e.:;tudus 
" r] .~ h!l!'l':'!g'üm C 3ÇUÕ3.f;C!n !Ht- j~On:l cornprel1endida :V6}0S lllt.l

nir-ipio.:; de ·:\fontes Giar•)S. Gr·ão Mog-o1, Boa V]sta. do Tremê
·131, S:11inas. Riu Pardo ~ I<'ort..'1.1e~a, assoladas freqnou.lemente 
pela Sf'Cen. ~ br·indo,..se r,s r:ec~~sarios credito:> TJ~ 1a. \·er-hn 1'0:·:"
p.:er !v~t ~•! é a importune~:~. de< quinhentos conLos. 

::3;'11::-t •.1n~ sess5e~. 1:3 de sefembr·o de 1.920. ~ Honm·atú 
Al'!:~s. 
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N. H 

A.ccrescentc-se, ondr; convier: 

:\I't. Para a e:":ecução C.o al't. 1i3, do decreto n. 9.081. 
.-J,; 3 de no"Vembro de i911, baixada em. u~o da autorização 
~~onst.ante do att. 61, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 
HltO, ó fixada em 40 :0'00$ por kilometro e até o maximo de 
í ~O kilcmetros por cu da contracto a ser celebrado, a subvenção 
:1 que .se refere a(!ucllc decreto, senc!o. porém, 1ndispensavel 
;to alcance dessa subvenção, quando se trate de companhia on 
c•mpreza, s~ ve.rifinuem 3S condições Sj!gui!ltes; . 

r1) ohjectha.ção, expressa nos respectivos est:.lt.ulos,. de es
: abelecimentó de nucleos de ccloniiação e .dê construcção de
\ ias-ferrea~, que se desti·narão ao transporte HlOs productos 
··oloniaes aos centros consumidores,- pela ligação das estradas 
:1 construir cóm porto de mar, eapaz da receber, se.m per1go, 
n:t\·io.:; de _g-rande· calado; . . 

/1) habilítnção legal para funcoion;ar no paiz; 
d fnnccionamento dQ um anno, pele menos. orn qua.Iqner 

E~tado. e emprego ahí, · devidamente prOYactn; ·ele~ c.npHaes 
· a·;•Jltado)':_ nunea inferiores a 1. '500 :,000$000; 

i} l ·direito .. quando Se tratem de f~rras devolutas, àS3e
~·ltléldO por .contraclo, em devida forma, com o Governo do. 
[~:;;ladú. fln ·que hajam de. ser feitas a coltmização e as viás
~-d·r.;a~. á r :-rploraçilo ct·:u r.:spectivas riqu,_ezas florc·staes ·~ de 
~,J··jduc:tos outeos da flora do m.;smo Estado; . 

P.) preferencia. i.ambem garantida pelo Estado, para a 
···1lwiznçrío rln. região· d0 que út!la o leli'ira anterior, e, fbnl -
:n.~dP.. · · 

f) disponibilíoàde d~ área aptu á colm:Üzação e•á cOni:itru
··.:ao r- desenvolvim~nt;J da~ vias-ferreas, nflo inferior n 
~. nr; . 000 hectare:::. / , I 

· § 1 . " Aos Estados, em getal, e ás companhias ou empre
z~·'· uas condições desle urtigo, qu~ se propuzerem · aos fins 
;lqni r;ogi tados, espec.ialmeute em Estados no norte, são asse
~mado~ a concessrlo das estradas de ferro e . da. subve:nçãc, 
:tdma indicndas. ~abendo ao Poder E::tecutivo regnlar as con
dii;·.õcs dr. car·acter tcchnicn e olitras. que '50- fizerem .prt!d~a~. 
;; ;-.~ fN'mos do-az:4. 113, supra ~itad~. ·· 

§ 3 .• o O Goveri.lo abrirá os creditos necessarios ·á prorb:pta. 
"X•'cuoão do preceituado nas disposiÇões antecedentes, á me
:lida (]Ue forem elles reclamados, e na conformidade das d~u-

. <!nln!': contract1.1aes, opportunàmentc · estabelcc~das. · · :..-

S. n.. Em .Can•ura, 10 de setembro dci i920 .. --- Rrwi Al-
ve,<. - Costa Rt?ao. ..:_ 'Eugrmio Totn'inho. -
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;"f! . 
. \'KNA'P.A DA ~!'lMM\A 

Fi1:~a o Podec }Jx(..Cutivo autorizado : 
J ~ A auxiliar o r eparó de antiga:: t.J r;onstrucção de 

n<)vas estradas de r odagem, podendo ilP.spender, por kilomt:!-· 
'xo. as seguintes quantias: 

ALé 500S com c) r eparo de antiga3 e3il'adas de ' terra; 
Até 1 :000$ com a constru cção de_novas estradas de terra; 
.\té :i :OOOS com <) eonstruc<;ão de estrada cujo leito seja 

r•eeparadry com barro e areia, cascalho e pedregulho; . 
Até 15 :OOOS com a constr u.ccão de <:::trada maeadamiz:ada _ 
I! -·- - O auxilio ~6 ser (t concedido quando se tra tar de 

: cp aro ou construc(;ão ~fiscalizada pelo Governo Federal c sua. 
:oréviá autorização, cem detern.inação de largura, exíensão 
ia. estrada e matei·ial a cmpref,rar na construc()ão ou reparo. 

m -- O apr.Hio serei. dado ~m .apolices de juro de .seis por 
•::ent;) snnual, ~-,~sgaLaveis Pm quinze annos, para cujo . ser
viço àl? Jnros ·~ ~mcrtizaçãn -'"·~rií a~mli(;aclo ,; inlPoRto de 
·: iação. . · ; -~ 

f'I.T . ... Poder:::i. ,também •) Governo Fecter·al eontractar ~. 
,~onstrucção dl'. estl·ada-5 àe rodagem, obrigando-se o constru
:tor á su~. r:cns9Y."'-:ação, med~r.1 nte o pagamento de uma per- · 
"enfagmn não superior a der. por cento do que houver des
pendido (; per- um peazo até quinze .annos. - .:1rlhU1' Col"lares . 
Ht;N!~·i'C. · ·-- Rodrigu es. Machad o . -- Cesa'r L.- àc llf!rq~~ ~,~~'ro. 

. "8• !-r!:os·rt ')r, ~,.r.-ni:• JP. :. .nnm?.ngos Jl.f(I.~"IJ'rPÍI.hl l-<: . 

:\- l •; 
:': i!d ,~- <viJV ! ! · ~ : 

.J (;üVê!·~ t; !)i ;.• .. ~ Je:· r .·.: (!.:JX i g i~::•ú. : ~. HÚfJ~ q;; b;st~.ÔO~ ,·,u~ 
~;-l. i ü ·,ir:>m :•:;í r·•tf!;.( ; ·lo' I'Od<t~f>ll1 .!.ll'l'!'eitas, (;0 : U 50 -;.-c dO.::;; 

. : r:S\1 ~'7-Z. s f f' i ! a:; ,:':i i' 1 : ' .~ :: :-; enn~t.ruc.r:;i.!. •• , :iesàe que , :::.ta t'XCC'.d~ 
. -~ -... ::no k:l o;jle ·tr'~~-

·._ ~+J n. ~ ~ ... r: Õ~V·~l . :i ·~ 'j;T'c~•V!3 tll[!1.l f '-.'· f ~.rrrr-.:~. r~~l.{t.u · ; ~ r: ~ ~"l~J jza ~' <1'-

··· dil~ i' ~ ·t4; :.~ç.;j (~ e lD C:,-i i;: .. ::; t 1t!~- ~~tra.dü.~ .. · 
r; G~':v~rnó :·ir:;, ; ,::; :-:. il:1 C'!lte autm·izu.do ~' p~··:>-:: : .> · .• .- . :"i uxilio 

. lú ." ·_i'::;:t.J·jos qn~· Jn<u;.i,.; -. c. · · r~·: .. dt!v idP.~u::·--: tc organizado. 1) ~r
d ç u ar;rii~Ola ambuümte, .J.iO(iendc ,josponder at,:> ·~H!· ' ·í- ria i> 
.1.:-=rpl''ln '-' : rlt;H•c.; .-p; .~. r-."lm d lr· .· :iz.~rpm n~ . Est.:.l~·1 "' . 

. , -- . . -
• .. ti·St'lb .caçao 

Cül1iii.úemnü.:. qu~ - ·· ::ô ·duas c.ou~a::- poderão ·saiva.c v 
i llUnrJo da desordem ú ffi q Ue · SC debate - a producção abun
dante e seu transporte facil, r apidc e barat.o · - :. juigb d ispcn
-:a...-el justificar -a fmv;nda. 

Sala cas- se::.sões, :1 de agosto üA :19.20. - Mbertirw D-r·JÚn-· 
·~;.c.nd. · · · 
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'JlH.ie CO!.tVlel': 

Fica revjgorada. a d1~posiçã~· dv \L ~' oi::' -art. :tb dt1 ~-=--•. · 
•j~• Receita P. Despeza da .Republica .. 

_'\.t•t. z::;, :o.. V : «.A. ;:;oucetier aos Estado:>, muuiópiQ:;;, . .enh 
Jrezas ou particularet: que construirem estrad<i$ de rodagem, 
proprias p~ra o servjoo r,egular de trânsporte de passageiros 
f; cargas por meio de automoveis ou outros vehiculos, uma 
::;ubvenção até dous contos de réis por . kilometro, suhmettido 
•= projecto e motivos da conveuiencia das estradas ao Minis
t.erio da Agricultura, s() (1-?pOis do que se .autorizará o sel'-
y]ço.» . 

Saht •.la~ s4'-t=~õ.·.~:,;. l::; de Sí:' t~ml)ru de- ·192ü. -··· llo'norato' 
/; lí ~P.S. 

Fie<.: J:• :.iuvel'!ll• auiorjzado a crear um nudeo colonial no 
·Lunicipio de Diamantina,· Estad(' de :Minas: com o- fim .. de 
:ncentiva.r a. vitic:ult,Jra. 

Sa~~ da~ ~r.-s~5~;:.. i.O d•, ::;et~.mb-:.·c de ;lfJ20. -- H.erc:u'(Q,r;.(;' 
· ...... e.~l)"r-:.. 

\ i : .-~~'.-' " c117-Dtt' d.~!~uaí C!l.G qul: ~~c<~s •J.S e;:;.i:oroo~ d0-.;,em se 
,Jnvcrgi•: [;ara 0 Ü!lP'..1i~1onamento lt>:· i1US~a :OfOdUCÇâ.O_, serão 

!'em :~crr..:rronsv do~ tod0s 1.~:; sncdf:icic"' >-~~: BC fizer':lrrl com tal 
•;hjecLivo:· · -

~~ .. ,.,.iãc· norte mineira( :notad'a:r~::ente L) município de. 
.' )in.manÚ~~<~, 6 adequado á viticulttn·'l. B o~ vinhos am fabri
' ~ <1..dos, é fl'..cf.o ~abido r: vrocic:~::nado, não temem confronto coro 
~\:us cong;cm0r-es ~st~a.ng0ii'OS. Necessítan:os entretanto de um 
''ucleo .je co-;:npetentcs vitbultores que, dand.) expansão á vi
:'.icuiturs naquella zona, ~ .:jam como mestres de nossos :pa
t r !cio.s. e ronstituam um centro de onde se irraàiem cnsina
~n&ntos ·c cstii~1ulotõ pa.ra outras localidades cujo ~óio e cEma 
;·Drem adequados ao cultivo da• videira. 

O estabeieeimeuto da colonia, de 'dma esr;ola .:;om seme
:'lnmf.e fim, será Çe. incontestavel vantagem para uma 'extens8:-. 
-'nna o para o Estado de.-Ivlinas.- . . · 

Sa1a da:; SBssões. ·1 O dE";_ setembro d1j W.20. ~- lferc~lla~w 
c·e.sar-. ./ 
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~'IHl::<lDL.\"Cl.~. )_11_, =:'tl. l~UE:\'1} B){,\:-\0,\u, l'!{ESi!JE:\''fE 

.\""' t:_; ·hu;·a~ d•lJ.)i:•ar·eL:em o::; Sr.s. ·Buerv.J B.l'anJ.ã.o, "\.udt·~tdc 
HeLeL·ra, Ephigenio de Sul!es, Costa Rego, Dorval PorLo, An
tonio ?-1-;Jgueir~, Diony<>io Bente5, Ab~l Chermont, Cunha Ma
dHl.de, Rodrigue;:; l\iachado, Marinbo de Andrade;, Moreira da 
.itocha, 'Thom<J.z llod.rigues, Vicente Saboya, O.sorio de Paiv_u. 
Affonso Bara~. ~imeão Leal, Alexandrino da Ro~ha, Estac1_o 
(2oimbra., ~\ustre31'::-;ilo,. Julio de Mello, João Menezes, Rodri
;;ues Dori;11 Pa-c:beco lifeudes, Alfredo Ruy, Raul ~utes, Elpidio 
de Mesquita. Eu~;enio Tourinho, Leão Velloso, Antonio Aguirrc, 
Heitor de Souza, Sampaio Corrêa, Paulo Frontín, !\fendes Ta
·,·ares. Manor.l Heis, Frn.ncisco J'v!arcondes, .Tosé Alves, Iler
euiano Cesar, /<.ntonio Car·Ios, Amer.ico Lopes,. Senna Figuei
:·cdo. Odllon de Anàraàe. Zoroastro Alvarenga. Francisco 
Hres:w.ue, Raul Sá, Francisco Paoliello, Jayme Gomes, ll!;:t
noel l<'uJgencio. :Edgardo da Cunha, Fr~rreira B'raga, José Ro
h~rLo , Alberto Sarmento, Y-eiga .Miranda, Palmeira Ripper, 
.losé Lobo, Rodrigues Alves Filho. Carlos d~ Campos. Olega
rio Pinto, Sevcriano :Marques. Ottoni MacieL Luiz Bartholo-

.. meu, João P?rnetta, Oclavio Hocba, Doming·o.s Mascarenhas e 
-I•)aquím O.-~orio (65: . 

o Sr. Presidente - A lista de prest:nça aec:usa o compa
;: t·cimento de 65 Srs. Dfõ:putados. 

,\bre-s0 a seEsão. 

O Sr. Costa Rego (suppiente, serwwo .de 2'' Sec1·eta:río) 
l•:'üt:ede § leií.ur·a da acia. da sessão ant8eeúen_te .. a qual é, Se'l{l 
·~l)SCJ·vaç.o..:~s, approvada. · 

O Sr. Presidente -- l'a.s.:;a-:: e á lei Lura do expediente. 

O Sr . .E-phigen::.o de Salles (suppíente. si?rvinào de .f' Se
cn:!m·io) P!'Oçedc {( leitura do seguinte ' 

EX:P .SDIENTE 

• Do l\lju.isteri,) u:t l:'azenda. d~ ::,; ó.o correni.e, en•'ianJ.o 
•"lu~t:: dos respcr.;ti\'Oi:: autographos devidament-e san>:\eíonado!!-
da r~solu~:ão do Congresso Nac-ional. abrindo o credtl~o es
p~cial de _i i :.842$83~, para regulariiar a despeza COOl O pa- , 
.:;amento aos vencimentos àos e:x:tinctos fieis de armo.zem (la 
Alfaudega do Rio {}e .Janeiro, relativos a dezembro de 1916. 
- Ao archivo um dos autogTaphos. envi-ando-se o outro ::to 

· Senaoo. ·. · ·· 
~ .:...-: ; ... · 

.-
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/ 

r:~.:~ "f i.. St::S :;,\ (• ;:;;-,r :,>.) m; SETE;\H!P,•.r DE H l:'?!l · -., -i-7\i 

Dí• :\! ifliStl'l'i•:. r:b Cut::rr·::l. di: ! 8 do •:OJ't'(;fl te. I' •;~·ne i:Lend n 
lÍNl!: dos respectivo~ autographos Jcvidamerite ·sanceiünados 
da resolução · do Congresso Nacional abrindo 0 ercdi to nece~
·urio para pa;,;amenlL) do.s vE:ncirnent.os 'do cargo d0· capiUíf.l 
auxiliar do depar_tamento -dn.. 2" linha. a que se retere a lei 
~l. 4.028, de '10 âe janeiro de 1!)20. - Ao archivc um do:
'11Jtos-raphos, gnYiando-se o outro ao Senado. 

3ão suo?C\<:ssivummll •~ litlos e vãü a irnpri ruiL· \.l::i .:;e~u inll: s 

Hed!.tr;çú.o para. .3"" d-isc·ussiio do pr-oiecto n. 1-1-9> de 1920, que íia:a 
a despeza do Ministe1j.o da Viação e O~l?'M P1J. bli~as para o 
e:cercício de 19U- · 

' ' 

· O Congi·esso :\acionai decrcl.a: 
Art . L" .E' o Pr~sidente da Repuhlica. autoriz.adv a. des

}iender: no exercício de 19.21, pelo l\íinisterio da Viação ~ Obras 
Publicas, com crs serviços. designados nas seguintes verbas as 
•tuantias de H. 698 :5,i4$462, ouro, ~; 3,12. 585 :342$003, papel, 
,;endo que desta ].llLima 262 .985 :342$000 por conta. da receita 
eommum· e 79 . GOO:OOOS la.r:.cn.ndo mão de recursos. na f6rma · 
da Lahelln. -1 i' c como v. lei· da rec·3ita detrmina : · 

... 
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.. · i-atari;l do Estado ... .. ,- •. . 

s• ~c~~~~'::c1t~~~~~~~t~r~:tn!:·0t~J igg~8~~2t~a ';,~~o!~~~r .. N~t 
' ~OI> ! OOOS p.1r.1 matol'ial tio!llnJdo A J'occbirn cnt~, tl'an t~e 

. porto , proces. 30 c dWrtbtdçllo do corro.,pondem.aa. a ma~ 
~ ~s : H~ : O'JGS ~J il. l' fl. aluguel do Cillõl. t: un~o•·"a~o de ca
_sas Pnta ·- reJ>artiçl)~ po~taes1 Hltltflioaç:lo, cm_,sumo de 

~~~~~cf;~~~~~~~--d~~~~a~~a~_1: d~g~~~~~~-~~~ 
cnba , •_!O &lado de S. Pf.c lo , •.• , •••.•. • • •.••. . ••••. ·: 

J ' ll'olagr".lpbos~ augrncn,ada do t.69.!:n GS. ~elldo MO:OOI)j 

e~: ~n,~~·:c;~Oi~~id:c:3~~~~~~~i~~\'~&:&q 
para a.j udas d8 eusto o vanM«e•~ -~ubmont.a.rost 
200: 0(10~ para. ·olugi1uls de eA:tn.s, tO:OOO.S pttra Lrans-

tmr~~~~~~~·p~~;:'n!J~~,::~~~~:~~~~~l:! 
-~~~!t~?~~~~i;i:!f .. d:·:i~~~~~~~·~~~~~ 

ioilllloramentos da linha.s c mtaç.l\eB rlo todo c Hr~Hi di
minuida do :!.h õ:1tW$01\01 CH n'O , S(lt ldO i :!ll'tt.Si-H 1 ouro, 
f Jl'íl ~ ilbV C3nção a. hH~itutçoes, it1ternaolana.e:~ e réill 

A~-~~~!~~:~~·u·~~;o~u~ar~fir:U~~~g~~ t~; ~a~ ~~~18Jo~~ 
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~l•tto Grosso a.o 1Hun.r.uu41-S . • , . ......... . ... . . .. . . _ ••• • 
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I" raanniiRdllj~I."QS .. • ." .... .. . • : •.•.. ·.: •. ." .••••••. ••.•.•.•. 

6'- ., E!ittt~da:\ de Fe1•ro Fcderaos: 

f..,.;1 -~stJ•ada. de F_erro ~.tl~\\l do .3l'a.!U, o.ugmcnt.&da de.réiB 
· 1),6·HJ: 5QOS.- !K'Indo D.OOO:OilOJ pnra combu!tln l da. fcrbl 

l:p~ tod.l\l c .61Q:SOOS pua. atV~ndOl' aodoscnvoll imento dQ 
tri)(~O Am - iUJ; "t"Cd P.utid a. do 7 .400:CilOS, 113 .YAtba 
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SESs,\o E~[ 2!( DE SF,T~:é\ll31W DE 10~0 481 

Al't. ':!.. ~· Fica u ·Governo autorizado; 

L A prorogar por- mal::: ein,;'o annos o pmzo eonslanle do 
flet.;rcto n. i. 1 1,8 .. de 8 de ouluhro de ! !!OS, pura a Companhüt 
l\Iog;,'alla de ·EslrarJa ci:: Feno c Navcga~.:ã.o. (:onstruie o pro
tonf;ameni.o ele sun. linba at/~ a cidade c pol'lo de Sanlos, obser··· 
v a das a :o: mr•;;ma~ di sposi<_:Õt>S (J.o aUuclíc1o de~ r elo n. 7 .HS. 
mpra cita<lo. 

II. A organizar eom os addidos teclmicos commissões 
para l}roccdcrcm. a estudos · que forem ti~lgaclos utcis c ne
ers<.;ar[os, sem outras vantagens além elas íJUc tiverem como 
ad'didos. excepto dia1·ia.s. 

II( A fazer aos F.slados que requererem r.oncessão para 
a construcção e me!hOI·amcntos de portos situados ·nas respe
ctivas costa>; ·c rios nave~vcis. do dominio da União. eorn: 
o~ rmu:; e vunla;::·cns da lc1 n. t. G-íG, de J3 de oulubro de 
·1·86!1. dN;rclos n::;. ~1. :3H. de 16 dG oulubro drc JSSG. G. 368. 
de H de i'P.verciro de 1900", c mais leis e decretos em vigor. 

IV. A adqní1·ir, . adantar ou construir pt·l'dios para Cor
l'cios c Telegrapho~. onde fôr nec-cssario _ou conveniente, em 
virlucle de elevados alugueis, podendo faze-r para isso opcra-
~5cs do credito at~ 8.000:000$000. · 

V. A despender o saldo do credito ele 1102:000$, autori
:.:ndn pdo art .. 53; na XLI, da lei n. 3. ~HH, de G de .iancil'o de 
! n~o. dr•,.,;t.inado a c.oncluir o edifir;io iniciado pelo Lloyd Bra
:-;ilroil'o. na. rua 'Visc'Oncle d~ Ilaborahy, na cidade do Rio de 
.Janriro. 

YT. .A despender atÃ a quantia de 5. 000: 000$, por conta 
rlr} deposito feito em vir·tudB do decr·Pto n. 7 .877. de .28 de 
:fr.vet•cir,o de 1910, na constmcção da Est,rada de Ferro Goyaz, 
<_lo Ron..:ador em dirc-cção a Goyaz. 

VII. A incorporar á rMc ferro-viaria arrendada ao Estado 
do Rio Grande do SuL o trecho de linha de Cruz-Alla a Santo 
Angelo. ·e os outros das linbas. Cruz-Alta Porto LUJcena, San
'liag-o a S. Bor,ja. S. Luiz. ,AlegTeLc a Quarahy, D. Pedrito; 
S. Sebastião-Livramento, Bazilio a Jag·uarão, a n1e·dida aue 
forem sendo conr,luidos. · · 

VIIIf. A mandar pro.iectar uma llnha fetrea, dB bitola 
rlL~ 1m,60, destinada a ligar a estação de Santa Cruz, na Estrada 
<ln .Feno C(mlral, do Brasil. á. linha do centro da mesma e·s
i.r·ada de f el'l'o, nas prox:im~dad~s da estacão de Belém ou de 
QuP.imados. . . · 

IX.. A di.spr:nder 300 :OOO:f;. papel, para fazer o servi co de 
rx.c-otlos na ilha do Governador. installando-se: nas mesmas 
i'Ondicões ([o da ilha de Paquetá. · . · 

Art. .3." Terã.o livre transito no paiz nas rm:prezas de 
transporte administradas pelo Governo da União os fum.ccio
narios publicos que viajarem em serviço, consideradas como 
dr:> S!:'rvíço todas as viagens que ·fizerem os membros do Go
verno e do Poder Legislativo e os delegados das estradas de 
ferro que entre si tenham trafego mutuo, m~diante contracto., 

C.- Vol.. VIII 31 . 
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Art. 4.v 0:>. oper'a.rios federaes terão· os mesmos abati
mentos que os da Estrada de Ferro Cen~ral do Brasil, nos 
~rens dess~ estrada dos suburbios e de pequeno percurso_. . 

Art. 5.~ Da verba material anualmente consigÚada pa.r·a 
os serviços dà Estrada . de Ferro ~en~ra~ do Bra.síl, yint~ por 
cento serão, de ora .em deante, d1stribmdos á thesourar1a da 
mesma estrada, afim de que a, respectiva directoria.~, exerei"'
Lando a attribuição que lhe é conferida pelo art. 4° _§ 4° do 
regulamento em vigw· na mesma estrada, possa· .adquirir os 
materiaes de caractet urgente e- i~dispensavei? ao regular 
andamento do sserviços do trafego, · da locomoçãO edavia.;.. 
permanente. · . \ , - . · 

§ 1.~ Taes acquisiç.oes serão feitas sempre mediante con..;. 
currencia publica ai prazo curto e. para entrega immediata ·ou 
administrativas. 

§ 2.0 Qualquer que seja o l'egimen de · Compra adaptado. 
, ficará sempre dependente de approvação do· Ministro da "Via-

~~ão e Obras Publicas. · · ..... · 
Sal.a. da ·commissão de .. Finanças, 24 de setembro. de !929. 

- Ca1·los de Campo~;, Presidente. :_ Octa'IJio ·Rocnil, ~Relator:,· . 
- Pacheco Mendes. - Celso Bii:fjma. '- Anw'nio:·._carws. -
Souza Cast:m. - Sampaio Corrêa. - Salthazp:r Pereira .. 

~· ~ ' . - ~·- ( 

N. 2.52 B - .1920 
~;_. 

}{econhece di utilidade' JlUblíca a .Usociqção Central Brasi
leira.de Giru'l'giões. Dentistas; 'com pa-recer éJa .Co1nmissão 
de Constituição e Justú;a, {a1)oraveL ãs ·emendas de 3• 
~~* ·. . . 

(Do Senado) 

A Commissã.o de Constituição e Justi'Ja tem reconhecido 
de utiliõade publica os institutos de. personalida~ · juridiea 
nas eondíções do (.Centro Carioca» e da «Assisténeia Judiciarl.a 
Militar~. . _ . .. _ ,. _ . . . 

Não ha, por :~sso, motivo que aconselhe . a rejeicão õas 
1:\mendas offerecidas ao t~rojeeta n; 252 A, de 1920, as quaes,.· 
na fdrma dos precedentes e1Stabe1ecidos, devem ser appro-
vadas. . · · · · . . · .. 

Bala das Corrünissões, 23 de setembro d~~ 1920· ........... 
Cunha .lticwhado, Presidente .. - • Arli~ Leoni, Relator. ~ 
]QS~ Banifacio. - MaTçal de·Escobm-. vencido. - Gomerci'lidl)c . 
Ribas. =- MeUo Franco. - ArnÕZph.o :Azevedo.· : <. '·' · .-.· .• 
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SESSÃO EM 24' DE SE'rE:MBRO DE i 920' 
· :~ ·. 

. . . - . . 
E.\l:sN nAs- .Ao· :PROJEcTo;: li:-:~------252 ~~;---DE-- --_i 9~0 · ~-,--· ·- ·

·....-
{3a d.i~ussã,o) 

/ 

N. i 
. ,.,. 

Acc:cescente-se, depois das palavra~ -~socia~ão--~~traL -: 
Brasileira ·de Cirurgiões. Dentista~ e · o Centro Carioca,· do 
Districto. Federa1. _ . . . . . _ _ _ _ _ . , 

Sala das sessões· 2 de ·seteinbró de .1920. - Nicancrr Nas;._ 
cimentó. · • · _, · · · .. · ·. ·· · 

...;._ . . 

A~r~ô~nte'-se~ . dépois · das . pala~s «Assocfacãô central de ·Cirurgiões· Dootista8 . Brasile1rali, ·a': ~~st$da. Jud:icia.:..: 
ria\Mili~ .. · 

._Saia das sessões, 2 de setembro .. d:€l.192o·~-· _. Niçakqr .!!a&~_;· ·· ·· 
c-imento·~ · ~- · · · '' · ' ., . , ~ \ : = ' 

· · PrioJ-~tcio N. ·25"2; ::QE.-19~a· , .. 
. . · ' . . . . . '· ·. ~ - ;."• . ·. 

~ co.ng:resso N,~~io.~at~~c~e.ta_: ,. · ~ · : . . . ·. · ' > ,_ 
.Artigo unico. E' considerada ·ce .utilidade pub1ica a As-'· 

;:;ociacã-o . Central _. Brasile<iz-a <lOS' .• Oirürgi.õe~S ::nent.'istas, (cóm 
iiéde·nesta. C2Dital; _revobdaS ·as,-·disposi.cões._eih. contrariO.---- .-· 

Senado Federat. 11· Ú iigósto .-de' i92o~ ·z· A.ni!mi'o .Fr.an:... : 
cisr:o. àe Aze-reáo,. Vice:.:..Presid~te , '-:-. ·Maooel_ de Alencar-: ·Gui-.. : · 
m.a:rães,.'f'" Secreüiria: •.. ;-:- Pedro- 4a Cunha Pecirosa~ 2.~ :Seere..;. ': tario. · ·._ · · · ·· · · ·· · · ·_ · · - · · · ~> 

~ .. •- • I ~- • ' • : ... 

o. Sr . . Presiclenw - Está ·-:rmda a leitura dó .expedien~e. · . 
Acha-se'_ sf?b-re ·.a.. mesa . o- _ s égri.ínfe -

.. , 
,· · ,REQUERIMENTO"· · 

.•_1 

·,, ,. 
·::_~ ·_;_/_ . ..·.-. ~·- -. . ·--: :~ . _-: - ~. ; - ·'···-' 

· Requeiro· que . ()& · iiisetirscs. proi:mnciadw. · lll}f'SilJ)remó- .Ti'i,.. r.-- ·· 
huna!Federal · p~Ió .Presidente desse· Trihonal, .. ~o~:Peero·· ._. 
Lessa, é pelo Rei. Allier.to-, ._sejam .. Jiublieados no Diari().· ~d!J 'l!on:..._ 
oresso. para co!lSfar.d'os: Annties> · ·· _.,:< . · , ;:. · · · · .. · . . · .. ;-' 

.·$ala das. "sessÕe~ ·24< d~, ;ef~rilbro. de· i92.o.: .. ,7":.-..;.Fianeisc" 
Vatladare.s.· · · - . : . : :.<. '-.····,, .. .... · :·;:::._;.:: , .: ·.: -

_App~rôvadri~ :·, _. ... · -- .-,~ · · · -

. \ 
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• • . .- ., ~. p • ' 

.. 
L~NAES . DA CAlvl:AIL<\. •. · ·· 

Documentos a que se refere o requerimento, ~upra 
. \ 

.. "' Do Sr. l\tlinistro .'Pedro Lessa: 
~·Sr. Presidente - Com~. ·está . officialmente: a~uri:ciado, 

·dentro·~ alguns momeu~os o Supremo Tribunal Federa.l terá 
a honra de. rec-eber a visita d~ Sua MaJestade,'() ReJ dos. Belgas . 

. Antes de_ aportar ás nossas· plagas, .e de conhecer o : nosso 
ambinte· phy:Sieo- ·e os sentimentos· do povo .brasileii·o, · nun~a 
fôra p~sivel a Sua MaJestade certificar-se da .. ardeti~e. adm1~ 
ração, da ól'.ande .e respeitosa sympa:thiêi, da ·tpC3111té .amizade; 
~,;.om qu~, deste lado do Atlantico, 'duran~e o; interminayel pe:-;-_ · 
riodo dessa. horrenda guerra, de que a Europa foi o>theatro· 
principal, e em que tomaram parte homens de qua~j todas 
a<; nações, nós acompanhavamos o ·tragico e glorioso ·âe:stiuo
do Rei~Soldad·o e Heróc c do .seu estlraordinario p.ovo. ·. _ 

Não re).)e.Liamos, por.que bem .. poucos ascoDJhecialil,· as .pa- -. 
p::.lavra::; ·dó antigo hymno :n:aeional da Bel·gica; :mas; ·a tod'Os-os 
insta-ntes, incessantemente, á pr·oporç:.ão. que c_Qíiheciamo~ . (I~ ' 

por·mcnorcs da invasão do territorío belga peios exércitos. iie 
um mónarÍ}ha, que· espesinhava O:s tratados internaoiçn~.~s. e 
s:J era. 'guiado peJo seu ar bitrio; -nós, os brasileir()s; eo:ino .. se · 
um pedaço do íjólo' patt~io :fosse conspurcado· pelo ' inimigõ; 
pensávamos c sentíamos .os vet•sos immprtaes: · · · · 

Qui l'a1trait c1·.u? de l'arbitfaire 
Gonsaáant les tl{[reu:J! profe.ts, , , .. 
Su1· nous de l' airain sanyuinaire 

: :Un prince a lancé les boülets~! 

·. · . 

À. g-loria do .H.éi dos Belg~s. (qü6 pma. e :-s·oberba gloria:!) . 
não Joi manchada; . como a ·d:e tantos vencedores, .e _ d.os·~mais . 
uotaveis. por lransvios do direü6. ·ou. si•quer deslises· da: mo
ral. Toda a coragem,· toda a resistencia physica. e· moral, todo 
o espírito de sacrificio dos soberanos be1gas· e da sua nacãó, 
foram poslos unicamente ao serviço do direito e da liber-
dade. · · . . .. . · .. · 

. Eis porque o Sul)remo Tribúnwl Federal- Brasileiró, á 
mais a:lta expressá() da justü;a, neste paiz, é. tali:nbem dos· re
pr-esentanLes do povo_hr~si.leiro :0 mais proprio para signi!icar 
a Sua Majestade os sentimentos de toda· a Nação ·brasileira, 
para-com o Rei dos Selgas e seus subdoitos. . . · ' · · · 

. A honra que nos outorga E;ua Majestade, é a rpiúor da·.S ·. 
honras que pod~riamos ·alr.ne.Jar: _ : ·. . ·. , . 

Pnponho que· estas· pal-avras sejam' trarisaripüts na acta . 
d:! nossa presente sessão . > · · -· . -· . - . ;, 

Esta proposta fDi una.nimeme-nile--approva{ia. ·· · · : -
Do Sr. Ministro André Cavalcanti,' Presiderrte; . - ... 

_ · «Magestade.- O ·su.prem.o Tributiai· Fede~~(ctci{ ·,:~;citâ~~~.:/ 
Umdos. do Bras1l, -recebe com· profundo desvanecunento< a<- · 
~onra de sua "isit&. · · . · - ~ -··:. · . :·.tE;)::_,(o.\~!~· ·. 
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•. , ·. • ' j, 

·.·: ; -:'.· . : -.:~~ ·~· ~·· ··· 

. .. ~erin.ij·;:::~~ZJ:~:~-~~:r:t-~e~~i~t~:;.:~f .. -: ·_ 
-tambem ·<t; tetntünô.- represent.arite :aô· :Mbr•{ e-~ienêrósó;.:esí:>il:ito · ~. ' ~ ~ · · 
de · sua: .:p_âtriã:, ·.::que:"o>S\ipreinii: '.:T~iJ:>unaÜ'Éeder'át $,e'·,·p~évã;lé~à'·. ;· :· .• 
do ·ensejo para; 'rende'r,o..lhe.• .o ·. eulto·dc-·· .• a.mor : ~ · gratídão··cwet lbe · 
devem·' mais· qu:e:todos; '.os·•sãtl"erdotes' do: direito;· ~red1rilido< i)clo.· · · 

. martyri<i . e .'p'elo herqisrilo 'dÇs'' Sé.ú'si· süh:d,itõs; :f 'ri.o:i rpafs:~àb)i.~egi.::- .) • ., 
do •ctos:·· sacrifidos· :qtie '.:lârria\s.:llispftàtàm ::os: ~::'·senUmen,t;os·: :Q.e. ·' 
hont:.a e ·de justiça/ .·.< ·; ·· .•.. ·, ;~: •• "": ·. ·. '~: ' / -:'' ;~ .. -~ . · · ·; · <:·::,:-.:. · :·· 
· ··. :·· ·~ · •<;)i"'isa : ·cdni·•·qü~ ··Vossa· '.MagêstMl:r '·é'ntroil ·. ilâ~ Ué.à ';:na . 

hOra; das':J)rõY·ações, clieri'gõs ·ê':'~c·eriezt:ts'; _ •i)críiúif An,têmeÍ'atõ;, 
com'!;la~eu·: sem" vacil~ações ·'e-' (tu e· hoje ' ~rgliê:" triuri:i.P~ái1.t~~ ;~_c 
inscrevêrá no front~spicio dos· futuros codigos ·das nações--pará ·, . . · 
~ttt. ~star. á:,icydri~'A~firi;i~~v~ :dü c#r;~it~·: ~obre. a: fqr:Ç,ã:. e·:·~op~e-''9_ · · · ··· 
1n .eresse·;· . . · ' ''.. .,. ~ ··: ;. -· · · .·. :. _:: :; :·-<·' .. - · .. : . · ·.· .. · ··::. :: :·,·. · . 

. -. ~ ::~.--~.t\.P,cun' 'i~té-rêt .~ sti·ategiqué . ne::=jústili~ .· •ta ·: ·· v.i.olati()n.~:dU: : · · •: .. ; ~ 

~ . :::~~E1~i~~~~~~~-~g~~~~~~3i~:;~~;~~f .ff~~~ii.~~~~~-~;-. : ~ .. , -• ... :i}; 
~ - sp.a :patrta; ·_~ao ,ps: n.o~~os . ~~~e.~~c,s;: ~ .. ~oo.Y~l.ae~ Y,\)~PS:». : ·~.'-:. ~ ~ . ~ ... . ,, 

• • f', ·~ .. ,::. . " . " · . • -- _.. . •• ' . • . - • • ··=~ . : . • .·. • . : . . "\. ~-. . • . • . 
. ..... ~ ... :·. '- · . ."· . ~ . '· '· · . ::' ··~·:·:~·~:· /_ ···.·:: .. .' .. .... ;:. 

··;~;~r~tF>r~i~.~;~fJE:Yf"~~:~;;::~~JJ.fE · ..... __ 
' nobres"'é''r gener6sõs··~seri:timent:csi•qúe' vfndés: 'de-; eXl)l)lmii ::pêla .. • .. / ·. 
voz:~~é:~oss§'•.êri!i~~~te)>r:~1d~ê~tGt:O~W:::·yoê~-~~V.i>.ro~Y..e:::·4t?~?d~ - :-· . ·
Belgwa Qtte eua-··fol o campeao do ihre1to eterno .. e estas.· pala- . . ·· . 
vras ~ pàrt.idàS' de. 'jilagistra,dos _g~e':'g~c,- 'a piii"teinpo , os . til~is . : 
áutôrizádos· inter,pretes' ·e ' ·o.s. arbitros 'sobérab.ós~ .. .desse .. dit'eit9, .· .·~ 
O,at'à,tii":rii(êo_iãÇãó)qê?toa9s~ :?s .. b'eJ~às~. ~-~'~?;: .' , :.::::- .~.:.;, .. ; :.:;;~·- ~~~;;:~t>t·ó ~·-: : · · ·. 

. .' :A~Bclgica, c.Qroo : o·~Brasll, ·teve_·:sem,_pre.o. cultp· prof1mào•do,· .r.: 
direito·. que :é. a() .me~p;~~;.el;np9 o. da ,~bop.:raJi.os :Poyos ,:e •. sem;.njr..:, . :· 
cumstalicias. tragicas ,encontrou ' naturalmente as . . sympat~ias :, 
c o ·àpoio·· da··.ncbre ··naQão. brasileira :~ _:~ .... .- . ·-: . . · · ·· · :. .. ·-. ~ .· .... . · · · ,·· 

_, E~ ··estava-; espeéialfuente (le_sejoso : da :-~entrar · .. em~'contactfi . . ··. · .. ·•· · : .. · .' ~ 
co~ :.os homens eminentes •. cuJo. s~e_r,. eiperienciá, ~ -·cax:acter :· ' .·~ : . : .. 
des1gmaram ao posto do Sum.·emo.:TI:ibunal ]federal 'dos: Estados 

Unid~e~~fei;jsj1,~e.iá:;·~~i~ .,~9:is· ~iv~:~~ari~9 .· é · ~;~tci :·~~ci:·~ã~- ;:·:·.: - ·. ;,: 
conhe0o na;.~Europasnenhuma· msbt1liCuo .. que pos$a·:ser compa·..- · :. , .. . . . ;: 
ratl-ª· ·a yos.sa; ·ay~~t?- : asS~J?'1l>~é~. ''. •.:t· .'.' . ::/ .;;;:·· '::.,: :._.:·.-. ·:_, ,_:.;·_. : .. :··.·. , . · . ~-~ ~: ;~: 

- ·Em~ctwamente, · nlio são sunples .. .part1cul~res . mas EstadOS>:· . . ·. , }] 
cuJo· ,tcriitoi.'iói~,é':fromértso~-> que ::,. ~y,~des:\ :cómpafóQ'ei; .. ::::t·.-; ;V,o:>sa . . .' ; .· -~~-

)?a~~ii;, :~~~-~d~~-·s·!!:·~~~~s.~• ···q~:~:;ês_~,.:~Ji'~i~~~~{~s.\~-;;~~~ .·&~~,:J~i~~ . . .•.. :',:, ... ~: · •:'·, ··~:~:,; 
det: ·.sua ;; çaul;~ /[l~r.ante;;:y9.s · · r~p~esen~am;.-'á.s . .; yez~~t'm1lliares·~d_e · . ., ... 
ho~~l1S;.i)~ ·:<tu.~í:ld~ ·.pq:r-::·:out~~\Ja~(! ;:·.se;c-~e~le~~~Cílx~\.o~-rt~,t~n>::~·e:~.. ... •:}: ~":;-: 
todo !mn Jil.sta_do.}_pofle: d.eP:e·~aer, .- ~e:;uma,.·de~ ·YP~s~s ::;.::decnsoes : ~. ·:•· · · .. ··· • · :/ •.. :.·_: ... :.~~·.: 

. fiea-$e~iJn teirado::;:da :-tretnenda':i'e.spônsá.biliélade ::tfti'e·· :;;: d~vc·· 'se-r . ,., . . . . 

aYo•~"E',~';t~;:;:~~~/'· ',-F '' '''':;· ,,c' ;:~;;f;j;:J"r~;j~~ <':·::fi~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 12:58+ Pág ina 9 de 28 

\ 

·.: 

.. 
.t.S& 

. •.' 

.. Esta .gravé-responsabilidade_ ~6s.- podeis;as~·umil:"'a C<lm)~tm,. 
-j'ulgameri to, calmo,: e:;uma co~cienc1a ;-,tra.nqmlla, ·.:'· porque.;..:c.:a · .. 
Ccnstití.Iicão Brasileira, colloeando-vos ·. a~J.IQa ;' d~s- fluctuacoes 
!nutaveis da opini~. collocou-v~s.até. -acrma _do -p()4._8f-.· g~ver-: .• 
nainentaL Repres.entaes Srs . Mtl)Jstros e . Jutz.e.s, aqwllo ,·.se~ 
o .qri'e . nenhum. governo poded~ su})~is,tir! isto. é, :. a-;.; sobe rama . 
da jü_sfica . ·a· :magestade do· direi,tO;~o u~u~(). p_oder.:.:; .. que ~- dev_e . 
permanecer a.hsoltito em .uma deJ!IOCracra~. . . · · _ · ··· .~ .- . ~ 

Ha, portanto,.plenamente r.azao em propor~se-.yo!'lsa mstl:
tuicão á admiraéão dos povos e · de lo~var a _sabedor1a daqu_eU~s~ 
aue ~m ~eito ;desta CGirte Suprema o orgão dp poder Judiciaria. 
da.União.: .. •·· . . . ~ . - : .... ~- . :,: · · 

.. E'é po~··fsso ·que.vemos .inclinar:-se .ooní._respeitQ. toda "''"
a Naç!io Brasileira, diante de uma .autoridade que não -é .ba,-c•·, 
s.eada. ne_m, na fcrcn material 'ne.m: no fa~or .popular; ,p9.~éq~~_ : 
fundada: · apenas sobre a força moral_ da let ~ . Em · verdaue;· (J: . 
povo bra$il~i~o, não. J?oderia. ter .dado a .. prova , ~!t~S . ~().1!-~,i~'- _ 
e ente de .sua• prudenc_1a e de sua maturulade:;pohtlca.-do· que.:.o ·-· · 
prestigio _guasi re1i8'ioE!o. de eiüe .elle .rode'ía:. vo~so areaiiago·.~, • 
a deferencia ·com que. elle aceeita· vossas decisões~ ·. - ·., ' ~ 

Senlióres Ministros e Jui2es. . . . ~ ·. · '.- · : . 
· · O~lá pmntenhaes intactq :este prestigio. ·e .. esta: .:con!iariça . 

que são 'tãó necessaríos a realizacão da 'voSsa árdua . i:áreTn.~ j 
Possa.vossa·augusta assemhléa _ser para·_todó~.o ,sempre, a.-.ipert!!~ .•. ·. 
angút~r do edifício federal! Possam·.tambem 'os.'cidadãos· b'rs~ 
silei:ros· COI~t.inuâ~ a. co.m~reh~nder q_U{l a pãi~, a:;Prosperi~a.de', .a·.· 
prorria enstencta do·parz. dependem.fio respe;to ásJets:.· = : -

· .. ···Eu : estcu· certo: q~e vossos. _julgamEint:õs; . ·Tii.sp_i_rã:d()s, .. · pelo····c_' 
saber.c pela' pr.udencta, assegurarão:. âs geraÇões vindouras ;.li · ..... 
continu~dade ~ e p.~estabilid:ide do :direito, base. inabalav.~kçla :- --

. prosper1da.de ~ac10nab. · · · . _ · ., · · ·· · ' · · 
· .. :· 

... • ' 

O Sr. Pl'esid~~t«;~ - Aelia..:se 'sobte a mes~, urrl,7 raq· uerl~· . 
. mento que vae ser 1tdo. · · · · ~·· : ··. . - · ·. ·· · .. ·· · ·.. · . -.. ' -

E' lido, apoiado· e posto en:i· di~eussão. o. segnint~.<~: :: · ., :' . 

· ' - REQUER..TMEN'l'O 

N. -.45 
•, ~··t 

•. ~ :· 

I,. . • 

Requ~iro séjain .. - I'equisitada~ -~~·~j fu~r~~dio d~-~Me~ d~· · ... · 
-.- Camara; mfor~acõe~:ao. Poder . Exeóntivo,= Minist'erto da.Fa..-·: <·· 

zen da. as segumtes 'informações: · . · ·. .. ·.· .. ·. ·. ·· · , · 1 ,. . • : :. ·_ ;· 

, I 

.. · ' .... · . . ·. . . . . · '·" .··· . . . :-. . · ··: . ) ·: '/·:.••:,, 
. .. a) ~~ o Poder Exe~utivo dispenso~ 'à ComiJanliUi -Pro(lre8so · .:~ 

lnclustrtal de . pagar a:~·multa de· mil< (!~nto. e ;:'!Jinte;·êirico': cPritó$~--::. · 
a que a condemnara-o· Conselho' de~·Faiendà·;·i > ::· :, ·, _,.,,,,, ' . 0·; . . · 
•.. . b) quaes -os doe~entos,· par~eres, .. ccí~~n1Jt.a~ '~ ·é ~aritece:-~ ·/~ 
aent.e~ ··em que se . fundou o, ~q~er .~e~u.two · para• ·t;at.~-m~"'- ' ,~ , . 
p~nsa. .·.' _. · · ·· . · .:· , .. ··· ·.:c · "·~.- -; · :~. : .:;: ;-:. · 
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--_·-. --~~ --- .:t:C;~~t .: :~ '· ;:::~_('~{"(:;:;:_~;fh~:; : ~--- ~d:;SA'3-':L;~ '~i:,t_(-?'--::~~s?.-,r~;;;·~.:·--~:;:,1WB~f;~;, 
. ·- -- .· --.- SESS.'\0 . EM-~4: DE,$~ .DE--. f 920.:.· ,, .. ~~. ~s:t ·::: .... _.,.,, . : ~ . · 

. -.... 

:·_.~ .. . 
. · ... ~ 

"- pT · " f ; ._, ,tc-~ .. -- --~~·-rrcrwr· -- · · a · 1Jmstr · -~ -- ~ n ..,.;.__.. - -. 

. ,,.~,·~-t;~1~0~~~ 
.r;r_esêntatiti'S-~ dô :.Estadô;: ;t<iMs:i,;os;~ elementos;: dei:-maior ::effi..;: · --::· ~ ·.· ·' -. . . ... . 
ci~n~~:~~~~~?~~~~~~~:-~3~;s;~i~~l-~f~~f{j:~d~~~~~-~~r~;:--:,:: <:: :-. ·:_ ~: -
nadar: Rego::?.•,:MoriteiroU:;'e:· êri.contcilVàm :·quatro ' ;eX.:.'goV.ernadores , . . : ·· _·, 
do:.:· Estado'~· :sendo':.' · · ·é.t~tres~~;bs~;~s::;·ooroner: .-:A.ntônio~ Clemente _ -· .·: ·. ·: , . . : 
· Rfbeirof,BittenêourTI~:coronel'iJ'o~~CárdoêO·~. Rariiâtho'·J:ünior!•e :. : · · . ·; ·"' ': . .,: 

~íB\12&1iilfjiJ;!,4t~~ 
esse~.~car.lcato :;.e·;-:desmooalisado_;_, Governador.~1.:~Sr:;;:--,AJoantara" ··Ba~:·:,; :'ó(,,.,. r : ~-'; ::;::~·; 

. - -~~~;~:~J~~~%~-t~~~~~~l~~~~~~~fJ~t~~i~~~~~~~(-~};,;~·_::1;!i~~t~~ 
rta~._~Amtra·.t.ao·;~lado~'@o\ if.Dr;: .Woúigem': Luiz.':;:Ferrem.a;: ::aclla::v.a.r.~:; :,,;.::.·. _-,_. ·:~~~:~ 

i"J,~~~fj~lfi:~~-~~l~t~'l~~~'~ 
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O •resultado da eleição, realizada e~ :ú ·de·julhó; -foi pu:.: 
bUcado- fartamente. pelos · jornaes desta Capital, pelos da; ca'- , 
pital amazonense e pelos jornaes de quasi todos os · Estados 
qlie· teem correspondentes em Manáos. . · . . 
· Viu;;.se a fragorosa derrota · que~ soffreu-·o ST: .Senador· 
Rego .Mont~iro -nas urnas,'naquelle-dia. ·- · ·.:· - ··· 

,_Na- capital, ·s. Ex. não-. ehegOu~·a reunir um_ terco: da vo.;;.· .. 
· tacão do eleitorado, pois ·que o~ Sr.~Dr. Wortigerl:ló Luiz Fer':-. 
reka obteve mais de setecentos votos; 'O. Sr .. marecbál .ThaU'
r.r,aturgo ·de AZevedo. seiscentos: e ta:i:l.tos, ·e o Sr .. Senador. Rego 
Monteiro -conseguiu; creio, ·quatrocentos e sesseP,ta e 'tantos 
votos. . . · · 

~onde houve eleição -em todo o Estado, s; Ex~ foi aerrü.:; . _ 
tado. E·:~. prova mais signifícativa.da impopularidade do"Sr" 
Alcantara Bacellar. ·• l)atrono ··dessa can<:iiuatura, foi ·®e nq 
município onde ellc Bacellar .·viveu . e clinicou,. onde deVia~ 
'portanto,.- -ter, grande for.cl!-, isto --é, -~in Humaytá,"Ó r~sultadó 
roi este: Senador -Rego, Monteiro,. 58 votos; m.ar~chal.-Thª"U:ma,:c 
turgo de .. Azevedo, 14 votos; ])r. Wortig~r1l Luiz .. Ferrêíra, 
109 votos .. · ' _.- · ... •·,. . · - ·-- . .- ·. 

Este_s dados· eu os ·.estou colhen4o, Sr. ( Pr.esjdente, .no 
Di.arjo (Jfficiat do, .Estado~ . . em~ U!l1 'qna9ro de.·al?uração feita-· 
pelo ~ Sr;,Dr. José de Frélt_as. ·)rastos, .. Secretario · ' .Geral- do. 
Jilsf.ad() ... _•' · · . · ·· .. -· ':_- - ,.,__ · •· .:., .... _.-- ·• _.-.,_ · . .. ·:· ··· .. ·:· ··-·· 

.. . os : torreÍe:honaríq~ .do GÓv~rriâdb_r; ·.-não.·: quer~ndo~ . don- . 
fcssar a .derrota, não pp.blicava.m no!; •:oiornaes os resultados· 
parcellados· á ·propoi:çã~ qu_~ :'Vinhªm -·cl!1~.-:~nuiiiicip~os: .Sem _ 
escrupulos, · o· ,sr"- 0overJ?,ador;_ dispondo ... amda das areal:! -do 
Tbesouro. podendo por Isto mesmo · 'izer favores a am'lgos, 
occultando a, yerdadc ·do's ·fa"'c~os, collócândo .o< seu . interesse .. 
partidario -acima. dos P.levados · interesses .. do· Estado, - âeixava 
~I<.' pôr os seus adeptos ao corr.ente :das nego~iacões qlie_ aqui 
cntabolavamos,. ;no sentido de resolvet'-se mans..a e pacifica-· 
m~nte a questão . da S\.lCCe~süo, com resultados ·proveitosos . c 
praticas '{lara o Estado. · · · • -·. . . . 

· S .. Ex. illudia a boa fé dos seus correlegionarios, diz_endo · 
. que estava pre . .,tigiado li)ela politlca do centro; Q.ue tudo:cor..:. 

ria ás mil maravilhas; e qu~ · seria victoriosa a candidatura 
do Senador Rego Monteiro. c, uma vez ·que este fosse eleito, , 
teria de assumir o Governo .sem que ·ncnuhm obst.aeulo se 1he -
,c-ppnzesse. : . .. . · -- . . ; . __ " . 

Desta maneira consegn\:u influir no . seio. -da. sua: Assem
bléa, - c digo sua. Sr. Presidente, porque infelizmente no·· 
Amazon3.s ainda existem tres · assembléas• legislativas, ::Perten::. 
centes. a correntes~:politicas ·differen\es:- . ' ~ ·, ' - . . ' ./ . 

' Chegados · os resultados· ·cte ,todo~ ! os· múnicip"ios ··do -ointe: . .: 
dor, · feitas :: as :ictas nos baixos ~o , PalaCiCí::ruo Negro; :.para< 
onde vieram ,·.cariinbos·· ·e caiimbado'res (quero'-' ldiier '----" ;/r;a~ 

.. rirribos e t.abellia~s· ou escrivães)., de municipiós. :·do ·interior/ 
corril:>cça.'rarrl ' então .a .0 faiiia +ngrata :· d~-;forgicar =eleiÇão:' e>rer;o.:. 

. nhccimento .:que pudessem ·· vir< a: 'impressionar :_-o -resto da. 
'NaÇ.~<"ici. · · · · • ·· · ·· · - · · · _:_,: :_~ . . é • •• ·, • · 

;.~.: ... , .. , 
· .... · 
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. _ ... '·. : .. :4-;_ .• : .:·~--:· · ····t~~ ·.- ,~-<?~-:~ -;.· . . ·· .: -::.- :·--·r-':""·<'_~~:~ .. :··:·.~ .. · ,;=--~~~·;::~---~--~~ ;_· ... .. 

·•.· ·~. ·~~~ ~::'L:'"~~;~Q.:~t~;a ;.:31?;: •• · 
r.econhecürienoo·::de ·podêres :dó : Goveroador"~=··estava ~' ·sendo: .la-·-"·' =.· 
~:riida : ·e .. r.eceb~ndo ~ :assiinatur,as _-2-âe_- ·' Deputados~ denti:o-·:(fó:.,R~- · ,'=: ~ ;: · •. · • 

. làcio; :.antes;, niriitõ.:' antes' da:··~·data. -constitu:cional.::-~Eu, .=-p.orém, > · · · 
não qv.iz .dar ·.o brad,o de a,larJA&, ; não :q:U:í,z :~de]luriêiàr :: esse ,gra:.. - · · 

.. V.~ .. facto, p_el()S;_j O_rpae§;,;· OU ·. d~S~ :tribw;t,~; ~ porqu;~; . e:m:_:: 5~.: ;_"fX.a-:

. t~nqq· de: ui_!r.~~attim~do ·S()b~~ :p3aneira · ;rev.~u;~nt.e, -...I.l!Q: .. :I><>ssu!a . 
cl()cumentaçao segu.ra :eiQ.:,qu;e ··me puP,esse-, basea,:ç ~ p;).r~ ; art~~ - ... 
culài." tai .ácctis'aÇãq>. .. . . ·. • .. : :-:- · ·. ; -: · ·. · .· . .. <: :~ · · · . >; .·A:.camara: ~iae 'ver' a: car:ência, : ~àbso·luta· de ·esérupulos, .;;a 

. ineguálaveF.d'esfaçâtez . com ·que·, continua ·a- pro.ced.er·~ o· G-'o:Ver- ~ 
.ilàâor:do:.ESt.a<io 'do Amazonas, · c.om;attinencia·.·não só':á'a.dmi'"' 

. --~l:~J~!~~;_sf~~~~i:~T·~~~~~t~~· :,·q~ad~~ -·~.-~~it? :.\~~ié~~- -·~ · 
~ ·• · • .\:::::apuraêão: (jii eleição 'àe::Go,vernador, que i:iev·eria: rea'- _ 
lizar.-se· em . s de_ seteinbro. lã f 'eitã e. ·referendàdà Pelo sOOre~ · --,: . .. · . .. 
fario ·Geràl:d.o Estado, ··roi· publicada no· Di.ario_ Qf(iciat de ·- 2 . · ·. 
de . setembro;·' .e; .. para "c}1:ega:r ; a·' resultado: .fâyoraver ât) <: s~u> ·" .. 
_candidato~ .não . sómente· aí:Hi:rár:a,i:n .as ·àctas feitas .- no :porão db: ~ -~; •. :_:': · 

. Palaci'o _Rio Negro,• c.o.nio- ti,ve~am tai:J:ibem de desprezar~ todas , 

. · · :~~~~~~à~ --BJ-~~t:J'. :~~~~p-~~- :~~:<·:~~~~ .s:~u· -,~,a~~i,?~~. F·~t.. . ·.· .. ; . ·. >(~: 
.'Nos : municipiô.s; .. 'óndé ·.'o ·· .sr:.:: .-Bacellar,_não:: · podia ~:fuflúir :· , 

p~ra a· . remessa: a e. '·.•tabelliães ·:~e: ;:de'. caririibos : ·P.a.:ra; ·aúthen~1_car' . 
actas falsa,s,_-: elles. _.:..:.,_ perdõe:.;.fne,:'V :_,: :E~~-/ Sr. : Pr~sid~ri.té/ : .a · 
e.~ressã<?.. -~ deSàv-ergó~da:i:Oen,te; '.tiâo ~· áp.urár·a.m ·~-. resp~_.: .. : · 
·cuvas eleicões{ onde . 'obtivériios:'-fornudavêl ·maio fia':: . ·> ·: _;· -- ~~ :, 

Procederei àgo~~:ã· : á -.leitura .d·o ·qua.dro da apuraÇãÓ · f~Úa·· . 
volQ Secreb'ldo. -do ·. EstadQ-_ _lias. 'eleiçõ~s . de · gover-nador . . J)ia-.: · \ , . 
l'io ·. Official -:de · quintâ:reira,·:·2-·de:·:seteml5ro' de '1~20: · ·</ . _.,,. . -. ' 

, . . · ~secret"~ti~-: -~~ ,-~5~'d~-;.- . E!:ei~õ~s .para .Go~~~ri~~~-~; ~-
·Em cumprimento á portaria ·de ·S:. Ex~· o Sr. Dr·: Go~ 
·vernador, ··de :27 do Mrrerite,- faco saber q.Ue é ,.o se;.;: 
guintê o· _mappa demon~trativo . referente .... ás "seoeõês. : . . 

. eleitol'âes · ):lo·s·::_diff-ere:n~~s •. :muni.cipios ·do: Estado-.®e-•··_ · 
· · rem_e.tt~~~-· 3-'o ·:. __ Gav~rilador :~a~ .. la:-~~s- das.'· · eifJicõ-~s-: pro- ---. 

c.edidas n:o · dia · n .·de · j.ul'ho; constando . do mesmo os · · 
. ~ logárei; " eri:r'.:ID.ú~ furicc:iona;i~ain· essas secÇões,· O> numero r· ; . de ·votos . obtidos . pelós respêctfvos . ca·n~idàtos . e .. ·. bem: 

· -· · ·. asstm a~ : sêc.cões ;q1,1e ·. n~ ~nviarari;l essas · authenticàs.~ ·: . 

. :. ·:: Apura~~:>t"4~:-· s~ccão: 'Gymn~s~:; ·taao _.-O~i-eritai; ' ond~>-,, .-: . .. 
_obt~Y~ :maiória o Sr~ , n:iarechaJ~ Thaumaturgo,' ô. -resultado ·.fõt ·• · . . .. · . ·."· 
·este;: : ;~ego -~qnteit~: : to; : Tl;latitnaturgci> . 31 ; · :Wortigern Lu i?.~: · ·· '·.· ·.<:;n 

"t~~~f~~~~~~~l~~~t}J~t!~~ff~~~~~~Í,Ú;j:,fi 
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ANNAES .DA CAMARA 
\ 

dendo por esse motivo ser o resultado dessas 2i secÇões in-' 
cluidó n0 presente mappu.:~> Quer dizer~ rião :se. apuraram· 
as eleições da CapitaL · . . · · · · · · ·· · > ·· .. 

.. Adiante, ..:no Baixo A.mazçnas, Barreirinha, Urucutuba e 
Silves, bem' como Labrea, no Purús, municipios on<le o Go~ 
'ferno nã.o logrou votaç.[o alguma -inseriram a mesma -notá: 
«Não foram enviadas actas ao Governador do Estado.~ - ·-· -

A.,"''ra,. 'conserváram aqui alguns municii!ios; 'Onde tive
mos maioria; mas .o certo; é que, desapparecida a votação da-

_. quelles· em ~relação aos· quaes elles dão 'a desculpa de não :té~ 
rem ·sido enviadas as actas ao Governador, ficava af.inál o 
desembargador- Rego. Monteiro figurando como o ele~to; o que 
ê uma farça flagrante, conforme estou evidenciárrdo~ -

DispC!"isando-:me .de _.outras ex;plic:u;ões, ctesnooessar.ilaS 
depois _ do 'que acabo de rapi-damente assignalar, apresenw -á 
Camara o quadro que é o seguinte; · · · · 

I , 

_! 

' 

·.-·' 
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_ . Pareee ··confirmada; não admi ttir a máis ligei+a · <lonte s~ 
tação, _·:a: =noticia qúe~ me .. nlandavam os meus -correligionarios, 
por ;telegramma:; de- haver sido ' a. apuracão ·'-das eleições fé~ta. 
eom antecedeneia nos 'baixos oo palacio ·Rio -Negro, e =con
firmada, , digo~= por 'êsse··_despacbo~ .·· transmitti do a mim; ··e . .creio 
que· aos __ demai~ representantes do,·Estapo, .. em 5 de setembro; 
ás 1l. horas e · 25 minútos -da ma.rihã, por oito Deputa<l-os á 
propria asseinbléà -do Govêrnadôl': ' :. > -- - · . - · _· - • 

_ . 4:CÇI~~nicamós ·a v.- 'EX, - qri~ -fomos impedidos 
de. :penetrar. no .l)aco da Assembléa por força .:policial, • 
QUe : occupa, desde h ontem, á noite, él-predh respectivo, . 
Requisitámos o. salão do :(>aço Municipal, pa-r:i éffectuar ~ 
a sessão de -reconhecimento dO Governa-dor· eleito. Re
Speitosa& · -Sa1ld~ões. ·· - .José ·. 'Tapajoz .. · ~ Castro é-' 
Costa. - Ma'l"iq Nery. ---.:. Lúciano Pereira. -Adriano .. · 
Jorge . . ,_· )oão Cain.ara .. . ~· A.chilles Be?)ilacq·ua . ....:.., .Vir.:. , 
gilio B_á'l'~osa; ~: _ . _ : . · · · · · · · 

· .. No mesmo ·düi; re-cebia eu; ~ proyaveimente tambem ore~-
cebiam os meus. collegas de· représénta~ãri._ o seguinte tele-
gramma, passado ás 3 horas e 15 minutos: . . 

... ··.:··. "_•--' ·:·:·+ . .' .. _····,~.---.' .. ~"" -_ :, ; --· ·-=-· --;· ~ . ··.:_ ~-

. «rlnpedidos- entrar ~. ediffcio Ás~emblé~, .. requ-isiÜID:os 
Paco Municipal;. ·fermos a;ft. 2°.-ao.· R.egilnerito ~ Int~I'nO, .· 

.·e, de aeeôrdo ·eoni..ó art.<39, § '1"; da Constituiçãodo· · 
E$tado, e so, ·Iettra.a, d() Regimento :rnterno-, quê' per-

. . mittem .á .a,p.u~:ação da. .,e_leição-&e GoVernado!' com qual-
_quer · nl!mero de.·. Deputados· preséntes; .effectuámós .rf 
apuracão, . colhendo o _seguinte resultado: Wortigern 
Luiz Ferreira,· 2. 062 votos; ··desembargador -Cesar. do. 
Rego Monteiro,.·!. 740 votos·; marechal Gregorio Tha-u .. 
maturgo ·de AZevedo, ·t:us votos. ·Em face d(l -resul!. 
tado, proclamámos eleito e. reconhecido Governador do 
Est!ldó;_ ,para o periodo de. 1921--1921!; o Dr. Wortigern . 
Luiz Ferreira. Saudações.: ,__ Jo8é · Tapajoz,. Presi:--- · · 
<iente • .........; Castro e aosta, :t• Secretario., ~Mario Nery, -
2°. Secretario. ~ Luciano. Pe1'ei1'a. -·Adriano Jorge: 

' - JotJ.o Cama1'a. - A-chilles 'B.evitacqua, - Virgilio. 
B.ar:bosa., · · _ 

. . ~. 

~ · ... 

."\. 

.. ~.:. .... 

. ~- -

. ..... ·· 

I 

. - · - ' • - - . . ,- - • J .. --.o Stt;: DoRvAL. PoRTo -'- 'Tambem recebi esse despacho e . 
imn1ediatamente -respondi, em telegramma-circular, :dirigido ~ 
aos . · tr_es primeiros. signatarios, isto .é, Srs. José. Tapajoz, 
Ca~tro e Çosta. e ·Mario Nezor. -~ · _ - . / . 
·.. 0: sn:, EPHIGENio,·~E SAL.LES ~ :t.ambem d.e( re!>:i>osta aos ·· 
mesmos::' ·. :. ' . - ·, · ~-- ···· ·. --·- - ,, _~ -_._ . · .-: .• :.,· '-

--·Ora, si,' de .facto; _o · Gov~rnador -·.do : Estad<l tivesse .-a. 
maioria.. que -apregôa: si' os- trabalhos ·hotivessem·'c.orrido le.
gal~enle, .. as portas da ,Asseinhléa aberUI,s; côm .garantiaipor: .· 

.. ::_~·- :: · :_· . .----~ · -- ···_.= ... . - < ---:~ --- - -l-r~.: .. :·:_ .; .. _ ... ·--- ·--- .. ·:.:·-.·.; '. -·--~~-· · ~ J~.· ·::.- · =Jr ·· . .-- ~.\~ -:~ ... : 
. ... -. ·-

·- ·-
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ANNAES ·D . .\ CAMARA 

parte das autoridades políeiaes · do Estado, por qúe rrio t.1vo 
essa maioria impM-iria a ent.rada dos oito Deputados da mi--
noria ? · ·· 

O que era racional é que concedessem a sua entrada; 
que déssem essa permissão, si é que já não tinha sido feita a 
apurac,ão: e naluralmente porque .iá o havia -sido, é que não . 
deixaram entrar esses oilo Deputados na u.sscmbléa governista, 
os quaes, certo, darjam o brado de alarme, uma vez que . 
:Vissem á apuraÇão já ·feita e assignada a acta fcrgicada no 
porão do palacio Rio Negro. 

Depois. ainda tive conhecimento do facto. e só venho de
nunciai-o da tribuna agora, porque recebi uin telPgramma ·a 
mim transmitti<lo, em data <.lP. 1.7 deste, . pelo mdto honrado 
v ice-presidente <lo dir ect:orio do meu partido,' Sr. · coronel 
Bernardo Azevedo da Silva Ramos, que me communicou o 
~~guinie : ! · 

«A Reo.cção publica um protesto judicial d~ mi
noria da assembléa governista contra as. vio-lenc1as <lo 
Governador Bacellar no dia 5 -d-e setembro . Cordiaes 
saudações. - Bernardo Ramos.» 

Mesmo assim, guardei" corta reserva porque podia haver 
(não quero fazer injustiça aos meus amigos} podia haver al

guma paixão parti daria e tendencia na informação; mas, na 
manhã de 22 -deste. deparou-se-me no brilhante orgão- de pu-· 
lllir.idade desta Capital - Gazeta de Noticias - um tele...: 
gramma, via Pará,· inserto no mesmo com os titulo::;: «A sue- . 
cessão governamental do Amazonas - Ainda as manifosta
(:ões M marechal Thaumalurgo - Sua partida para o Rio». 

Si bem que ·não este.; a de accôrd~ com as conclusões doesse 
tr.lcgrammn, todavia rJio vem corroborar a affirmativa cons
tante do despacho telcg-raphico. a que acnbo de referir-me. 

Eis a local, · cu.ia epigTnphc já li: 
. , t . 

«RCcf\bcmos honiem o segu ml t>· tclcg-ramma: 

«Belém. ' 20 - Lemos o telegramma do Sr. Ba
c~llar pedindo ao Presidente da Rcpublica .forca federal 
p ura gat•anlir o rcconhcoimcnlo d'O candidato delle, 
am<':H:aclo p~los ·r:.u~lidarios do marechal ·Thaumaturgo. 
E' uma oynica allega~5o. Os anügos ·õo marechal, acon
selhados. sempre foram barreirá defensiva dos inimi
gns d~ Bacellar, ·cvi l ando a . deposição do gov~rno cri· 
niino,;o. · · · ·· 

~\('cciando ·que o povo obrigue a Assembléa a re
conhecer o marechal 'fhauinaturgo, o Sr. Bacellar 
rN~-orrcu . á cn.Tumnia , illudindo o Presidente c solici
fnndoo força. 'C:crrado o Nlífi('ío. impediu o ingresso. á . 
assistcncia. · · · 
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. A acta do re~.:onhecünento foi lavr'ada ·na vespcl'a 
e· renovàda no dia seguinte, na ausencia acon::;elhada 
do secretario Virgilio Ramos, substituído pelo. suppl~n-· 
te \Valdemar Pedrosa. . 

As photographías mostram ·ror~as · .enlbaladas e 
ruas de:;ertas. Sentinella á entrada 'do edificio. l<"oi 
uma :sessão funebre. 

O marechal Thaumaturg0 protestou con,1 documen,..; 
tos contra actas falsificmdas e furtos· de votos, altcran

. do a sua victoria. Ha 7 45 der.Harâc;ões de eleitores com 
:seUi:i respectivos títulos. em podet· do marechal.. 

Foí um contraste o reconhecimento · solemne do 
· Congresso Legal assistido por numerosas familias, as-.. 
::;ignando. a acta 264 pessons de destaque. 

Grande massa pópúlar foi felicitar o marecha.t . 
em sua residencia, offerecen.ào-lhe o retrato. 

O marechal embarcou hoje a.c'Ompanhado de grande 
· ouda popular· desde s~a residencia até a bordo do Acr~. 
reinando calma, t.estemunha,da pelo chefe de policia e 
diversas autoridades. ·l?allarm. diversos orado~s, res..:. 
pondendo, o marechal,. despedindo-se, cercaõ.o. de mui
tas familias. (Assignado) , . - ReO.accão· do Amazonas.» 

; ,I • 

Ot·a, Sr. Presidente, :tndas às vezes ·que' tenho opportu
nid<ade de me referir ao honrado e illustre :Sr. Senador· Rego 
l\Ionteiro, faço-o, com justiça, dizendo a·chal-:o digno de exer
cei· qualquer mandato na Republica.· Homem competente, niO
rigcrado e lwncsto, todavia, para o momento do Amazonas 
S. Ex. de maneira alguma poderia servir, caso tivesse sido· 
clei.to, porque em tempos, infelizmente, S. Ex. foi viotima 
de uma enferimade que o privou da vontade. S: Ex. não tem 
-por isso m.esmo um dos elementos essenciacs para. q1,1e as ini
ciativas proprias, na gestão. dos putllicos 'negocias, s.e verifi
quem. Quero di:ier - seria. S. Ex. ur.n ,governador gover
nado. . .. . . · · , · ._ . 

. Seria um !;tomem talh~dó para diriiir 0 utro qualquer Es
tado da Republica onde houvesse normalidade, pacificação po
litica, onde não · existíssem âs difficullladcs financeiras com 
que está a h;raços o.Estad'0 do Amazonas no momento. Entre 
muitos outros, G_oyaz, por exemplo; que é um Estado· perfei
tamente· organizado, teria em S. -Ex. um ·magnifico go:ver
nador, pois· que se acharia alli sem entcrurage,. sosinho, á dis
tancia dos outros moradores do Amazona§, que poderi~m pre-
judicar a sua administração.. ' . 

. o: que não resta duvida, Sr: Presidente, é qúe s. E:x:.: 
não foi eleito par~: assumir: o governo all).azOn{mse, ·no prelid 
tra'Va~o a _14 de JUlho_ u~tr~o, nem foi recnhecido, . segunóo 
as e:x;Ige~mas· da C.onstituiçao, no dia 5 de seteinbro. Outros 
comp_anheiros ·ue:r'epresentação, certo,. CJ:uando ·~cipportul!-o.; sa:...;. 
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berã<> secundar esta minba ae<;ão, que é patríotica, que é de- ·. · 
fensiva dos interesses do Estado, e eom muito inais brilho, 
com muito m·ais eloquencia, com muito ma)s proprieàade do 
que o humilde orador, quer nesta. quer na outra Casa do. Con
gresso, onde nós temos como alliados da nossa causa os SI."s •. 
Senadores Lopes Gonçalves e Silverio Nery. 

Confio, .e.ntt·etanto, no patriotismo do Sr ~- Presidente da 
.R~publica, no patriotismo dos proceres republicaqos, afím 
de que se restabelec:.a no Amazonas o regimen legal, de fórma 
a sahirem em definitivo desse terreno de opereta em que 
estão, neste momento, col!ocadas e debatidas as questões po
liLico-adminístra.tivas ' <lo infeliz Estac;lo que · aqui humilde-
mente repr esento.. · 

· O SR. CoSTA- REGO - Representa brilhantemente. (Apoia
dos ue-raes. J 

Espero que antes de 1 de janeiro seja essa questão so
i:.Jccionada, para que não assuma o. Governo do Estado, como 
por facto consumado, quem não for eleito e reconhec~do. 

Dizer-se Governador eleito e reconhecido, sem o ser, 
realmente, nada. significa, porquanto Jacques Lobandy tam
bem foi imperador do ·-Sahara e Brezet presidente da r epu
blica de Cou:nany, e, entretanto, Bunea aqueHe imperou no 
Sahara e jámais este presidiu os destinos Counany. . 

Conto com O' patriotismo <ie todos os elementos prepon:
derantes da Republiea, no sentido de ser alli, .para felicidade · 
do Amazonas.,. restabelecido o regimen da legalidade. (Muito 
bem; m·t,ito 'oem. O oN111t:Jr é cumprimentado.) . . · 

o Sr. Presidente - Tem a palavra· o Sr. Nicanor Nasci-
mento. (Pausa.) • 

Não está presente . 
. Achando-se desfalcada. a Commíssão de Poderes; para to

mar conhecimento das eleições dos Estados do Pará e Minas 
Geraes, nomeio, para substitutó ar.t-hoc do Sr. Lamounier 
Godofreào, que. não. poderá tomar parte nos estudos . das elei
QÕes ,de Minas, o Sr. Reitor de Souza e, para. substituir in
terinamente os Srs .. Luiz Xavier, .rosé Roberto e Ilercu:lano 
Pa.rga, os Srs. Rodrigues Maehado, Antonio Vicente e ~rvasfD' 
Fioravanti. · 

Não ha mais oradores inscriptos. 
·Si mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar da pala

vra na hora destinada aG expediente, vae se passar á ordem -
do dia . (Pausa. ) · 

- / 

Comparecem mais os Srs. Souza Castro, Bento de Mi
randa. Prado Lopes, Pires Rebello. Armando Burlamaqui, Tho-· 
rnaz Aecio1y,- Frederico· Borges, José Aligusto, Alberto Mara
nhão, GQnzaga M~ranhâo. Cot~rêa de Britto, Luiz S:i:lveira. Deo-. 
da!o Mata, Octa yto Mangabe1ra, . C~tro R~ello; João Manga~_ .. 
be1ra, José Mar.,1a, 1\~anoel · ~oD.Jardi.m, Nicanor Nascünento ·. 
José de Moraes, VeriSsimo de Me~lo, Ma:t:ta MachadO RibeirÓ 

I . ' 

' . 

-·· 
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Junqueira, Francisco Vallâdare·s, J'osé Bonifaclo, Moreira 
Brandão~ Vaz .de Mello, Salles Junior, Prudente de M11raes Fi-
lho, Eloy Chaves, . Sampaio Yidal; .Arnolpho Anvedo, C,!3lso· , 
Bayma, João. Simplicio e Marcal Escobar_ (35) . . . . -· 

Deixam de oomparecel:' O:S Srs. Arthur . Collares Mo
reira, Felix Pacheco, Juven!lll Lamaitine, Annibal Toledo, 
Octacilio ·de ·Albuquerque, Monteiro de Souza, Ch.ermont ~e 

. Miranda, Herculano Parga, Luiz Domingues, José Bar.reto, 
Aggripino Azevedo, João Cabral, Hermino Ba.rroso, Thomaz 
Cavalcanti, Hdefonso Albano; Cunh·a Lima; Oscar Soares, So~ 
lotl- de Lucena, João Elysio, Balthazar P.ereira, Antonio VI
cente, Eduardo Tavares, Gervasio Fioravante, Arnaldo Bastos, 
Pereira de Lyra, Pegro Corrêa. Tudano- Campello, Aristarcho 
Lopé-s, N.atalicio Camboim, A1fredo de Maya, Miguel P.al.IX\eir,a, 
l\'lendouca Martins, Manoel Nobre, Pedr{) Lâgo, Lauro "fil!as 
Boas, Pires de Carvalho, Mari:o Hermes, Leoncio Galrão, 
Ulla.ldino de Assis, Arlindo Fragoso, Seabra Filho, A:t~lindo 
Leone, Torquato Moreira, Rodrigues~· Lima, Ubaldo Rama
lhete, Octavio da Rocha Miranda, Azurém · Furtado, 5albes 
Filho,, Ari,stides Qai.re, Vicente Piragibe, Raul :Barroso; No
rival de Freitas, Leng'l"uber Filll.o, José l'oleniino, Azeved() 
Sod!"é, Mace<Cfo· Soares, João Guima·rães, Themistocles de Al
me~da., Buarque de Nazarsth, Ramíro Brag-a, Raul. Fernandes, 
Mario de Paula, Mauricio de Lacer.da •. Teixeira Brandão, Josê 
Gc;nçalves,. Augusto de Lima, Albertina .Drummonà, ·Silveira 
Brum, Eniilio Jardim, Gomes Lima; Landul!p.ho .de Magalhães, 
AnLero Bote~ho, La.mounier .. GQdofred'O; Josino _de .Arauj.o. 
Fau'SfJo Ferraz, Valdomiro de Magalbães, Al~or. PJ~ata, H;o.no
-rato .Alvas, Caro. mo · P~a.tes, Mello Frànco, Raul Cardoso, Oar
lo~ Gareia, Oincinato Braga, Barros. Penteado, Marcolino Ba.r-

. réto, João de Faria, Pedro Costa, Manoel ViHaboim,. Ramoo 
Caiado, Ayres da Silva, TullQ. Jayme, Pereira Leite, Costa 
M.arques, Luiz Xavier, Abd'on Baptista, Pereira de- '0Hve1ra, "" 
Eugenio MiiiiJer, Alvaro Baptista, Gomeréin<lo Ribas, Evarisro 
Amaral, Augusto Pest;an:a, Alcides Maya, ·Nabuco de Gouvêa, 
Flo-res iia. Cunha, Barbooa .Gonçalves e· CarlOIS Maximiliano 
_(!06}. - . 

ORDEM DO DIA 

. ·~ Sr. -Presidente - A li~ta. de presença aocusa o compa-
parectmento de·. iOO Sr.s. Deputados. ' . - - · 

. Não ha numero pa.l'a .se · proceder ás· vota;ções das mate
rias que se aoham sobr~ . a mesa e das constantes da oroem. 
do dia> . · · ~ · . . 

· _ Hav:en~o mater.ia,\ur~ente e votação d~e o~~amento,. a se~
sao. se pro1íOngaM ate s~1s :e um quartD, e,·. ~1. for necessar10, . 
suspenderei a mesma a.fun de agua:rdar o oorripareéLmeDJto de . 
Deputados em ninnerQ sufficiente ·para. as .noss.1.s- deliber·a-ções. · · ·· · · · ··. 

\ 
'· 

·.; 
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Acl1a-~c ::;O}Íre a ú1e:sa um pr.ojccto ua Commissão de Con
stilui~iio e- :J usti~,;a que, pelo· Re;;ímento, é con:;iderado mate-. 
ria ut·g-cutc . 

O proj e do ·~ o :;cguin l e : 
i 

I 

N . 426 - 1 920 
' 

J>roro~ta uocmnenle rt. a::lual sessão legislativa até o dia :; de 
novcmú,·o CliJ conente an1w 

. O Con:;resso Nacional decreta·: 

:\!·f.ig-o unico. Fica r-ovamcnle p1:orogaiJa 'a actual sessão 
l egislttliva alé o dia R >!c novembro ·do corrente anno . 

J • • • • 

· Sala da.s Comrnissóes, 23. de setembro de 1.920. - Cmiha. 
Jlcu·Juvlo. Presidcnle. - Gorner~indo Ribas. ~ José Bm-reto. 
- A rli11do Leoni. - José nonij'acio. - 1lfarçaL de Escoba?' . -'
illcll•J Pranco . -· A rnolpho Azevedo. 

O Sr· . .Presidente ;_ Está em discussão o artigo u uico do 
!)r o .i e e .te n. ;i.'26, ~i c 1920. 

· O Sr:. Paúlo de · Frontin ( · ) -- Pedi' a Ilalavra, Sr . . Pr'e
':> idcntc, sobre o J>ro.iecto em discussão, para fo~mular uma 
emenda que vou submetler á ~onsideração dos 'meus honrados 
~olle~a~. · · · · ·· · · · 

_, _\ Caní:ira sabe que devemos proceder á apuração da 
cll'i<,:.iio d~ Vice- Presidente da Republica, que ~e verificará 
:provav.clmcnl.e na ~egunda -quinzena de outubro . Nestas con.:. 
-dições púde ser levantada a duvida .que Já_ tem sido mais de 
11ma vez suscitada ~ e no Senado tive opportunidade dé as:-
si:::lir a uma disrussão a este respeito - quando f:uncciona (} 
Congresso não podem funccionar· isoladamente Senado e ;Ca- · 
mara . . 

SP.i que as intcr.pre-tações a eSt(.' respeito são varias; mas 
C!m i odo o caso é melhor evitar os jnconveníentes que. poaem 
advir d<':>.sas int('.rprctações, que deb:ar a questão 0m aber to . 

Assim, r.u proporia. com_o emenda que, .em Jogar de se .pro
ro~lll~ al·~ 3 de novembro, sejam 'prorogacas at0. 3 c!C'. drzcmbro. 
o· (]UI\. pr.tmiltirá, portanto; passar· sem d}ivida o per iodo Pm 

· {)Uc fnncdona o Gongt·esso e terminada essa apuração, .e!>la
. riamos ain<la em prorogaoão. proseguindo, assim, os trabalhos 
ela Cam.arn e do Senaao . (Muito bern; ·muito bem .. : · 

. . - t . 

('•) Este d iscurso não foi 'revisto pelo orador . 
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v'éin á_ Mesa e é ·"lida, posta coDJu~tal!J.ente em~~i~u~s~o::t\, · . 
segu.iiite · . . • . . ·,,_c ... _\' ._ . .. 

..... .. ._ ' • I _. ~·~ •• 

. . ,-:. . ·. - . - : -. . . . - -
· - - Emerula ao p~:ojecto. n. 4,2!D de. 4920 

• Qnde s·e inz :/ 

-3 de novembr~. diga~se ~ 3.-J~ : d~i~riiliio. 
Sálá' das ses~ifs,' ú 'de. seteinbrd' .de I 1920. _, Paulo -~~ 

Frm~tüi: . .. _ . · I · . . , . 

· , : Encerrada> a .discu5são.:•um~· d~ artigo Uni<!O .do -projec;t.o . -
D. <42Õ, Qe 1920, fica adiai:lâ a: VO:f,af}ão> . 

·._ .. _.~.'_·~ .. ' . .'/ •• ·_,.. ~ ..... ~: •. , . . ~ -·1. .:· ·; .,'., · ·... • • 

· ô · sr. · .Presici.ente ·...,.-_.Devo .,obser.Var á •_Qá.mara que; ·pelo 
art._·212, §_4",· {i<F·actiJ.~l RegipieJtt"Q;w.esmo'd:Jr~nte :o jun~cio-:
namen:tci.;d(r Congresso; .a Çamara-:·pOZJ.~r:á.reuJ..Ur-se .• Et funcc10nar 
sepãradãméii:te. >~ .. ; .. · ·. •< · . . <'~;; · . . : :\, . ':. : . . : : ' .. 

O ~ 4J dlz:.. <~:Quâi:l.dô o -Coriàr~Ss(J.'Nâefonal.~stiv~r fu_necio.l· 
nando,. poderá a Camara do~ Deputa-dos _ reahzar, separada- · 

· mente_!. SE)Sspe~ :~aQr~iP.~;)i~s,_ ;·~lll-_l:lO.!'~,A!~~~e~te~~~ : · ··· ~ · · 
· Sao .estas;as···observa~e.s que. m~- :eum,pr:Ia.~~a.ze~ ·an~e ·as 

cionsideraoões' ,que···ªcabam d.e· se_r ,:àüduúda~ :pelo !Íl.Obi·e.J?epu~ .• 
ta do, péll). 'Di~tri~,to E'ederàl, · Q ~·. :·c!'l.~'\l~ó A e :lf.l:?JJ.tin.... · · •· , . 

O Sn-. PÁu-io-ÓÊ FRONTrN -0 Senado~póde não ter a niesmii :,! 
disposícão·reginientaL : ._: .•. : ... ~ : ,,:_ ~ . : : ,· :·':' ..... · . . :. ,- · 

Encerr.a.oo a 2": ·.discusSão _ (;los.)u'ts ;·~ .. ,:1~: 'e· ,2° -do_ proj e~~o 
n. 3li3, de 1920, _a:brindo:·Q>C~édit(f .. ;espécial de 938$709.- para 
p3gamento a Leovigildo~ dé'.Càrv~o;ficarido·a.di~da a·votacão. 

2• discussãO do .pro.iectô .. -Ii;_·345, de.-1920, ··abrindo· o.·cre:
dito _especial: de· 4:150$ __ para: P~i:lntQao maj.or.Arthur. ,Xa~ 
vier :Moreira· e · capitão· ·José.LOurdéà G;uiinarãés Padilha. ,. · ·· 

. Entrâ';émUiacussãó' o art·~ ·':t~~ -~. :-~c.- .. ~ ·· ' . :· · · 

qu~ ~~~~i~~~~ ~-,~~~~~~~·-~:~~~~~:~~es~~:~~--~e~e~·a . :. 
E' lida~ apoíadâ. e· enviada :Ccorliliiissãl>' de ·'Finàncas a; ·.se.:.. , · 

guiu:·:-~;::,~~~;;;=;;. __ 
2
_.-•. -..•. •·_·_ •. ·._).t.•.: .• _i_.·_ci~~-:.·.:_t_f_ ... _ •. ·_~_-_1_ ••• __ ._d._::_·:;i~ ·_: .: _· '.' 

.~::. ·~- := :"'· ~_.:: --.: · ~ . ~ · ~· F -~-~~.-·: -: ·:_·;.~:~~r-·· ... ·.·:'>.;.j·~~ 

Fieâ_ o_ ~~iêrno::k~~~tiii~~;:~~~~~~~;: ~.(~~·;:a·:dria.ri~ia~ · · ·: 
de ses~en~:oonto~ réis·J)6r'·~(kilqili~tros:da,,e:strã4á:ôe :rOOa.gem .... ·.·. 
-da empreza Auto ',Yial.iãó . Se.rgi~ .ã··r.azão.'deid.Qlis':éo.ntos· por · .. 
kilDmetró; .. ®ma·:~u:X:iliQ•' ·~>eons"f.f~oo· dá;·~citdá:de~.·roruig~m 
de Estan.cia:a~Sãlgàdo,. rio- Estâdó. -de :Sergipe: .;,.::;~ 1 oãit Mé~.f';.;,: .- . 

·. c.~.~~-~?f _· . . :· .. _· ·.· ... : .>::/,~ , -s :~~{ ·t ··_·_· . ~ - -~~r~x?.::;~:7.-.. ::i .~ --•. ~, · · ~ · · ,. 
. . --~:-··; •.. ·:--;;. : . . ~ ... ·: ..• . .; .. , .. 

,~... .. ~ -- ; 
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Í\NNAES DA C.~~\. .' . •. 
.. ·:;. ·.··- - ·~·- . 

- ~} 

. • 

Encerrada a 2~ diSCUssãOdOS arts. 1.0 e 2P do proj-é'ct() nli:-
.merO 345, de .1.920, ficando · adiada a 'vot~cão _até que a .refe~ 

_ri da Commissão dê parecer sobre a emenda offereGida . 
.Encerrada a 2• discussão dos arts. 1° .e 2• do projecto .nu

mero 399, . de~~ i 920, abrindo o credito especial de 6: , .691:$510; 
, para pagamento a F'elippe ~onteiro de Barros, ficando-a~iada 
a votacão. . . . · · . ·' : · · 

Encerradà a 2• discussão dos arts. 1" e z• ·do projecto nu.: 
mero 401, ·de 1920, abrindo ·o credito especial de 138:539$324, 
ouro. para. entrega ao Gov~rio do Maranhão ·da importancia 
correspondente á ta.."ta de 2 '?'o, ouro,. ficando adiada ·a vo-
tação. · · . ... · 
· · P discussão do prójecto n: 37 A,. de 1920, permittind9 
em águas da R.epublica a rêde «Traineiras:. e. as argolas «Sar-
9inheiras~. segundo condições que estabelece; com parecer 
favoravel da Commissão · de . Marinha e Guerra; ·· 

Encerrada e adiada .a votação. . . . . -; ... . 
3~ discussão do projecto n. 365 A, de 1920; .mandando se.:. 

· parar da secção de reparo de obras da Casa da. Mpeda, :a se_.·, 
cçã0 de clectrioidade. . · 

. -

, O Sr~~ . Presiden:te ·~ Acha-se sobre .a ·mesa. UII1a emenda 
que vàe ser lida. · · . . . . 

E' Üda, apoiada e posta conjuntamente em discussão a ·se_. 
guin~e , . · · . · · · · 

EMENDA .\0 PROJECTO N. ~65 A, . DE J920. 

.. ·;,(3• discussãof 

Ao art. 2~ .--- sui>iid.IDa-se. . . . 
•. Sala das sessÕes, ·24 .de setembro de 1920 ::~ Rib~ir6 Jun~ · 

_queir«~ _ · · ·· · ' · · · .. ' · · 

Encerra.â.a. a .3-A discussão · do ·proje.cto. n. à65· A, :de ·1920, . 
. c adiada a votacão, até que a tespectiva. Co!DDlis5ão dê pare~er· 

sobre a emenda offerec1da. .. · · · 

.. O S~. Presidente- Erlstindo .fuateria lirgente para d~li~ · 
:beraoão • eni virtude do que dispõe o art. 214: do Reginiênto, 
suspendo a sessão por 2~ ·IXtinutos, afim' <ie aguardar .. o ~ori:t
parecimento de ·-iDeputados em numero· sUffieiente pará as vo., 

. t~ções. · . .· .. .. ·: . : . · : · · : · . · . . · : . 
(Suspende~se. a sessão, 48.·· .fJf. horas e 2.5 minutos:) ·· · . .. · .. 
(A's 14 luwas e 45 minutos, o Sr • . BUerUJ. BrandãO~ Presi--

dente,-reasstl.me â cadei:ra . d:a Pf'eiidencia.} · · ·• · · · · · 
. . ' ' ~ . ·, __ ._ --- ~ . ·. . ' , . _· : . . ., .. . : . . ... ~ ._ .. 

o sr~.· Presidente __, Reabre-se .. a sesSão. : ·-:. .. ·>: .. -· 
-Co(llparecem ainda os Srs: Cesar·:Vergueiros·e Carlos ·Pé-

nafiel .(2). · . · ·•· · : . ·. · .- .... . : . - ·.- ·: . 
! J -- ~ · . ··~· ·:·; ··~~.: •• •• ~· 

_ .. ' . ..:._ ~ .. ... 
'. 

. ; .. 
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SESS-~0 EM 2LDE" .SETEMBRO ~E .1920 

. ,·. ' ' 

. . o .·· sr_ Presi<i'ente - Até este momento ;se .a~}l~m pr~~en- · 
tes 102·Srs .. Deputados; · · · · .... . 

Nã·o·:_h~ -.. nti~-~ro ._p_àfa_-·as_ v_ó'taçQes.·_.- ·-_. 1 • ··· _ 

'Esgotadas as _materias ~m- discussão vou· leva,ntar a sessão •. 
des'igri.ando ·para ·amaD:hã, a seguinte . . 

-
.·ORDEM; po·.iHA 

·-:.· -. 

: ·võtação do pr.ojeeto·n::_ ,_426, de 1920, prorogando, · no~a
mente. ã actual sessão legislativa. _até·. o dia.-.3 "de novembro do · 
corrente anno· {com emênda) (discussãó ~nica,); .. -;· · ... -

.· Votaçã6 cio 13rojecto _n: 105 B.,J:ie. 192"o, IÍX~dc· a :despezá 
do Minist.erio· das Relações Exteriores para o eiereicio de , 
1921 ( 3~· discussão)_; . · - · ·.- ,-. . ~-

Votação: ·do .. projécto n ., 225 A, .de 119120, de ,S"enado, auto·:"' 
rizando o Govgrnó a coilstr~~ oú a adcrtiirir .-edificios _;pa~a , 
séde . das legações e embaixadas do Brasil, no .. exterior; . e_om ,:_ 
:Parecer- e emenda :da. Cc:r$lisSão:·de ,Finanças :cs•.· ~scrissão).;_-. :-

. ' .· ._. . . ·.- - _· '," -- :··_ -... ·,- ' :- '. ' '"': - · .. '~ . ~ - ·_: . _. , ; '·• '" ' ' ' . :. . ' ~ :-· ., . 
.. Votação. da- ei!lenda dó -Senado, ~ao projecto n::· 54;. ,ée.> . ~ 

t916, da ·çâ:rnara; .·.éreando, no·Ministerio .da · ;:.1\.gricultura, o '" : 
serviço flore~t::il .do· BrasH;_;_com parecer .da ' Commissãc:. Espe,- -~ · 
ciàl de Codigo Florestal tt'a:voravel á _emenda (yide · projecto: ·. · 
n. 383; de 1920) .: (9-iscussão uilica) ; · · . :r . · 

I -·· •· . . ..•. . . .• --. , , , . , . 

. Votaca6 cto · vrojec~o n.'.-~36t, de 1920, creando (l·cari:;ô de :
engenheirô ·arBhitee,to no .. e5criptório de ·obras do · Ministerio. · · · -
da Jnstiçà; com par~cer favorável: dà Çqinmissão' d~ · JDn~as· · · · · 
(3A discussão); · · · ' ' -- . . ---· · . . : · · ···· · 

.Vc-t~cão 'âo ·projeeto n .. 271 A, de -i92o; _ãutodi'and.6~ o 
credito-de 450 :OOO$i supple~entar - ás. )•ubricas 6 e· 8; parte 
material do. orçafuento vigente do ,Ministerio:,da ·Justiça>e Ne- .. . -.· 
gocios :rn:teriores; ·c:om,•pareceF ·favoravél da: . ·com:missao{de 
F~nal!Çà~ '{i~ dis~ussãe>)·; · :. . : :' :. ·. · · ::: ·.' :r-, ,-; · < ·· ' : ···• 

.. Vçtação dó>projecto n·. 289 A, de .1929~ declarándo .de uU- . . - .. 
Hdad~ _ publica a :Associação .do.~Coii:nnercio Industria ·; ·:e < La-. ' :· 
voura de Barbacena:; cciip. p~ecer favoravel da collllriissão :de 
Constituiçi:j.o e Justiça ( P discussão); . .. , ·. · · . . -· 

· ~v~taçã~ ,ao :projécto ·P.;. 3.s7i 'de :;t. g2·o,' ·abó.ridd Q ::érêd.ito es-:. 
pec1al ·de 30~978$491, · para ·pa~eilt~;;:;.n capitão;. tenente·-Dr .. · 

.' 

. _, .,: ,·, 

:Olavo _- L~i,z- Vianna (2~·di_scussãor; .-_ . . · ·:··:· ... ··~ : .. . . _ 

es~;i~\~?e0,f.~J·=·~-~6i~-~~6~rf~~:~~~~~~2:_~f4~:~~~f:i~~~ -;__._,~ ·-~-·-:i .. :-~":•:,:';\ 
t~mdn·e_Itp ;o .pesso~k_d_o sel'Y.JCO :; de,esertp~uraçao por,,.par;-,: -~· .. · ·,:._;;; 

ttdas dobrad"' • (2• diroussãO); ••.·•. :<> j - • •·. ': . ; ;.;; 7 . '· -~C. '•i ;t\\l~ 
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-;~ ~·· ' t • 

I· 
· ._ ' - . . 

!Soo ANN.Ai!:s DA GAMARÃ 
} . 

- : - ·'Votação do projecto +1'· 402, ·de i920, abrindo ó cre~to 
supplementar de 80:000$' á verba 34• dó orçamento :vigente---ao . 
1\Huister.io da Fazenda (2~ discussão); · 

Votação do -projecto · n. · 4()3, de. 1920, abrindo o credito 
de 2!J, :759$466', _ supl)lenieiitar á verba 16a do orçamento vi-
t;ente do Mini$ter io da Fazenda (2• discussão) ; ·: . 

Votação do ·projecto n.344, ·de 1920; abrindo o credito 
especial de 2$:761$259, para ·pagamento de gratificà.Ções . a 
docentes e '· preparadores- da. Escola Militar (3• discussão); 

' ·Votação _ do projecto n. 290 ~ de 1920, considerando de 
utilidáde ·publiéa a "~cadeni.ia d~. ·Conimercio de · Juiz d~ Fór~; 
com. parecer- favor~l · ca Coliimíssão · de Cbnstit~ição e ·Jus-
tiça· (3a. discussão); · 

Votacãô- do projecto n. 260, de 1·920; abrindo -o credito 
suppiement-ar de 56 :950$, á verba ~s·) do · orcameritp .da Fa
zenda do corrente ex:erclCio; com parecer d~ -Comfuissã.o de . 
:Finanças. favoravel á. emenda para ser destacada, consti,tuindo 
projeclo ;em separado (vide projecto n. 260 A, . de 1920} (3" 
discussão) ~ · . · · · · · 1 t 

.Votação do projecto n •. 340, de 1920, abrindo o credito , 
especial .de 797 :62·1$477, pará oonéertos e· acquisicão _de · ~na~ 
terial fluctu~te <le diversas alfàpdegas;·_ com pà'recer- da_ Com
missão de F~ancas sobre ~ a ·emendá em 3• discusSão (vide 
projecto n. ;3.}(J A, de 1920) (3• discussão) _; · · .. 

VotaQão ·do projecto n. - ~04, · de:·i920, eonsiderando prO...: · 
movido a ·capitão, o 1., te-nente Carlos de Andrade Neves, 
morto-. na França; com parecer fa:_voravel das __ Comniissões de 
Marinha e Guerra e de Finanças (1 .. . discussão); ·· · -. · · 

Votação . do .projecto :_n·, 343, .de- 1~20, abrindo o . credito .. 
. especial de 938$709, para pagamento ·a Leovigildo· de Carvallio 
· (:2•· discussã.ó); ·, · · · · · · - · 

Votação d~ projeeto ri. ~ ·. 399, de :19.20, abrindo ô cr.edii.o 
especial de 6:691$&10,· para rpagamento-·a Felippe Monteiro de 
Barros (2• diScussão); · ... · · · 

- Votação do projecto n ." 401', de 1920, abrindo. o. credito · 
especial de _ 138:539$324, . ouro, para. entrega ao governô:,.do 
Ma,ranhão,...,.dá. i.mporta:rieià. ·correspondente á. tal:a de 2 ·:o/ci, 
ouro (2• mscussão); :. - . · . . . · · . ·-1 

Votação ·do _pr_Qjecto n. · B7-A, de 1920> permtttinQ.o ·. ~m · 
aguas ·aa Republiea~ a rêde __ crraineiràs~ e·: as argôlas <$ar:
dinheiras:i>, segundõ ·.-condições .que .estabelece; · -éom parecer 

· fa:voravel da Coriuiüssão de Mar.ilihâ ·e Guerra e. eménda (i_ a: 
disrussão) · · · , - · - .--_-_ .·. ·. -::·· ~, ~ 

> - . - . . I-' "') 

-· Votação t!.o réq1,1erimento n. i2.: tle ·-t920,. do Sr. Mliilrtçici · 
de Lacerda, pedindo·· a public~cão _do_ documento 'sohr.e .a. ·que-· 

· ·stã_o de"Lambary; . . : . · · · ·. · ·· -- ·· ·· · -· 

-. ·. -. 
. . 

· - ... . ·· ... ··- ~ : ':-; 

' ' . -~# : .• - .•.. 
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SESSÃO EM· '25 DE SETEM13RO DE !920 . . . 

votacão do requerimehto- .ll ~ .tS,- de " 19~0. dti .. Sr, ·_Mauricio · 
de Lacerda indagando, da -prisão de operarias, por oéCàsião. -da. 
chegada. do Rei Alberto; · 

. · V ()ta,ção. do reql.leriwento n_, : A4, de f. ~?O, do .. Sr, ~aurieio 
de Lacerda, sobre condecorações de bras1le1ros pelos ~OV(I!1lOS ·· 
estrangeiros; · ' -, · . ; 

Votacão do requerimento n. 1,5, de :1.920, do Sr. Nicano~.-: 
~a.seimen"to:· <Pedindo i'llfdrinace'õs .·de ",di®el!sa d'e:_ multa _ ái 
Companbia Pros-resso Ind.astrial do J3ras~l; · . . . _ · 

. _sa :discussão do, PrOj~to ri" • . ,21s;: de 192.0; estendendo ás 
emprer.as· ou ~ompanllf3.'>, que _se organizarem no _paiz,. ;para 
exploração da_ índustria IQet(lllurgica, ós favores estabel~ci:- · 
dos na lei n. 3. 991 , do corrente ·anno; · 

2a discussão do. projecto n. 4no, de 1920, abrindo: o ... cre..:.. 
dito especial d_e, 5 :3$4$531; · pára JHigainel)to a D; JE)s_uiila da./ 
Cruz RondeUL · 

· Le~·anta.-se.'-~ sessão _ás N: horas e 5Q'minutgs •. 

. r 

i 03~ :SESS~í\0, . El\f 2fi -:u)1] ~T,ml\{13fl.() :P","e; :l~2Q 
PRESm.EN-cú. no ,!:m. ·B."lJENo':BR..~-ID-~o,· PRE_S~ENTE ·. ' .. . 

A's f3 · hoi;as eô~pã:recem. :ós· Srs. Buen() Brandão, A~tb.ú.l(' • 
'<!ollares Moreira; Octacilio de Albuquerque, Ephigenio de ~al
Ies,_ Costa. '_\.~~go. Dorva,l·- P.· .qrt9,· Antol).'iÇl _NO !in! .. ei.·r~t. l)iQnysio 
l~entm;, Praao Lope,;s, Cunha. MaCchado, José Bál'Teto,. R-odrig-qes 
Macl!ado; Pire~ "Rel;>ello, João. ClllJral, MariMo ··de ··Andrape, 
'Thomaz· Roqrigue:3, · Vice1;1te-_Sabo~, ':J;'hotn,az Aec_i.çly, .. Qsorio 
de P.aiva;:Ereder~co Borges, Affonso Barafa, Cunhà ,I;ima, .Sp-,. -
.lon de · LpGeiia; · Sirné..â.o Leal, · J-O~o :B;lysio, -G·ongagâ;. Mara,nhão;
Eduardo . 'fava~resr .. QQrrêa · 9-e Britto; . Ale~a.ndrino da:: Rocha, 
Pereira de Lyrà, ·Aristarciho Lopes, Julio--de Mello, 'Luiz ·• Sil- ,_ 
veira, J oão ~!enezos, Roc,lrigues Dc~ia; Leoncio Galr.ão, Ra:uf 
Alves, Rodrigues Lim~, Eugenio -To!ll'inho, Lefio Velloso, A.n-· 
tonio Aguirre~ Heitor de Souza~ Sampaio Corrêa, Paulo Froln..., 
tin. Mendes Taváres, .- vicente P.~ragíb(:l; Râ.ui Barroso,· Manôel 
Reis, -:Teixeira. Brandão~ .To:~é. A-lves;-~ José , Gonçalves, '-Aú.gusto ·· 
<lP: Lima:. Matta Ma-chado, Ribeiro· J"pnquejra, ·Se~na, -F.igú_éiredo, 
!.andulpho de. Magal,hães, ·qailon de Andrade, Zoroa.Stt:o :Alva
ll'enga, Franç.iscó'_ Bressane;. ~aul Sf<;' FranCisco ~aoliéllo; cJay-::
me Gomes,. Mano~l -Fulgencc1o,. Edga-r do da .-Ç:t,mha, ·,Mello Franco;·. 
Carlos ·Garcü1, Ferreira Braga, :V&iga<M;ira-ildã.;c PaliDeira Rip
per, .Tosé· Lobo, Arnolpho Azevedo.,. Olegario PJntó; Sevcr.iano 
~fa.Tques; · ·ottoni ·Maciel, Luiz. Banthólomeü,: · João. Pe·rnêtta,' 
Celso Baym:a:, :Alvaro Bapt"ista:; · Ma.roâl de -Esco}:)ar;•:oct.avío.Ro-.. 
c h a e _Carlos Maxi_miliano ( 81) - · · · ~ · · · · :· · 

.. ' 
' . ;~ . _:-; 

.. ."~ • ~··- .• _....__.,':" . 'c '- ·•. 

-. 

I. 
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: ~. ·: _~· 

o Sr. ·Presidente - A lista :de .presenca aceusa o ~tri~ · · 
parecimento .de 81 'Srs. _Deputados. · 

Abre-se a sessão. 

O Sr. Costa Rego (supplente, servindo ck 2• Secretb:rioy 
procede á leit-ura da acta da sessão ;iDtecedente, a: qual, e, . 
sem observações, approvada. 

o Sr. Presidente - Passa-se á leitura do ·expediente. -. , .. . . . 
. O SI:. Ephigenio -de Salles (ru1Jl}Zente, servindo tJ,e 1• Se._ 
C7'etario) proe-OOe â l~itura do seguinte · · · . · · 

Officios: 
EXPEDJ;ENTE 

o 

Do Sr. i" Secretario ·do · Senado, de 24 do carente, c~IJI
munl.cando que aqtiella Casa do Congresso Nacional não :pôde 
àar. assentimento á proposição desta Camara, concedendo a 
uma companbia nacional·ou estrangeira a <ionstrucção, uso e 
goso .de . uma estrada de ferro que. partindo de Fortaleza. 

.fosse encontrar em Icó· com o ramal ·da -Estrada de Ferro de 
Baturité. - Ao archivo. · · 

Do MilÍisterio da Viac-ão e Obras Publicas, de· 23 do cor-
, rente, enviando as s~guint.es · · 

Sr. 1 o Eecretario da Canlà~a dos Deput,ados --'- Satisfa
zendo o pedido contido em vosso· officio ri : 112;_ de· ~29 .de 
junho proximo 'passado, lenho a ho'Il,r"a def paSsar 1ás :vossas 
mãos o . parecer 'da Inspectoria Federal de Navegação, . com o 
qual m e conform(), sobre o projecto que autoriza a abe-x:tura 
dCl' concurrencia :publica para o estabelecimento de :uma linha 
de viação marítima entre o P..io de Janeiro e Nitheroy. 

Saude e ·fraternidade . . - J. Pires .. tio Rio. 

. I . • 

Inspectori~ Federal de Navega ção - Ministerio iia ·Via:... 
l}ão e Obras Publicas _; N·. 905 - .Rio de Janeiro, 4 de se:-: 

. tcmbi-o de i92G-. · · · .... 

Exmo. -Sr. Ministro da Viação. e Obras Publicas ~. De 
ordem de ·y. · ~x , me foi ·remettido, ., para que esta · inspe- . 
ctoria se pronuncie a respeito, o Officio da Camara dos Depu
tadós àcompanhaco do avulso conteP.do o p~ojecto. n. · 575, de 
1'919,· que. autoriza · o GoVerno. a abrir concurrencia publica.. 

· para · o estabelectinento de ··uma linha de viação maritima, 
entre Rio de .J.aneiro e· Nithe_roy. · 
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Não é· preciso, alongar-me sobre. a utilidade qüe tal pro
jecto. representã, tal · a ··evidencia_ da: necessi<iade urgente de ser 
melhorãdo o aetuaL systema de· eommtinioacãn: existente. Dos 
detalhes que esclarecem r:ertos pontos do projecto, penso que 
alguns- podem. ser desde· já alterados e outras exig€mcias que 
nãO "estão feitas; podem e devem, de accõrdo com· o· que a. 

pratica ensinai', · ser _introduzidas, por occasião da. redacção 
final das· clausulas da concurrencia ~ · 

. Assim é que, não me parece ófferecer vantagem alguma 
para. o publico a· disposição final.Ca lettra c, parecendo, ao 
contl.'ario, ser conveniente qu.e o ·ingresso- na 1~ clas$e só:.. 
mente sejà permittido. ás ·pessoas ·decentemente. vestidas· e 
que não conduzam -v'olumes que possam encommodar os outros · 
passageiros. A n~ttra e .. deve ser alteràda, ;porqUanto os meios. 
de salvaÇão dev(}m corresponder :á' lotação maxima dos pa&
sageiros, accresei'da ·dos tripulantes; A: lettra f deve ser mo
dificada,. porque sã(! necessarips no minimo dous .homens para ~. 
arrUtr ·üm esealer ·em.: caso. ürgehte~ . - · . · . · · · · 

FinaJmeilte~' a ultima.·disp.osicão'. éontida sob a Iettra k, 
é superfh;ta,·pÔrqueos ;serv-ícos.'qu~_-forem contractados, terã:o 
de ser fisoali~ados :por ·esta in~ectoria, por força ào..:..seU: re-
gulamento;_. em ·vigor. ,. · · 

S~ud~ ·e fr~te~dade. :-~ F~ecÚrico éesa;. Burlamaqui# 
inspector federal. ·CPnfere, em i7-9-920. ~ F. FurtmtoReis, 
3u offieiaL :VistQ/eril -17-9.::.920. ·.:....:.. O. de Fig1t-eiredo, dire- . 
ctor de -secção. - A. quem .fez a -requisição. · ' 

Teiegl'~~~a·: -.· : · · · 

Varrúriha,. 24 ·setembro.·--:. Presidente Camara Depu~ados 
- Rio ::.:....· Liga 'Operaria Varginense organização representa
tiva proletariado · sul Minas protesto energicamente approv'l
ção projectc- Adolpbo Gordo, · attentado liberdade pensamento .. · 
~ .. Inteirada. 

·E' lido. e fica sobre a. mesa, até ulterior deliberação; um 
:nrojeéto do S'r. · Dorv~l Porto -~ outros. . 

" E'. lido o vae a imprimir ~ seguinte 

N. 28 -.1920 

lndefaré o ~êqu.el'itnento .em ~:Ue ·ser~{;,m- Leme da: Silvà e 
m,ttros pedem concessão pa:ra -uma estrada: de ferro de 
PereiTQ.S ,a Jaboticabal: .. · • · .... · .. 

. . . ~ . 

Sel-af.im Le~e. _éla Silva e Antonio ·4-1níer1riélo:;::, Y:<mcalves · . 
Pedem a concessao de uma estrada de ferro entre Pereiras, . · . . ·' . . ' ' . ·. -. ' ; . ~- . 

~ ; ~ ~ ..... ~ 

:-1-: 

. -· . . 

',, :+.:·. 

, . ... _:: 
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' "·· 

))onto da Sorocabana Rai~way, ~-· !1 cidad~ ~e · : Jaboticabal no 
Paraná mediante ·garanba de· jUrOS, prlVIleglO de ~Qna; ·e 
outros 'favores. · De accôrdo cem o Ministerio · da Viacão ·. e 
Obras Publicas e a Inspectoria Federal das Estradas, achamos 
que a concessão pedida não merece deferimento, · porql).a:nto~ 
além de pre.iudicar a União, offende os direi~s da Scro_eabana 
Railway e as clausulas. do decreto n. 6. 623, de 29 de _ ~o~to 
de 1907. · · 

. Sala das CoiDIJiissões, 10 de julho de 19!-i. - -Aurelio 
Amori_m. Presid"ente. - Balthazar Pereira, Relafor . -Simõ"es 
Lopes. -- Pereira Braga. · 
. . A Commissão de Financas, havendo tomádo conheciment o 

do requerimento em que Serafirn Leme da Silva e Antonio 
Almeir·indQ Gonçalves pedem concessão de · uma estrada de 
ferro que, partindo da estaç.ão de Pereiras, _I' na ' Estrada de 
Ferro Scrocabana, vá :ter a Jaboticabal, n·q Estado do Paraná; 
com garantia de juros sobre o capital empregado até 30:000$, 
por kilometrb; e tendo mais tomado conhecimento do parecer 
sobre o assumJ?to, emittiôo pela . digna. Commissão· de Obràs 
~ublicas, acceita os termos desse parecer,. que_ ·conclue -pelo 
indr.ferimento da petição, pois está de inteiro· a_ccôrdo com. os 
motivos. apresentados pela inesma Commissão de Obras Pu-- · 
~lica, :Para -justificar aquelle· indefeHmento ~ . _ ·_ 
..: Sala das Commissões, 24 de setembro de 1920 :- - Carlos . 
de Campos, Presidente. - Sampaio. Corrêa. Relator. .,....-- Cin- · 
cinato Bro.aa. - Celso Bayma. - Octavio Rocha. - l osino de 
Araujo. -- ?tamiro Brana. -:- BaUha%ar Perei'l'a. · ·. · · 

São successivamentc lidos e vão· a imprin;tir _ os _ se-:
guintef!_ 

PROJECTOS 

N . 168 A.- 1920 

Determina que os of(iciaes do Exercito, que não contavam "3o 
annos de se-rviço effectivo, compul$!lfi.os ao entrar em 
c:r-C.Cução o decreto n. l2.800, de l9/8, terão a patente e o 
soldo dos postos im.mediatamente superiores; com pare

. cer (a'!)oravel das Comm.Usões de Marinha e Guerra e de 
Finanças. ' 

(Do Senado) 
il 

O presente .projecto de lei, vindo do SeiJ.ado d& -Repu
hlica, determina que os officiaes do~Exereito que n§o ·conta
vam trinta annos de serviço effectivo, compulsados. ao -enfiar 
em execucão o d~reto n . . 12.8QO, de 8 de janeiro de .,i9i8,

·terão a patente e o soldo dos _postos .. immediatamente su-:-
periores. · · ·· · · 
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. · .A /~edida .tende a e:rlender ~ b.enefioio < constante do 
art. 55·dàleLn.•Sc.454, âe 6 :de janeiro de 1918, atodos quan
tos, .em':_ virtude dil. diminuicão de .dous annos na idade para 
a .oozn.p:Wsoria, foram reformados, ao- entrar em vigor o re-
ferido · decreto. ·, . · . . .. · · . . 

De ·facto, os officiaes qué contav:tm trinta. ou·-mais..,annos 
de_ servieo .effectivo, em virtude da . disposit;ão:. contida no · 
art. 55 citado, forBJD reformados • no posto superior e os. que 
contando com menor - tempo-, ·embora ·colhidos· dentro da · rj,
ducl}ã.o de dous anno§ na idade para. a compulsoria, não
fruiram de igual compensação.- . · · · · . 

· ·. Si · o·. ~scopo do -dispositivo em questão foss.e recompensar 
o· maior numero de annos-·de .. serviço sem levar em -linha de 
conta. a reducção· do tempo para a compul~oria, facil.ltando, 

. pov ~pio a accumtilação de ·qtiot~s, nada restaria a obje
ctar~ mas ··sendo o ·seu cunho .excepcional dal' compensà(lão 
pelo praso .diminuido, que alterou , a .. perspectiva de dil'eito 
que, .ezn igualda,de· de condicões, a lei anterior a todos garan
tia, o favor : n'ão podia perder a feição geral e devo:ria abran
ger todos quantos foram, por effeito ·da lei noVa e sua imme
dil!-ta _execução, attingidos pela< reforma. · · · · · 

. ~·Inspirações s~periores d~ alto inter.esse tiacional terão 
aconselM.do a· proxidencía re~txictiva, I!laS .em face· do direito. 
a desigualdade nas relações jurídicas· · perfeit.amênte seme
lhantes, não ·se :Compadece com o .espírito Je justiça e aberra 
dos :Principias. da eqti.itJade. . , ·. ; o: . · · , . · . · ' . . 

· · -- Por isso; .a-:Commissão de ,Marinha e Guerra, adaptando . 
. c' .pnoject-d-vindó .do Senaâo, o reoomnienda_ á approvação da. 
Camara dos Srs; D~putados. . · · · · 

Sala das sessões, .12 de agosto de j.920. - Simeáo Leal. • 
Presidente. - Ottoni Maciel~ R~lator.' -·Antonio Nogueira. -
Ozorio de Paiva. - Joaquim OsOM~o. - Se-veriano Marques. 
- Salles Filho. · 

PARECER 

O projecto . do Senado n.- 226, _de. 26 de julho do cor~ 
rente anno, ora subínettido 110. parecer desta Co_mmissio, é 
uma medida de ·equidade. , . 
. ·, Assim .o entendeu tambein a douta -commissão de Mari.:.. 

-nha e· Guerra, · que, · por unaqiinidã.de .de seus membros, em 
·bem elaborado parecer, ó· recommendou ao·· voto ·da Camara. · 

··De facto, visa· o projecto tornar· extensivos os favores do 
art. 55 da. lei_ 3. 454, de 6-:de janeiro~ de 1918 aos officiaes ào 
1;;:xercito, .que, _com'menos de .30 ::~.nnõs de .. effectivo .exercicio, 

- foram compulsados ao" entrar . em· execucãO , o · decreto nu-
. ~e~o. 12.-800, d~ 8 áe janeiro dó mesmo aunô, ' em .virtude. do • 

i . 

· quallhes foram diminuidos dous annos na idadé, para effr3it-o 
d"ê,. coinpulsoria. · ·: · · · · · · · .. • . "' 

., 
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. . , "R 
O citado art. 55 favoreceu, com a reforma no posto su• 

perior, .apenas os officiaes que contavam 30 annos ·de servico 
activo. Os que c.om pouco menos dessa idade, colhll:los, en
t.retanto, como os primeiros, pelo decreto .de reducção de dous 
s.nnos, ficaram, com clamorosa. injustiça,. ao desamparo desse. 
beneficio. · ,.. . 

. E' evidente que ponderoso motivo de ordem tecbnica 
snggeriu o decreto de reducção da idade para éffeito de com~ 
pulsaria; e como re-paração a direitos preteridos, direitos que 

·e lei anteri.or a todos garantia, proveiu o citado art. 55 da lei 
3. -1.54, que a todos deve beneficiar·. • · 

Accresce que, em face de tal dispositivo, !oram benefi
_c.iados exáctamente os officiaes que menos careci3.m. de .fa:... 
vores -- os officiaes superiores, pois contando mais de 30 
annos de serviço haviam attingido a altos postos, percebendo, 
portanto, vencimentos mais av,ultados. ·. · . · · · 

Nem importa tão justa reparação em pesado onus ao . 
c:rario publico, certo que a despeza accrescida orça em.· 
24:000$, differença de soldo a fayorde 19 officiaes: um ca
pitão, onze primeiros tenentes e sete segundos tenentes. -

Nestas conçlições, é de parecer a ·commissão de Finan
(:.as seja o mesmo projecto approvado .. 

Sala- das Commissões, 10 de s~temllró .de 1920. ·....;.. -CarlOs 
de Campos, Presidente. -.Souza :Castro, Relator. -'- ,Octavio 
Rocha. _;_ Alberto Maranhão . .....;.; Celso Bayma. __,. Pacheco 
1Vendes. - Antt,nio Cartos-, vencido, por entender que a má_ 
situaoão das finanças .publicas não comporta favores como o 
de que trata-o·-projeeto. -Sampaio Corrêa. --:--- BaZthazar -Pe
reira. 

, PROJECTO N. 168, DE -1920 . I 

O Congresso Nacional decretá: 

Art. 1.~ Os officiaes do Exercito que não contavam 30 
annos de effectivo exercicio e foram compulsados ào . entrar, 
em execução o decreto n. 12.300, de 8 de janeiro. de· 1918, 
reduzindo de dous annos a idade para a reforma compulsoria, 
terão, a contar da data désta lei, ·a ·patente· e 'O soldo_, <los 
postos· immediatamente superiores; observada quant-O ao_ mais 
a legislação vigente. · 

Açt. 2.0 Para o pagamento do · sello das. novas patentes 
serão levadas em conta as jmportan-eias já pagas pelas pa
tentes de reforma anteriormente expedidas. 

· Art. -3.0 Revogam-se as disposições .em contrario. 
. Senaáo Féderal, 27 de julho de 1920 . .......-.Antonio .·Fran

Cl-8CO de. Azeredo, ·Vice-Presidente. - Manoel de Alencar 
. Guimarães, 1 o Secretario. - Pedro da Cunha Pedrosa 2° Se-

cretario. ' · · - · , 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 2410012015 14:21- Página 7 de 65 

SESSÃO EM 25. DE SETEMBRO DE 1920 . 501 

N. 20~ A. - f920 

Fi:ca a despeza do Mínisterio da Marinha para. o -ea:erciCio de 
4 .9'2-1, com o pa:recer .da. · Commissoo df! Finanças. sobre as 
eme'ndas .apresentadas ·.em. 2 duc.ussao~ 

A' v~rba g•: 
Combustív:ei! · 
4lA.ccrescente-se: inclusive experiencías para o emprego 

de carvão naei<,>nal, e augmente-:-.se ·a ;rerba para 5. 000 :QOO$~. 
. Rio de Jâneiro,. 20 de agosto de 1920.· ~ PauiQ de 

Frontin: 

F õ-ra ·desnecessari~> hisisti·r sobre a relev~noia . da qb.estãó 
a que se .prende a. .emenda; ·. . · . · .. · • · ~ . 

Bastará, por um . lado, r~fJectir sobre . a· quaO:t ida,d.e de · 
caTvão que .a Marinha consome · annualmente, e agora pelos 
preços 'elevapos, para não. dizer espant~sos·.(e décU:plo dos qUe 
:vigoravam .. ba alguns annos).; e a ,que ·Já, temos. feito referen~ 
cia ; ou considerar, ·por outro :lado .- e que ainda é de. m~ 
vulto -a situaÇão que nos agua;rda, sei em .guerra, ou mesmo 
na paz, nos faltar o supprimento: do ~arvão extrang~iro, :a que 
;vive subordinàda a .:nossa fróta, . .:....... para ,que.,dahise :(}ónclua, 
..sem, esforço nenhum .cl'e :deduccão, .o alcance, com que se im
põe, pa'fa a .Marinha, ·O empr.ego, ou adaptaçã·o, · do :carbo;n.o 
<las nossas ·jazídas, ·no todQ, ou ao -menos ·em parte, .o ,que 'se 
;vai toFnando, felizmen:t,e; .dia ,; a,. ,dia, mais JW~ivel, . ás:.: suas . 
:necessidades. . . · . \ · . . ·: · . · 

.E' certo :quê o Governo,".para. empregar, pela :consigna- .. 
ção · ~Con;lbustivel~, ·,da ·verbà n. 9, ·o carvão nac'ional, evi,den
t~m·ente · não . precisa de . nenhuma palavra, .. sobre o assumpto, 
no· texto da lei;: porque ·a dotação é destinada á compra, dos 
<:ombustiv~s- - carvão, 'lenha; · oleo,. gazolina, ·etc. .- ·'óe que 
:necessite. a Marinha, .sem .cl.esig:o.;aoão ~e quaJauer .~elles •. 
. !\1al .. não h a, ·entretanto, em qué se à:dopre . a suggestão· . da. 
emenda,. que _valerá, quan.do nada, como . a · expresã:o . de . um 
vp;o 4o. Congr~S<!· · e.stim'IM~do ·a. a~~o do .E:x:eçqtivo~ cjá· em
·Penhada na soluçao dê·um problema, a .que .se h~;.: de modo 
tão directo; irite'resses ·tão altos· do Brasil . ·· · · ·. · · · · ' · 

Quanto á·:elevac;<ão,• para, ' cinco ni.il; da. verba, , de . quatro · 
mil col;i,tos;· que figura : no : proj ecto, . aliás,. augmeiitada, d& mil 
contos, sobre o quantitativo da ·proposta, ·<rue ·se límitára· a · 
tres mil, . a Commissão de Finanças, émbora n~o : reptit~ exa.,- I . 

ger ada .· a .: estimativa . da. emê~d~, se;. incli~a; -t~avia, :a · .con- ~·: · · 
cordar ·com o parecer da admimstracao, no .senbdo de manter, _· • 
não os ai~arismQ.S da. prol)osta:, .mas a . so~a · . do . .projecto. · 
.que ·reforçou; :como · VUO!JS, ~a ·xmportancia:. de . mll oon~os, 
-2quelles algarismos~. ·. - . . · ·· · 

. ~ · ·~ ,· : ... . 

i . 

... 
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tos ~ • . ·- . - 1 --~ 
ANNAES DA CAMAl'I.A 

Isto posto, em consequenoia, . opina a coimnissão que -s~ 
approve em lagar da. emenda supra, respeitando-lhe, com
tudo, o objectiva. 'P:rincipal, o substitutiva que ~e ~egue: 

Ao art. 1. 0 (verba. 8-) acarescente.-se, depois da. palavn 
-Comhustivel-4(f;nclusive experiencias, o-q ensaios, para 9 
.emprego do carvão na-cionab ' 

EMENlÚ.S DA COM:MISSÃO ·. 

A CommissãÓ de · Financas, ao elaborar _o :Pro:jecto, fi
. xando as despezas da .Marinha .para o anno VIndouro, teve a 
~reoccu:pação de orga:nizar um _plano orçamenta.r.io, que . cor
respondesse l~almente ao que, de facto, :no minill,lO, se des-
tpenderá. no exercicio. · _ 

As cifras ,'(}a ;proposta do·· Governo, comquanto nao tra
tasse, por assim dizer, a Comf9-issã.o, de i~iciati'va. de .ordem 
alguma, limitando-se ao custeiO dos serVIços ordmar10s do 
.departamento naval, -ascenderam., d~sde logo, de alguns .mi
lhares de ·contos, gue, constasse ou não do oroamento, se. ha
:veriam, por força, de gastar, conforme então demonstramos. 

Ha muito, é certo, qu~ro elam..e contra o qu,e se clhama ~ 
o peso morto das despezas ·militares. Mas, por outra. ~parte, 
o bom senso nos estará a indiear. que, 'emquanto os povos .não 
se desarmarem, ou não se adaptar o processo da regulação 
dos -armamentos p·or conveníos ·que acaso se ·celebrem entre , 
~u1 nacões interessadas no aasumpto, não ha de ser o Brasil 
quem se deva; só -elle, distinguir;· como exc'epção, no ~bandono 
dos seus elementos de defesa; tanto· mais quando a verdade· 
que claramente se impõe a quem, mesmo de· leve, examine a 
situação, llelo menos, das esquadras armadas pava a guerra, 
é. a de que o nosso paiz não .chega,, com ei'feito, a acompa
nhar; sequal'~ os seus vi.sinhos, estando mesmo longe de se
guil-os lia proporção, que conservam, entre os· seus recursos 
financeiros, ou as suas populações, e. a sua fort}a no mar. 

De tal .arte .. que as. despeza:s da. Ma-rinha - a. menos que 
cerremos, imp-rudentemente, as vistas á .evidencia .. dós :en-· 
oargos, das responsabilidades, dos deveres,-®e peia.m logi
camente, no que toca á defesa:naval, .. sobrl'! a naoão brasileira. 
no. aontinente e no mundo - hã:o de preponder para· subir; 
que não para baixar, por mais que se concilie, o que será, 
2-té certo ponto; possível, por artifícios de diversas ordens, : 
eom as necessidades dos problemas, do pessoal~e do material. 
o creterio da sã. economia, o que equivale ·a dizer do -rendi:.. 
menta maximo,-no traQado e n.o emprego das verbas.. ·. . . 

!>- Commissão d_e Financas, e ,como ella, o Congresso, teem 
segmdo o bom cammho de, no que entende com a organizacão 
c' os servicos da. nossa defesa, ~m ~rra, como no mar,· admiWr; · 
em regra, para base, os alvitres .. do Podet.::_Executivo, mais 
CO!,llpetente, sem -duvida, .-pelO' proprio. caracter de suas, fun
ccoes, para prOipôr as medidas, ·que o mom·ento, .ou as cir.,.. 
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cumstancia~, permittam, aconselhem, ou, em cez:tos casos.. 
1mponham. Ainda agora, as principaes · ell}e~das, ahás, de-pe
quena. im:p·Ortancta, · que passa a Comrmssao a offereoer á 
proposição de orçamento, são de suggestão do Gov.ern!l, sendo 
que . a referente aos effeetivos, não se re.duz propriamente, 
mas .. tão sómente, os restriÍI.ge das linltas da prop<>sta OriJa- · 
mentaria, que os havia reforç?do ,para_consignal-os ~no limite ' 
aos actualmente 'exist~~tes.- ' 

N. I 

Ao art. 1.0
, verba n. 3, Marinheiros, Foguistas e Taifa: 

Su-pprimam-se (por só existirem no papel, não se tornando 
precisas as respectivas dotações), um ·auxiliar- especialista, 
1" sargento, _ 1 :080$; 18 musicos, 7 :-424$; 50 corneteiros .e _ 
tambores, 37:540$; ·~e 7.S1 marinheiros, 195:320$; diminuídas, 
consequenteroente, de 10:000$, a quota para confecção de pe-. 
ças de fardamento~ e, de 96 :'945$&00, a intitulada· <!:Diversas · 
gratíficoõeS> . Augmen:te-se, ·por · se]_'j assim indispensaveL 
de. 86, o numero de· taífeiros, 65 :762$, e., de 200,- o de fog:J.istas 
contractados, 310 :6QO$, - de tudo re'sultando, sem falar 
nas reducções que -terão de provir .para outras verbas, eon.;. 
forme se.)la de apurar na emenda 'subseqliente, um. abati~ 
mento de :165·:60.2$; tia part~ consolidada, e um ;re!orçc ·de. 
203"654$; na parte -variavel, .da verba de que ora· se trata, . 
cuja tabella s~ substituirá pela que abàixo se sague, e·· que . · 
melhor corresponde á situacão actual dos ·serviços a. que se 
dest~na, a juizo- -dos· orgãos competentes . .d·a -administração· da' 
Marmh~: · 

-., -

. ' 

1 -

. ( · 

) 

' ·. 

.-

' ~ ... r·:. 
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· cimo <io.ns~en()ia das · alteraêões ado.ptadas; pela · em~n:-
d:J.· anterior, na .tabella--·de -mar_in!fleir~s, :>foguistas ~· taüa~ re:- · 
.duzam-se.: de 240' :000$,. a. éonsign'a.ção .. correSpondente . para . 

. Jarda~en.to,' da verba' n~· ·8; e; d~ 606 :63Ó$, na verpa~ Il;~ ' :IT 
· (munic.ões 'de .bocca) por,· terein de f:icar :d!im.inuidas; · no ~: cal~ 
culo do ··pr'o!.ecto, .de · 574:875$, a. consignação para rações ·· d~ 

· rilarinhtllr.os· nacionaes e foguistas :marinheiros, _estabelecido , o : 
seu :nwtero :em· () .. 40!i; de:. 16: ~.972$500; a,·-destinâda a taifeiros ~ · · · 
. ( 5.98) _; __ - ~.;. :_. -de : ~ 1·~1- _: ~57$~00', ·a_--®~ta·.~ .p-~ra· · - ·at~ender ao·.-.· ae_~qal · · 
~ncarecimento dos -generos- alimeiiticio.s;· apenas 'aug;nien:taiià; . 
de 136-·:8'{5k a . attinente· a foguistas cõntractados (800) ~ · .. - : _. · 
. ~.Ai:rida .por iniluencia . das I:Q·odifiéações ?-llu9-idas, ·. e ,·de : · 

. ~m~ · nova correcção. do caléulo;' . réd.üza-se,- tambem, . de réis ,· . 
1.58 :773\$; , na."'verba p.. 13 (De$ezas estraordínarías) .a con-:- ' · 
-signação para paga~e_ntó_: das, gratificaÇões de :(lU e trata o de-

. c_~etó ri .. g,_99_0;_ f,l,e .' f ·de :iân~iro (}8 .. 1920.;: .· .·· · . . · 
. . .,_ ~ ,_- : ~ . . ':. . . •. . . ' '. . . ~: . 

- ·.': · 
. -....; . : ~ : • • • . _, -t 

.. . .. 
. ·:· ... , •/ 

-~ . :- .. :.\ 

.::Ao -~~ : ·i O ~ ·verba rL 4-~·· (Bat;aihãó Na'vai(---. Substitu~~ : ·'. 
se, pela. seguinte; com ·um augmentO·. de. 1 :800.$ •. a descrimi~ . 
nacãó ·da 'Taifa: · -, · - · _ · ·. " : . . . · 

. ··. . . . . - : 
.Qommanda.nte e 2° commandante: 

2 cozinheiros; . ~·· 840$000 ~ •• • • ·• • . • · 1 : 680$000 
1 dispenseiro; ·a • • . . • .•.••.•..• . , • 72ú$00'0 
1 criado, -~ . . ,. . · .•. . .•..• _ •..• · .•. ; ;.. --: _ 5JO'$OOO 2 .:99.~00 . ' 

---
Officiaes: 

·., 

1 cozinheiro. a .. • . • . . • • . . . . . . . . 840'$000 
1 dispenseiro, a •• :-.. . .. .. . .. .. • . . . 720$000 · 
8 -.criados, . a 540$000 ........ :. • . • • - ~ 4 :320'$000 5:880$0.09. 

- - . .. . ··: · · ;- · ·' · -~-..... _ 

. Sub,oÚl.ciaes . e. iilferiores: · · : : 
• ... - , · o I .', • .- -~ 

1 cozinheiró;.-a: \ ... . ...•...• ... ~- . 720$000 . ' --~ : 
1 disperiseiro •. : ·a< ·. , · ~ ···· · •. • .•· . • :~ .•. ~: ... . 54.0$001():' :· · .. · , .. 
9 · creados, à ·:420$0'00 ~ ..•.... ; ~ • ; ~ - . . 3 :780$000. · ~· i) ;Q40$0fr0 .. 

·. · :: 

· . t 

·. :.: 

l i~~t.x:sr-. :: .. , :,_,:i: &f~ :20Q$ ·.· > .. ·······•·· ··•···.. . •• ··.· - ~ ajudàrite·:qe · ~óiin~a, ;:a .,·;~ ~. ~~ ~ .:·.:,_ .\ :'·: 600~~:,: ~. ·i ; :·SQCI$0'~ , . ·._, .' -· .. . ~~ 
.·· .. . •· -.·. ·· ... : ·~· .. ·:'' .. •_•• ;;)·~'·>::._.::•:. · ,, · · ,:.'"· ::,:·:::~ · .:' · ' .· ··~:;_: · : ~- -,-.\~'_ ''~;'~_}i?:=~~~. :~·: ... :·' ç· r . .. :. 

, 'J , . .. -~ .- ••. . ·' ~· . ::: -. :: - ·· ·~" : .· .- ··!"' · - ..... . ·: ·· . 
,:-:: . .. :::· 
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·, . 

. ' 
iN;. ~ .. 

Ao art. :1..: ..-,; .Verba n. 5 {Arseil.a.ás e Directoria do .M~ ·: 
ma~pento) augmente-se, de 4:200$,'na< qu~ta. «l)iver~o~ em-: 
pregadoS>,. para mais· um aponta~r. ·que houve omtssao· n~ 
tabella, adgmen\ada, tambem, ·de 27 :ooas, a consignação parll. 
serventes das offieinas da -Dlroot{)da qo _.1\.rmaroento,- q:1.1e de-
vem-sér 50, em -vez de 30. :Verba n. i . (Repartições de Mari..,. 
nha) . · Tendo havido omissãO de ·um ·:machinista cont&tado, á 
razão de 36-0$ mensaes na deserimii!JlQão ·do :pessoal da InSpe:.:. .: . 
etôria ·de ·PortOs. e Costas,: consigne-se a · 'dotacão ·respectiva.· · 

. : . .''.' . I ....._:. •. -· 

- .. ; 

Ao art. i 0 ~ Verba n. 14 . (P;s,ra- ~-onclusão. dos ti'âbâlhos' ' 
de reparação da .esquadra, etc.) ·7"""; ~llbstitua-se a verba p.:>r 
uma autorização nestes termos;· quif a administraç,âo ~eputa· 
preferivel, e· a Commiss!l.o de ;]'in.aw:.as não tem razão .para 
deixar de adaptar, deve·nào ser incluida,. caso a· . Camara. a 
a])prove, no texto do art. 2°: · ~Fica o . Governo autorizado ·:a··· 
despender, ·abrindo erediro, ou creditos,~--on '!'ealizando ope
rações,. no re,Spéetivo'limite,_ a somma de' 12.000:{}00$; .eonr a 
continuacã.o dos. ~rabalhqs de repara<;.ão dlã. . esquadra; serv.iç.o 
de avia~ão_, substituição de boias, e acquisição de ·m.aterütl 
para -ol se1'Vieo de pesca.:. ·· ·· 

tN~. 6 

Ao art. 2• - Para pOr o projecto àm. harm:oiüa Úim Cl 
criterío adaptado pela Mesa na interpretação do · Thegi:mento, 
prop()e a CommissAo: _ 

a) que a autorizaciio n. I fique assim redigida: «a cón-.. 
tr.actar, at.é ptllo m_ a..'tinio de 40 .o __ oo_ :o_ 00$~ papel,; a ebn.clusão -
das obras do diq:11e dta. Dha. das . Col;>ras, -:cori.sttuccão ~ .equi~ 

.Damen·to de offieinas; podendo appli~arl .par~ táes fins, -o pro-=
ducto, ou o saldo. do producto do ·cred1to aberto,. em ap:olioes, 

. pelo :decreto _n. f·L#~ de marco de .. 1.9'2o,.·e-abrlr .o cremtó, 
ou credi~os, ou .eff~tu_ar as operações ~ece:ssarias pâra: ·per
f~'!:' ri r~stant,e,: .llmltada, entretanto, ·em. .1:5.000:000$ 1a · 
somnia ·a . ser , d~end~a-· no eíercicio de i9.lh :;.·; ·• .. ··. , <·~ ··· ·. 

, · -•. -. , b) que. se .suppr-ima .. a. · átitorizacã;O-n. 2, àccr.escent:i.ridó,;;se;, 
.· po;r.ém,~ li?.-. d~~~ri@:nàção da ; q:Uó~:- para 'IJbfa,:s,:~_ da vêr~á --.n; .. -g 
. (Mater1al) o. segumte: . :c:poõengõ OO"cyer por. esta conslgll.a!}§.·o .. 

_- ~ "(}ê.si;íeià. com 'os ~ estudos 'neces~iO~," pla.i10s~ e: ori:/aráéntos; ' 
·para · ·a construcoão de t.U:íl' porto ''militar· de- i>,rilp.ei~a .• ~roem;, :-: . 
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r.in loc..at q.ue, por suas condições· estrntegic~s · e preparo . mai.s 
eoonomico, seja ·considerado a . melhor base de operaçpes para, 
a esquadra::>; 

c) e, quanto ás autorizações ns. IV, V, VI, VII e IX, do 
mesm.o· art. 2°, bem como em . relação aós dispositivos do.s 
arts. 3° e 4°, requer a Commissão que: se dest.aquem, para for-
mar proposiçõeS" á .parte. . · . . · . . 

Rio, 24 de · sete-mbro ·éie 1920.. - Carlos de Campos, :Pre-· 
si dente . . - Oc.ta:cio J.l1angabeira, ·Relator: - Balthazar Pt
reira. - Pacheco Mendes . - Antonio · Carlos. - ·celso 
Bayma. -:- Sampaio Cort•êa. - Soitzá. e ·castro. Oc~avúJ 
Rocha. ;:... .-Hbàto !Jla1'·'mháo. · · · 

N. 221 A ....__ 1920 
. . " ' · . .. . 

)!anda qu.c sirvam dous· o{fici:aes de just-iça, perante os juizes 
··tede1·aes de"' divér.sas secÇões;· com parecer .favorq.vel . das 
· · Commissões de •ConstituiçM e Jüstiça :e de Finanças.. . . · 

. Oprojecto n. 221, deste anno, crêa· :OOais l.un official de 
,justiça, com as mesmas vantagens dos .acluaes; em cada .uma 
das secções ·ela Justil}a Federal do Acre; Amazonas, Maranh~o, 
Piauhy, Ceará, Rió Grande. do Norte, Parahyba, Alagôas, Ser
gipe, Es_pirito Santo, Santa Catbarina, Goyaz e Matto Grosso, 
·de·rnane1ra que per:m.te esses djversos juizes sirvam dous offi_. 
c.iaes, coino é indispensavel para a execu!}âo de determinados 
actos judiciaes . . · . ·· 

A : medida · é ·perfeitamente constitucional e preenche uma 
necessidade ·que a justificacão . apresentada pelo seu illustre 
autor põe, incisivamente, em relevo. 

· Nestas: condiéões; . é a Commissão de' ConstituiÇão e Jus
tiça de parecer que ella ·merece a appro:vacão da -camara • 

. Sala das Com missões, 26 de agosto de 19.20. - ·Cunha Ma
chádo, Presidente. - José Barreto, Relator. - Marçal de 
E.~cobat'. ' - .4.rnol{o Azevedo • ..:......·José Boni{acio . - :Arlindo 
Leoni. 

; PARECER 

O projeoi.o n. 221: de 1020. manda ·que, perante .os juizes 
federaes nas diversas secções do . Acre, Amazonas, Maranhão, 
P iauhy; . Ceará., . Rio • Grande . . do . N qrte, Parabyha; Alagoas, . Ser
gipe;· Espírito- Santo, Santa· ·çatharina, Goyaz e Matto ·Gro~?so, 
servirão dous .'()fficiaeS de justiça, com ·as mesmas ·vantagens -... 
dós actu:áes: ' · · ' · · . · 

C.~ Vol. 'flii 

·-:; 
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A jurisprudencia l'it·mada ·determina que certos actos ju
dic iaes só podem ser executados por mais de um official de 
justiça. 

. Exist.indo naqucllas :;·ecc;.õcs apenas urn official de justica, 
se verifica que nellas a .tustiç:a federal não póde exercitar-se 
em toda sua plenitude. 

. Contra semelllante anomalia;· di-versos juizes .iá reclama
ram, do poder c:.ompelenfe, sem serem attenõidos, a providen-
cia· que esse pro,iect.o Yem satisfazer . . 

Não se póde allegar contra o project.o as diffículdades fi
nanceiras do momento;· elle attende ás ~.xigencias de um ser
viço .11ue deve ser e:tereitado em todos os seus detalhes, ·sob 
pena de prejuizos até mesmo contra a .Fazenda Naeional. 

Nessas condioões, pensa a Commissão de Finanças que· o 
projecto n. 22'1; deve ser submettido ao estudo e á approvação 
da Camara. 

Sala das Commissões. 2-i de setembro de 1920. -Carlos de 
Campo.~. PresidentP. . - Pacheco Mendes, Relator. ~ Octamo 
Jfanyabei1·a. - Alberto Maranhão .. - Souza Castro , - Ba~
tha.zar Pereira. ~Antonio Carlos. - Octavio Rocha. ~ Sam-
.'aio Corrêa . ' · 

PROJEC'fO N. 22L DE 1920 

O Congt·esso Nacional decreta : 

.A!'I . . -1 . 0 P~ranlr. os juizes fcdcracs nas secl)ões do Acre, 
.\mazonas. Mat'anhão. Piauhy, C~ará, Rio Grande do Norte, 
Parahyhn. Alagaõs. Sel'g-ipc. Espirilo Santo, Santa Cathat'ina, 
Goyaz · ~ MaU.o ÚJ'I)SSo scrvisão dous officinl)s de justiça, com 
as ml'sma~ vantagens dos actuaos . 

• \ri. ~ ." Fil~a o Poder .Execnl.ivn aulorizn.do a abrir os 
n•~cs~a1·i.o8 credilo~ p:u·a exccmc:ão dcsln lei; revogadas as dis-
posi~ão em C.iJntrario. · 

Salt\ das sc~süc$. 18 de hgO!:-lo de Hl;;t) . -· Arthnr· Oolla
?' r~s Moreira . · 

X. ~~8 A- Ú.l:!(l 

Aulori~tL a C'Jssão !Jl'<tt!Lita á uuu~icipalidade de S. Joõ.o D 'EL
Rey de u.mn {ai.,.,, de teiTCllo: com pm·ecel' f a.VO!'!lVel da 
Corn.m'Üi~·<io tle Fi.1wn~,;as. · 

· O projecto u ... 2!)8, 'de Hl20, do- Sr. Deputado Odilon de 
. A.~d1·ad~. autoriz;1 a cessão gratuita. á. municipalidadé de São 
Joao D·El-Rey cie um teneno para a abertüra de uma nova · 

. rua naquella cidade mineira . · 
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lnforma o aulur do projecto. de que já fot·ain cedidos para 
Lal fim -é gratuitamente outros terrenos Je particulares. 
rcsl.ando sómcnt.o •. vara a ab~rtura da. rua, ·que a União ceda 
a faixa de tcrrcnu c}ue lhe pertence. . 

1\ Comnlissão de Finanças, considerando que se não deve 
negat· o auxilio, que~ ncnhun.t OIJUS trará á União, desde que 
esta não ·poderá utilizar o referido terreno, é de parecer que 
sej a approvado o (lrojecto .. 

Sala das Cqnimi5sões, 24 de setembro de 1920. - Carlos 
de .Campo$, Presidepté. - Alúerto Ma1~anhão. - BaLtlw.
:.u1' Pe~·eú·a . .:...... Pacheco Mendes. - - Octo;oio Mangabeira. -"
Or.tacio Bocha. - Souza Castro. - Sa_mpaio Con•aé. - Celso 
IJ.allma . ~ Antonio Carlos. · 

PROJECTO N. 298, DE Hl20 

O Cong1:es.so Nacional resolve: 
. Al"t. 1. • Fica o Governo autorjzado a ceder gratuitamente 

á Municipalidade de S. João. D'El-Rey, Estado de MiQas Ge
raes. uma faixa de terreno de propriedade da União, nos 
fundQs do Pr.edio em que funcc.ionavam os esciiptorios da Es- . 
trada de Ferro Oeste de Minas~ para a abertura ·de uma rua . 

. Art. 2. • Revogam:..se as disposiç·ões em conLrarío. 

Jústi{icação·, 

A rua. a.. quo se refere a emenda, ,iá. está em grande parte 
aberta, havendo os vroprietarios dos terrenos que ella .atra
\'esse feitos dos mesmos cessão graLuita á Garoara Muni
cipal. Resta. para conclusão do serviço, um trecho do terreno 
õa UniH.o, que a emenda manda ceder, para tal fim, á Munici
palidade, -'- Odilon de Andrade. 

i. 
.N . .299 A . - 19:!0 

.illloi'i:;(J. acctir(l'.l com. á Cmnara· JJuniâpul d1: Lavras, .para 
tl'(lns{et·i1'-lhc a ·linha de bo11d.~ electl'ioos da Eslru.d<t de 

Ferro Oeste de Minas; co·m,_ pr!·i'Ccér (rw01'twel . da Conm~is-
8t7.o ·de Obras P·ubli<:a.s e pat·ccer e e·ou:·Jf:!ÜJ da Ca:múLissão 
de Financus · 

. PARECER 

A: Camara Municipal de J ... a~ras ~ proprie-tai'ia da usiná· 
que fornece a ener~ia ·Jleclríea para a linha de bonds de que 
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-~~ trala, a qual liga a cstacão da Oesle de Minas â. cídade. A 
lllCUÍI~a proposta resolve uma situação incommoda '!)ara as 
uua::; lJarLes, Camara Illunicipal e estrada; A Commissão de 
Ulwas Publieas, é, pais, de parecer que seja .. o projeeto a1)-: 
1Jruvaào. · 

:sala· das Commi~súes, 2 de sele~:hbro do 1920. - A.lao1· 
Prutrx, P1'esidenlc. Yeiga Jliranda, RelatQr •. - Manoel ~eis.. 
-·~E. Jlcsr;uita. - Ilonomto Alves. -L. -Corrêa de Brttto.· · 
-Barbosa GOIV;!J.lves. 

Em virtude de autorização legisialiva, art. 17, · n. 6, _da. 
ki u. :::..2~1, de 30 ele de1.embro de 1909 (orçamento da V:a": 

. ·~ãu), a Estrada de J<'"cl'ro peste de .,Minas construiu em La
wa~ mna linha ele !Jonds de cerca ce tres kilometrcs, ligando 
a csl:!(.'ão liatJUe~la ferro7via ao centro da cidade. 

A Camnra. Municipal, em lei n. · 468, de 1910. cedeu gra
Lui lam(~nte a energia eleclrica ~ disponivel, correndo por con~a 
da cessionar-i::l. qualquer adaptação,· transformação ou' modt
ncação que ro~se netessaría na. instaHacão exist~nte, bem como -
todas as desper.as de i!~ssoa1, lubrificante, etc.·, emqua._nto a 
munjc1palidade não tive::.se serviço, de producção de energia 
l~leetrica. cudmte a dia. 

Ainda na mes;na lei mun~c,ipal estabelece. o ar.t. 2°: 
' 

'ü e~Ll'ada rl~ ferfo Oeste de . . Minas noderá utilizar-se 
da:; obras hydraulieas e mais accessorios da-actual ínstallação 
para cslabeleeimenlo Je appârelhos, _geradores de forca ele
cl.rica, ca~o precise de mais energia para os seus servi~_;os, 
mas sem prejucicar a instalação da Camara.» · · 

'l'orna:ndo- se in:mffidente a. energia electrica produzida, 
c~ujo gasto e!itá '\cere:ociào com os serviços dti. officína de 
Lavras; teve a Oest~ de Minas que se aproveitar da dispesi-. 
cão de art. 2'' <..<i.adc, .lnstallando dous geradores da usina de 
propriedade mu'lirlpaL . · 

Do lilXposto re:mllà desde logo a seria inoonveni.-encia de 
arhar-se uma só usina geradora: de fo~·ca e luz administrada 
simultaneamente -pela n.1ui).icip.alida~e e pela Oeste de Minas, 
JlOdendo resultar (le-;intelli$encias 'prejudíciaes aos serviços 
de ambaf:l as r-artes. · 

Sendo ce ma-:~.ima rcnveniencia qu~ esses ·servicos pei'
t.cnçam a uma só adrninistracão, a Commissão de Finanças <Í 
de parecer que o }Wn,kc'o deve ser,al)provado, maximé ouan;do 
c11e autoriza o Governo a entrar en:i. a<lCÕrdo, que este fará si 
reputar conveniente.· · . . . 

. . - . 

Para dar . mais amplitude ·ao projécto convém fazer a. 
seguinte_·. 
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\ . :~~E~'DA o:.._ COMMIBSÃO. DE FINANç.\s 

Depois das palavras -- linha. de bonds - accrescente- sc = 
\te installaºõcs bydro-electricas~. · 

f:5<~h das . Commissüe< 2.4 c e sete~:Qro ds 192Ú . ....,...... Qarl~s 
de Cnmro.~, Presidente. - Octayio Rocha;· Relator. __,. Bal
thaza?· Pe~'<ú·a. -Pacheco Mendes. _i. A. CarLos . . _,.... Sam

pC!ÍÕ Corr~a.- Celso Bavma .. - :llbe1•to Mamnhão.- ·&ctavió : 
Mangabeira .. --,- Sowza Castro . · · \ . . 

PR~.Jl:CTO N. 2'99, DE 1920 

O ·Congres~o. Nàcional re.sólve : 

Artigo uilico. Fica . o GoveriÍo autorizado a entr.ar . em 
accôrdo com a Camara .Municipal de Lavras, E3Lado' 'de· Mi- . 
nas qeraes, 'para o fbri de transferir-lhe, por v enda óu . ar- . 

rendamenlo, a linha de bonds electricos, <!a Estrada de Ferro 
Oeste tle ·Minas, naqu·en:i cidade; revogadas as. disposições ·em 
ccntl'aJ:.io. · · · · 

Sala àn.s sessões, G de· agostô de 1920. ~- Zm·oastro Al
vare~ga. 

PAREC:Jm 

N. 427 _.:. 19.20 ··' 

.<\ bre · o credito especial de 4:200$, ouro, para ~~agamen to de 
premio de 'l!iagem a D . Heloisa A.ccioly ci'c B1·itto 

Em· mensagem de 19 de agosto deste anuo- o .Sr. Presi
denle da Rcpublic:,l solicila. autorização para abrir, ··pelo Mi
u ist"l'io da Juslioa, o credito especial de 4 :200$, ouro. pnra. 
pagamento do premio de v_iagem, concedido á alumna do · 
Instituto Nacional de Musica, Heloisa Accioly C!e Britto, lau
r ead)l de 1918. 

Tendo em vista a mensagem e a exposição de motivos que 
a acompanha, :r-Commissão ·de F1nanças é de parecer. que seja 
concedi-da a autorização soliCitada e submette á · deliberação e 
yoto· da C amara o . seguinte proj ecto de lei: 

· . ·" 
{) Congresso Nacional decreta : · 

I ' ,;,..... ., • 

· Artigo -unico. Fica o Poder Executivo auto'rizaco :i abrir; 
pelo .Ministeriq · qa .Justiça· e Negocias Interiore!), :O credíto .. esf 
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;-

pecial de .} :200$, ouro, pura. pagamento do premio de viagem, 
(!Oncrdidet ú alumna do Instituto Nacional de Musicá, .Heloisa 
Accioly de Bri~w; revogadas ns disposições em con(rario. 

Sala das Commissões. 24 de setembro ce 1920. - Carlos 
tle Campos, Presidente. .:_ Ramiro ·Braga, Relator. ~ Oscar 
Sonres. - Boltha::ar Pereira. - · Celso Bayma . - Cinein.ato 
Braga. ·- SQu::a -Ca..~tro . - , Sam'J}aio' Corréa . 

. ~· 
MENSAGEM A QUE S:E REFERE O I'ARF.CEP. 

. . Srs. Membros do Congresso Nacional - 'l'omando· em 
consideração .o que pondera. o Ministro da Justiça e Negoeios 
Inleriores t:tn exposição junta, relativamente á abertura. do 
credito especial de 4 :200$, ouro, para pagamento do premio 
de viagem ·concedi co á a!umna do Instituto Nacional de Mu- · 
sica, _Heloisa Accioly de ·Britto, submetto o assumpto ~ vossa 

· aprec-iação, a fim de que vos digneis resolvel-o .como for 
acertado. -

Rio de Janeiro. 19 de agosto de 1920, 99• da In.depend~n
éja . e 32" da Republi ca. _:_ Epitacio Pessôa. · 

Jh:mo. Sr. Pr.e~idr:nle da Republic:l ~ào l.en•:fo sic!o 
J·errrndll7.ida na l ~'>i dP urçamcnt o fio aettiul rxcwl'-i t~io a d is
pw;ieão qUP. . nas do;.: exerf·icio;: · anlrl'iorel; aulor izaya o Go
n·r·nn a pr(t\' idf'n(·i UI' soiJre a · t)hl r.nc,:iío dos meios nect>ssario~ 
pa1·a. ;.:ülisrazer· os pt•rmios de viagem concedi!lo:; ao:; alum11o!'; , 
do~ ·~sLabl•lt>C'imf'nlos nfJic~ iaP.,:;, inctis:pensaYel se tOI'na soli-· 

·c·itat• ao r.ongt·l'sRo !\:wional o r t·N:!il o P~pccin l rir 'í :~00$, ouro, 
ral'a pn;?am~n1o do prP.min a qun fl'7. jú~ a alumna do Insti
l.u to ?\aC'ioual dP ~lmir.a. Hl"loisa :\c:(~ i o }\· rlr Brit to. laureada 
rm HHS. . . 

Submr.Uo o assumpl.o :í •~lr.vndn ap1·er·i:tç:to. df' .:v. Ex., 
r1ne St> dig-nar(t r~>~olwJ:_o t!Omo .for acertado. 

Rio de Janeiro, J !> Je agosfc de 1920. - .4.l[ ,•cllo Pinto · 
Vieira de MP.llo. - .'\.' . r.ommi~Eoãn rlP._ Finan~as .· : 

Sr~. Membros do' C(}ngres>:o Nacional - A' vista éa e.x
posieão qu(~ me· dirige o Mí!).isterio da .Tustioa e. N-P.goeios In
l.t!riore:;:, r.-la I ivo á P.XN!ul}ão das medidas coPrcitivas, quanto . 
ao commereio do -opio t.' dt"- seus derivados e de .cacàina e de · 
,-:ens preparados, de ac:11irdo rom as r:lausula!; . estabeleeidag . 

. não .. séí na Gonvl'nc_:ãn lnterna~:ionnl r.! o Opic , que ·se reuniu, . 
em Haya. l"m 1 d~ deZ:I"tnbi'O df' '1911. eorno tambemno ·Pro-



Câ'nara dos Oepltados -I mp-essa em 2410012015 14:21- Página 19 de 65 

tocollo da respectiva Conferencia, nssignado, pelo repz:e~en
t.anLe do BrasiL · aos .23 de jun~iro de 19·12, venho sohCitar, · 
rln Congresso- :'\acionai as providenr:ias indicadas na a!Iuóida 
r.xpcsição, l:! qnaesctucr outras uur. se tornem. necess~rias, 
afim de se ~ohibir. o · abuso · do consumo c! o>. mP.nct-onados,pro
ductos e· regular a. 'sua entrada e 5a-hlda do paiz. · 

Rio· de .J~eiro, 19 de agosto de· 1920, _!19° da Indepel'\
dencia c :12°. da Rcpublica. -:- Ji!Pitar,io Pes.~Ca. 

N. 42S- 19~0 

.t\bl'l? o r.1•ecUt6 ác t12:fiOO.'fi, supple.álentar á 1le1•bá 3• do orçd
mrmto 1'i(IP.nte rl.o .Jlinisterio da Gue?'J'a · 

. . . . 
Em mensa!rem :de !} do setembro corrente. solicita o · Sr. 

llresidente . da Republic.a. ao Congresw Nat;ional a necessaria . 
autórizacã_p tmra :i. abertur~ do credito de 42:000$, supple
mentar á verba 3" - Justioa Militar ~ S~J?remo Tribunàl Mi- · 
Jitar e · Auditores ...,...... Auditores - do orçamento da Gu·erra 
·para o actual exercieio, credito destinado ao· pagamento, que 
compete, no c.orrenle anno, aos . auditores de guerra b~chareis 
Thomaz Gomes Viegas, e Elias ·Feniandes Leite, á razão de 
2i :000$, a cada .um. . · 

A concessão de tal crcdit<) lcm a :sua· razão de set•,. . :í; ·. 
vista da exposição de · motivos do St·. Mini~tro da . Guerra e.. ;) 
dos documentos, que a instruem,· pelos quaeii se verifica. que 
foram reintegrados .os referidos bachareis no Depar tamentO 
do .Pessoal da Guerra;.sem, entretanto, ter sWo votada, no.or-
çainento vigente, a nece8sa-ria ·dotação. . . . . :. 

· Ncslas <;ondi~.:ões, 4!. de parec,~r a Comm.issão de J!\na.ncas. 
· :;eja con•:Hiido o referido credito, pelo que submelte ao votó 
· da Camara o :;~guinte pr.ojecto de lei: · · 

O C!)ngresso Legisla.~ivo decreta : 

Art.. 1.a E' o Poder Executi~o attf.orl :::a ::~o a ~lbi-ir, pelo 
1\linistel'io da Guerra, . o credito de 42 :00(}$, ·.su.pplenwntnr :i 
verba 3• - ,Justiça l\filitar~Su:Premo Tribunal Militar e Au
ditúres - Auditores --· do orçamento do me~>mo !\Hnist.erio 
para o exereieio vigente, destinado ao pagamento. que com
pete, no ~orreute anno, aos .auditores de Gu~l.'l\l bad1are is · 
'fhlrr:.áz ·Gomes Viegas e .Elias Fernandes I.;~Ue. á razão de 
2~ :Ct:ú$,. a cad:t um . · ~ 

Art. 2.~ Eie'-'·Cigsm-se as ,'Jisposições ~-n:1 eontrar1o . 
Sala · da~ ,CommisSões, · 24 >de setembro-de 1920.· - Carlos 

de Campos, .Presidente. ·.....,. Souza. Castro, -Relator . ......;.... Pllcheco 
Jl eTJ{i.es. ~ BaUhazar . pereira. - . Octavio Rocha. - ·Alberto 
Jlrl.l'tmluio. ..._ · Octr;:vio. Mangabei-m ~ - Cels.'J L'W! :~\'L ·.- :::o·m-'c-
paw .Correia ; ~ Anton'io Cárlos . · · · 
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ME.1'iiSAGE:\f A QUE SE REFF..RE O 'PARECER . 

Srs. · Membros do Congresso Nacional - · Transrp.ittind.o
vos a inclusa e:xpos1ção · que me foi apresentada pelo . ~Iinistro 
de Estado -da Guerra, tratando da nec.essidad~ de se abrir . a~" 
respectivo ministerio o credito de 42:000$; supplementar a 
verba 3•- .Justiça MilHar - ·Supre.mo Tribunal' MiliW:r :e A~
ditores - Auditores - do or~.ament,v· do mesmo · mmister10 
11ara o actual -exercício, preciso .para o pagam,ento que com
pete, no corrente anno. aos auditores de guerr~ bacbareis 
'J'Ilomaz Gomes Viegas e Elias Fernandes Leite, a razão de 
21 :000$ a cada um, venho pedir que habilil cis o Governo a 

·abrir o menc-ionado credito. · · · , · · 
Rio de Janeiro, ·. 9 de setemb-ro ·de 1.92o, 99• da'· Indepen

dencia e 32• da Republica . - Epitacw Pessüa. 

; ; 

Sr. Presidente da Republica - ··Para o pagamento dos 
' 'enr.im.entos que competem, no c.orrente ai:mo-: ·aos . atldilores 

· rie guer·ra ba:char-l'is Thomn.r. Gome-s Viegas e Elias Fernarid!'s 
' Leite, I)a razã.o de 2-1. :000$ a cada um, em consequenda de 
t~rem sido reintegrados .no Departamento <lo Pess()al da 

~: nu~rra, não foi vota-da a necessaria dotaÇão, .por is so venho 
pedir, á vista dos indusos napeis, que v0s dignéis · soljcitar 
dô Congresso Nacional a neeessaria autorização para · a ·aber,.. 
tura ao· Ministerio da Guerra, do credito de· 1~2 :'000'$', · sup..; 
p~mentar á verb'a 3"' - Justica 'Mlilitar ~ Supremó Tribunal 
Militar e Auditores - .Auditores -:- .do orçamento, do mesmo 
ministerio para o exercicio vigente, necessarfo ao pagamento 
de que se trata. - · ' · · 

-Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1920. - JOão Panàiá 
Caloge1·as. 

. ~ ... : 
N. 429' - 1.920 . . -

Abre o credito especilll de 7 :720$67-1., para ''estitu.içéi.o de ~e-; 
- · · culios êf.e aprendizes marinheirqs · ' 

Solir..it.a o Sr .. Presideite d·a Republíea ao CongresSb N~ · 
cional, em' mensagem de 31 de agosto proximo· findo , o cre-: 
dito -especial de 7 :720$G71, para attender :í. restituicão de 
peculios de aprendizes · marinheiros, - desviados . . criminosa-
mente. . . . . . , 

D.eclara o Sr. Ministro da Marinha; ~m suá· exposição de . 
m()tivos, que, por-occasião da baixa. do -servil}o <la ·Armada, .e. 
devida íts -praças do Corpo· de ·Marinheiros . Nacionaeii, 'a : en...; : · 
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trega do~ peculios -const:il.uidos durante .a sua permanent'.ia 
nas ~scolas de· Apre~dizes; peJas · iffi!portancias · ' corl'"es"()on
dentes ao terço· do solde, descontaÇas mensalmenie. : 

Succede. porém, que ·o official · commissario. quando mn, . 
serviço na Escola. de. Grumetes desta. Capital, ao ·en\'ez de r e
·(•olher á . Caixâ Eeon:o'mica,. como , lhe competia.· essas impot·
tància~ · Qriminosamente as desviou, sendo, pela descoberta. "da 
grave falta, 'verificado· um desfalque que :monta cxactamente 
á quantia'solicitada pelo Governo. · · 

. Era natural' que · os prejudica-dos ·reclamassem · por · seüs 
direitos, que não ha como deixar• de reconhecer legítimos. · 

· ·· Para attepd.el-os, o que· ~ u!l) dever do Estado, oútro· meio 
n5.o ha senã-o o da abertura de um credito especial, po"I"quanto 
não dispõe o Miílisterio ·da Marinha de verba-'iHtra eustear 
essa despeza ' imprevista:. ~ : ' · :· · ·· . · . · ·.· ·:. · · · 

· Assim, enten{}e -a ·corri.missã'o de Finanças seja co'n.cedl.do · 
o referido· cr·edito.: (\ tn.'opõa á. consideração · da Camara: ·o "se-
guinte projecto de lei: · · · · ·· · · · 

o Congresso Nacional · dec_reta: 
Artigo un.ico. ·E' aÚI.óri1.ado .o Poder Executivo a a.brir, 

pelo :Minist.E\rio· da · Marinha, o c-redito especial d~ 7 :720$6'71: 
para att.ender á restit.uicão de pecrilios de aprendizes mari
nbieros_. ·desviados criminosamente i . .. r.evogadas .. as . _dispos,içõe~ 
em contrario,. · _, · 

. · Sal~ ··d~s.- Commi~es. 24 · de · s~temhro de 1920. ·__:. ·Carlcs 
t/e Campos, Presidente; · ..:....; Sav.za Castro;. ~elat.or. · --:- Pacheco · 
.llerules~ .;_ Balthhzar Pereira ~- Octavio· · Mangabei1·a : -.:.:

. A. · Carlos. -- Sa.m'f)aio Corrêa·: ..:.... Oc:tavio Ro<:hà. :_ Celso. 
Bayma· . . '- Alber~o :JfaranM.o,:· · · 

MENSAGEM A QUE ' .s~ . REFEFtE . o . PAREéER 

Srs. ,~emb~os do Co~gresso,. ·Nàeional· - Tronsmittin
do-vos ·a inclusa: exposieão -do Ministro de . Estado .dos. Nego.:. 
cios da Marinha, relativamente á necessidade da .·abertura de 
um .credito es:Pecial de 7 ;720$671, l)ara attender : á restitui
ljãO de .peculio.s- de . aprendizes maririheiros, desviados.:er.imi
nosamente . . tenuo- a -li<>nra .de solicitar.:.vos a eoinpeterite . aú-· 
torizagão para :'a ~erturj\ do referido credito . ..._ •. . · · .. 
. 'Rio· de Janeiro, . 31. dei agOsto · de ·1920, ~~· da Indepen-

·uençia· e 32° da. Republica~ - 'Epitacio Pess&l.; ~· · .. , · , ., 
' '-; 

Sr. < P~esidente da ·RepubÚ~a - Por o~~~Íão , da' baixa ' 
do secyico da· .Armad~ ás pr.a~: . .do . Corpo . ~de • Marinheiros 
Naei.o:Daes; :.·é .. ~vid8' . a entrega."dos . peculio~ constitui dos , du-:
rante a sua permai1encia nas Escolas de Aprendizes, pelas. 
importancias correspondet).tes . ap t.e.r~o .~o: ::;c>l_do, · deswn4tdas 

- mensalmente , ,· .. · . : · .. ,_ . · · ,-:. ; .·: ' 
'~ ' • 
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O ex-1" tenenie commissario Luiz de Queiroz Menezes, 
quando servia na Escola de G'rumetes desta Capital, deixas::~. 
de recolher á Caix.a Economica, como lhe competia, as con
tribuições dos respectivos aprendizes. 

Descoberto o crime, verificou-se haver o mesmo com
wiss:trio desviado u somma de 7 :720$671, pelo que foi pro
<.:essado e condemnado á pena de mais de dous nnnos . e ex
cluído do serviço d:t Armada~ de accõrdo com o Codigo Penal. 
~or decreto de 22 de outubro de 1919. 

Dahi a dííflculdade em qu~ se vê este . minist.erio . em 
att.ender ás legitimas I·eclamac.ões daquelles que,· ao dcrxa
Y:Gm as fileirns, soffrem um prejuizo pelo qual é respon,savel 
o Estado. . . 

Assim sendo, tenho a honra de suggerir-vos seja. soli
citada do Congresso Nacional a necessaria. . autorização para 
a 11bertura de um credito especia! da. importancia supra. men- .1 
cionada, afim de occorrer :í. restituição · dos peculios insti
tuídos por ·praças da Armada. ' 

Rio de .Janeiro. Si de agosto de !920. - Raul SOa1·es ,. -
A' Commi~.::ão dl' Fiuanl;t);:_ · 

O Sr. Presidente - Eslú finda a leitura do f.'xpediente . 
. ' 

O Sr. Augusto de Lima { ·) .~· Sr. PresidenLC', talvez não 
~r..ia f<'•ra (Je pl'O))C>:üo. dr. opportunidade, Iemhra1·. eom a. lle
~ ~e~:i'aria \'Pnia. á flntra Casa do Cong·rP.SSO Nacionol, o. nece;;,si
·lad(• llrgcniP. de .;;(\ u!t.imarr.m o~ tl'amiLe.-; para a p~s.sagem 
t.lo Codigo ti" Mina~. qnc alli d('5eanr.a. ·h a bastante f ('mpo, r:•m 
pr,..juizo não só da, org::mizacão no!·mal do servi~;o de minera• 
•.:~n do BrasiL como dn fiscalização. por parte do Poder Pu
hli(~n. dn t.1.1dn Ql:antn :-1' t•eferc> a ~ssr. ramo ()a, inctus triu n~J- · 
l'innal; /.ão d~s.r,n·f'~ado quanto precisamente ('$;Sencia.l. uo mo.:. 
m~nlo fltn qnC' se eogi La. da valorizacão do .nosso meio c.il·
l'lllanlt>. · .J~ flm is:;ão ;.;al\'adora· dr. papl'l moeda para ir sccc.o::
r·er os r;r.nP.ros da produecão do pai:z. Este projecto, como 
Htbr. a Gamara. transit on nqui eom gtandr diffículdade. IP.
Y::ti'llm! quest.ões importnnt:es a 1'1'!'\p~ito de· re:::-imen da urc.
l)r ir.dade. hem como da limitação desse dirf'ii Ú ronstituc1onaL 
JWia r.e<;,,s~iclade ,:((> f ari li!ar a f':.<..l)lora-:ão das minrrs ·(in 
Jlr~~il. 

Tflo laho.rJo:;amf'nll' c·oncluido aCJui nu Camara esse tra
balho. N'a dr. ~>Spe•·ar ()ll(' o nobre Senado. t.rn<Jo eo~lhecimcntn 
(ja importan<·.ía do as;:umplo. da n«~cessidadP dr. J';P.r adoptacl o 
nm rPgimfln n.;;t:~H•I llllanln á propriedade mineral no B:~·asil. 
YOI.:...sse a prnposição r~ lo:;:o subi;:;sc no t('rmino legislativo da 
sanreão um projec!.0 qu~ o pai?: reelnma a allo5 brados. 

Inf~iizl'rum tr. Sr. Prrsid~ntP. a 'industria. da miner~wã.<~ 
no Bras il. ~·í ,; ll'mhrn<ln. ,, ainda r~ef'ntemPnt~ na lei <la ~e~ 
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cei[.a do nosso or-çamento, po.ra ser oner::tda com pesados h-1-
hntos, para ser de:;;pojada de JaYorc.s e garantias existentes em 
virtude de lris. pura ser- sobrecarr<'gada de impostos da União, 

· nr.s Estàdos c nos murâeipios. · 
Ora. Sr. Presidente, industria tão penosa. que cxig~ o 

rmprDgo de tão avultados capii.ne:', que tem por objecto en
·contrar cxact.amcnte aquillo que é o sangue de nogsa. regene
ração fiàuciaria, que pr.ídr: servil' d(' lastrll no ncsso meio cir
culante. er:n vez ele rt:>ccbl"'r o fav(lr. n fnr.ilidad<' .. só depara 
obices. a mú vont.ade ... .dennte rlc um prcconceit.o ilhlRicmi~f.:\. 

· <>m viriud~ do Qu:ll f:e snJ)pi:ír> que as nossas tão faladas ri
qurzaR mineram( iõr. encontram rm estado natural. no seic da 
terra, como as riquezas das Mil !' r;ma Noites, em sua gruta 
mystcriosa. Os que assim prnsam não rllegaram a conheee1· 
de perto, não chegaram a medir as diHiculdades. o mundo. d~ 
rapi laes que reclama a. imtallac.:ãn df'ssc serviço. quanto é 
penC!,'O." ir procurar no seio da Lnna., não o nuro, mas a rocha 
(iura. resistenLe •. ·o!:i eontL·atcmpos do imprevisto. lutando com 
~azes .asphixíantes, que não raro .. f;urgem da rocha. a neecssi
dadP. de temperar o calor excessivo, f!UP. os oprrarios minei~c;; 
~Offrem nas profundezas da terra. 

O Sn. JoÃo CABRAL - E' mai:: nma rnzão para sr prf'fPrir 
o papel moeda... · · 

O SR. AeGusTo. nr,: LIM,\ - Xadn di~l o se procura ('C·
nlwcer. S6 ~n c~onhece da industrin de mineracão do Brasil, 
ali:ís, sómentf': apreciaYelmentP. oxplorada pelos c:l.pit.aes os-: 
lrangeiros. sô se conhece o om·n r.m bana, jií fundido, quP. . 
lnd;;!õ; r.~ nnnos. depnis da ~uf'l'l'a. !'f' rflC•íllhfl á Casa da MoP.dfl 
ou á Cai:m dt' Amortincão. · 

. ·~<lo ;;r> rrocnra, poÍ·l:m. atl'ave:r. dPssa erise do trabalho, 
da;; reclamacõ~.s do.'! oprrario~. nwdir as dífficuldades dos em
prPhr.ndimcntos indu~lriaA>; da minr.racfío nc Brasil. · 

Sabe o Governo. na· ailminisl raoão da fazenda, que· toda 1.1 
pr·odn.cção do ouro que o The~ouro rceolhr. é umà gota da~na. 
mas é uma ~otta de agun pr~l'r.iosa ([IH' mal pôde desaltorar a 
,,~dP das nos~as flnan0as . .Ma:-: por i~;;n mesmo · que ainda ~ 
imu1"ficiente a co_!1t.i'ibuieãc do om·o nacional para regenerar 
a;.: noss.o.s finanças, dovúm os poclPreil publicas escutar rnai~ _~:J,é 
perf? a.!' necessidac~es insishmles que pedem satisfacões · fm
med<atas e effi.cazes a essa fonte d() riqueza publica, até ugor·a . 
Pnmpletamenl.e desprezada no!'l f;ru:; snm•ificios. ·, · 

.Jtí. quando se 1ratou aqui da discussão do ·codigc de Minas. 
4'U pude trazc.r . 2. esta Casa. !"!m patlida de.;cripçãc. todas as 
rltfficúldades QUf' ha para a explora(;ã(1 !.las minas dn. Bras i~. 
X!'ssa occasião r.u demonstrava quP. si favores niuito especiaes 
nao foss{lrn conerdidos a essa industria-. . dentro de pouco 
tempo elin se fer.haria. como outr'ora sP. fechou a indusLria 
rnetallnrgica em l'{inas, porqu~ o rP-gimi'n ·l.ributarío canaliscn 
para 0 raiz .o~ prodnctos estrangeiro!<, fa:r.rnd.c guerra cte 

(:j 
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preços :i propria produccão, que em ~finas Geraes já · fôra 
avultada . . . 

() mesmo succederú com a mineração do ouro; si o. syste
um prcLecr.ionista rar:ional, ainda. que gradual, não fôir -insu. 
tnido para amparar essa preciqsa producção, que dá á nossn. 
terra a fama de rica em ouro, de possuir · riquezas subter
ran~as incomparavcis. e que, entretanto, se vê privaàa. de . as 
approveitar porque os poderes publicos, valha a verdade . . ainda 
não lança1·am schre cllas os seus· olhos de visão . · .economica 
para medir o grande alcal)cc dessa industria mineral. 

N'o Imperio, como no regimen republicano, nunca passou 
a cogitação dos poderes publicos senão das doutrinas regalia
nas· para saber ccmo se devia reger a propriedade das mina~ .. 

. e em que ella se distinguia da propriedade commum, qual a 
limitaÇão da propriedade, em face da invenção -dos descobri
dores de thesouros! 

Não passou, emfim, nas espheras legislativas da cogit::t
c::ãn li{'st.cs ponto;; thecricos de uma questão · que mais deman
.-lava o estudo economico c .financ~iro da materia. 

Ao mesmo f.cmpo que fa()o esse aJ?pcllo a que .iá m~ r efe
ri. ao Senado da Rcpublica, para que não relal'de a tel'minn~ão 
.~os cst.udos sobre o Codi.go das Minas, farei . desde .i:."L um 
~ppcllo á nobr,~ C:ommissão de Finanças da Camara para qúc 
reconsidere, l'"Studc. medite hem. sobre os gravames que se 
nchnm iocluidos·na lei da receita, afim de que não se ·venha a 
abafar, e~ um momento como este em .que se deve· proteger a 
;nflustria. uma fonte de -riqueza ·nacional,. cujo. aproveitame!lto 
só póde servir para dar algum alento metalico á nossa . cir
cuiacão fiduciaria. 

Cem rE-lação, Sr. Presidente, ás exigencias de medida~ 
prctectoras da lJlineracão, · aguardo o estudo do · projeoto do 
orçamento em que_ .desde já protesto levantar algumas ohje
CI}Ões contra emen~as que. segundo meu humilde modo de 
pensar, veein estrangular a industria da mineração no Brasil, 

Tenho dito . (Mtl.ito bem.; muito bem.) 

O ·Sr. Presidente - Não ha mais oradores ·inscriptos. 
~i mais nenhum dos S!'s. Deputados quer usar da pa~a

. ·vra na hera destinada ao expediente vae se ·passar á orde!l'l 
·do dia. (Pausa .) 

Comparecem mais os Srs. Andrade Bezerra, Souza Castro, 
Bento Miranda, Chermont de ·:Miranda, Armando Budamàqui. 
Moreira da Rocha. José Augusto, · Alberto · Maranhão, . OscaL' 
Soares, Gervasio Fioravanti, Arnaldo Bastes, Estacio ·coimbra, 
Austregesilo, Deodat.o Maia. Octavio Mangabeira, .Pires . de 
Carvalho, Castro Rebello, João Mangabeira, Alfr,edo Ruy, Ar 
lindo Leone, .José Maria, Manoel Monjardim Oetavio da Rocha 
Miranda. Nicanor Nascimento;Salles Filho, 'Norival de Freitas, 
f.t~P..gruber Filho; Azevedo Sodré, ·,Jc~~ de ' Moraes, Fra11C;s,~l) 
l\farconc!es. Mario de ·Paula, Herculano· .Ceóla:, F·!'anci~~o .Val-' 

~ 
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fadate;;, ;;f ~é ~onifacío, Gom~s Lir.-1a .. Vaz de j}le!l.o .. Hono_L'~Lo · 
Alve8, S~dl es Junior . . Gil}.cinato,:.Bra.;a, Jo.;;~ itobe~·~ -q. J3<.l~r!. S 
J'~:1teadc. Cesar ·v~ r~·t>eJro, Prudeote . de M·n·a·~s Filhc;. Elo~' 
Chaves, :;&mpa.io .Vidal, Rodrigues.:. A~_ves 1• i!lw, :cartos, • ~e 
Campos,. João . Simplicio, Garlps Pen~1el1 c Joacn:um . Osono 
(50) . .. . .. ·_ . . . . • 

Deixam de comparecer -os· Srs·. Felix Pacheco, . Juvenal 
Lainart.ine, ·Annibal de Toledc1 Monteiro de Sou.Za, .Abel· C:ber-. 
mont, Herculano · Párga, Luiz Do.mingues, ·Agrippioo Azevedo, 
Hermino Barroso,:- Thomaz Cavalcanti; lldefooso Albano, Bal
thazar Pereira; Antonio Vicente, Pedro . Ccrrêa, Turiailo ·cam
vello, Nata lic.io Camboim, Alfred<> 'de Maya, Miguel Palmeira, 
Mendonça Martins, l\1anoe1 Nobre, .Pedro Lago, Lauro· Villas 
Boas, Mario Hermes, Uhaldino de· Assis, Pachec('; · Me:o.des, Ar
lindo F<agoso, Seabra Filho. Torquato Moreira, Elpidio de 
Mesquita. Ubaldo Ramakete, Azurem j:·urtado; Arist ides Cairo, 
José Tolentino. Macedo S<~ares, João Gu.imarães, '.rhemistocles· 
d8 _,\ .m~ida, Buarque de 1\'azareth, Ramiro Brag:J., Verissimo 
de .l\Ieilo, Tlaul Fernande~, Mauricio de · Lace!'da. .-\lbertino 
Dt·uimnond,_ Silveira 'r;r:Jm. Aotorh Cndl')3, · Emi!i.o Jar.dim, 
Americo Lopes, Antero Bctelho, Lamounier Godofredo; Josíno 
de Araujo, .Fausto F,erraz, Moreir:a Brandão, . Waldomir,o de 
!\fag;a.Jhães, Ala()r Prata, Oamillo Prate~, Raul ~rdoso, Alberto 
t=;ormenlo, Marcolino Barre.to, João de Faria.,t';-edrcf .Costa; Ma
noel. Villaboim, Ramos ,Caiado, Ayres da sif?~.. TuHo 'Jayme · 
P~r.eira Leite, Costa Marques .• L~iz Xavict~·~on ;.Baptista. · 
Peréira de Olivei:ra, Eugenio Muller. Gomcn:indo . Ribas~ ·Eva:. · 
risto A'maral, Ailglisto Pe·stana, Alcides I\faya, Nabuco de .Gou..;' 
vêa, :Flore.s da Cunha, Dcmingos Mascarenhas e Barbosa Gon-
')illvc:-; '(77):. · ·' ' · · _ . · _ : :j 

·O Sr. Presidente ·- A lista de presença accusa. .o compa-
recimento de 131 ,Srs. Depu+.~t;•.)-:;. . . 

Vae-se proceder· á:': votaçõo-: dn:. mn.tP.::-ia~· qúe se acham 
soi·rt, a mesa e das e.tm--tJ!!C:~s da !:lrdem do dia. · · · 

Peço aos nobres'l)31•1ad·)~ qu·e occupcm as· snns cadeiras~ 
(Pattsa.) • · .. , · · . . .. · · · 

Vae ser considerado objecto -de deliberação um projecto~· 
E' lido,-·· considerado objecto de deliberacão ·e · enviádo :í.. 

Comnüssão·, d.e Finan0as o seguinte · · · 

.l>ROJECTO 

. ·N. 430 ..::..;_ 1920 .-:. 

Crê a c/ ·quadro de cú·ttrgiôes-d(m:tistO:S~ 'na 'Mar~~ha Nacionci(. 

<1onsidera!!do que, nos ultimas relatorio~ os Ministros de 
Estado- dos Negor-ios da Marinha . pedem. a creà.~o qe um qua.-

', 

..... 
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dro tlc cirurgiôtls-deutislas, wmo medida. inadi:!vcl para se 
turnar pel'fP.ito o scrvico de saudc, a cxt·mplo d.o que já 
cxi~t.~ nas outt·a:: !\farinhas ; 

Consid~rando ·que, na Marinha de Guerra, o :serviço de 
odontolcgia Yem sendo .feito defic~entemçnte. , nos hospitac.~, 
~.·:-cola,<;, navios ~ departamentos, por -l)equcno numero uc e.I
J'urgiües-dcntist.as contractados c gratuitos; . 

Con sidcranéio que n Exerc ito já pcssuindu um quadro uc
vit.lament~ organizado ~~ clcv0ndo ·Ler lis ot'ficíaes c praças ~c 
~.ena c mar igua et= dírc1tos, regalias ~ vanla.gens. não ê ju~tu 
t]ue sú aos primeiro~ seja facultada ;:ratuJtamcntc .o !5ervtçu 
cdontol~gico; 

O G•)llgresso Xacioual decreta : ' 

:\t·t. t.• Fi ca ~:rcudo o quadro .Jc Jirurgiõcs-d.enti~tas, na 
Marinha Na c;ional, coni as l5eguinlcs patentes: 

~ capitães-tenentes: 
n primeiros tenentes; 
M seg-undos tenentes. 
Al'L. 2.• Os cinu'giões-deriiislas · L•!i:ão todos os Liirei lo~. 

r~galías c vantagens fJUC gozam cs pharmaceut icos do CorpQ 
de Saudc -Naval. 

Art. 3.• Os actuae;; cirurgiões-dentistas contl'ac tados, ~e~ 
J·ão incluídos uo . quadt·o a que se refere <l art.. 1° com os posto~ 
mai~ elevados t~ l'•~:>p t.•itatlas a s suns antigUidades. pela data 
do ·p,·imcil·o contraetc _ 

Arl. -t• Serão aptovt•i lados ig·ualtnente no quadro, :1s 
('. i:'U I'giõPs-dc•nLista~ ~ratuitos que contam mais tlc cinco annos 
•I·~ :o;f'l'Yir:os pro~:.issionaes ininterruptos. t•espeitada a nature1.a 
tJe suas cnmmissõPs_ .. 

Art. 5." As vaga~ resl.aul.es se1·ão preenchida~ pm· emtcur:;o 
~nlr•! pt•oríssionaes di plomados pelos llursos orficiaes ou equi-
parados c com meno:< de ~n aunos dr. idade. · 

,\rL . ü: l''icam n:n•gada~ a:o; dispo~'5 içõcs em contrario c. 
abc~ rlos es ercdito:, Jt(•ce::;saric•:-; para a execw;ão desta lei. 

Sala das ~~SSÕ•'s . .:! í do· ~c·lf!mbro tle 19~0. - Durt:al Porto . 
. TJ'ru~o dr: F1·ontiu. - ll11ut Sd. - Dionus-iu Bentes: - P. 

/{LPJlt' l'. 

O Sr . Presidente - Pa~~a-se ás \·otat·ões ·da ot·dem uo dia. 
· Votação do pro,iccto 11 . -126, de 1920, prOl'Ogan<lo, nova

mcnle. a a.elual ses:;ão legi:o.la t iva até o dia 3 de nc·,·cmbro do 
corrr.ute auno (com emenda~ (diseussão- unica) . 

O Sr . Presidente - Durante a di::;cussão de:;Lc projecto 
i'úi üfferc<:ida a seguinte 
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Onde se ·diz : 

3 de novembro. diga-se - 3 l.le dezembt·o. Pauto dl.! 
Frontú!. · 

You :-;ubmeUer a votOti o seguinte vrojeelo salvo a emenda. 

··O Sr.· Cunha Machado (") (para encaminhar a cotorao) 
l:'r. Pre~idenle, o projcclo de prorogacãu das sessões do Con
g-resso até 3 de outubi'O é da autoria da Commi-ssão de Con-
~U,luição ·e .Justiça. · 

A Constituil)ãu da Republica. enlrt! a!i atLribtti(;õe~ datla:;; 
au Congresso, inclue a de prorugar e adiat· a,.; ,mas ,;essõcs, 
ma:; não estabdcce condi1jies nem prazos para r.r>sas. proru
···a·I'Õc-= 
c • .. \..· Commis::.~d.o, í'onnu1ando o pr>o:iecto que vae .:;er . "'(;).:. 
LDdo. seguiu uma praxe que lm muil'us anno::; vem sendo cs
fabelccida, de ~cr o projecto apresentado pela Commíssão, e 
Sl!filpl'e ~m proroga.,;Õe.; de 30 dia:; $UCCCSSÍVamcnt~, af.é O fÍlll 
t:h anuo. 

E' a.o;sim que, no::; ultimos anno~. tem n •. :amara tio::; 
J)r~pulados votado trcs prorogar;ões su~:co:;sivas de ;~o dia:;: ~:ada ' 
uma. 

Ao' projeclo :foi apresentada uma emenda prlo illustrc 
Deputado ú Sr. Paulo de Frontin. e&Lendcndo a pt:ot•ogação 
atr•. :1 de d-ezcmbt'o. EHP.ctiyamente ~c nós computarmos u 
pr·azn de que tem necessidade a Camara para. 1.lltimae a -<1is
tmssão c votação dos o['(:amentos. simple{mrnte no:s prazu~ 
!'t't;imentaes, vrr-sc-l!a a insufficieneia d 1l 30 dias. J>an!cP
me, assim. que a emenda do· Sr. Dr. Paulo de Fronlin. ~-. 
rwt"i"citament•~ accei lavel. 

Si '~ cxacto que a Camara l.lus Dcpulaúo,>. pút.lc trabalhar· 
{hn·ant.e o tempo em qtu~ funccimmr· ;J. Con:;r·e;;so. para apu
rar:ão da eleição- vit.e-,pl·t~::;idencia\,' como re~a :;eu Regimenlo, 
nfto :;ei si o mesmo .poderâ acontecer com o Senado. 

· Em tbdo o caso me parecem net:cssarios mais (!e 36 dia~ 
J · proroga({ão para. uHimação de nos5os tr•abalhOti. mesmo 
tr·;;.balh:mdo a Camara. separadamente. ao mesmo templl em 
qr:e funcç.ionar o CongrP.sso. · 

~estas cond·ições. e de accürdo eom o::. demais ml:\mln·n:; 
d:: Com'miss·ão. occlaro a V. Ex. qur a me~ma. Commissão 
an:cí ta á emenda do Sr. Deputado Paulo de Frontin. (J/uitrJ 
ú-:m: muito· bem.) · 

O Sr. Presidente - Vou" submettrr• a votos o projedo, 

( ·:- 'Esl(' discu-rso niío foi r·cyisto pdo O!'udor. 
,. 

/ 
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ANNAES DA. CAMAltA . 

•· r 

.Approvado -em discu~~ü0 unica, salvo a ernehúa, o Sé"
guiutc arli;:o tlu 

I 
l'lti.JJ EC'l'O 

·N. .~:?G - HJ:?O 

O Con~resso ,\a~ ioual ·ctenela: 
At-Ligo unico. Fi<:n novamente prorogada a ac4.ual sessão 

!c';;islativa até 0 dia 3 de novembro do corrente armo. 
"\.pprovada a re!'erida emenda ·uo :::r . Paulo de '.F'rànlin. 

O Sr. Presidente - Vou ·submettcr a votos a redacçiio. 
final do projecto n. 426 A, de 1920. 

· E' lida e ~em observações, a.pprovnda u seguinte 

RE.DACÇ.:\0 

. ~. ~26 A - 1920 

Rcd(tcr;ão {irwl do· project0 n. 426, de ·19 20, que 1J1'01'0ga. ~ 
r1ctual sessão leoislativa ~ 

O Congresso :'\acional d.'ecreta: 
ArL. ·1. o Fica prorogada .a acttia1 sessão legislatiYa a lê . 

o• dia 3 de dezembro do corrente anno. 
Sala da:i'commissões, 25 de setembro de 1920. - Dm·cal 

P01·to. -Pedro Lopes. -Deodato ·Maia. 

O Sr. Presidente - O projecto vae ao Senado. 
Votacão do projccto n. '105 B, de 1920, fixando a despeza 

do Ministeri0 das Relacões Exteriores para o ·exercicio de 1921 
(3a discussão) . · 

O Sr. Paulo de Frontin ( .. ) (parlt encaminhar a votação)' 
--"- Sr. Presidente, pedi a palavra para encaminhar a votac;ão 
oa terceira discussão do projecto que fixa a despeza do Mi
ldstet•io das Relações Exteriores e para as observacões que 
vou fazer solicito a aLtenção~ não só do illustre Relator deste 
orç.amcnlo na Commissão de Finança:;;, como tambem do il
luslre representante do Estado de S. Paulo, digno leader c, 
ao mesmo tempo, Presidente dessa Commissão. . 

~} 
( ·) Est o discurso não foi revisto pelo orador. 
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. ' . . 'C} o . • • • 

'A 'or'ien~a~;âo . tóm·adu em algutiS deis orçamPntos, por 'meio 
de emenda:; formulaúa:s pela Com missão, foi de. incluir a G,es
pcza correspondente. ao a:ugmonto de vencimentos do· t'unccio
l.~alismo .... Estas medidas í'ol'am apresentadas não só no or~a-. · 
mcrito do. Interior .conió, · igualmente, · no orr:amento · da 
Viação. · · · • · · · · 

1\os outros orçameilLos que ainda dependem d~ · par~cer 
::.obr·c as emendas· sei que. a. Commissão de Finanr.as manterá. 
a mesma orfenta1:ão. · . · . . • -. · . 

. Ora, nó' orçamento do Exterior altribuo o facto ou.- a um: 
equivoco ou á rapidez; devido ás .fcstas de SS. 1\l.rlf. os Reis dos 
belgas, houve, ·talvez; esquecimento de .que . esta,.-a. · concluído · .. 
e prazo para apr~sen~ação das. ~: efOen'd~s c· não voltando, por;·~ > 
l.a'Oto, . o orçamento -a Comm1ssao; nao põd~ ella formulár 
emenda~ nc~sa occasiiío;· emen.das que deviam ser propostas 
p01: ella á terceira~ discussão do or~~amento. E' a unica expli- _.-; 
(;arüo qU.e 1iosw dar qd Jactó. · ·.. ,· . .. · . · . ., · 

. . . ~ . . . _·. . ;. -~, . . ·. . . . . . . . ·. 
Em z•-discu~~o foi apresentada .a seguintq emenda: 

«Para atlendÚ- ·ao augmento. de 25 9'o nos .vcnef
menlos dos funccioriarios rio Corpo l)iplomatico e .do· 
Consular· em exe~icio, . 52 ·, :38~$000.» _ · 

. Imp~rlanci~ auro e ·~o· pap~l~ . . . 
Não ha ·.absàlulamcnte 'computada .a despe.za. que deve 

ttilar determinada em_ relação· aos funccionarios da Sébreta
ria e ,outros que : ~ão pagos em papel e que tambem teem · osse 
augmento, desde que o :vencimento não attinja-a 9 ;000$00!}; 

...... . : .. 

annuaes . . - . . · -
O orcamento t erá; porlanlo, .essa .deficiencia. . .. ·. 
Parece-me que, si V .. Ex. determinasse uma providencia . 

facil de. ser tomada, a: publicação no Diario O{fi.ciaZ. quandô .· 
o!'i orçamentos et~lão . recebendo emendas c o ·prazo em 
que elles as recebem·, sendo essa noticia r epublicada, . como 
manda o Regimento,. que· se publiquem, diariamente~ ~os no
lues dos Presidentes das diversas Commissões, não se dál'ia 
o facto que se deu. ·- · · · .. 

Eu linha uma emenda · a -apresentar. r enovando . uma 
om~nda em .segunda 'discussão, e não .o fiz porquQ se pâssoti · 
u prazo sem que eu .tivesse conhecimento do facto . .. · . . 

Creio que o illustrado Relator do ore.ameuto do Minis le-
rio das Relações Exteriores ·eslá ·nas mesmas . condições que · 
eu. Si . ~· or(;ame_ntO · ~ivesse .voltado •.. teria opportunidade · .. do' · 
:'-noat· o mconvemente que agora se ·.dá e: .para .o .quaL eu agora. · · 
:-;<J vejo uma _SQlul)ãó: . a dé api>ellarmos. P?-ra_ o:. Senaào; afim··: 
(IC que, . naquellà Ca_sa,. se apr~se~te uma. emenda;.-· ·· .· · 

Si, ·porém~ o· .Regi~~nto; cn:Í . casos. somelbatites a este. 
oéssc a formulo. . pela qual · a proprJa .Camara pogeriâ adaptar_. 
uma prov.ideqcia .dessà . ordem, ·seria · prefcriveL.a, :que :_ vi: esse 
a medida da ouLrà-Casa d~LCOilS'resso. . .. · . ;-

c.~ ·vet. _Vlif· . . · ;- · -·.. · · 
·. : 

... · .· 
.. :·. 

"\ ... 
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o· facto é que vamos votar ó orçamento cio Ministerio das 
RelaÇões Exteriores, estabelecendo orientação diversa dos ou
.tt'oS minísterios e neUe não estará verba necessaria para 
aitender a esse -augmento de vencimentos . do funccionali;smo 
pago no . paiz, determinando, como consequencia; no calculo · 
final da áespeia, o não podermos cbegar desde logo á con
clusão de que teremos de{icit ou saldo, no ·orçamento . a· ser 
unviado para o Senado. (Muito bem.) -

O Sr. Celso Bayma (para encaminhar á votação) · --; 
Sr. PL·csidente, o ox·çament.o do Ministerio . das Relações Ex
teriores foi calculado sobre a .propósta enviada pelo Poder 
]~xecutivo á c.amara dos Deputados; ' . ·. : . . . . 

. ' Estudando devidamente · a prop~stà, á · Commissão de 
J.<'inan~as teve occasião de .subi:netter· á consíder-ação d3r Gasa 
o projecto de lei, no qual ainda foi recuZida a proposta . do 
Governo na importancia de· 84 :000$,. ouro. · 
. Por consequen_cia, en.t.rou ess_e)'~rçámen!o no plenari~ da 
Camara ·-eom o proJeeto :da Comnussao de Fwanças,_ reduzmdo 
a propo-sta de Poder Executivo em 8-4 . contos, ouro. 

· · Emendado o orçamento no plenario,. eorrl . emendas. dos di.:. · 
versos Srs. Deputados e submetti{!as essas emendas .ao es--· 

· tudo da Commissão de Financas, .teve esta Cómlilissão oppor:- ~ 
tunidade ·de formular seu ·parecer .sobr-e cada -uma âella.s e, 
por sua vez, de incluir. uma . emenda sua, elevando a totali
dad& das verbas a 67:8$0$, our-o . 

Portanto, a proposta da Commissão ce Fi-nánças, mesmo 
augmentada com as emendas apresentadas pelos Srs . Depu
tados e acceiLas p ela Commissão de Finanças, · ainda _está re
duzida de 19 contos, ouro, sobre a pr-oposta do Governe. 

As porcentagens de 25 % inclúidas para áttender aos 
funccionarios do Corpo Diplomatíco e Consular, . foram· o re
l'illltado de uma emenda da Gommissão-. ce ·Finanças, e estãô 
incluid,ol.s ná verba 15", do orçamento, por·que r eprésenta o 
resultaão de leis anteriores já. v_otadas :Pelo '"Congresso e de
vera por consequencia se!.' incluída na tabella .explicativa, pa,ra 
Dão se repetir o- que se deu nos annos anteriores, com. dis
tribuioão de credjtos e demora cos pag-amentos aos re!;pecti-. 
vos !uncciooarios . · 

Entrou o orcameoto ~in a• discussão sem nenhun:ia emen:.... 
da, e creio ser esta . a prímeira vez ·que um orcàmento . da 
Camara vae para o Senado com um só. artigo, sem qualque~ 
emenda addítiva, sem nenhuma atitoriza<:;ão nem despezas ou
tras q.ue não sejam ·a..s resultantes das •verbas especificadas nas 
tabellas explicativas do · respectivo orç:uneilto. O or~Iriento 
está, portanto, ~perfeitam~nte elaborado, ~ .se, porventura, não 
estão · nell{l inclu!.das .. as verbas exj>lieªtivas . àos funeei.ona;.. 
rios alcançados ·pela lei deste anno com-as· gratificações addi
cionaes, até ~- total de nov~ contos, ·ha. ·pa·~ elles unia lei 



C~ara dOS OepltadOS- I mp-essa em 241D5/2015 14 21- Página 31 IE 65 

I 

SESS.~O En( 25 DE SETJ!!1d~~O DE i920 · 53! 

fispectaL e, · 11essa lei especial; está autol'izada. a aberLura .dos 
Cl'edilos re~pectívos par·a o cumprimento da citada lei. 

O Sn , PAULO DE FJWI->TIN ....:.- Por que não se .·segui·u ~ mes-
ma orientacão nos . O!lti::>s' ministerios ? · 

O Sn. CELSo BAJ:':I\'Lol.. - Estou dando uma explicacão: 
esses· ftinccionarios não terão p;rejuizo nenhum . O orçamento . 
do Exterior foi a . 3" discussão, não teve emendas e eu não 
pocia mais eo:iendal-9. 

· 0 SR . .PAULO PE' FRONTIN ~ Esta é a causa .real; ·o mais 
são explicações cgnye!!-::top~es. 

· o SR. · CELso BA'i: .. ~'\ ........., Estou dando uma explicaç;ão sin-
<!era e leal á Oamara. · 

o Sn. P.~uLo DE FMNTIN ___..., P·erfeitamente. 
O s~·: CELso B.'\.yM,.\ ___,..A p~;oposta Q.o Governo veiu ;:J. C:l,,.. 

mara; a .ComwissãÇ~ 4e l!'in?I1~~~ elªboro~ o prcjecto, não de 
·accôrdo Com és!.;!. propo~ta, f(las· requzind!) li, <}flSpe.zas: Q.e .84. 
conlos, _ouro. Não ·obstante·. a·s emendas, que a_ugnientava.m: as 
de~~pezas, o orçamento, ainda assim, não attingiu ~· prpposta · 
rio. Governo; !:avenco umà. reducção de i9 contos, ouro. 

·o, facto de. não estarem. as gratificações oonsign:rdas no 
orc.amento do Ministerio do Ext.erior ilão trás prejui2;o a .esses 
funcclonarios, porque n'a uma· lei .que. autoriza -a. · ;:tbe:rt~ra 
dos. .creditas respectivos, para o ,pagamento da,s g'llatifiea~ões 
alludidas e a que elles teem. direito. · · ' 

o SI!., PAu~o l?E F~oNTIN - Mas · o or~amento não sei:á 
uma verc!.!lde, desqe qQ.e · fica o credito para ser aberto. 

O SR~ 'CELso B.\):'MA - .Mais claro é impossivel; é facil 
far.~r::-se o calcuJo .exyli~ativà cas verbàs necessari.a~ para pa
gamento dos · funccionarfos attingidos com essas grat~fi'cacões. 
Si P~JJ estão inclu~.Pos p.o OJ:'<;amento a culpa não é minha. 

O SR. l?RESIDE~1E - r ... embro · ao ncbre Deputado que es-
tão terminados os cinco minutos. .. 

O SR. · CELSO BAYMA - Duas palavras mais, .Sr. Presi-
dente, e concluirei. · ·· 

O Senado, .nahwalmente, nos pjversos ~urnos do orçamento, 
r>oderá incluir essa.s gratifjcaoões, si julg~r convenientes; mas, 
s1 · ellas não forem inéluidas, repito, nephp.m prejuif:o s0ffl'e- . 
l'ão .os .e::ilprcgados com es;Sa· omissão volunU!.i:'ia .óu involun
turia. 

O Sn. PAULO DE E:RON'l'!N ·- Soffrerão o ~esmo prejuízo. 
que tivera~ com -a · disposicão ·dos ·25 %, porque é preciso. · 
Jlll'ir o credito e o Tribunal de Co~tas regiswal:-o, e· até QUe 
~e tenha abe~o ·o credito passaPJ,~se dous: ou. tres. m .ezes. . 

o SR. CELso BA YMA.--'- s~. ~~tas. íi.S ~~.!lGQ~i !Íue tinha 
a dar ... (Muito ·bem; muito lfem.) . , ·, . · .. .. . . . . ··-·· ~ ... -.. r- .·-----· .. . 

- ~'· l . / 
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O Sr. Presidente· - 'Vou submeller a. votos o projecto 
n. 105 U, de 1920. 

Approva(lo em ;:• <.liscus:são e · enviado á. Commissiio de 
4 Einan~;us para a reuaccão final o seguinte 

PHOJECTO 

N. 105 ll-- 1920 

(OHGAMENTO DO EXTERIOR) 

O Congrcs~o Nacional decrcla: 

Art. 1. ~ E' o Pre::ddcnle da. Rcpublica· auloríza<.lo a des
IJ~nder, pc_lo .Minhsle~;io das R.cl~\;Ões. Exteriores, com os ::;ei'
vH;o~ des1gnados hàs respectivas verbas, a quantia de 
·L65u ;570$655, ouro, e a de 2 .. 361 ;12_D$, papel. . 

Verbas: 

i• - Sccrelat·Ül . de EsLad0' .. 
2~-Empregados em dispo

nibilidade . . . 
3" - E:x:traordinarios no in-

terior ...... , . 
4•- Obras .. ~ · ... . 
5'-B.cccp(iões offidiwS 
G"- Congressos o Confe-

rencias ...... . 
7'- Scrvü;o Telegrapltico c 

Postal ...... . 
t)• - Repartições lnterna-

cionaes. Augmenla
da de G :::!G0$776, 
ouro, par~ a União 

.. Pan Amcrwana, an-
tigo · B u r e a u o f 
Amel'Íca Rcpnhlics . 

u• -C o r p o Dipluiualico 
(di~lribui u <.1 o - se 
pelas rubrica.:s das· 
diffcrenles embaixa
das e lega~;õcs os 
primeiros e segun
dos secretario~. de 
accôrdo com. as la
hclla!::i explicativas do 

·corrente auno. Au-

Ouro 

• -.......... - • 4 .. . 

. } .. 

;)00:000$000 

100;000$000 

151 :5H$5·í1 

Papel 

~113 :120$000 . 

165:0Ó0$000 

90:000$000 
30:000$000 

150 :000$000· 

-í.0;000$000 

"120 :000$000 

'-' 
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&mentada, no «Ma
terial», de 45:000$, 
para os augmentos 
de alugueis de chan
cellarias de embai
xadas e legações, que 
occorrerem durante· 
o exercício. Augmen-

Out<" l?apel 

• tadá, no «Material>, 
de 1 :5()0$000, sendo 
1~000$000 para o

1 expediente da lega
cão na Hollanda e 
500$ para o expe
<.iiente na .legaoão do 
Japão •. : •••. 1.523:1,1$111 

1 o• - Corpo Consular . {redu
zida de 5:000$000 a 
consignação de · pes
soal na Russia. pela 
eliminação do con
sul de. Helsirigfors, 
e creada com essa 
dotacão, a de Fin
landía., para esse 
mesmo consul, e 
corrigida para 2• 
~làsse a categoria. 
do consul geral· em· 
Iokobama, · e p~a 
consul · de 2• classe 
a do consw geral . em 
Shangai. ·Augmenta.:. 
da de 15 :000$, na 
parte destinada ao 
«Material> para as 
chancellarias d o s 
consulados, para os 
augmentos de alu- . 
gueis cJe chancella-
rias, de expedie.nte, ' · 
salarios a porteiros e · 
cGntinuos de. consu-
lados, em que forem 
r.ecessario!;;. Augmen-
tada. de 120$000 no 
dlateriab> - Factu-
ras consulares -'-
sendo . 60$ para o 
consulado gel'al no 
Porto, .20$ para o 

:-· ..• ·· 

\ 

. .,.. .. l 

/ 
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consulado em Lis
bôa, 20!5 para o con
sulado em Genova e 
20$ para o consula
do em Soúthampton 

1 i •-A.iudas de custo . . . 
12•-Extraordinarios no Ex

terior (accrescen
tando-se depois de 
«duplicatas de ven
cimentos», as pala
vras : para occorrer 
ás despezas even-

. tuaes de viagens e 
(\Utras resultantes do 
Tratado de Paz e 
da Liga das Nações. 

13, -Expamão Economica 
14•- Commissão de Limi-

tes ..... . 
15_• - Porcentagens s o b r e 

vencimentos. Para 
n.ttender ao augmen
tl• de 25 % T!OS ven
ciment()s dos func- · 
donarios do Corpo 
Diplomatico e do 
Consular em exer-
cicio . . . . 

Ouro 

----
1 ,3i9":'500$000 

320:0ó0$00~ 

330:000$000 
87-:000$000. 

• ' • + ,; + ....... .. 

';)25:s85$000 

800:000$000 

· Somma .• 4.656:570$655 2.361:120$000 

O· Sr. Costa Rego (pela ordem) requer. e obtem dispensa I 

de Impressão da- redaccão final do projecto n. 105 C, de 1920, 
afirri de se!' ímmediatamente votada. · -, · 

E' liõa_ e, sem observações, approvada a seg-uínt?. 

REDACÇÃO 

' N. 105 C - i 920 

J:crlacçtíil final do p1•o;'ecto n. 105, de 4920, que fixa a des:heza 
do Ministerio das Reltu;ões E:rteriores paríl iJ e:r:erc'icio 
de 1921. 

O -Congr.esso Nacional decreta~ ,. · 

Art. 1." E' o Presidente da Republica autotizado a des
pender, pelo l\Iinister~o das ftelações Exteriores, com os ser-
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viços designados nas l'espectivas verbas, á qu·antia de 
-í. 656: 570$(j5fi, ouro)~ e a de 2. 361-:120$, papel. · 

1• -- Secretaria de Estado. : 
2• -Empregados em dispo-

nibilidade .... . .. . . 
3• -Extraordinarios no .in-

ter.ior .. . . · ......... · 
1~·- Ob'ras ...... .. . ...... . 

· . . 

. 5' -·Ret:ep~ões ofi'iciaes .... . 
6" - Congressos c -Confe-

rencias ....... ; ... . 
7•- Ser;viÇo Telegraphico ·e 

Postal ............ . 
s• - Rcpàr.tições . Intcrnacio-

. naes. Augmentada de 
6:260$776, ouro, par:í. 
a União Pa'n · Ameri
cana:, antigo Bureau 
of America Repu, 
blics ..... . . ... :' ... . 

s• -'-C o r p o Diplomatico 
(distribuindo-se pe
las rl.lbric'aS' das dif
ferentes embaixadas 
e legacões os pri
meiros e segundos · 
secretarios, de ac
côrd_o com ·as ta
hellàs explicativas do 
.corrente anno. Au
gm~nta:da, · no <Ma
terial», de 45 : OOO$, 
par.a os ·· augrnentos 
de ·alugueis de <:ha!J,
ce1larias · de embai
:xàd.as e legações, que 

. occorrerem durante 
o exercício. Au:gmen
tada, no <r. Materiál~, 

. de · .'1 :500$, sendG 
. 1 :000$ para o expe- · 
diente da legação · mi 
Hvllarida e· 500$ . para · 
o expediente . na )e,.. 

; _s:ação do Ja~ão )'. ; ·; ~ 

.. 

Ouro 

•,• ... .......... . 
... .. -~ ... .. ~ .. 

300:000$000 

· iOÕ :000$000 

·'. 

1.523 :H1$1H ,· 
• t • • ··-.!.' ••. 

Papel 

916 :120$000 

165:000$000 

90:000$000 
·. 30 :00().$000 
15o :ooo$ooo' 

40 :000$000 . 

120:000$000 . \ 

. . 

' • ' 
. ·.· 

.l •• .:. 

.· ... 
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· 10•- Corpo Consular i(rcdu
zi.da {jé .5 :000$ a con
sígnal)ãO de pessoal 
na Russia pela eli
minação do consul 
de Helsingfors, e 
cre-ada com essa do- .· 
tacão, a -de Finlandia, 
pnra esse mesmo 
eonsul, e corrigida 
para 2• classe a ca-

. tegoria do consul ge
ral ·em Jokohamtl". e 
parn consul de . :?.· 
dasse -a do consul 
geral. _em Shangai. 
A u g me n r a d a de 

· 15 :000$, nn parte des
tinada ao ~i\lateriah· 

· para as chancellarias · 
dos ' consulado's, plll'él. 
os augmentos de alu
g·ucis dó} •~bancr!Ha
rías. de · expediente. 
snlat'ios a porteiros e 
con tinuas de consu
lados, em que foreni 
n:eeessa'r ios. Augmen-· 
tada de 120$ no «Ma
terial» - f'act.uras 
t:onsu lares - sendo 
üOJ!; para o consulado 
geral no Porto, 20~ 
consulado em Ge
nova e 20$ para o 
t.hampton) ... . .' . . ..• 

11" - Ajudas de custo ...... 
12• - Exlraordinarios no Ex-

li!r ior ( accre:;;r:cn'-
tando-se depois de · 

. < duplicat~r:;; d<> wn
e.imcntos ». as nnla
vras: p·ar.n occorrer 

. :í i< dt>spe?.as · i'vPn-
l.uacs de viagens <> 

.- outras rcsult:mte>- do 
T•·ntado de Pa1. c rla 
Liga 'das Naçõe~> . .. · 

Ou rei 
( • 

1. 319: 500"$000 
a:W :UOO~OOO 

330 : POO~OOO 

PaPel 

.. "-.' 
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·· ouro -~ 

~7:000$000 

Papel 
1 :~·- ExP,n:nsão Economica .•• 
I•-í• ~ Commissão de· Limi_tes.- ... •.•·• ..• ... ..:.~ ... -· soo:oo()gooo 

' 15•- Poreentagens sobre \ 'eu
cimentos. -P~ra atten- _ 
der- ao augrriento de 
25 % nos ven-cimen.:- · 
tos dos funccionarios 

· - do·[C'orpo Diplonia:tico 
~ do Consular em 
-exercício • .• -. :-• .... .. -.. . 525 :3~$000 ---

Somma ..••.•.. · - ·~· 1,. &5!6 :570·$655 2-361_: 120$000 

Sala das Commissões. 25 de setembro de 1920. - Cm·lo.~ 
c/1! Campos. ·Presi-dente. ~ Gels'o Bayrnàs . !Relator. - AntpJ2-i.o 
r."rlo~t. - Sampaio Co1·rêa .. - Smi.::à Castro. - Octavio J(o-iflw.: .. J 

- Pacheco Merules. ,..,--- Ba.lthaza1· Pereira; -

O Sr ,-:Pres.ident~ --:--.O · prÓjecto va·e ao Scnádo~ _ 
Votação do- :p-rojecto rr. 225 A, .d·c_ 1920, do Senado, ~"uto.

riz:mdo · o Go:verno · a· construir ou . a : adquirir edifícios para 
sfide das legações ·-e- embaixadas do B-rasil no , exterior;: com 
porecer e emenda da Çommissão de Finanças (3" discussão) .• , - . . ' . ; · . . 

O Sr. Alvaro :Baptista· (.'.) (para encaminhar' a votação)'! 
- Sr. Presidente, eu pOdia ter me 'occupado deste projecto 
na primeira, na ~egunda. e mesmo na.- terceira discussão. Mas, 
AAbendo-se que o . que . vem directamente ·do . Governo, aqumo. 
quo está assentado pelas ·commissões ·-não. p6de em regra ser 
modificado, não -póde t:eceber emendas < que se,iam acceit.as, 
~rrm ~m:óroficuo qu,~lquer _esforço nesse sentido. Entretanto •. 
no ultlmo momento quando se vas . proceder -á votacão, eum- . 
m·e-me s,ignifícar _á c_amara qu~ o prnj f!C t.~ autoriza «a · com-.. 
prar e constrqir edifibios em. paizes e~trangeiros~; qúer dizer. 
·~m moeda-ouro. não · ·cteterminand.> qtia6s os l!dii'icios, · nem 
em que numE-ro, nem.-: em que r·aüeo::, nem o valor para_ cada 
Ni!íicio. Tudo :isso,_ Sr. Presídcn'.-1, ·p'Oílh-s~ faz~r e se· faTia 
regt1larment.~. si !'ie tratasse de li~ '~ admini~Lra<,lãO zr.ais re...., 
;,;tú:lr ou mab c&pr~chosa que a ~i'JmL'li~tr::u;ãJ bra:s:leira. ~ 

. O .qpe me choca, e~t_r~tanto, é, que não tenhámcis erh nO$SO 
pruz o num~ro -d~ ~dt.fiCJO!!; necessarios . para ·eoi'reiºs, para 

·· -

• 
(•) Este.-discurso não ·.fõi revisto peJ() orador. · 

_ ,-·-· 
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., 
telegraph.os,. para ~lfandegas, -emfim, para . muitos oútros se:
viços e que estejámos a pagar altos alugue1s em nosso. prop~10 
paiz,' onde poderíamos obter edificios que cu~tassel:n f?Ulto· 
menos dô que pagaremos por esses fie que cogita o ptoJeC~o, 
po~que serão obtiaos com moeda. desvalor.izada, que tod~s ~ao 
obrigados a acc.eitar, por ser o uni co meto de transacçao m-. 
terna, de que aqui dispomos. . 

Assim é que, em Porto Alegt'e; uma das alfandégas prjn-
cipacs da Republica, ha' mais de seis. a-qnos, te!TI as obras de 
seu edifício paralyzadas as paredes levantadas apenas, sem 
que ao menos seja feita a cobertura. Cotrlo em Porto Alegre,, 
na: maioria dos Estados, . ·não ha ed,ifiqios para- alfandegas, 
para correios .e pa:ra telegra'P·hos, como d~sse ha pouco; .2n.,.. 
ttetanto, vamos dar ao Governo um credlto, p6de-se duer 
illimitado, porque é parà e1Ie fazer o que· betr> entender. 

O SR. CELso BAYMA - 'N'ão é illimitado. ·· 

~i O Sa. ALvARo BAPTISTA _:__Então queira V. Ex. dizer a 
qnánto monta . 

. · O Sa. · CELso BA YMA - Está no proj ecto dá commÍssão. 
V. Ex·. queira ter a bondade de ler. São mil contos. ouro. 

0 SR . .ALVARO B.~'ISTA ~Bem. 0 projecto ·fin até rrril 
contos, ouro. E' uma insignificancia, tratando-se -d~·· edificins 
para Iegaoões e embaixadas no extrangeiro. _Esta importa.ncia 
ouro de- que f-alia o projecto, .convertido em pa~el-moeda, e 
applicada ··· em nosso paiz, não póde dei.."Car de "tl!r~ algum va
lor, attendendo-se a que o paiz bem úoderia fic·ar. dotado de 
alguns edificios, e diminuída a dPspt'za de .. alugueis que 

· paga. , · · · 
·.Assim, vou votar contra o nrojecto, e a Camara ·crue as

suma 11 responsabllidade de faz-e~, de prererencia, no e.xtran
ge~ro, aquillo que devéra antes, fa1.er no proprio territorio 
nacional. (Muito bem; ·muito bem) . . · .· 
. O Sr .. Ceiso Bayma (:par~ encammhar . a votaçdo) ~ 
Sr, Presidente, não fui, no seio da . Colllmissão .de Finanças. 
o Relator . do projecto do. :Senai:lo. que au:torita o ·Poger Ex~
cutivo. a. adquirir ~dificios para. as nossas embai:xad~s e le
g8.ções na Europa. Entretanto, no relato rio que 'elabor~i 

. sobre o orçamento das Relaç.ões Exteriores, tive_ oceasi~o de 
lembrar á Camar.a. qne j!i em 191.8, no Ç>rçamento .respectivo, 
estava o· Governo a~tortza<lo a faze,t taes acquisiç.ões . .. ·No 
momento actual, !)orem, essa operacao· se torna muito mais 
vantajosa, porcrue. cdmo é de todos sabido· e conhecido, os 
grandes edifícios nas capitaes europeias, como Vienna. Ber..:. 
.li.m ou Ro~~· sãq postos á venda em t:tes condiç.ões que teem 
s1do adqUirJ.dos ~or diversos Governos para installação .de 
suas representa~~s. diplomaticâ&,. · · · · · 

O SR, CA.ro..os Dt C.'\~Os - Pre~os de oc.e.a~ião·, 
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o .SR. CEr.so BAYMA - .Com ·o preço' actual da· corôa, do 
marco e da lira, poderemos adquirir immovei~ par-n. as nos
sas embaixadas e legações por · pre_ços relativamente insigni-
ficantes. · .. _ 

O SR _ PmEs DE CARVALHO - Mediante uma condii;ão ím.._ 
prensciiidivel: com a abertura de coneurre-ncia publica, pois, 
não havendo essa concurrencia nem a bai::ta cambial nos fa-
vorecerá. ' 

O SR. Cr;;r..so DA Y.MA - í>ecla,rei, Sr. P residente, em meu 
relatorio, _que nenhuma opportunidade . como esta era mais 
conveniente para fazér a acqulsição e forneci á · Gamara dos 
Srs. Deputados o calculo da verba total que o Ministerio da 
Exterior.: despeo.de, no valor de 219:000$, ouro, annualmente. 
cõm o : aluguel de predios para nossas -~hancellarias . E si no 
orcamento de .1918, já figurava um credito especial votado 
pelo. Congresso -par..a taes acquisições.- unicamente com o -~n~ 
tuit{).' de. faz-er decrescer aquella· rubrica ·.- a.lugu.eis de imiiio-:
"eis ·...;.,... 'com muito mais fundamento, na ,sit-qação presente, de 
todo favoravel. ess·e quantitativo se torna indispensavel, uma· 
-y~z . qu~ _as acqui;Sit,~ões p()derão ser feitas por preços vanta-
JOSOS para o Th!)souro .· ,· · . . . . 

· 0 -Sn. ALvARo B . .u>TISTA ~Isto ·é o _9lle re.sta provar. · 
O SR. Cl:Lso BAYMA - No mst.ante ém que a FranÇa e_ · 

a Ita~à; que sa;hém da-. guerra · assaberbadas· com despezas _al-'~ 
luci-nantes, estabelecem, eín seus orcamentos recursos para 
essas acquisições, nad'a ·mais justo que .nós. que não nos en-"
contrámos a hracos com. as -mesmas difficuldades, aprovei
temos . o cpsejo que se nos offereoc. · A: . · Camara franceza 
acaba d~ "votar quatro milh-óes, · our o, para a compra de um 
predio destinado á sua embaixa.da no Rio ·cte Janeiro. 

O SR. ALVARO R-\PTisTA- E ' que, na França, mel'horam:.. 
se as fina~~as. aqui, p~iora-se . . . · · _ · · . . · . 1 

6 Sa. CEr,so- B"-"l'JYfA- Por cónseS'Uinte, não é demais que 
o Brasil pretenda adquirir, nas tres capitaes européias a que 
me referi-'. pelo ·:menos, os_ immó'veis _de que copta o ·projecto 
em votaçao, com · verdaderra economia para o . orçamento das 
fielações Exteriores. . . · · 

.:.. .. . . . - . . . . . . \ . 

_Q _SR, ALV~O BAPTISTA- W uma despezà adiavel. 
. o Si. C.-uu.os.DE Ü..".MPOS ......;.. o momento é que· não é ' 

:ldHtVel. - . - · . . · · , - . l, . . • , ' ' r • • • ~ . · . 

. . O SA. CELSO BAYMA .......... creió·, : portan~o,- !lll'e. tenho j~s--
I .. Jf•c-ado ·aJ:D.:Olarnente ·:r neces.s!dade . Imp_rescmdivel da votação 
riGssa ~ .verba; que vem dotar o -Governo dos ei~.ei:l.tos ·pre
cisos pai.·~ . a I'ealitaçãõ de operaç!io tão conveniente,. · (Muito · 
l>ern; mtttto bem.; .. · · . . · . . ·· · : · · · . _ 

· o Sr. Presidente --.·· -· -Vou submetter a VQt.os o 'prójecto 
Il,_- ~2.5_.A, de 19~0 . . · : · ' · . , . , , c. :;...:. ~ ~__.:,__~ 

•' 

.. · 

. . --: 
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· Approvado em a• discussão o seguinte 

N •. 225 A ,....- 192{) 

(Do Senado) 

O CongÍ>nsso Nacional-decreta: 

Artigo unico. Fica o Presidente da Repnbliea autorizado 
a adquirir- óu cons.Lruir edificios, ao menos um po.r anno; para 
as embaixadas ~ lcgiu;ões, nos paizes estrangeiros, contra
cta,ndo eondit}õe:s e pagamentos como f(jr· mais conveniente, 
abrindo para esse fim os necessados ered:itos; revogada~ as 
disposü:ões em eontra~rio. · · 

O Sr. President.e - A emenda da Commissão de Finari.., 
~as approvada.' em 2" discussão, vae ~í. Commissão de Redac9ão •. 

Votal';ão da emenda .-do Senado, ao projecto n. 54, de 
i 9:16, da Camara, creando, no Ministerio da Agricultura, G ser
vi~o florestal do· Brasil; com parecer da Commissão Especial 
d~ Codigo F'loreslal, favol'avel á .emenda (vide pro,iecto n. 383, 
de 1920) (discussão unica); · 

O Sr. Presidente - Durante u discussão deste pro.iecto 
foi offeracido o sel,'1Jinte 

I\EQUlmiMil~TO 'Ao PI\OJl~CTO N'. 5·1, DE 1916 

Requeiro que a vot.nrão das lettras E e F seja feita sepa· 
radnment.c. . · 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1920 • ..- Paulo dfJ 
Frontin, 

Vou submeltcr a votos o requ~rimento. 

O Sr. Paulo de Fron tin ( • ) (para encaminhar a -votaÇão); 
Sr. Presidente, pedi a pnla·vra na oc(}asião da discussão, 

n agora volto a occu.par a atten.cã.o da· Camara dos Srs .Dê_. 
putados para referir-me ás disposições das' iettras e e f àa· 
emenda do Senad(). · 

(") Este discurso não foi rP.visto pelo ornrlol'·,,. , . ·. c:; . ..:; 
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A Jettr.a e estabelece: 

«Ficam em absoluto ÍH:ollibiaas .:ulltll'as nas r'ibali
ceit·as c dcr1:ubadas nas nascentes· e margens dos r ios 
fed~raes, sugcito o infractor :i multa de 50$ a: 5õ0$000.J> 

Ora, a ptohibicão allsoluta de culturas na~ mar.p;cns uos 
rios federaes, affecta profundamente à'. nossa lavoU:t·a. Nos 
~st-ados do Norte até as zonas Preferidas, para cultura 'são 
as ohamadas vasantes ou thalweu dos rios . (Apoiados. ) 

Aqui mesmo as · margens do Parab.yba touas são oulti.:. 
~adas; ha, portanto, uma generalização, no que se pretendia 
talvez . estabelecer, nociv.a a0 desenvolvimento. da nossa a'gri-:
crltura. E' possível que o prQjecto .tivesse em vista pro}?.ibir 
as culturas nas ribanceiras para · que se não desscni dcsmo
l'Onaruentos, prejudiciaes ú normalidade do regimen do·. cur
so daf,"\18, e talvez tivesse em vista, por outro lado, impedir 
as derrubadas nas nascentes dos r~s. porém, nas margens dos 
rios é uma inedida ·que não será exequivcl. Podemos appro..: . 
:val,.;·a, ficará,' .IJorém, lettra morta. . 

Parece, portanto, preí'erivel que nã<.i se acceitc o disposto · 
nas rottra~ a que aqabo de referir-me . . . 

E' verdí,\.de · que . póde · :ser :suscitada uma. duvida. que já. . 
i.ive occasião de .submetter ao alto criterio de V~ Ex. Trata- .· 
.:.<e uma emenda do Senado que apresenta diversas Iettras, reu
nindo uma série de :dísposjções, mas como emenda unica .. 

Parece- me, porem, que poderiamos; segundo o Rcgimcn
i.o,. ondé talvéz não haja dis-Posição a ·esse respeito,' votar pai·- _,. 
cclladamentc, _cada um dos itens designados por meio de let
i.ras, considerando cada um delles .como emenda isolada. 

Assim, poderemos acceitar as ·Iettras a, b, r:, d, g c h, re
jdtando as lettras e e f. 

O illustre Relator, bonrado Deputado por Minas Gci·aõs; 
eujo nome peç0 licença para declinar, Sr ~ Augusto de Lima, 
:i á teve opportunidade de, na ·discussão, dcclat·ar estar de ac
côrdo com a opinião que eu acabava de manifestar; e . devo 
:dizer que- tambem sou signatario -do parecer, tendo· tido a 
l1onra de ser . eleito para ·essa· Commissão. . · 

Elaborando o parecer nós n.os rese1·vavamos pàt•a submet
i r t·/ ú Camara na occasião da · votação, uma . emenda suppres-
::siva das lettras e e_ (. . · · •. . .· · -· 

Si ·alguma disposição regimental . nã.o permittir ,a· emenda 
~uppre$Siva, que. parece não foi a~eeita p()r V. Ex., Sr. Pre- · 
sidente, · solicitaria que se procedesse a votação .considerando·-
cada item -- como emenda isolada. · 

Desse modo ·poder·ia a · Cama.ra i·ejcitar as lêttr~s c e- f ,· 
ilc .accôrdo com as pondera~ões que acabo de fru:er. ()ltiitu 
bem; pi'ªitt) b.~m.) 
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O Sr. Alvaro Baptista (para encaminhar a votação) 

Sr. Presidente, depois do que .acaba de dizar o meu n_obre col
lega pelo Districto Feàeqtl, Sr .. ,Paulo de Fronlin, com quem 
estou de pleno accõrdo, nad~ mais tenho a accrescent.ar. 
(:Uuito bem.) 

·. . O Sr. Augusto de L~ina (~) {para encamirr,har a votação) 
'---..,_.._ Confor-me me manifestei, em outra sessão, concorcio com o 

eminente collega, Sr. ·Paulo de Frontin, tanto mai::; qu;1nto 
nas disposkões do projeclo em discuss~0 ,são 0reade,s ~s. fl!>:
restas chama,das prole~toras, e na definicão de ·f'l0restas pro
tectoras, e.;tão perfei~amente delimitadas as zonas deptro i.ias 
quaes serã:l pf.ohib~das a,s cul~uras; no ir.tllJ.ilo de resalvar os 
man~uciaes e ribal)ceiras dos rios e su;ll? n;>scentes. (l{IL;tto 
bem; muitq bem.) 

O Sr. Presidente ~ Vou submetter a -votos o. requeri-
mento do Sr. Paulo de Frontip_. · 

Approvado o ·referido requerimen~o do Sr. Pau-lo de 
Front.in. · 

/ · 
o Sr. Presidente ~ Vou suboietter a votos a emenõa do 

Senado, salvo ás lettras. e e /. · 
Approvada em discus~ão ·unica salvo .. as lettras e e /, a 

seguinte 

Onde convier : 

a) os funcciouarios empregados, actualmente, da· conser
vação das f,~oresta-s naciona,es, passarão para o serviço· P.a De

, fesa Fl{)restal, garantidos .os seus Q.ireitos na fó:rma d~ ·1ei 
vigente; · 

b) ao servico da Defesa :E!lorestal do Br~sil, ineumb~: 

1 o, promover o levantamento da cart;l.· flor,-estal do Bra
sil, aproveitando o trabalhô executado pela Commissão aa 
Carta Ge·ral da R:epublica, o& da Insp?ctoria de Obras Con
tra as S~cca-s, da d-e Lí.nhílS .-Tel~graphie-as, da Co:mmi~sã9 
Geographla dos Estado~? de-$. Paulo e Minas Gera.es · do 
Servil}() Geologico . do Brasil ·e as. co·Útribuáçõ'es subaidiárias 
d·e· estabelecimentos offieiaes da· Republic,a; · · . · 

2°,. colher da?os minuciosa:s sobr~~ a ec.olog1a vegetal e 
es.tudo da_.s e.ss~nc1aes .fLor.estaes m~i:s importantes do Brasil; 

. 3", dtSCJ:l'llUnar as florest~ pri.Jtectorãs, _quer as que iD-:
tel'essenl aos. cursos de,. agua e mananciaes, quer as qué in-
teressem á salubridade publi~; · · 

( •) Est~ ·discurso ri.ão foi revisto pelo orador.· 
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4~, fazer estudos de a.cclim:;çãq de espec1es exoti®S, de 
gemür1oação e ensaio de . .sementes; . _ . 

5", . m~nislrar aos ag-ricultores oodas as inform~cões ne
t:~iiarias ao conhecimento da silvicpltura. e fornecer.::rhes se
mentes de. essencias indigenas e .exoticas; 

6°, manter um curso pratico de agr:icul•tura para o pre..;. 
varo de guardas fioresta:es; . 

c) as estradas de ferro federaes custearão culturas flo-
testaes em que ~Se abasteoerão de combustiveJ; . . 

d) nas revisõe8 -de eontractos .com companhias de es
t1·adas de ferro e de navegação . fluvial q-ue reeebam favore-s 
da União, se-rá incluida a clausul:a da obrigação do custeio 
das culturas florestaes de que trata a lettra c; . 

e) ficam. em absoluto· prohibidas cuLturas nas ribanc-ei
I'as e derrul:radoas nas na$centes e margens dos 'rio~ f.ede:raes, 
suje i to o infractor á multa de 50$ a 50()$00b; . 

f) ·. o fiscal federal das companhias de navegacão fluvial 
subvencionadas pela União será o , fi-scal oa obeervaneia do. 
disposto· na lettl'a e; . . 

g) fi-ca dependendo directamente do .. Se~ de Defesa 
Florestal e Horto. Florestal actualmente annexo ao Jardim 
Botanico; ·.. · · . .· 

h) esta lei, uma vez regulamentada, entrará immediata-
mente (}m ,ex:ecuç1io. · 

Rejei!ádas, successívamente, as seguinte,; Iettras d!l 

EMENDA DO SENADO 

.{ Projecto n. 383, _de I~) 
' 

e) 1'rcam em ·absoluto probibidas cu}turas· nas ribancei
ras e derrubadíJ,s nas nascentes e ·margen$ dos rios feder:aes, 
sujeito o iufraetor á multa de 50$ a •5()01$000; 

f) o fiscal federal das companhias de nave.gacão fluvial, 
~ubveucionadas pela União, será Q fiscal da observancia do 
msposto na lettra e. · 

O ·Sr. Presidente - A parte i).a · emenda rojeitad~· pela 
Commissão vae ser de:volvida ai) Senado. c.fiiciaudo-·se o;óbre 
o occo;rido. · · - · 

Võtação do pl'ojecto n ... 366, de 1920, creando o cargo de· 
0ngenb'e.iro arch~tecLo no escriptorio de Obras do Ministério 
da Ju~tiça; ~com p·arecer favoravel dá -Coromi~são de Flinanças r3· . dlsoussao) . . . . . . 

Sr. 
O Sr: Alvaro Bapt~sta ('')(para en~aminlU{-r a votaçdo) -· 
PI'es:+dente; o prOJecto que se vae votar-1mporta em um . . - . ~ 

~ l ~- -:.1 ~\ 
( +) Es Le discurso não f. oi r.evi~to p~lo -o'ra~r. . ... 

' ' ./ 
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au;;mento do 'detipcza. !~porta em um augmento do despeza 
e tantQ'.basta para que não vo~e pelo projel)to; e, embora-~m 
3~ discussão. devo dizer a razão . D.C.r q•Jt~. A illustre Commrs-: 
tião· de Fiuancas declarou que não importa em augnwnto de 
despeza. E' exacto, no primeiro momento, que não importa 
~m au[fmento de <l.cspcza, :Porque o !.largo que ~c pretc~d~ 
t.;rcar será preenchido por um addido. E' um modo sonaterro, 
um modo suave, um modo cup:heroico rie erear um novo.!:argo. 
O facto é que, desapparccido, por qualquer circumstancia, o 
·empregado addido. que agora o va.~ prc,~n~hei", será .. o mesm~ 
cargo provido por- um de 1'óra, que não seja do quadr:J e ah1 
í':cará :para sempre crcado, no .~iinisterio da Justiça, o cargo 
de architecto. · . 

·~·ão sei, Sr. Presidente, que· 'grandes edifícios tenh:l. a 
zelar o l\Iinistcrio da Justiça, que grandes edifícios tenha a ~ 
eon.struir, que precise .permanentemente de ·u:rn m:chitccto 
para dirigir ou zelar esses edificios. . _ . _ 

A verdade é que e-xistem ení;cnheiros capazes, jl.lnto ao 
proprio minísterió, de zelar pelos edifícios, de fa.:er .planta~; 
de dirigir as ":!CSpectivas construcçõcs. . · . . 

Assim, não posso estar de accôr·do com a Commi~sii•J de 
Einanr,:as, que. ao meu ver, não foi ba~tante clara ·dizendo que 
não se trata de augmento de despeza. . · 

Neste momento, repito, não se trata de augmentà Je 
dcspcza, mas si desa.ppareccr . o . funccionario addido qu,c va1~ 
rn·cenlhcr o cargo, no dia seguüite áquell<! em que- for em
possado, começa a dcspcza nova, o càrgo passa á. ::Wi' exercido· 
por um que estava fóra do quadro, trazendo assim o augmenlo 
àc despcza com o funccjonalismo publico. · · 

Não é nesta hora, que se me afigura tão tr1ste ·para a 
Rcpublica, pelo dcscalabr() de todos os scrviç.os, descalabro 
ctue vou crendo. não ha,ia corno ser con~ido, não é nesta hora, 
riizia. eu, que se elevam augmentar despezas. ·E' pre'ciso di
minuir-as e é o, que se não tem feito. (11Iuito bem:.· 

O Sr. Oscar· Soares (*) {pa'l'a encaminhar a votaçiio)' -
St·. 11rcsidcnte, Hei ator do p.rojecto ora em volação, elaborei· 
u pal·cccr conslanLe do avulso dislribuido, onde. vem tambem 
a documentação' haslanle para contestar as affirmalivas do 
uobrc ·Deputado pelo Hio Grande do Sul. · 

Diz o pa:r-ecer ; 

« ••.•. a nc~:es~hlad.e de up1 engenheiro cspccialisla 
· em at•cluleCJLum. o evrdent.c, por outros motivos, .além 

doti constantes do· officio- do engenheiro 'chéfe, Dr. 
Armando de Carvalho, _que junto, por cópia, a. este pa
recer .•. ') 

( ·) Este discurso não ·foi revistp 1i~lo orador. t 
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O oÜ.it.:iLI do Dt·. "\mmndo de carvalho é o ::eguintc: 

«Sr . · l\1inist.r9 - Vantlo cumprimento ao dcspg_cho 
do Si·. Jii'cctor ~Cl\1.1 da Direetoria do Interior. exa
rado no avi::;o cl!1 Sr. l\iiilistro da Fazenda, ein que 
csle tit.ular reqnisi la para o serviço daquelle ministcrio .' 
o <1n:;cnh eiro '{-:ypriano Lemo~ que, com proveito para 
-e~lc c~cripton ·io , aqui !iC acl1a em comm jssão, t en"no a 
iní'ormar-vos o seçuint.e: desde a sua 0l'Ca(}ão sempre 
existiram dous technicos ne.st.a rP--partit;ão, pois d0 facto · 
a um sl} não seria possivel atlender convenientemente 
aos multiplos serviços de projectós. fiscalização de 
ob1·as, além da parte admini-:>t·rativa, sempre bastante 
absorvente. Accresce notar ainda que, por qua!quer 
impedimcnlo forí<ado, ficaria . o ~crvico sem nirecçãc:;. te
chnic:a, si não prevalecesse a dualidade Stlppo:;ta. Só
mente no Governo tT"ansaclo e devidq ,a ape.rturas fi
nà.ncejras contempm·aneas deixou rle existir quraute 
cerlo prazo a. <Jrganização a que me venho refer indo, 
log-o apó:> rcslabelccida . quando vosso anlccessor, por . 
solicitação minha, .requisitou do Ministerio da Agricul
tura o engenheiro Cypriano Lemos . 

No inicio dp, vossa inv.estidura Live ensejo de pedir 
a vos:3a ·attenf;ão e por vossa ordem redigi o memorial 
de qur. vos fiz entrega e de que junto cópia . 

Julgando, poi'.':i, pl'c.iudicial á boa organizacã.o dos 
~m·vic.o::; a meu cargo a •t·cUrada do engenheiro Cypriano 
JJcmo:::, peco a vossa intervenção para que se torn~ sem. 
cffeito a presente requisi~:.ão.~ 

O memorial está ~:onccbido nos scg·uintes termos: 

~sr. ~liui$lro - Desde o dia em que esta repart.i
ção ·. foi creada, exisliu nu quadro do seu pessoal o 
~nr~o de ajudante, auxiliar immediato t.lo engenheiro 
ch-efe o; seu substituto em qualquer cmcrgencia. 'Mais 
f.nrdc, com o descnvolvimcmto chi Capital c a importan~ 
cia crescente dr: sua at·chitccllura, além do ajudante, a 
prescw::a neste cscriptol'io d~ um archite<;to foi se tor
no.ndo imperiosa. Com c1'f~ito, .como sabcis, a esta re-

. partitão comprte zolo1· JWla conservar.~o de todos os 
immovri~ do minisLcr-io, além d9 encargo de projectar 
a-s obras novas, projccl.os esses que por vezes são de no-. 
lavei imporlancia. Alguns dos meus a:ntecessores es
forçaram-se, pois, no sentido de obter a. creaoãc. do 
logar de <mgenheiro-architecto, e eu mesmo frequen
tes vezes· insisti junto· de varios cos vossos antecesso-

'-, re§ para que tal medida fosse adoptada. Entretanto, 
n a-da consegUi e como a situação do· paíz fosse peoraudo· 
financeiramente, em certo momento de ~rise agu.da o 

C.- Vol. VIII 35 
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lllCU a,judautu rui c!i:;pensadó; de m~dc 
!!SSC auxilia r tão neces~ario c nada obl 
·~no do logar não menos indispensavel 
chitecto. Achava-me, pois, inteirame 
uma pe:;sóa qu e pudesse substituir-? 
scncia eventual, quando me Iembt'el 
sidio de um funccionario addido. Os 
C~ l'IL de commum accõrdo dotaram 
l 'IO de Obra::;, úv funccionario tanta: 
'lc moco que tenho aetualmente na . 
prtano L('mo::: um ajudante que é ao 
chitccto. ora, seria 1·ealmente IJar< 
funccionario em qUeS; lo ~eja algum .. 
mtnistet·io a que pertence. Parece
aevel' solicitar -vos as medidas nece 
tol·nar estavel a permanencia do add 
ro-at·chitecto Cy.priano Lemos, neste 

O !ltinisLerio do Interior tem dons en; 
tam dos assumptos que dizem re-speito aos 
daquelle ~eparlamento do serviço publico, 
li~la, al1solulamente não tem, tanto que o 
l'et:ort·e a um funcciona:t·io competente po::;l 
pelo )finisterio da ASl·icullura, addido es.c 
graLifica~ão por uma verba orçamentaria. 

Estn circumstaucia vem reforca:r ; 
car·go que o Mini:3tro redama e o proprj 
pteileia. . 

Quanlo a•> au<::awm to da despeza, abso 
verá, porquanto s•~t·á contemplado nesse c 
ulli set·vc, perccbctldo os roe::;mos ve~cime1 

O SJl. ALvAno k.\P'J"IST.\ - E' uma illue 
ta.do . Pct-suntu: llt'l:iUPPUl't!eendo o addido, 
l'Ul"SO ~ . 

() Su. Os<.:AH ::)oAHLCS - Essa idéa orth, 
llc:spl!:tas, não úcve it· a.o ponto de sacrifica 
blico. (.-\.pCiiudos. / 11or mais intenso qUe s ' 
no sculido de uefdl.ldl~ l" os inleres:scs do 'f 
cst.á que não podl!nlU:i ir ao ponto de r ele 
ferior os bens pall'i.muniaes. dest~ ou daql 
no caso, prevare~cssc apenas o cspirilo de 
hendc o nobt·e Deputado que o prejuizo se: 
monio nacional seria sacrificado. (Apoiadc 

Sou daquelles que comha.tem a má aPI 
r<n; publit:os; mas em aliso luto nã.o me opp< 
tenham por objectivo, como a presente, J 
patrimoniaes- d9. União. 

TJM SR, DEPU'l'AOO - Mas ba neeessidll 
de um especialista·? 
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O SH. OSC.\R ôOARES -Sem duvida alguma; mesmo para 
que se faca um concerto em determinado predio é preciso que 
se faoam on;amcnt.os, estudos, etc. 

O Sn. 1\.LVARO BAPTIS'l',\ - Para isso ha engenheiros na-, 
l]í.lclle Ministario. 

O SR. OScAit StMRES - Só ha dous, que uãu sãq. devokldoti 
:) especialidade. · 

Por mai·s ftmdamei:tladas que sejam as observa(;.ões do no
bre Deputado, penso; desde que o Ministro do ~nterior julga 
ncccssario esse cargo, desde que pleiteia .cer·ta:; madidas que 
dizem respeito ao departamento que dirige, Lemos a. obdga.
';ão, clepoif\ do conveniente estucfo, verificada a procedencia 
do pedido, de corresponder ao appello. (.Mu-ito bem; muitP. 
hem.] 

O Sr. Presidente - Vou ·~submetter a votos o pro;jecto. 
,. Approvado em 3u discussão e enviado á Commissão de 

Redaeoão o seguinte 

PIWJECTO 

jN. 366 - 1020 

o Congt·esso Nadonal decrel<l.: 

Art. 1." Fica nreado o cargo de engenheiro-architecto 
nn Escriptorio de Obras do :Minislerio da Justioa. e Neg"ocios 
Interior~s, ·COm os vencimen~os de 12 :00(}$ por an\}o, dividi
dos em 8:000$ de ordenado c '1: 000$, de ~at,ificaçã.o, deven
do ser aproveitado para seu provimento um addido que 
reúna as necessarias condições de capacidade tc!chníca. 

Art. 2." Revogam-se al:l di!'iposiçõcs em contrario. 
Votação do· projeeto n. :z=;-.t A, de 1. 9:!0. uutórizaulio u . 

c·rr!dHo de 450:000$, supplcmcnf.ar ás rubricas 6 e 8, parte 
material do orçamento· vígcnlo do Ministcrio da Justiça c Ne
;::ocios Interiores; <.'Om par~::cer favoravel . da Commissão de 
F inanças (l" discussão}. · 

Approvado em 1" discussão o seguinte 

PROJECTO 

~· . 271. A - 1920 

O Congresso Nacional decreta : 

Artigo uni co. Fica o Pt·esidente da Republicn autorizado 
a abrir o credito de 450 :·OOO$, suJ;>plementar ás rubricas nu-

';;,:• 
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meL"os ô e 8. parlc material, uo on.;umento vir;~.~n lc do Min1s
terjo do Intel'ior, para o t.mstP.io elo serviço· de impressão. e 
publicação dos trabalhos do Co.ngresso ~acionai ; rov.ogaúas 
as <iisposições .6m contrario. 

O Sr. Presidente - O projeclo passa· á 2' discússã.o. 

O Sr. Costa Rego (pela v1·dem) requer c obtem dispensa 
de int.ersticio para o pl'ojccto n. ~71 A, de Hl:!O, figurar na 
ord•ern do dia da scssã0 seguinte. . 

Vota~~o do project0 n. 289 A. qc 1920, dcdarandq "(fe 
utilidade publiea a Associae.ii.o do ·Commercio, fndu~tria . e 
Lavoura de Barbacena;· com parecer favora-vcl da :C:onunissão 
de Constituil:ão c Justi~a (-!" disc-ussão) . . 

Approvado em 1 ~ cliscussao o seguinte 

PnoJECTO 

N 289 A- i\.1:20 

O Congrcs::;o Nacional resol.vc: 

. Artig:0 unit:o. E' declHada instilui~ão lle u lilitlad'c pu
blir:n a Allsociadio do Comm~>.rei(•, Industria · n Lavom·a de 
Barlluc«ma; revogadH!-i a-s disposições em contrario. 

O Sr: Presidente - O pro.}ccto passa á 2• discussão. 

O Sr. Ephigenio de Salles (pela 01·dem) r equer c obtem 
di;;peniSa ue intf'l'Sticio para o proj eeto n. 289 A. ·ÚC 1920, 
figurar na. ordem do dia da sessão seguinte .. . 

Vola1;ão do pr'ojccto n. 3g7_ de i 92z, abrindo ú credito 
especial de 30 :·978$-l'Jl, para pagamento . ao cap itão-lenonte 
Dr. Olavo J,uiz Vianna (2~ discussão) . 

Approvado:; ~ucce.,::;ivamente em 2n discussão o~ -snq1üntcs' 
artigos cv 

PROJECTo 

N • . 307 - 1920 

O Congre~~o .Nacional decreta: 

Art. 1." Hca o Presidente da Rcpublica aulorizadtl a 
abrir. pelo :M:inisterio da Fazenda. o c1·edito especial de 
30:978$491, que se <icstina, em vh•tude de sentença judicia
ria de ultima. instancia, ao · pag-amento de vencimentos do ca-. · ' 
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pitão-tenente Olavo Luiz Vianna, rf'integrad-o no carg-0 de 
tente substituto da Escola Naval. O Thesouro deBconL:n·-lhe
ha :3: !t67$998, de impostos devidos. 

Art. 2:' Revogam-se as disposições em contrarlo. 

O Sr. Presidente - O projeeto passa á s~ discussão. · 
Votacã'o do projecto n. 398. de 1920, abrindo o credito 

especial .de 117:200$, par~ pagamento de gratificações a que 
tem direito o pessoal do serviço de esoripturação por par-t.i
das dobradas (24 discussão) . 

Approvados successivarriente em 2" discussão os seguintes 
artigos dQ · 

PRO.JECTO 

/ iN;, 398 - 1920 

. o c;ongresso Nacional decreta: 
Art. 1." Fli(}a o Presidente da Republica aut.orizano a' 

nbrir. pelo ·Ministerio da Fazenda. -o credito especial d aquan
J.ia de 117:720$, que se <lestina ao pagamento das gratifica~ 
ç.ões dos enearregados da escripturação pelo systema de par
tidas dobradas nas repartioões depend,entes daquclln minis-
terio: · 

Delegacias fiscacs ... , ............•.... 
·AJfandegas . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
R~cebedoria . . . . · ·. . . . . . . . . . . ........ . 
Caixa de Amortização . . . . . . . . . . . . . .... . 
Casa da Moeda ... . . . . . . . . . . . . . ...•.•.... 
Tmprnnsa NaC\ional . • . . • . . . . . . . . . • . . ... 

6r. :{)20$0()0 
31:080$000 

3:720$000 
2:760$000 
6:600$000 
5:6~0$000 

Art. 2.0 Revogam-sP as disposiçõns em nont.rario. 

o Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discussão. 
Yotacã·o do projecto n. 402, de 1920.. abrindo D credito 

de ·S'o: 000$ {i verba 3'•~ do orçamento vig0ntr~ do :\Iinist.(Yrio da· 
Fmwnda (2" discussão) ~ 

Appr ovado;:; succe:ssivamcnte em 2• discussão os seguintes 
artigos do · 

N. 402- 1.920 

O Congres~o Nacional decreta: 
Art.· 1.0 Flica o Presi·dente da Republica · autorizado a 

abrir, pelo ·11inist~rio da Fazenda, o cre-dito de 80:000$, sup-



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 2410612015 14 21 - Página 50 ae 65 

550 ANNAES DA CAMARA 

plementar á verba 34" do orçamento cia despeza <lnspecções 
{i(' mparticões de !azenda e outros serv.~s extraordinarios.)) 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

o Sr. Presidente - O projecto passa á 3" discussão. 
Votação do projecto n. 403 de 1920, abrindo o cyedito 

de 24:759$466, supl)lentar á verba 16" do orl}amento vigente 
<lo Ministcrio da Fazenda (2& discu~são) . 

Approvados successivamente em 2• discussão os seguintes 
a.!'t.igos do 

PROJECTO 

N. /103- 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL 1.° Fliea o Presidente. da Republica autorizado a 
abrir, pelo !Vlinisterio . da Fazenda, o credito de 24.:758$466, 
.=mpplenmentar á verba i6", do orç-amento daquelle ministerio, 
nn. sub-consignação destinada ao devantamentodo cadastro 
dos proprios nacionaes, inclusive a aviventaç~o dos rumos da 
fazenda nacional de Sant-a Cruz e diarias do pessoal trchnico.~ 

Art. 2.0 Rcvogam-sí' as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á .. 3A discussão .. 
Votatão do pro,lecto n. 3A-;l, de , 1920, abrindo o credito 

el'pecial de 28 :761$259,_ para J:'agamento de gratificações a 
docentes c preparadorrs da Escola Militar (3" discussão). · 

. Approva{)o o enviado á._ Commissão de Reda.cçã·o ,o ses
miznto 

PRo.rECTo 

N. 34-i- i920 

O Con~res~o Nacional decreta: 

' : 

Art. I. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
i\-linisterio da Guerra. o credito especial de 28:761$259 para 
oc~orrer ao págamenlode gratificações aos docentes e a dous 
r.-r.cparadorf'$ da Escola .:\'lilitar, que regeram turmas supple
m~ntarog. em dous periodos lectivos _do :mno proxiroo findo. 

Art. U .. Revogam-se as disposições em contr·ario. 
Vo lal)ão do pr.ojccto n. 290. considerando de utili-dade 

publ'ica a Aca-demia de .Commercio de Juiz de Fóra; com pa
rc;cer t~voravel da Commissã<J d!! Const~~uiçll.o e Jus.Liça .(3~ 
(i-llsc ussa.o) ; . . 
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Approvado e enviado á Commissão de Redo.cQiio o ~e
guinte 

PROJECTO 

N. 290 A- 1920 

() C<lngr-esso Nacional resolv-e~ 

Artigo unieo. E' considerada instiut~ão de utilidade 'pu
blica. a Academia de Commercio, de Juiz ,<le Fóra; revogadas 
as disposições em contrario, . 

Votação ·do projecto n. 260, de i920, abrindo o credito 
supplementfar de 56 :950$ á verba 18• do orçamento da Fa
zenda do corrente exercicio;· com parecer da Commissão de . 
Finanças. fav.oravl á emenda para ser de6ta.cada, constituind~ i 
projecto em separado; (vide. projecto n. 260 A, de 1920) (3• 
discussão). . . 

O Sr. Presidente :- A este projecto foi offerecida a &e-
guinte : ~ ..:. . ..d. 

«Ao' art. i 0
, aoorescente-se: 

Para.grap.ho unico. Nas mesmas oondições, -o Presidente 
da Republica fica autoriza.do a abrir um credito. de 35:000$ 
para úccorrer ao pagamento <las obras de reconstrucção por 
C(ue passou o aviso Serzedello. do servico de fiscalização da 
Alfandega do Pará~. - Chermont de Miranda. 

A Commissão de Finanoas é favoravel á flrnenda para ser 
destacada e constituir projecto ã parte. . 

Vou supmetter· a votos a emenda. . 
Approva.:da a referida emenda do Sr. Cherm~>nt de Mi

randa para ser destacada e const~tuir projectci em separado, 
nos termos do parecer -da Commissão. 

Approva:do em a• ditJcuss!io e envia:do a Commisslo de 
Redaccão o seguinte 

PR~.TECTO 

N. 260- 1920 
. 

O Congresso Nacional d:ecnta:, 

Art. 1. o Fica o Pt'esi.<Jente da Republica . autórizado a 
abrir. pelo Ministt~rio dà Fazenda, o credito de 56 :!l5{)~; ·sup
pll:menmr á verba tS\ «AHandegas», Mn!';ignacã(l «De.spezas 

' I 
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imprevistas»,. do orçamento ·em vigor, credito destinado aos 
rparos inadiaveis d~ que neC'.essitam a<S lanchas Roberto_, Irq.

, cema, Pirn.enta, Dr. Bulhües c Itapem.,a., <lo serviço de f!scall
z::u)ão da AUandga <lc SanL~. 

Art. 2 . ·o Revogam-se as disposicões C\!ID contrario. 
Votação do proj ecto n . 340, de 1920, abrindo o credito 

espeeial <ie 797:621$~77, para concertos e acquisiçã& .d:e ma
terial f·luctuanfle de d·iversas alfandegas; com parecr da Co~
m issão <le Finanç:.as sobre a :emenda de 3a discussã-o-( VIde 
projecto n . 340 A, de 192ú) (3• di·scussão). 

O Sr. Presidente - A este projecto foi offerecida a se
guinte 

EMENDA 

FJeve- se, de 36:000$. a cousignaoão relativa á Alfan~ga 
d1. B:vhia, pa·ra acquisição d e tres pequenas embarcac;.ões des..: 
Linadas ao .serviço dê. saude. :- Octavio Mangabeira. · 

A esta emen-da a Commissão . d e Finanças deu .parecer 
. favoravel e termina o seu pare<ier apresentando o seguint.e 

suhsiiLuLivo M pr ojecto : 

O Congress Naei<mal decreta: 
Art . 1. o Fica o Presidenbe da Republica a utorizado a 

abrir, . pelo Min.isterio da Fazenda, o credito especi.a.l de 
833 :621!$477. que· se -destina a subst ituições, reparos e a.ccr-es
cimos do material d<l serviço de vigilancia da~ A.Ifandegas s 
mais algUmas obras nccessarias ao mesmo fim. O credito 
será diYidido nas seguíntP.S parcellas: 

Alfa'ndega do Pará . . ... .. ... . ...... .• 
i\lfan<Joga da Parna'hyha ...........•.. 
Alfandp.ga do Ceará . • ................ . 
Al.fandega de Natal . . , .. .. . .......... . 
Alfandcga do Recife . . ... , ......... . .. . 
Alfandega de .Arac-aj1í . • .....•......... 
Alfandega da Ba:hi'a . . . .......... . .. .. . ·. 
A Irandega <le Parana.guó. • . . . . , • ... . ..•. 
Al-fandega dr. Florianopolis . . . . .. . .....• 
Alfandega de S. F-rancisco ....• •.... ...... 
Alfe.ndega do Rio Grande . . .. .. . .. . . .. . 
Alfand ega <le Pelotas . . ... :· . . ........ . 
Alfandega do Livr.amenf,o • . •.. · ..... ..• 
Alfand:ega de Corumbá . . .... . , ......... . 

70 : 438$857' 
4 :000$000 

235:907$000 
12 :000$0 Oú 
IL6 : 000$0{)0 
60:9-26$000 .. 
68:000$000. 

' 124 :3·21$700 
47:641$920 
25:000$000 
58:856$00{) 
7 :48D-$1000 

11 :000$000' 
62:000$000 

Art. 2. • · Revogam-sP. a.s d isposições · em contrario. 
Appr.ovado em 3" d iscussão o referido . substitutivo dn. · 

Commissjio· de Finanças. ficando prejudicadas a emenda <lo 
Sr. Octáyio Mang-abeira e o proje~oo primitivo. 
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. · ·O Sr. Presidente - O substitutivo vae á Commissão de 
Redacção. 

O Sr.· Pires de Carvalho (pela ordem) requer e obtem 
dispensa de impressão dn rcdacção final do proj-eet<!l n. 340 B, 
clr. Jfi::!O, afim de ser immedial.nmentc votada. 

E' lid n. c, sem observacões, approyada a segliinte 

REDACÇÁO 

N. 340 B-- 1920 

Rt!rlacr.iio fina./. do 'Projecto n. 340, de '1920, qu_e abre o credito
especial ele 838 :6~U$/í.77, para concertos · e acqu1~siçáo de 
m.ute?·~al.{luctnantc de divm·sas al{a11deyos. 

· O Cong-resso NaC-ional decreta: 

Art.. . 1. • Fica o Presidente da Republica. autorizado a 
nbrir, . pclô !\iinisterio da Fazenda, o crt;!dito especial <:iP. réis 
83:3:621$-177, (lue se destina a substituições, reparos o accr.es
cimos do material do serviço ele vigílancia das · Alfandegas e 
mais algumas obras necessarias. ao mesmo fim. O credilo será 
diYidido nas seguintes parcellas: 

Alfamlega do Pará . . . .• . . . ..... . .. . .. .. . 
1\lfandega da Parahyba . . . . . . . ........ . 
~\lfandega do Ceará . . . . . . . . - .... .- .. - .. 
Alfandega de Natal . . . . . . . . ....... - .... . 
Alfandega do Recife . . . . . . . ..... . •... - . 
Alfandega de Aracajú .. · . . . . . ....... ... . 
Alfandega da Babia ·.. .. · . . . ... . ....... . 
AHandP.ga de Paranaguá . . . _ . . , .. .. ... . . 
:\ Uandega de Florianopolis . . . . . . . ... · . . 
Alfandega de S. Francisco . . . . . . .... .... . 
Alfandega do Rio Grande . . . . . . .. ... ... . 
Al1'andega de Pelotas . . . . . . . . . .. - ...... . 
:\lfnndega do Livramento .... 1 ••••• • ••••• 

Alfandega de Corumbá . . . . - .. . . . .. .. . . . . 

70:438$857 
4:000$000 

23G:907.$000 
12:000$000 
/!6 :000$000 
60:926$000 
68:050$000 

12-i :321$700 
47:6111$9.20 
25:000$000 
58:856$000 
7:480$000 

11:000$000 
62 :000$000 

Art. 2. o· Revogam-se as disposições. em contrario. 
Sala das Commissões. 25 de setembro de 1920. José 

Al.vt?s. - Dorva.l Poi·to. - Prado Lopes. 

O ·sr. Presidente - ·o projecto vae ao Senado. 
Vot:Í.ção do pt~jec lo n. lt 04, de . 1920, considerando pro

movido a capitão o 1" teucnte Carlos · de Andrade Neves, morto 
" 

' 
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na Fr~nça ;· com parecer favoravel das Com missões 
rinha e Guerra e de Fin:moas ( 1' discussão ) . 

Approvado em 1' discussão o s~guinte 

PROJECTO. 

N. 404- 1920 

O Cmigresso Nacional decreta: . . 

-~. r 
·• 

de Ma-

Ar L 1. • E' considerado como tendo sido promovido a ca
pitão, na vespera de sua morte, ó ~ • tenente C:n·Ios de An
drade Neves, da arma de artilharia, morto na Frnnça, por 
occasião da ultjma guerra. 

Art. 2. • Revogam-se as disposi<}ões em contrarío. 

' O Sr. P_resident~ - O proj ectó passa á 2• diseussão. 

O Sr. Pires de Carvalho (pelá. or~m) requer e obtem dis_
pcnsa de interstício para o projecto n. lt04, ~e 19?0, figurar 
na ordem do dia da sessão seguint~ . 

· Vota~ão do pro,iecto o. 313, de 1920, abrindo o credito 
especial de 938$709, para pagamento a J ... eovigildo de Carya-
lho (2~ discussão) . · . . · 

Approvados,. succesivamente, em•· 2" discussão, os seguin .. 
lcs a.rtigo~ rlo 

PRO.TECTO . 

N. 343- f920 

O Congress9 NatJional decreta: . 

. Art. 1 . o Fica o Poder Executivo autorizado a brir, pelo 
Ministerio da Guerra, o credito especial de 93ª$709, para pa
gamento ao 2~ official da Directoria de Saude da Guerrl:!- Leo-. 
vigildo de Ca.rvalhot de differança de vencimentos que lhe 
cot;npetem, entre aquelle cargo e o de 3" official da mesma 
reparti<:-ão, de 20 dll mnr()~ a 31 de dezembro de· 1908. 

Art.. 2. o Revogam-::;r, as disposiçõP-s em ~ontrario. 

O Sr . PrE;sidente - O projecto passa á 3• -discussão. 
Votaeão do project.o n. 399, de 1920, abrindo o credito 

~!'lpecial de íi: 691$51 O. para pagamento a P.elippe Monteiro 
de Barros (2" discussão). 
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Approvados, suoccssivnrnente, em 2.• discussão, os se
guintes artigos do 

PROJEC~O 

N. 399-1.920 

O CongrAs~o Nacio_nal decreta: .. 
Art. 1. • . Fica o Presidente da Republica autorizado a 

abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de seis. 
enntos, seiscentos e noventa e um mil quinhentos e dez réis 
(ô:G!H$!>1.0), que se destina ao pagamento· de ·Felippe Mon
ll'iro de Barros, I'eintegr ado, . em virtude de. sentença judi
ciaria, por decreto de 29 ue maio ultimo, no cargo tle ch~fe de 
.~ecr:ão da Alfandega de Santos. Impm;tam naquella somma os 
Y~ncimentos relativos ao período de 29 de maio a 31. .de de
zr,mbro de 1920. 

Art. 2. • Revog_az.n-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projectr:i passa á 3' discussão. 
Votação c!o. projeeto n. 110·!, de· 1920, abrindo o ercdilo 

r~peeial de 138 :539$32l, ouro. para entrega ao governo do 
~I acanhão da imporl.ancia correspondente :i taxa dr. 2 ?'n. ouro 
( ~" cl iscussão) . ~ 

Approvados successivamente em 2~ discussão M seg-uin-. 
les artigos do 

PROJKCTO 

N, 401 - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i. • Fica o Presidente -da Republica autorizado a 
abrir, pelo Ministerio da Razenda, o creditó- de 138:539$32-1, 
ouro, afim de !ler entregue ao governo do Maranhão a im
portancia. da taxa de 2. o/~, ouro, )l.rrec!l.dada, sobre o valor 
officinl da importancia pela alfandega do mesmo Estado, ncs 
r~Ncicios de 1917 e 1919, com destino á5 obras do porto de 
H. Luiz. das quaes é concessionario aquelle Gov~rno. 

'. .(,· . 
Art.. 2. o Revogam...,c;e a fi 

1
fsposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á sn discussão. 

O Sr. Rodrigues Machado (pela· ordem) requer e obtem 
rlispen::;n de inte-rsticio para I} ·projl'cto TI. 4111, de 1.920, fi
l-'1.Lrar na ordem do dia da sessão seguinte. -

... 
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Vot.arãc do projecto n. 37 A. de 1fl20, pcrmitt.indo eiTI 
aguas da Republica a rêcc «Traineira:>~ e as argolas «Snr
dinhnira~». segundo conàic;õcs que estabeLc, com parecer 
f:wora.vel da Commissfío de :Marinha e Guerra c emenda ( 1 ~ 
Ji~cussão ) ; 

Approvndo em 1" cli5cussão o seguinte 

PROJECTO 

N" 27 A - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. n Fina p~rmittido o uso, em aguas territoriaes da 
Rcpublira, dá rêdr: denominada «Traineiras», ou de argolas 
Lambem conhecida~ 'por «Sardinheirns», para pesca unica
mente da c::ardinha. Essa rêde não poderá ter menos de 0,012 
(-doze millimetroi'~· de malha, de nó a n(J. Os infractores ~e
rão multados em 200$. indcpcncentcmen.le da ::tpprehensão I' 

inut.ili7.açao da rêdc. 
At'L 2. • Revo~m-::>e as <lísposições em ~ontrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 2" discussãô. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) requer e obtem dis
pensa de intersticio para o projecto n. 37 A, dr i 920. figurar 
n:t ordem do dia da s~ssão seguinte. 

Votac:ão do rrqurrimento n ." -~:2. de 1920. do Sr.- !l'ln.uricio 
ele Lnérrda, pNlindo a pnblica~ão do dorumflnto sobre a que
stão dr Lambary. 

r..EQUERIMENTO 

N. 42 

Requ~iro a publiracão no Dirnio do CnnqTes.~o, da repre
scnt.ar,ão junta, .r ela I iva 'l de-nominada «questão de Lambary1>. 

Approvado . . 

DOCUMENTO A QUE :"E REFERE O REQUERIMENTO SuPRA 

Exmo. Sr. Dr. Maurici-o de LacQrda, D. D. Deputado ao 
G~ngresso F-ederal - Tomn.dos de desagradav~l surp:reza :prl.a 
lr;1tura da. reprcsen-t.acã{l, a V. Ex .. -dirigida dcsl-:::t. cidade por 
.\ ... Ex. a;prescntada a Camo.ra .<dos Deputados, iomp~-·se-:nos o 
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dever de restabelecer a. ver{[ade, cuja deturpação foi. tenta-da 
por ·intcrmedio da- palavra de V.Ex., nunca recusada para a de-
fesa de direitos carccedm·.es de amparo. ' . 

An~~s de tudo, é com a maxima -satisfação que rendem 
os abaixo assi.gnados o preit.o ·de sua homenagem á. attitu<le 
n.obee DOm que V. Ex. -se houve, nãó subscrevendo os. con
ceitos injustificaveis coo.tidos naquella representação, limi
tando-se ao detSempenho da incumbencia. 

Os abaixo assignados, por ,sua vez,. faltariam ao .cumpri
mento do dever decorrent-e dos · pos~.os de responsab-i:Udoo:c 
que occupam :neste munici.pio, co.mo membro-s de sua socie
daàe, si não troux-essem ·<Seu protes-to aos· termos acrimoniosos 
<le que se -serviu o auwr da represenla()ão para armar e-f-
feito. · 

Jamais foi posto em -duviJa qu~ .a discussão, no terreno 
em que -a procurou colJocar o autor da repre~ent.ac.ão, -não é 
{l meio mais apropriado para encaminhamento da solução de 
assumptos affectos á d-eci~São de quem, concretizando o in
teresse ge-ral, ·sómente por eU.e -dev·e nortBar a sua -direc•trjz. 

Si a·ssim é em geral, .com maioria d·e razão o é no ca-so 
em •questão, ·em ·que o Governo d•e Minas, ·a respeito do qual 
V. Ex., como fervoroso adepto da .Justiça Vão" honrosamente 
se manifestou, permitte que se depositle a mais absoluta con-
:fi::>.n~-a na solução que lhe cabe tomar. · 

.P{)dem affirmar os abaixo a"signados, por conhccimenLd 
qu e tcem dos bons intuitos do benemerito GovernÇJ, que os 
iDteress-es· desta csta:ncia, cont'rariamentc ao que foi -asseve
ra-do a V. Ex., con~tituem objecto das cogitações da a·drni
ll.istra~.:.ão do Estado, norteada por um de~contino assás ele
vado -e que tanto a tem recomrnendado á admiraç;ão ·de nossos 

,compwtricios. 
·Sem estabelecer confront10 entr.e quem mais d-eva e 

queira velar pela Drosperidade desta: beiJa porção da terra 
mineira, todavia, não consentem os abaixo assignados que se 
lttes -queiram coLlocar em posição ·de indiffernça, quando se 

· sentem ·clles · alentados pela convict;ã.o ·inabalavel de que · o 
Governo de Minas ·está agindo com a maior superioridaoe . e 
tem as yistas voltadas para. os destinos desta estancia, digna 
:por ttodos os ti.tlUlos do carinho da acção governamentaL 

Esperando que V. Ex. se não recusará á· empre-star a 
este nosso protesto o. éco de sua briJhante .palavra, aqui dr.i::. 
:Yamos o noo~o reconhecimento por tão grancie finesa. 

Aguas V1rtuosas, ·!7 d-e ago-sto de 1920. - .João Lisboa, 
D(!putado estadual e pr~sidente do Conselho Do,liberat.ivo. _; 
.Julio Braulio de Vilhena, advogado. -· C<Jnego .Joaquim de. 
Souza Soares. vigario de Aguas Virtuosas. - Scrafim ·An-
1!0nj.o de Paiva Pereira, ,p.roprietario e collP..oWr e-stadual. -
Affonso de 'Vilhena Paiw..-a., proprietario. hoteleiro -e 1° sup
:pl·mte do juiz seccional federal. - José de 'Vilhena Paiva, 
proprietari{) . e. negociante. - Oscar Paes Pinheiro, proprie
tarw, hotelen·o, conta-dor do· Juizo. - João dQ·s SanJtos, ~ol:.. 
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ledot· f.eueral e proprielat·io. - Olavo Ua.bral_ Kt:auss, escrl
vão da ~.:ullectoria fedem!. - Antonio de Ohve1ra Campos, 
proprietar-io e membro (Jo Conselho Deliberativo . .....:.... Custodio 
Gon[ialve.s B1·aulio, pro'Prietario e i" juiz de paz. - João ~a
IJtista de Carvalho, negociante e propri<Btario. - Ferren:a 
.Mello. Lelegrap.hista. - Jayme Silverio Barbos-a, guarda-fio 
dos 1'elegraphos. - Julio de Araujo, proprita.rio. ----: Pauli~o 
Lucio de Lemoo, guarda-livros. - Antonio Brau1.io de Vl
lhena, pt•oprietario e agente. do Correio. - Pharp:~acautico 
Alfredo Ribeiro de Almeida e Luz, proprie•tario. - Dr. João 
Ljsboa Junior, medico. - Cesar Lisboa, func~ionario pub-lico. 
Camillo de Oliveira Rios, dentista. --.- Sebastião Candido dos 
Santos, proprietJario. - Horacio José do Espiri·to Santo, fa
zendeiro. - Ovidio Albino de Ai~ei:da, proprietario e escri-
vão da collee-toria estaduaL - Jo.sé Asterio, p;roprietario. -
Alfredo Afforu;o Fernand&S, proprietario e louvado official. 
-- Juvenal Ladislau do E&piri•to Santo, f~endeiro. - Fran
cisco Moreira de Souza .. - ~ogerio l'vlach.ado, advogado. -
Car.los de Magalhães, empregado publico. - 'Antonio '.rheo-

~ doro Marques, negociante .. -· Nestor Ferreira . Bran<iã.o, eom
mercio. - José .Manoel de Almeida Lisboa, tabellião do fO of-

. fi cio, official do registro geral de bypothecas e proprietario. 
- ·Miguel Gi-acoio, negociante. - Antonio Pedro de Godoy. 
Agostinho Mandat'ano, proprietario. - Francisco Giaeouc. -
José Ribeiro de Paiva, propritario e negociante. - Alencar 
1\loreira de Souza, proprietario. - . Leonidio Baptista Pe-. 
reira, proprietario. - José de Rezende Azevedo, negocianLe.
José- Augusto· Pinto. -, Cornelio Domingos Augusto, nego
ciante. - Arthur Rebello <los Santos, prop;rielario. - João 
Magalde. - José "l\.ialaquias de Oliveira, negocianLe. - An
tonio Xavier, proprie~ario. - Viceu(e Brugajão. - Joaquirq 
lgnacio da Silva. - Manoel Joaq1,1im Rodrigues Costa, pro
prietario. - Jonas Honurato de Assis, commeTciantP.. - Jo~é 
Hortin de Moraes. - Osorio Chaves, fiscal Lie .Rendas. -
Josó Augusto do Nàscimenw, funccionario publil;Ó. - Vicente 
de Lorenzo. constructor. - Horaci.9 .Arante~. - José Ignacio 
de Oliveira, construclol'. - Anlunio C.andido úe Souza, pro
vriet.ario, - Frandsco Jordão da Costa, Pl'upriel.alrio, -
Clarinc:lo Antonio de Carvalho, lavrador. - J.Ylanoel An
tonio de Carvalho, lavt'ador. ·- Jo~é .Auluuio de Carva
lho, lavrador. - João Bapti:>la de Carvalho Filho, au
):iliar cto Tc!egrapho Xacional. - Addi A~terio, empre
gado nos Correios. - Leopolllino Pra~o. typographo. -
José MeU:des de Carvalho, auxiliar de t:vpograpbo. - Sergio 
Mo:reír·a da Silva, proprietario. - I~eopoldo AlYes Martins, 
proJU'ietaL"io. - João .Marliniauo, proprietario. - Servulo 
Honorato de Assis, official de ,justiça. - João Antonio dos 
::;a~tos, ~egoc~ante. ~ Silvino Antonio da SHva Ros~. proprie
tano. ~ Arhndo J osf! de Souza, pl·op;riet~rio. -·Pedro Pinto . 
da. Silv~, propriel_ario. - Franci'::icO 'B'onot·ato de Assis, pro
pr1etar10. - Annibal de Lemos, alfaiate. - Az~r Asterio, eDi-
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pregado lh1 coiniDC!rcio . . - Augusto Pinto de Souza . ..::._ An to
nio .l3aptista de Carvalho, lavrador. - Angelo Vaz Santoro, 
propríetarío . - ~anoel dos Santos Ferreira, fazendeiro. -:-
\.írgilio Ribeiro, proprietario. - Antonio Sylvestre da Cruz, · . · 
alfaiate. - José .Baptista· do Espírito Saqlo, fazendeiro . -
I:'randsco de l:olmeida Lima, aaaiate.. - Frandsco Thomaz, 
l;l\'rador. - João Baptista da Silva Junior, fazendeiro. -
.Manoel Antonio de Oliveira, fazendeiro. - Joaquim Borges 
da Costa, fa~endeíro. - Victor F ucei, fazendeiro. - Oscall' 
Au~'Usto de Andr:ade .. - José L isboa J-qnior. - .Aristides da 
Silveira Machado. - João Piuto, proprietarío ~ - João Qúin-
tíno de Campos, fazendeiro. - Egi!lio Lopiego, proprietario. 
- Anloriio Gassiano Luiz, lavl'atlor. - Franei:;co Borges d~~. 
Costa . - .João Borges da Costa. Sobrinho, fazendeiro. ~ Jo-a-
quim Borges <.ia Silva, fazendeirG. ·- Domingos do:, Reis, pe-
dreiro . - Pedro AI cantara, pedreiro. --'- Affon5o de Villlena 
Lisboa, empregado. - João Severiano dos Reis, faz.cndeiro .-
Joaquim Borges Sobrin-ho, fazendeiro. ...:..... Francisco Abrant.es. 
proprietario. - · Tertulioó Christino de Oliveira.-José Ja-
cintbo da Silva, fazendeiro. - Vicente ·salvia:ho, pedreiro . ..._, · 
Antonio Ierio, propl.'ietário. - Gustavo 'Lamberti, sapateiro. 
- José de Oliveir a Campos, !)i'oprietario. - Braz Caproli-
dreo ·Raymundo, ·. commercio. ~ Alcebiaàes Silverio, .com-
.rne~t·cio .. - Serafim Vilhená Lisboa, co:rnroercio. -José Fran..., 
císco de Oliveira Lobo, ' Proprietarío. _:. Messias Machado da 
Silveira, secretar io do Conselho Deliberativo, negociante e 
proprietar·io. - Joaquim ;Francisco de Salles, propríetall'io.-
Ahner .Asterio, .propdetario e funccionario do Correio .~Flg-
il: entino Braz Medeiros, fazendeiro. - Silvestre Garcia de Ma-
galtiães. - Elidi.o Bispo Gonçalves, proprietario . .,..- Joaquim 
Filcómano de Aquíno, lavrador. - José Alves Nunes, la\-Ta7 
àor. -, João Chr isostomo de Souza; proprieLario. - Deodato 
Olympio da Cos ta, carpinteiro . --,- Luiz Antonio da Silva, 
empregado no commercio. - Luciano de Andrade Pe-·· 

. reira, fazendeiro, · membro do Conselho Deliberativo .-Ale-
::o;andre Antunes do Amarar, fazendeiro. - Oscar Borges Ne
ves. agri<:ultor.-1\lanoel da Cunha Mendes, pll'oprietario.-Joa-

. qui~ J.osé R9drigues, lavrador . .....:.Lazaro Rocha~ negociante e 
proprietario. - Luiz• Beltrão Mendes, propríetario.-Martinho 
Vaz Toste. ·membro ·do Conselho Deliberativo e proprietario,...;.., 
José- Rodrigues da. Silva Junior, membro do conselho. : ·
José do E.spirito &mto, lavrador . ....:.... Pedro F-,ari.Cisco Citrdo-. 
S(), foguista . -- J .. u.~ Al'ves da Silva, zo juiz de pa~ e fazenda •. 
-Francisco da Cunha Me11.des, fazo. - Ernesto Rodrigues da. 
Silva, negociãnte. - Olynth0 Rodrigttes da Silva, jun de 
Paz. ~Joaquim Rodri!Jues Prado, lavrador.. -....: José Lou,.en:... 
~~o COõ!?êa, . lavrador. - Francisco Roberto Ferreira Lopes, ·· 
professor em disponibílidade, - .4gusti'lllto Borge da Costa~ 
fazendeíro .. - Fmncisco ·Antonio de Oliveira, fiscal districtal. . .. ; 
-João CO.Simiro doo Rei!, negociante. - Carlos T obia3, n.e-. 

' gooian!e. . . J psé 'JJ.orge~ da (J~Ç;a. ... . ~~(). los~ M~ 
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barbeiro. - _{utonio Pedro da Silva, lavraÍJor . - Jul-io .4.lves 
P ftf1'ei>.>:a, fazendeiro. - José Alves de Mello, fa;.:enclciro. -
Flw,~·üto }Jorut::> da Cost(l, lavrador. - J.bel Pint·o Noyuei1·a, 
lavrador. - Antonio Bm·yes ,da. Costa, lavrador. - João. Ba-
7Jtú;ta Roi::., lavrador. - Bento !osé !YO(Jtteü·a, . lav rat;tor. -
- Innoccmrfü;· Villares àos Santos, pedreiro. . João de Deus, 
lavrador. _: Jowtuirn P er.b:o de Godo-y, lavrador. - Francis
cu Alw:s de Mello , lavrador. - Joaquim Pedro de Souza Maia, 
lJrofcs~or aposentado. - José Joa.quirn da Silva, carpinteiro. 
- João Cm·los. dos Reis, fazendeiro_ ...:__ João B eT;nardes da 
Sil·ca 1Yoguei1·a- - Camillo Mei1·elles Carvalho. -Alcides Ri
beiro rla Sil·va. lavrador. - · Antonio José de Oliveira. lavra
dor. - Antonio Fenwndes MacieZ, .fazendeiro. - Íoa quim 
.J'ei.reira, fazendeiro . - Pedro Sarn;uel . _;_ Alvaro L-ttiz, fa
;u~·ndeiro. - . L uiz XavieJ' da Sil·va, fazendeiro . . - José de 
Oli·vcira, lavrador·. - Antonio Cu.rio da Fonseca, proprietario 
e 111~go-r.iante . - José Cha(fas, dentista . - P1·ancisco Pm·eiJ'!'a 
Gu.iiiWl'àC8. - Luiz Pire~; Horta Bm·bosa, funccionario publi
_cu . - CeniJi·oso Aar1u.slo Xav·ier .-B.cnriqae Cola, empregado 
publico . - Aldeonif Gomes de Moraes, lavrador. -José Ma
lh.ius de OliveiJ·a, lavrador . - Jot1o Baptista da Silma Sob'!'i
nho, fazendeiro. _,.. l oüo Cm·los da Silv·a, lavrador. - José_ 
A·ntorn:o lf"ilruio dos Santos, musico. - José ilHauet. - Hono-
1·rrto Cobnt.l, mecanic<>. - .Joaquim Alfredo do Monte, lavra
dor. -Jttl·io à-Jartins CoP.lho, professor pastoril. - Ricm·do 
.4.l,;çs 11lw..Uns, fazendeiro . - ' F1·ancisc0 Luiz Soares, fazen
deiro. - Annuneiato lle Bio_yo, proprietario de officira. -
Juão JJoyfista RodJ•ig·ues, lavrador .·- .Toaqttim Vélel'bo Pe
l·ciru, lavrador. -..,...- Joaquim U1·bann de Oliveirâ, lavrador. -
.Jos!i lUla de Oliveim, cornmercianl~ ambulante. - E'l:'aristo 
'PI!rei-ro Fillw, lavrador. - José Beraz Lem.os, levrador. -
,José Erlnardo do Espiri1o Santo, lavrador. - Au(Jttsto Anto-
1'1 i6 do l?spirito Santo. lavrad()r. - . .fzm'Íos Maco.1~io do Es-
1í i ri.to Sant(), lavrador. - José Honm•io de Carvalho, pr oprie
iario. - Joa.quim Antonio do Cunha. - Antonio Lu.iz F er
narvles, proprietario. - .Martiniano Fernandes, cocheiro. -
.1 os(: r:mn.es Corrêa, neg,ociante c proprieturio. - José Patt.
_lino Jfr!thidiere, cal~cireiro c funileiro. - Oscm· Lisboa, pro - . 
priPI a r io. --Caetano Sa·n.tm·o, lavrador. - Joaqúim Fmncis
co do Espi1·itv ·.Santo, lavradO!' . - Jo{i.o B a1Jtista da Sil·vo, fa
zenclci t·o. - GonçaLo L11i:. .4ro.ntes, lavrador. - .lyJão Fra
uoso Pi-nwnt.i!l, pedreir.o. - .Tosé Pecl1·o lle Mm·aes . - Anto
·nio B,~rno.1·i.lo dà Silva. - Adhemar .!ames de Min·aes . - 'l'e1·
~ulimw Clwisti n(l de Oliveira. - Jo·sé Xavier da Silva. -
.loaaai-m Cnndido da SilL"n . - José Qu.intino de Alm,eida. -
Seri:ulo Ba.ptistn Pereira. - !ffartinu11io h/.st'iniano de Oli
veim. - · Vicente Ferreira da. Silva~ fazendeiro . - . Clattdino 
F emandes da Silva. · - P edro Fer·reira da Silva. - ·Gabriel 
.Bocha_ . & Irmão~ eommerciantes. - - Antonio Vital 
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da Silva . - · ~- : R.ozenáo · João Ba21tista, raié~Cteiro:; ·: · .:...:...: · 
Joaquim Miguél Junior. lavrador. ..:.::... ~Florentino Agapif:!,: pe;.., 
reira, . fazendeiro~.- Davi~ Alv~s ~.Mll'tins·: - ~titoliiõ Ia1zia . 
Santos, lavrador. - Antoruo Lmz Cardoso, lavrador.· - .. Her-" 
mogenes Dias, ·pedreiro. - Joaquim . Gandi do da· Silva, 1avra
do·r. .:_ Antonío Jósé ~ao Es_pirito Santo, . . lavrador.. - "Ga- ·
brie~ Luiz de Noronha. lavrador. ·~· Elias Bacha, empregado· 
-do commercio .. . .:......_ João da Silveira Lobo,. la"-rador. ..,-- J osé . 
Gon~alves de Siqueira. ---; Antonio Elias :;Bacha, ·. negociante;· 
- José Au;gUsto- Brijagão, proprieta!'io .. ;__ .Francisco Tei~ 
xeira~ ·de Oliveira, proprietario .. ·~ Pedro· Avin,co la T'iburci9 
negociante. ..:-..: }i:'austino ·. Bartbolomeu, · lavrador. - J o.aquim -
Xa'Vier-dos Reis, fazendeiro·:·- Joaquim Vilela Magalhães; la- · 
vrador : · .. ~ Urban·o : Albino de.· Almeida,; proprietario . - José . 
Rodrigues lVrar.ques, -próprietario. -.: ·.:roa-quim Antonio J..unior, . 
fazendeil'O. - . Ma:rià -Adelaide Roza de Vilhena Paiva; ;__, 

~ Carinen Vilhena , .-..:.. lÜta ·Andrade Pinheiro. '- Isaura Ho'rta . 
de A.Zevedo. - Magdàlena.: de. Mello · Oliveira>'-'- Fl'a.nçisca 
Pereira Machado. --.- Emerenciana ·de Assis ·Cruz. _:_ Mar1etta 
Brandão ~· .-.:. Mar.ia .Raimunda.~ Epa. ~.Abigail Lisboa . . --'- Ma~ 
ria das: Dóre~ de Magalhães . ......:....: Ilaydé Andrade: - Maria da 
Silva . Ac.drade, ·...:....:; . .-Maria .'de· Lorenco. · .:..._ 1Hanuela Gjacoia: ~ 
Corrêa. - · .Maria Alvarina 4e· Carvalho. ~ Maria . da Gloria 
C bagas_ . . - Malvina · .LO:pes de Mello-. ·.-· Anna . Costa. - Flo
r entina· Flora de- Noronha. - Clara Maria Ferreira . . - Ba- . 
pListina Moreira de Carvalho . ·__:_ 'Geralda Siqueira. - M.arià. . 
Candida .. Damasceno .. -=-:-. Guilhermina Moreira. - Mari~ 
Arantes. - Maria Iollanda Arantes. :--:- Itelvino Xav.ier !Mio.:.. · - • 
reira, dir~ctora do Grupo Escolar~ ·- Agostinha de SOuza 
Chagas, pr.pfessora. ~ Maria <lo Carmo ·Pereira Krauss. pro~ 
fessor?-·· - E)'a:ncisco tle Sauza,_professora. - Maria: a~ Je-
<iUS L1!'íboa. professora. - Henr1queta Lísbôa. nrofessora .. -
E.ugenia -Ribeiro . Gonçalves, professora_. · .c_ Hilda · Hoiloratô _de 
Assis. -Maria de .Vilhena 'Lisb.ôa.- Anna Ignaeia: LiSbôa . ...:..,.;. . 
Maria de Lourdes Lisbóa. - Anna Vilhena Lisbôa. - Mária· 
Rita de Vilhena Pereira . ..:_ Maria Emília de· Vilhena ·Bor~ · 
lido. - ·conceição Vilhena Borlido. - America ·Krã.uss. -
·;\laria Antonio · Santos ·Krauss. ~ · Al'ice Lisbôa P ereira . .:....... 
Dolmira Lisb9a Pereira. -:- Anna GOigalho Alckmim; .. ~ Arinàr -· 
Jí:ngra·cia -Gorgulho. ·.- Henr-i<rueta Lisbôa <le Pavia .. ~ Maria 

' .· 
. ,·_. . . . ~. :· 

da Conceieão Vilhena, profesSQra .. - ~ancisca:LisbOà Pe
N~ira: Araujo. professora . - Ma:ria Dolores· de" Alckmin . ..:... 
Luü:a ele Alc-kmin-. _:_ Marià Rita de Oliveira. ·~ Maria. Arrie- · 
li~. Fernandes. ,-,- ·D:::.líla N'ogne-ira Campos . ....:..:.. Yicentiri.a· Xa-
VI er de Carvalblo. ...:..:...:· Elvi-ra Mello de Pai v a. - ·' Maria. de . .:;· 
Souza Almeida. ......: Angelina -:Moreira Lima:·_:.; .Mària ·E. de · ~ . . . · 
Ahneida Lisbôac. :.:....::. .Brà.ulina Santoro: ·.....:..: Cecilia<'B'a<ihá.. -- · ' ·. · -~: · ~: 
Sara. B'acha . .. ...,.....: Maria:: Pe·reii'a de' Assis. ~·· LuãõYiria Moura .. . ::' · · ·:·: · 
de Assis .. ·--:-.. !!\faria. Ala.idé_: Moreirà· ~·. ,.....,.. üarolina .:dlf'AssiS·~,- •.:..._;: ' : · ··.· . -~ 
.Tosepl_:lil;la. Maria de Je5us. -~-·Maria.."das Dotes.':-de·:OliveiL'a·.~'., , · .. . .. · • . :·'· 
Amelia Carneiro-· de., ViUúina. ~--Maria; das·. Dóres:.de · V.ílhena:~,, · ·. ·:.---. ·• · "~ 
-Maria d3. Gloriá e Souza; _;·: Maria do ''Rosar'io.de' &iuza~- · :· .. ~ · ·, .. ' 
Guilher~na :Soares Neves. ·_, Oscarlina Soares .· · N~ves' -~ ·. 

c .... ;::voL l'IIl : . . 36 . i' . : ~- . 

.... ·· . . 
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Amelía Moreira de Assis. - Maria ·.MBgdalen.a da COnceição.
Mariai,José de _Assis .. ~Moreira._ - _Et~lvina ~avi"er de Mora~s. 
- Allce Pereira. - Noem1a R1be1ro Veiga. - Gerald:1na. 
Ribeiro-. - Maria .Amelia da Silva. - Palma·.xavier· . ......:.. El
vira Xavier. - Vietoria Asineola . Nogueira. ~ Maria ·Donatil 
de Paula. - Maria da Conceição Fonseca. - Maria das 
Dôres Fonseca. - Henriquet~ Moraes . . - Maria de Lourdes 
Fonseca. -'- Clotilde N. Nogueira: - Anna S. de Le:mos. __:.. 
Maria ·dos Anjos Moreira. - Jovita Moreira -de.· Faria~ -
Maria Rocha:- Nazira Bacha. - Thereza ·Noronha Xavier. 
-Anna Me'ndes de Carvalbo. -Maria das Dores M . .Carva:... 
lho . _,.. Francisca .Aurelia ·de Mello. :..,..- Anna Candida de Mello. 
- Judith ·de !l{eilo. - Maria josé· de Mello. :- Leopoldina . 
Lisboa de • ~íello. - Maria Eniilia ·de Mello . - Guilhermina 
;Fernandes. - Maria Helena .Ferna~des. . _· . · · · · · 
· Recoiiheço verdadetras as assigna,turas' do proprio punho 
dos signatarios em numero de tresentas e· cíncoenta -e novB. 
·Em testemunho (sígnal publico) <!a verdade . · Aguas Virtuo-
sas, 11 de setembro de 1920. -José Manoel de Alme!da Lis-
boa, i o tahellião. . · 

VÚtação do requerimento n. 43, de _1920, do Sr. Mauricio 
de Lacerda, indagando da prisão de operarias, por. occasião <!a 
chegada do Re~ Alberto. · . · ,_ · 

. , 

Requeiro · que, pelo íntern;ledio ·.da Mesa, o· Governo in
forme quaes são, nomes, naturalidade e officiqS dos opera~, 
rios ou individues presos, em r êgosijo · _official pela cbegad:( 
do Rei Alberto, logar e motivo <la prisão, bem coma dia exp 
que· foi a mesma effectuada. ·. 

Rejeitado. 

Votação. do r:equerimento n. 44, de 1920, do Sr. _Mauricio. 
de Lacerda, sobre condecorações de brasileiros pelos governos 
estrai;J.geiros. · ·,., - .. ;... 

REQUERIMENTO 

'N. 44 

. Requeifo (Jlle, pelo interriiedio ·da. Mesa, o Governo in~ 
forme qua-l o· nome, funccão pU);Jlica e nacionalidaC.e das pes- . 
soa!) condecoradas pelos governos estrangeiros e si as mes~ 
mas .continuam, contrariamente á Co-nstituição · a desemp_enhar 
cargos publ~~os ou e:;ercer direitos politieos depois . de · accei-

. tas ~s mesmas condecorações. , · · · ~ -
Rejeitado.~. · 

,. 
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VoÍfl.cão do r~~ri~ento n; ~5; de i920, dÇt Sr. Nicanor 
Naseim'erito, pedindQ ip.foq:nações ce . ctisp.erisa. de muJta á 
Co~pª~hi~ PrQgres$0 Industrial do Brasil. 

IU:QU~l\JENT9 

N. q5 

Requeiro sejam reqÚisitad~_ por inter)Ílediõ. da :NleS\'o · da. 
cam~pa, info·rmações . ao Poder Executivo,. Ministerio q;1 'Fa- · 
zonda, as seguint-es informações : · .. · · 

a) -si o Poder Execútivo - di~peri::mi- a Compam..hia Prag'l'esso 
Industrial-de pagar a multa de mil centO e vinte cinco contos, 
a que a condemnára o Çop-~elbP 4~ .Fa?;enda; · ' · 

b) quaes os documentos, pareceres, consultas e conheci~ 
mentos em que .se· fundou o Poder :E.+?CJ+tiv9 pªra tal • dis~ 
pensa; _ . . 

c) si J9~ revog~Q <> ~rtigp .~ lei que !Qa.P.d.a qge ·fí. multa 
em. ·caso~ to,e.s .lf~iç. o trip~o rJq .vªlo1' ela mercadoria soneuada;f/p. 
conheci-mento .(j..(;) fi§ço; nes(e cª_~o qual á dispo.sítivo revoga,.. 
torio ; .. . . · . · .· . . . - .. 

· .d ) qual o t~ór a.a·.resoluciio do Con~elho de Fazenda, de· · 
f 6 à e ju~ho do: . corrent~ alln:o proferido ·~ proriesso ~ovido. 
contra a. Compail.hia: Pioogresso lndttstr.ialJ confirmando a mui-· 
ta C.e i . i25 :48fS$860, · imposta~ me5!Pa ·compan'4iá. por fraude.s 
verificadas em. despachos alfandegarios; . · · · · 

e)· quàl o te~r .da r~splu.,eão de· ~tem:Qro . do mesroi~?~.imo . • 
Conselho de Fazen<!a Q\le reformou a primitiva resolução. · 

Rejeitado. · · 
o Sr .. Prt3siilept~. --: Estã9 fbld~~ ª's vot~cões. '• 
Passa-se ás· materias em discussão. . . · · . . 
3• díscussão do pro.iecto n. 218, de -1920, estendendo ás 

emprezas ou companhias, · que se organizarem no paíz, ·para 
exploracão da industria metallurgíca, · os favores estabeleci
dos IJ.a l~í p.. 3-~991, . do corrente atinO. 

· o Sr; : .. Jlr~sj:,iellt~ - A.c'4a-~e ' ~_çip;re ~ Ql~sa: um,.~ ,emf?:tl-d~ 
que \'ae ser h!_la. · · : · . . . : : · : 

' · . : 

.· 

E; ~ lida, apoiada e enviada á CommisSão . de F~CB!l a ' . • 
seguinte _ . - ·. 

~A Ao PRO!TEC'J'o •N,, 2~8, D~ 'l920 

(3~ diseuss~) ' 

Ar:~. . . F~a'{ll pJ;"or~ooadO$ PQJ.\ :Qlais _qojs ~n9~ , os de- · 
eretos t.s, -1~ , !).~3 • .- ~2:. ~44, !Cle 30de ,'Ql'al'ço ·g:e 1~!8, ~ insti.,.. · 
~l!dem .. fayp~~$ em· . prove.ito qo · car:v,ã~ :n11Ç.iop~~ . ~- .. <la; Í.~~ustp~ . 
~1 erurg1~a.. . . . . : ·,. .< . , , .: ·.. . _. • 

$:3,)a ,~ , ;C.o~i~e~, ~Q. de ~t4~~9;-,4e i,:\}@~ · ~ Çelso : 
1/J.ayrn.a. . : . . . .. . . . . . . , _;·~··. - . . . .. , . 

~ . . .... 

·•. 

· .··· 

. . _· . ~- -·:·: 

. . -
.. • • ~7 • . . . -



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 2410612015 14 21 - Página 64 ae 65 

. :ANNAES DA CAlVtAR..'l 

A' Commissão de Finan~.as. 25-IX-1920. - Costa Rego. 
Enecrrada a· 3• discussão do projecto n. 2iS, de . 1920, e 

adiada a votação até que a referida Commissão dê pàrecer 
sobre a emenda offerecida. 
'· Encerrada a 2& ·discussão dos_ arts. ·1 o e 2° do projecto 

· n. !lOO, de 1920, abrindo o credito êspeciarde 5:384$531, para 
pagamento a D. J esuina da Cruz Rondelli, e annunciada a 
vota~~ão. 

Approvados successivamente em 2a discussão os seguin
tes artigos do 

PROJECTO 

N. 400 - 1920 

O Congresso· Nacional decreta : 

_ Art. 1.0 -Fica o Presidente da Republicà-autorizado a 
abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credit-O especial de cinco 
contos tresentos e oitenta e quatro mil quinhentos e trinta e 
lJ.m réis · (5 :38i$531), destinado ao pagamento, por diffe
renças de montepio e em virtude de sentença judiciaria, de 
D. Jesuina da Cruz ·Rondelli, viuva do engenheiro chefe das 
obras do porto de Pernambuco, Constantino Rondelli. O The
souro descontará daquella somma as contribuições de monte.;. 
.pio e devidos impostos sobre v~ncimentos. · 

• Arl. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - à projecto passa á. 3• -discussão. 
Nada mais havendo a tratar,-vou levantar a sessão; desi

gnando para segunda-feira, 27 do corrente, a seguinte 

ORDEM DO D.IA 

2~ discussão do projecto· n. 271 A, de 1920, autorizando 
o credito de 450:000$, .supplementar ás rubricas 6 e 8, -:parte 
material, do orca!l}ento vigente do Ministerio da. Justiç'a e Ne
gocios Interiores; ~om parecer favoravel da Cominissão de 
Finan~as; 

1 
· 

2~ discussão do projecto n. 37 A, de 1.9~0, permittindo em 
aguas da Republica a rêde «Traineiras» e . ·as argolas «Sar
<linheiras:l), segundo condições qu:e estabelece; com parecer :fa
voravel da Commissão de Marinha e Guerra~ e· -emenda; 

2• discussão do projecto n. 404, de 1920, eonsiderando 
promovido a capitão, o 1° tenente Carlos de Andrade Neves, 
morto na .Franca;. com parecer favoravel das Commissões de 
Marinha e Guerra e de Finanças; -

~a discussão dó--=projecto n. 289 A, de 1920; declarando de. 
~tilidade . publica a "Associacão do ~omme_;-cio, In_d'Q.s~ia · ·e _La..:. · 
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SESSÃO t:M 27 DE SETEMBRO DE 1920 . . -
voura. de Barbacena: com parecer favoravel da Commissão da 

· Consti tuü;~o e Justiça; ' · · . _ ... . · 
3a discussão do projeeto n,. 401,.Pe 1.920, abrindo o credito 

especial de 138:539$324, ouro, parã entrega ao ,governo do 
Maranhão, da importancia ·correspondente · á taxa de· 2 %, 
ouro; 

2"- discussão do .pr~jocto n. 405, de 1920, prqvidencia~do 
.sobre construcção de casas populares. • · , 

Levanta-se a sessão, ás 14 horas· e 40 minutos. 

1011-• SESS.iO, EM 27 DE SE~MBRO ·nE 1920 
' . 

PRESinE..1'1lCJA DO SR. ANDRADE BEZERRA, ~fo SECRETARIO . 

A's 13 . horas 'cÕmpai.-ecem os Srs. Aocirade Bezerra, -Oeta;.. 
eilio de "Albuquerque, ~phigenio de SâHes, .Costa Rego, Dio
nysio Bentes, Prado Lopes, Cunha .Machado, Luiz Domingues. 
José Barreto; Agrippino- Azevedo, Rodr-igues Machado, João 
Gabral, ATmando Burlamaqui, Marinho de Andrade, Moreira• 
<:la Rocha, Thomaz Rodrigues, Vicente Saboya, Osorio de }>aiva, 
Ji'rederico .Borges, Oscàr Soares, Simeão Leal, Gonzaga, Mara
nhão, Eduardo Tavares, Conrêa ·de Britto, PereiJia . de LYI'a; 
Esta:cio . Coimbra; Arisfarehll Lopes, Julio de Mello, João Me
nezes, ·~Rodrigues Doria, Deo·dato Maia, Pires· de Carvalho, 
J~eoncio _ Galrão, Seabra Filho, -José Ma~ia, ~aul Alves, .Tor
quato Moreira, Elpidio de Mesquita, Rodrigues Lima, Eugenio 
Tourinho, Leão Velloso, Manoel ·Monjardim,- A-ntonio A.:,"Uirre, 
Nicanor Nascimento, Paulo Frontin, Vicente Pii:agibe, Manoel 
Ueis, Ramiro Braga, Verissimo de -Mello, Mar~o cde Paula, ·Tei
xeira Brandão, ·José GonÇalv~s,· ·Augusto d.e Lima; Silveira 
Brum, Landulpho de Magalhães; Odilon de Andrade; Zoroastro 
.Alvarenga, Francisco Bressane, ·RaUl Sá, Francisco. Paoliello, ; 
Manoel Fulgencio, Edgardo da Cunha; Mello Fl'anco; Carlos 
Garcia, Albertd Sarme-nto, Prudel).te de Moraes Filhq, 'Palmeira · 
Ripper, José ·Lobo; Carlos de Campos, .A:rnolphQ Azevedo, Ole
gario Pinto, Peréira Leite, Ottoni Maciel, Luiz -'Ba't'tholomeu., 
.Toão Pernetta, Abdon Baptista, Alvaro Baptista,; João Simplicio, 
Marçal de · Escobar, Octavio· Rocl;la, Domingos Mascar~nhas, 
e .Carlos Maximiliano. -(82). ·_ ' _ . . . · · 

O Sr. · Presidente ~ A lista_ de presença accusa o com..; 
pareciménto de 82 Srs. Deputados. · · 

Abre-s'e 'a. sessão. 

O Sr. Gosta Rego· (supplente, servindo de .2" -Secretario)l 
procede á leitwra da acta da sessão antecedente; a :qual é, sem 
obse~ações, approvada. · ' 

o Sr. Presidente ,....--' Passa-se á leitura de e:xpediemté. 
' . . . . . . . 
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ANNAES DÂ .CAMARÂ . . 
. O Sr. l':phigenio de Salles (supplente, · seM>in.do de ~ Se

cretario) prDcede .á leitura do seguinte 
& 
EXPEDIENTE 

r 

Officio do Ministerio da Fazenda, de 24 do c<Jr,rente, en
viando a sio"Uínte 

MENE-IAGEM ; 

Srs. membros do Congresso Nacional - Remettendo-vcs 
a inclusa ex:posicão do ministro da Fazenda scbre a neces
sidaqe de um cred~to especial de . 1. 559:602$194., papel, __ e 
25 :31i$861, ouro, destinado a occcrrer ao pagamento de dtvl
das de e:x:ercioios findos dos diverso.s ministérios, relaeionajas 
na fórma do art. 31, § 2°, do decreto n. 490, de ~16' de de
zembro de 1897, tenho a honra de vcs solicitar a competente 
autorização parà a abertura do alludido credito. . . 

Rio de Janeiro, 24 de ·setembro de. 192(), ggo ·da IndE!pen
denefa e 32° da Renublica. _:._ Epitacio Pessôa . . - . . . . . 

~ 

Exmo." Sr. Presidente da Republica- As dividas de exer
cicios findos; relacionadas na fórma do art. 31, § 2~ do · de
creto n. · 490, de iô de dezembro de 1897, e já êxaminadas pelo 
Tribunal de- Contas, em obediencia ao·preceito do art. 85 dâ 
lei n. 2 . 842; de 3 de janeiro de 1914, importam em: · 

Ouro 
~' Ministerio da Fazenda $]51 

Ministerio da Guerra . . . . . . . ........ . 
Ministerio da Màrinha . . . . . • _,. ••...•...• 
Ministerio da Justiça . . ..... . 
Ministerio do· Exterior . . .. : . 

~- ..... -..... 
25:3!1$110 

Ministerio da Viação . . .... . 
Ministerio da Agricultura ..... . 

Papel 
425:540$755 
233 :750$~H3-
475:216$1U 
272:244$464 

1:278$037 
288:609$;)02 
122:962$H2 

25:3H$86i 1..559:1602$1~4 

De accõrdo com a mesma disposição da lei n. 2.842, as 
relações dessas dividas devem ser transmittidas ao Congresso 
Nacional. para que possa ser outorgada a necessaria autoriza
cão para abertura do credito especial destinàdo a occorrer 'ao 
respectivo pagamento. · 
. Peço, assim, a V. Ex. as precisas providenf}ias nesse 
sentido. . · · . . , __ 

. Rio .de .I\1-neiro, 2q_ de setembro de f920. - 'Homero B.iJ-
pttsta. - A' Commissão .de Finanças. · .. 
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SÉSSÃO . EM 27 DE SETEMBRO DE 1920 · 567 

Telegrainma : - · .. 
. Brnienes; 25 setembre ....;:.. Buetio . Brandão, Presidei:lt de 
-la Cbambre -"-.Rio de Janeiro- Brésil- La Chambre de Re
presentants àe Belgique est pr.ofondement tguchée des temoi
gnages de · f?ympathie fraternelle que la· Cha.Iilbre des · Dep~tés 

. <lu Brésil a bien voulu . lui adresser; . elle est reconnaissante 
à Ia . grande nation du Brésil de la reeeption grandiose qu'elle 
a faite :au Roi des Belges. · , · · . · · · . -
· · Ellé' salue av:ec •joie l'ámitié qui unit le Brésil et la. Bel

gique . ...:..,. Emile Brunet, President de la chambre des Repre-
sentants: . _.: Inteirada. · . . -

São; · successivamente, lidos e ficam soore a mesa, até ul
terior delibe-ração,· seis projectos, sendo dous do Sr. Ephigenio . . 
(le Salles, um ·do Sr. Alberto Maranhão, um do Sr. · Octavio 

· Rocha, um do Sr. Palmeira Ril)per e outros ·e um do Sr; Pires 
de Carvalho. · · 

· O Sr~ Presidente - · Está finda a ·leitura do.- expediente. 
_Acham-se· so)Jre. a · niesa dous tequerimentos que vão ser 

lidos. · · · -:; 

São successivamente lidos, apoiados e postOs ·ém- discus- . 
são> os seguintes 

.. 
. \ . ·. ·. 

Requeiro que, ·por intermedio da Mesa _ da Camâra-; sejâm 
requisitadas .do Ministerio ""Oa Viaç~o, as· seguintes informa-. 
CÕM: ' · . . . . . 

.. ·. 
_ a-) a r~mocão do- chefe de . seccão da. . Administr:acão dÇ)s 

Correiosea ·Bahia; Josias Quíntlrio . de Almeida, para a ·de Per~ 
nambuca: foi motivada por falta de ex:acção np cünipriinénto 
de seús deveres ou por omissão. negligencia; indo-lencia no ; 
exercício de su~s funcções ? . . . · · . ' 

~b) o tempo de servi~o publico que .corita o referido fun
ccionario nos respectivos assentamento-s~ quer nos Correios;. 
quer· em outros empr-ego-s federàes ? . . 

· . c) quanto .importa . a. despeza Ele ajuda· de . c.usto, . paS;sa,
gem, gràtificai;ões de substit-utos, . resUltante: da remoção . co 
mesmo funccionario; e· a: ·· data ·em. , qu·e foi ··-pUblicada . a .:Por- .. 
taria .da remoóão na fórma' do art. r423, do regUlamento ·vi~ · 
gente? - - ·· · -

Sala das sessões; 27 de . setetilbro de _ 1920~ ..:.,.... Pirei. de 
Carvalho. ·. ··· . 
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ANNAES DA CAMW . ·-

N. :i7 

Requeiro que, . por intermedio da. Mesa ~a Camara, .sejam 
requisit-adas do .Ministerio da Marinha, as seguintes infor-
mações : . 

a ) Izidro Marques de Senna, servi-a como ·caldeireiro· do · 
Ar·senal de · Marinha da Bahia, quando esse. estabelecimento 
foi .ex:tincto ? ·. · . 

· b) no caso affirmativo. que tempo -de servico conj,ava ore
ferido operaria e se em i 900 foi julgado por inspeccão de 
saude incapa-z para o officio, tendo requerido, . então, sua apo-
se-nta<!oria ? · 

• Sata dà.s sessões, 27 de . setembro de 192{}. ....,... Pires de 
Carvalho. · ·. · · ·· · . 

Encerrada a discussão dos requerim&nt\>s . ns. 46 e '17_, · 
-ficando adiada a votação .. 

' o Sr. ·Manoel Fulgencio (pela ordem)' __; Sr. Presidente, 
communico a V. Ex. que o nosso dístincto . collega, Deputado 
pelo Estado de Goyaz, Sr. Tullo Jayme, tem deixado e C.ei
xará. .ainda de comparecer a algumas '·s(lssões- por motivo de 

· fôrça maior. .. · · · 

O Sr. Presid,ente - A · Mesa fica inteirada. 

O Sr. Palmeira Ripper .(•). ---' Sr .. Presidente, já ·.sabe 
V.· Ex. e já é tambem do conhecimento dos Srs. Depu
tados, o desastre succeáidtJ -na . sexta-feira . uiltima, e . em que 
morreu Edgard Gordilho . · · · 

Não póC.e a . reunião dos representantes da Republica bra
sileira. -silenci~ - deante da morte . deste illustre·: cidadão, . cujo 

. nome, talvez, seja co-nsiderado .obscuro para alguns, mas para. 
outros lembra alguem que com seu sangue, concorreu para 
n consolidacão do nosso- regimen. · 

O SR. Nrc ... \NOR !üscrMENTo -~Com bravura', .da qu·al dou 
testemunho. pe·ssoal. (Apoia?tos -aeraes.)' · · ... · -

• . · _j) SR. ESTACIO COIMBRA- Era um cidadão distinctissimo: 
(A.po~ados aeraes.)' .. 

o en. p AL~ÚÜM Rlt>PER - Elle merBce a. homenagem 'que -
venho -pedir á alta corporação dos representantes ·do meu 
paiz. · · . · . . 

Moço ainda, como muitos outros dos seus . companheir-os 
de ~ntão .. rll'lixou o livr·o para empunhar a espa.d'a ein -def-esa 
da Republica. · · - ~-- · 

(*) Este. discurso não foi rev!sto pelo orador: . 
i . 

• . .. . 
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Soldaco do batalhão academico, con-stituído, . para susten..,. 
tac~_lo . das Jnstituiçõe&~: pela flor da mo~idade das ~scolas su-

· per10re-s, Ec!gard Gormlbo,. apresentou-se- com ·os seus com- , 
panheiros ·logo no dia seguinte ao rebentar da revolta de· 93· 
e s~guir para Nitheroy. , -. _ . . · 

_ Ahi, onde, com os seus companheiros estava destac~éo, 
tomou parLe -nas refregas mais. intensas e brilhantes. . 

Nitheroy, eidac!e aberta e indefesa, foi_ o alvo Iogico :e 
-natural dOs revoltosos, que viam na sua posse a possibilidade 

de, com maior proveito, pleí.teâr aquillQ qu~ julgavam de di
:r.eiló ·jntentar, .junto ás nações estrangeiras: - a helligEiran-
cía, contestavel embora. · _ . - - · ---

: ·Mas a velha cidade foi, na(fuella occasíão, defendida peló 
seu corpo de policia, .alguma força .do Exercito e por grande 
numero de patriotas, entre os quaes- o batqlhão academicb. · 

- C'anhões, lembro-me bem, havia do.us e pequeninos, d~ _ 
campanlia, com os quaes a mocidade, que lá ' estava, multi
plic.ando-se, dava a illusão de que era uma grande·-força de 
artilharia que defendia a. praca. · · 

Artilhada que foi ·a capital do visinho Estado, á custa t1e. 
sacrificios inenarraveis, com canhões furtados da Armação, 
cónquistados com o_ ~ sangue qu,e ··então . alli. se-- derramo~ foi 
artilhado- o Forte Academico, velho ·balmirte de tempos co
loniaes, que nenhuma resistencia poderia :offerecer, por ... 
quanto- a artilharia então posta em jogo era obsolêta, de balas 
esphericas. Além de sua pequena resistencia á artilharia en:i-:-:
pregada ,pelos ·revoltosos; tinha · Gragoatá, o forte academico a 
que me referi ha pouco, o: grande inconveniente de. ter éom9 ' 
fundo :.-de quadro, uma pedreira, onde as . granadas, que ·es
capa-:v.:am da muralha de pilheria, q.ue simulava defesa, estou
·ravam, de modo que os ·estilhaços de pedra que se -destacavam 
pela força da explosão eram tantos outros projectis, que pu
nham a sua guàrn~ção entre dous verdadeiros fogos. ·, : · 

·-PDis bem, Sr ~ Presidente, ·foi' ahi, em Gragoatá, que 
Edgar. Gorqilho, moco que se p6de classificar,· sem que -seja 
isso uma flor · de rhetorica, um· verdadei1'Ó heróe, deu a de
monstração mais _palpitante, mais cabal e positiva do .seu 
grande valor,- de sua grande coragem e de amor·á Republica.
(.4pOilldos ueraes ~) . . -. _ . · 

, J.embro-me; bem que- um dos jornaes- desta Capital, ci-
1ando dados biographicos: de Edgar · Gordilho, recordou com 
cncomios a precisão · de- seus tiros. · , _ _ _ . 
· 'J;'enho .Conhecimento individual' desse i'aeto. A precisão do· 
lira era, por assim-dizer, o ovo de oQolombo, por motivo ctiíe'o 
rr~ori:l'ento não, comporta anal'ysar, além de que ·:absolutamente, 
nao •quero relembrar. . . -. ·• · . ·. - . __ ·: · - .. 

. , ~or infeiiGidade, o x;natecial ,qu~ .r_ece]Jiámos para reaiir _ .. 
conta os revoltosos,· era · descurado, · pouco-. cuidadosamente"; . 
D~eparado, e assim é que; para n mes.mo ê_~nhão. differentes··. 
vmham as cargas. De fórm:a que a . t!ffici~~cia -do 'tirp, · q1;1e -: 

-· ·- -~. ' - ' .- .. . 

-,. 
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õevia ser de aceOrdo eom as leis ·da. . bJilistiea, · rigorosâmente:· 
uniforme •. difteria. com a. carga de pol'vbra que, . ás "Vez.es; ex
cedia. ás necessidades e outras ficavam aquem de.ssas mesmas 
necessidades. ' . .. . _ · . 

Sr. Presidente, foi ·o primeil'o cuidado de Edgard Gor
dilho, quando verificou que isso era absurdo em scienC?ia dC~
))a!istica, indagar,a origem e saber qual a causa determmante 
dos tiros disparádos na luta; e esse ovo de Colomb_o, tão .sim
ples ~ faeil, elle o conseguiu, rectifícando de ante-mão to9-a~ as 
cargas ·que recebia-para uso de sua fortaleza e faz·endo aqu1llo 
que constitue essa admiração de que a· .ilnprensa fez menção, 
quando se referiu á sua 'individualidadé. · · 

Seria uma histeria longa, faÚgànte e . po~co divertida, 
contar o que foi toda a phase da revolta de .93. H a,. porém, 
uma pagina, e eu não desejo que seja. esquecida no momento 
actual, quero· mesmo relembrar á. · Camara dos Srs. Depu
tado!!-, porque tendo ella conhecimento dessa pagina, . verá o 

· -Quê houve de verdadeiramente heroi,co, de épico, digainos, ná 
scena que vou descrever: . . . · 

. A 9 -de fevereiro, a guarnição de Nitheroy, surprehendida 
alta màdrugada, em todos os pontos, por un:r ataque, da es-

' Quadra revoltada, auxiliad~ ·Pela fortaleza tàe . Willega~gnon, 
na medida da. efficiencia das armas de qué . dispunha, C()me
çou a reacção. E come-cou com a tnaior. intensidade, com a 
maior violencia, .com o maior denodo; com o qilé mais de co-
ração se pôde empregar nessa occasião. ·· · · 

Houve uma. hora, Sr. Pre:;idente, em que Iião preparados . 
para a luta, que · costum·ava ser de minutos: de "'instantes, fa- · 
Ihou um · 'dos elementos de combate. Não havia em Gr8.goatá 
esp~letas que permittissem reagir contra a aggressão·. da es
quadra que se tornava cada vez maior; E Gragoatá callou.' 
E eallou sendo .que tres, quatl'o ou cineo minutos antes, um 

. schapnell do Aquid_aban, explodindo por cima de Gragoatá, 
matára dons defensores da legalidacte ·e ferira outros. · entre 
elles Eàgard Gordilho. Gragoatá. callou, porque, repito,lhe fal
tava espoletas. 'Nessa hora qualqUer cousa de épico 'se pas:- · 
sou : esses moços, que não qu~riam ·se interpretasse esse se:u 
silencio ao adversario como reconhecimento de uma derrota 
ou rendição, como loucos sublimes, trepam sobre a muralha 
.de Gragoatá e de carabina em punho .começam a tirotear para 
o .4qttidaban, que cada vez mais se approximava e estava a 
seiscentos ou setecentos metros de diStancia. · · 

. Sr: ~Presidente, peco aos Srs . . -Deputados que pensem 
bem nesse gesto extraordinarío que eu classifiquei de épiéo. 

· Comrrüindava ' -Gragoatã Edgard Gordilho, e· elle, c~ ata-: 
dura na testa ensal}guentada, ,tambem 1:\mpunbnu a carahiti~ 
co~tra ~ marinha&efu que atita'\13, oontra aguillo que inai 
oocasi~o representava a maior unid~de da- nossa esqua.rira. . 

· Sr ~ · Presidente_. eú me petinitto nesta , hora lembrar , a . 
pa~~agem de üma léilda oriental, que ouvi .h~ pouco ·· de um 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 2410612015 14:30- Página 7 ae 36 

_,/ 

~ESSÃO EM' . 27 DE SETEMBRO . DE' 1920 ·~7! 
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orador. 'Contava elle que uma aJiilâ .aQ bater ·ás .portás do · Pa.:.. 
raizo, pedindo-entrada, .soffrera o julgl(men~o · D.ece~.io· . para 
~ss_a sua ;admlss~o. · E '-domo: seu a<>tiv.o :âe obr:a.~ p.'iasi :fosse muito 
pouc9 para dar-:lhe o bilhete de entraçla na santidade do' logar, 
lhe foi .aconselhado que ·descesse . á Terra e. levasse. alguma 
coi~a de extraordinario, qU-e --agradasse ao Ente ·supremO· e . 
lhe· permittisse a entrada·. . · . · · . · ·. · ·· : .-

:DeSteu essa: alma .. e procuro~ ·qualquer . ~-ousa do ~u'•( lhe 
tinha: sido :rec.omiQendado.. . . . . . . 

Depará .coi:n uma noiva qtié chorava a lJlOrte do .. iioivtí · 
querido; recolheu essa lagrinia chrystaliná e _pura, represeó-:- · 
tando o que ha de .sentimento no ·coração, e a-levou aos péS do 
Creador. Disseram-lhe-: -é pouco, é um. sei!-timen:to . commum. 
é um ·sentün:ento . vulgar, que é de obrigação eq1 todo. o m11JJP,o. 
não recommenda; .procure cousa melhor. ~ _Desceu de. ·novo, · -
conseguiu ver, em .~a casa velha/ abandonada e pobre .. l)ma, · ·' -
mãe que a morrer, dav.a a ultima . gotta pe leite .ao filho. · 
Recolheu a gotta. de-leite, levou-a ao mesmo juiz. TamhehH~ 
recusaàa;· 0 sentimento é naturJll, · é humano,; é IDgico, t':. ·um_ : 
se;ntimento qu~ todas as mães devem ter:-Volto-u de novo, -~e- . 
para Cêlm. mn campo· de bàtalha .em éãl'nificiibà;· cada vez malor, 
onde · a• ·· üín . deterininadó solchido tinh·a sido desigllá(iO. -Um 
p·osto .· de honra, é, · nesse. posto dê comb~te, ·-elle, dilaci~riJ.dO,' 
de veias :abertas, ·<te · os_so~ quebrados, ao · exhalar o ultiiriO: sus-· 
piro, e.m- uma. i)rise de alegria,. cóin qúalqúer coüsa de extra
ordina~io e d.e sublime, teve ainda rima ··ultima. pa1abrà:.... .a · 

. minha patba .' se~á. libertada. ' R'écolheu . essa :gotta. 'dê . saD;gpe 
. ordinario .. ê .de subli~e. teye . ain:da uma ultima . ;pala'Vrà;. a 

sentimento da. pa.iria é- tão subliine, tão ·bello <iti.e serviu 'para · 
contrab~lariçar' tudo quanto . necessitava. . . . . . . 

' Sr. Presiâimte; EdgâJ' Gordilbo, ·si .é que ha um juiL. ~u~. 
premo; uni tribunal otiâe, as ar.Qões ·humanas ·devem · ser jul-

. gadás, Edga~ :Gordi_lbo levou para junto desse Ente Supremo 
a credencial da· gottà de sangue que elle · . derr<amou ... em 
pró r' daqr.tillo ,que · é .tão extraorctinario, t.ão slihlinie, tão nobre: 
...;..o amor da Patria. (Muito bem.) · · -· - , · ·"· .. 

. ' 

senhor e~; · rtão· cwero mais r~ferir aqui aqui no: que· os jor- · 
naes ·em detalhadas noticias -j:á disseram sobre · Edgar ·Oordi
lho; eomo -·fn:neciohario,. como ·. individuo, .tiue terido . cumprido 

· o seu -deyer, · não quiZ se prevaleoer de uma rec6í:nmendaÇão · 
.para seguir ~a 11orm!i, dos homens normaes;· rião ~posso, pót-ém, · · 
deixai' de pédit' á . C amara. dos. Srs. Heprésehtantes. do. Bt:asil, . 
ur;mf ;hom.eiiagem -de. respeito à esse hoi:hém. qUe tanto J1lereceu.- ~ 
Assím, rec[Ufüro à v_.· ,'Ex.; Si< Presidente, ·.se: digne coiúsultà.r · · · , 
~ Ca~a sóbre si consei;!:te seja, . na aéta .. do~r no'ssos trabal.hos, 
ms~r1do um voto de pez_~r pela morte de Edgard Górd'll.ho,
mSJor do Batalhão Academico~ {Muitõ" bem.; muito bem·:·· o 
orador é abv-.açàdo. )_ · ~ . · - · - :.;, 

. ·- . 

.. .... 

.. 

·-

.. ,.:' 

; . 
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·o Sr. _Gervasio l'ioravanti (•) (pela ardem) -A banca .. 
· 4a. <le· Pernambuco associa-se, por· meu intermeido, ao voto 
de pezar agôra requerido. ·Edgard Gordilho fez as ·suas pri
meiras armas, como homem d:e sciencia, como engenheiro 
notavel, em Pernambuc-o,· onde foi lente conspicuo da Escola 
Ué Engenharia e teve occasião de <1.irigir as obras do porto 
{jo ·Recife. · · 

Eu o conheci no t empo em ~e, muito joven, alguma 
cousa <ia sua mocidade ainda correu· ao lado da minha; e. de 
alguns de nós que fomos republicanos, e ide alguns -d-e nós · 
que o t emos sido e o fomos, por instincto, desde .eriaoç;as, 
dentre todos sobresahia a figura egregia, excel.sa; notavel, 
patr'iotica . e· profundamente republicana de Edgard Gor
dilho . 

Nada mais acereseentarei ao bello e feli2 epenieio feito 
pelo -nobre representante d~ S; Paufo; quero; . apenas, que 
:(i que constando .. da ·. acta·. que a ba.nca>da de Pernambueo se 
associa, neste doloroso instante, ás homenagens requerid~s, 
e conclUirei repetindo que o heróe morreu coQ:~o -devia; bravo 
que foi, afup.dou.-se ·no tumulo de que· era digno. (MJI.it o 
b:t.m; muit~ bem.) 

O Sr. Pü-es .de Carvalho (pela ordem) . Sr. Presidente, . 
na falta, no momento, ae outro representante da minha terra . 
com mais autoridade para fallar em nome. óa ban-cada. cujo'! 
sentimentos são· geraes e solidarios no . pezar demonstra<io, 
quer da nobre maioria, quer <la minoria, :dâ qual sou o mais .. 
obscuro (não . apo-iados), não posso, absolutamente1 silenciar 
a dõr, a ·n:iagua que, compurigentetpente, opprime o me-q. .E~ · 
tado, que sempre se sentiu glorioso por possuir filhos do 
valor de E dgard Gordilho, não só ~Como intemerato defensor 
de sua Patria, da ordem publica, .do poder constituído, como 
ha _pou~r:o, em eloquentes pbrases, com fundamentada rela
ção de factos, referiu . o illustre representante da bancada 
paulista, assim · tambem na soéie~e .civil, como funccio
nario modelar r coma t echnieo compewnte, como pae de fa
mília exemplar, eomo cnra~ter, como coração. Ninguem .mais 
do que Edgard Gordilho merece as benemerencias e os ap
plausos de . sua terra, o rec.onhocimento de todos IIlós ba
hianos, ·que nos orgulhamos sempre que nossa terra, hon
tem, hoje. e, certamente, amanhã, porque·a escola é a mesma, 
o berço é o mesmo, .o calor é o mesmQ, é o .·100smo sólo, é a 
mesti:la a fecundidade da- terra, · a mesma tradioão, 'conte fi-

. lhos de tão alto destaque, poi.' s·eus peregrinos dons rooraes 
e de espirito.- . · 

A t.erra bahiana. senté-se, ao mesmo tempo, magoada 
e gloriosa, por ver perdido UIIll filho e repereutir na .. histeria . 
patria o seu nome como o ll:le um benemeritó ci-dadão, .e.um-

. . . . ··' 

. . . 
. : ( .. ) Este discurso não foi z:evist~ pel-o orador. 
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pi'idor. de se~ .dey~r, .amante ~o ~eu p_ai.z_, respeit.ador ·~a o;:.: 
dem, garanha e defesa fra.nca ao direito e á autoridade . . 
(.4.poiados.-) · . · . ' . . . .. 
· · Nestas condições, Sr. 'Presidente; e pela cillcurn.stanew. 
que apontei, ~u, o mais humilde representante :da . .bancada 
bahiana (não apoiados) , trago ·á Cam.ara o testem1;1nho elo
quente, evidente, ·palpitante de todos os . corações dos meus 
conterraneos, para ju.ntal-o . ás homenagens que muito .digna 
e justamente foram. reqúerid~ pelo ill~tre . representante 
de S. Paulo á memoria de Edgard GordiLho. (Muito bem.; 
mu.iti:J bem. O O'l'M01' é abraçado.) · 

Approvado o .requerimeitto do Sr. Palmeira Ripper·. 

O. Sr. Nicanor Nascimento - Sr. Presidente, tanto mais 
agradavel me seria louvor -:--. quanto. :reconheçiJ .que, 
quando a gente louva, a palavra sae mais 'facil, o acto é 

. de · bondade, é de solidariedade humana. E' tão t.ris.te cen-
surar, Sr. Presidente: .. 

· No caso· de que vou tJ:latar, neste momento, acredito- que o 
maior interessado em procurar a luz, em procurar esclareci
mentos, a publicidade de todos os motivos justifi0ativos de\ sua . -
acção. seria o _ prÇ>prio Governo da Republica.. Soare o :.Caso. 
vergonhOso da Bangú, offereci ao Governo Federll as _for~ 
mas de justificar o seu acto, de se defender. Pedi .. a publici-:
dade de tudo que st. referisse . á relevação da multa. concedi
da directamente pelo. Sr. Presidente da Republica aos seus 
amigos. · . · · · · · · · 

No meio do silencio sepulchTal. sem uma ·palavra de ex
plicação, sem ur;na documentação qualquer do acto p'raticad~ 
pelo Sr. Presidente da Republica, o ·requerimento em que 
eu pedia as informacões foi indeferido pela· Camara, ·que, na '•\ · · 
hora de votar, nem ao menbs sabia ·o que · estava . votando, 0., 
no entretanto, cerrava a : cortina sobre um dos maiores escau
<lalos que já têm envergonhado este paiz . . 

Eu, no entretanto, trago rodo!! os monu:meT,ta . delictt 
deste crime vergonhoso. prati~ado ·.pelo Sr . Epitacio da S'ilva 
PessOa.Não quero apresentar ·á Cama:ra: e documentar pe
rante a Nação senão factos concretos, indubitaveis, irr~spon-
diveis. · · . ; . 

No dia 22 de fevereiro de 191,9. V1ictoririo Shouen guai.·
da-livr9s, que ti~b.a· s"ida da ·COmpanhia Progresso In?ustrial, 
<lenun~nava ao mm1stro da ·Fazenda que essa Companb-ra frau- · 
dava;· o fisco, já desde muitos an.nos, ·pela seguinte forma; 
como as mercadorias ·que . importava eram ad valor em, pa
gavam direitos aduaneiTos :para consumo ta.mbem ad va
lorem, . a . Companhia l}lanejara . CQm todos . os~ seus fornecedo
res .d.~J. Allem:anha, Belgica. ·Holland~ e Inglaterra, que elles · 
falsificassem as facturas eonsularé!;;, 'que em todas as fa.e.tu
ras . consulares, em . v~z d~ declarar o. valor:; exaçt0 da mero~- . 
dorxa, declàl'assem. u,m válor- 5o-- o/o . menor. · Como se tratava 
de imp~st~ G.d v!Itorem; ··O . fiSco · ·era lasado "Qre~isam~nte : em 
. 50 % · dos Impostos. . -· 

,_"': .... 

.-

·, 
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-~ . Ora, po~sta occ~ião exercia o cargo: de · inspector da 
Alfandega do Distrícto Federal o Sr. João Lindolpho Camara, 
que nós todos ·conhecemos alguns dáqúi deste proprio recinto, 
onde já fulgiu o diamante immaoulaàQ do seu caracter e o 
esplendor de sua intellignecia. Este homem de bem que im
mediatamente, ~dou proceder • a inqueri.to, pa-ra averi
guar a denuncia; nomeou uma eomroissãó composta. de fuo,c
cionaríos aduaneiros, notaveis pelo se\1 caracter e pela sua 
capacidade. · 

Aberto o inquerito, esses funecionarios foram verificar a 
escripturação da Companhia Pr<~sres.so Industrial, verifica
ção que começou pelo · copiadür. Ficou averiguado o q;ue 
passo a ler á Camar-a: 

« ... que l ; a pagina numero 8, se verifica a copia 
de uma carta datada de 30 de 'agosto de 1916, dirigi
da ao London and Hanseatic Bank Ltd . , 38 Lombard . 

· Street, de Londres, e que entre outros ·- dizeres consta 
o seguinte, sob o titulo : Machinas e .Mac>búnismos~; cque. 
em virtude de exaggeradas exigencias. da Alfandega, e 
como já temos pedido por vezes, rogamos .aos am1gos 
tomarem nota ·do seguinte: Todas as . faéturas '.que. Vos
sas Senhorias despacharem para nós como machinas e 
mathinismos, devem reauzir 50. o/o no seu ·valor. na 
respectiva factura cohsulan.. - João Ferrer, Dirê-
etor-Secretario) . _ ~~ . · · 
. . ' 

O r.elatorio· do inspector da Alfandega se refere a i9 car
gas, as ,;quaes declaram os directores da Bangâ que todos · os 
seus foi>hecedores de Inglaterra remetteram as .facturas eon-. 
sulares falsificadas. · 

· A Commissão de posse desses documentos foi procurada· 
por um despachante da Alfandega e, verificadas as :fac1uras 
com os valores qu.e estavem lançados no livro ~Diario~, com 
mercadorias, maebinismos ·e matei'ias primas. ,e. verifi.cou, 
segurido o relatorio da mesma commissão, que o J)rejuizo .dado 
ao Thesouro foi o. seguinte: . · 

. Differenças apuradas- nos valores: 63:000$, 34;000$, 
H : OOO$, 39:000$, 12:000$, 1:000, ou seja um total .de réis 
163:000$000. . 

E, nos annos subsequentes, de 191.5 a 19i8, os prejuizos 
· foram, suooessivamente, de H4 :000$, · H :000$, 39:000$, 

e f2~000$000. 
Isso reconhecido assim, docJ.llllentalmeD:te, o Sr. inspeetor 

da Alfandega desde Iógo multou a Companhia Progresso · In
dustrial, não só nos direitQs em dobro~ como talllbem no tri~ 
plo do valor das mercadorias sonegadas. . . 

o sn. OsCAR Sows - :(}u no . QUintuplo ? • . 
. . 0 SR. NICANOR rf4SCIMENTO -:---: ~o triplo; tenho .a4ui a 

·séntença. 
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O Sn. OsCAR SoARES· - E ' da maior conveniencia esse 
historico minucioso, porque justamente n<~ 'ponto jurídico da 
que~ tão está. a defesa do a c to do_ Governo. 

O .SR. NtC...<\NOR NASCIMENT.o,,- Quero chegar precisament~ 
a esse ponto jurídico da questão, e Dão a qualquer _outro. 

Assim, a materia de facto é paoifica, está perfeitamente 
:doc~.;mentadc, reconhecido · ~elas partes e pelo Governo . que 
a. Companh-ia Progresso Industrial do Brasil, durante muitos 
an-nos seguidos, falsificava ·a~ facturas ronsulares em 50: %; 
de ·alteração do valores, para jezar o fisco, e que effectiva""'' 
men-te se apurou qué esse prejuízo se elevou a cerca de réis 
355:000$, approximadamente.. -· 

A primeira sentença dada pelo Conselho de Fazenõa. está. 
aqui concretizad,a nos seguintes termos: 

«Reu~iu-se hontem ·em sessão sema.Íla.l, no The
souro Nacional, .sob a presidencia do Sr. Homero Ba-' 
ptista, o Conselho de Fazenda, que julgou e decidiu 
sobre os -prooessos submettidos a estudo, entre OB· qua.es 

· os seguintes : . · 
Officio da Alfandega do Rio de Janeiro, remetten:- · 

. do o processo em que a Com.panllia Progresso Indus
trial, Fabrica d,e ' Tecidos BangU., recorre do acto que · . 
_a condemnou a recolher aos' cofres publicos a quantia · 
de 37: 537$-iõO, de direitos sonegados e . lhe impoz a 
multa no triplo do valor, isto .é, na importa'ncia · de 
f.Q87:907$'400.> 

O nobre Deputado· pela Parabyba v~; que estava engana
do; a multa foi no trlplo e não no quintuplo . 

. O SR. OscAR SoARES - Digo (je novo que a série de do
cumentos que V: Ex. está apresentando, para historiar o fa
cto, ~erve justamente pàra defeaa do acto do Sr. Ministro da 
:b,azend'a.. ' 

O Sa. NmtiNoR NA.scrMENT~Qutro equivoco de V. Ex.: 
não é do Ministro da Fazenda, e sim do Presidente da Re.:. 
publica . 

. . O Sn. Osc..ut SoAREs - Ou do Sr. Presidente dá Repu
blioo.; é ~ acto honesto, .que tanto póde ser de um . eomo 
de outro. . . . . . 

O Sa • . Nx<:ANoa NAsciMENTo-~ Eis o que decidiu o Con- . 
selho. de .,Fazenda-: . · · 

, ~Resolveu -~egar proviinent.o _ao recurso de accõr
do·: com os pareceres dos dir.ectores da IJ,eeeita e do 
Patrimori.ió, ~vísta tratar""se evidentemente de falsa de
cl~ção· ·de yal9r, ·a prime~· :d~ . ~~ hYP9th~e~-

... . : 
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constantes do art. 5° da loi n. 428, de 1896 ( delicto 
local, · premeditado, preparado e realizado cautelosa
mente com artifício e dolo · par.a lesar a Fazenda Na
cional, ao qual te em applicação ã. penalidade do art. :1",. 
n. 1, da lei n . 489; de 15 de outubro de 1897, consis-

. tente a multa equivalente ao triplo do valor verifi
cado, não comparticipando des vantagens da · multa o 
denunciante que foi conivente. no crime, nem os func-• 
cionaríos aduaneiros que não concorreram para a des
coberta do mesmo.»-

Resolvido isso pelo Conselho de Fazenda, .immedíatamen
t c:, o venerando Sr. Homero Baptista, determinou, pois que os 
recursos estavam exgottados, que seguissem . os papeis para 
~- Alfandega do Rio de ·Janeiro, afim de · ser executada a -sen
tença. No dia seguinte recebeu o . illustre Sr. ministro da Fa-
7.enda solicitação do Sr. Presidente da Republica, para que 
lho remettesse os papeis. 

Examinemos esse primeiro acto. 
Em· nos·so direito constitucional ·não ha ninguem que · 

jgnore que os actos do Poder Executivo se divide~. em duas 
classes : a c tos que são praticados directamente ·pelo Presi
dente da Republica, embora por intermedio do~ seus Minis
tros, c actos que são praticados, em nome do .Presidente da 
Republica, directamente pelos Ministros, sem qualquer inter
,·coção do Presidente _da Republica, qUe nem de t~es actos 
tem conhecimento . 

. São estes, na tecbnica do direito constitucional brasilei
ro, como na technica do direito constitucional americano, os· 
actos ministeriaes. 

A distinc•;ão se cxlrema por maneira tal, que já. nos Es
tados Unidos houve. .Minist.ro da Guerra aue. se recusou a 
obedecer . a. ordem do Presidente da Republica em a:cto que 
m·a puramente ministerial; resistiu ao Presidente qa Repu
tlica e teve a sanccão do Senado, para que exectuasse o . acto, 
r: elle tivesse as suas consequencias sem intervenção do Pre-
sidente da Republica. • · 

Essn. ,., a. licc;ão do direito administrativo; essa é a pratica 
r.onsul'~uc.Jinaria, constante, inalteravel do regimen..: ha actos 
que são puramente "da alçada do :Ministro, qu~; ·nunca chegam 
ao Presidente da Republic-a. · · . . · · ~ 

NolP. a Camara, no comeco dessa irregularidade.- quero · 
ser muito cortez.- dessa exorbitancia, commettida . pelo 
$r. Presidente da Republica: S. Ex. int ervinha em .acto. 
r-uramente ·ministerial, · no qual .elle não tinha . intervenção, 
no qual nunca os Presidentes de Republica teem intervenção, . 
vorquc são· actos qua.si judiciarios. actos de. solução ·dada di.:. 
rectamente pelos ministerios. · · 

·. S. Ex.. int~rvinha-: e intervinha por que ? Porque tinha 
"tecebido soU citação. Mas, solicitação i:le quem ? · 'De algUm 
orgão do poder publico, de alguem -que, por .àeyer :do officio; 
<ievesse interferir nó assumpto ? Não. lnteryinha, porque ti-
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nha recebido solicitaç,ão · de seus g_migos, daquelies que lhe 
offerecem collares, banquetes e festas. 

Re~uisitou os papeis e os manteve durante dous mezes 
na. Secretaria de Palat:io. Precisamente no dia 17 de setem
bro, quando as festas reaes battaient son plein, quando . as 
a.ttenções todas esl.avam voltadas para. esse acontecimento, 
cujo brilho empolgava a· todos o.s animos, o Sr. Presidente da 
Republica, que devera estar e estava preoccupado, sobre
carregado de tanto trabalho e de tão grande recepcão, achou 
r1as inclinações profundas de seu coração amante de seus 
amigos o momento opportuno para estudar a questão, para 
resolvei-a, para remetter a resposta ao Ministerio da Fa
zenda. 

Quer . v.êr V. Ex. qual é a resposta, qua-l é o despacho ? 
E ' inverosímil - perdCíe-me a expressão - <!e incapacidade 
e de iaepcía. Diz o seguinte o officio do Sr. Benedicto Hyppo
lito: 

«Em relação ao processo encaminhando com o vosso 
officio á Directoria . da Receita Publica, o. 601, de 2 
rie agosto do atJ.no passado .o recurso interposto pela 

· Companhia Progresso Industrial do Brasil, do acto .dessa 
alfandega, com:!emna.ndo-a não só ao pagamento da im
portancia de 37 :(H6$540, em papel, e 19:520$920, corre
spondente á differença de direitos ad valorem, cíalcula
dos estes sobre maior valor <ias met'c.adorias á. ·vista de 
falsas declarações em documentos basicos de d espachos, 
como tambem á multa co triplo do valor omittido, fun:"' 
dada na ultima parte do art. 15 das Preliminares da 
~rarifa, multa esta que se mandou adjudicar metaae re
partida em partes iguaes ao denunciante c aos empre
gados incumbidos de diligencias apuracoras da denun
cia, o Ministro da l'azenda, á vistã das novas allcga
cõe.s da t ecorrente, em seu requerime-nto, pndindo re
ver a decisão de 12 de junho do COI'rente anno .e altcn
denc!o a que=~ 

Attendendo a que ? E' o proprio Sr. ·. l\linislro da Fazenda, 
em seu officio quem declara que o acto' não é presidencial, 
(JUe. o Sr. Presidente da Republica não teve nenhuma inter
venção nesse acto, tanto que o deferimento do recurso é delle. 
por uma lamP.ntavel fraqueza. E eu tenho o desgosto p~;;o
fundo. de censw·at: um homem a quem admiro e venero como o 
Sr. Homero Baptista, por te.r referendado contra sua opinião 
11m acto justificado e documentado scientifica e aqministrati
vamente. E' elle proprio quem ·diz que o acto não ~ qpc Sr. 
Presidente da Republica, que a requisíção dos papeis Pá'ra o 
palacio presidencial é uma exorbitancia, é acto de favor, ce -.... 
natureza privada, é o empenho do Sr. Presidente da Répu-
blica que . abusa das funcções do _seu cargo, da· autoridade qu~ 

c.-Tol. vm 37 
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tem sobre o :\tiníslro par·a obrigai- o a praticar ·um aclo que 
clle tinha recusado, que elle tinha documentado c que não 
podia fazer. 

O SR. Jo.~o C.um.~ - V. Ex:. é aévogado e sabe que o 
rr.curso é para i~so mesmo : para reformar a propria decisão 
muitas vezes. Demais, é bastante estar a decisão firmada pelo 
Sr. Homero Baptista, para que eu a acceite sem exame. 

O SR. NJCJL'\OR NAsClMENTo - O nobre D eputado não está 
se referindo ao que estou affirmando. Estou dizendo que o 
acto teve a intervenção do Sr. Presidente da Republica que 
não podia. tcl-o; que é o proprio Sr. Ministro da Fazenca 
Quem declara que o Sr. Presidente da Republic:;. não pooía 
ter esta intervencão, que ella é exorbitante e que S .Ex. ex
cedeu de súas attribuições . Está escripto. E ' o Ministro quem 
defere. Entretanto, o Ministro manda dizer pelo O Imparcial 
que esse recurso tinha sido· submettido ·ao Sr . Presidente da 
ilepublica que alienou de si a sua responsabilidade. 

O SR. OSCAR So.-.RES- Mas o O Imparcial não é orgão do 
Miuistro. Nem consta da sua publicação que o fosse por ot·-
dem do Sr. Presidente ria Republica. · 

O SR. NICANOR NASCIME:'\'1'0 - E' o prorprio Sr . Ministro 
da Fazenda quem declara que elle é o responsavel, e que o 
ar.to é puramentado míntsterial. Si é ministerial,. que foram 
:fazer esses papeis ás mãos do Sr. Presidente da Repu blica, 
~nde ·estiveram por espaço de dous mezes ? 

O SR. Ar ... V,\RO BAPTISTA - Pelo nosso, r egimen O!l ·Minis
t ros são puramente Secretarias do Presidente· da Re.publica. 

O SH .. NLC,\!-IOR. N.ASCIMEN'ro· - A ConsLituiç.ão· diz o con
ttario. 

0 S R. AJ.YARO BAPTISTA - Não diz . .São Secretar i os co 
.Poder l<~xccuthro Federal. 

O SR. NICANOR NASCl~1E..'iTO - V. Ex:. quer vêr ? Queira 
'\-". Ex. , Sr .. Presidente, mandar-se a Constituição. Vou mos
trar qu<:! o nobre Deputado está enganado. No rr.gimen pre
sidencial não é isso. Mantecm-sc as tr adif;ões administrativas. 
Ha diffClren.:~a profundn entre actos ministeriaes c actos prc
$:Ídenciaes . 

O Sn. A.I.vARo BAPTISTA-, V. EX:. , na minha op inião. es
tabeleceu de modo inconveniente, que nos Estados Unic!os a·s
s im o é . Aqui, o desenvolvimento do regimen presidencial é 
diff~pte do de lá .. · 

O SR.. NtCANOR NASCIMENTO - V. ·Ex. está illudido. 

O Sn. ALVARo BAPTISTA- Sob o ponto de vista scicntifico, 
P~ta é a verdade . · · · ' . · . 
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O Sn. NICA;.'IOn. XA$CIMENTo - Si V. Ex. acompanhasse, 
eomo nós temos acompanhado, todo o c!esenvolvimento do 
direito adminisft'ativo brasileiro, veria qur- cada vez mais se 
separam e distinguem as funcções do Ministro das do Presi
d ente da Republica. Este dirige os actos propr iamente da po
lí tica fcdernl, da União. Os actos da acmínistração dividem
~c el)1 ac t.os que são re·so1vi.dos entre o,Presidente e o Ministro 
.-~ levam a assignatura do Presidente, e actos que não levam 
a assignatura do Presidente c nos quaes este não intervem~ 

O SR . ALVARo BAPTISTA - Actos meramente administra..: 
tivo::.<, acl os insÍgnificantes . 

\ 
0 SR. NICANOR NASCIME~TO - :Nesse -recurso de que- tra

t<imos, ha má ff: cvidenlB. 
As regras que organizam. que determinam a processua

listica do · Cons€'lho de Faze~da, deram a presidencia do Con
s:;elho unicamente ao Ministro da F:a~enda. sem nenhuma in
t Arvenção do Presldeute da Republica. Ora, si este acto é, 
-pela lei. pelo r-egulamento, pelo direito administrativo bra
sileiro, tnn acto de recurso pt·ocessual, da r esolução do inspe
clor da Aifandcga, do qual só póde conhecer. só é autoridade 
l;ompetente para conhecer o Conselho de Fazenda. e . nesse 
C(}nselho não tem interferencia o Presidente da Republica. 
porque é composto dos c:lirectores do Thesouro. funccionario~ 
da Inspectoria da Alfandega e presidido pelo Ministro da Fa-
7.('nda, pessoalmente, a que veio a intervenção do Presidente 
da Republica penetrando a al(lada, a orbita qas funccões de 
um Tribunal Administrativo, no Qnal não é nem vogaL ncu) 
Jil'esidente, para altera1' uma solução ou deter·minar ao Mi
:listro o fizesse, por um acto despotico, por um aclo illegal ·? 

O Sn . Osc.Út SoARES . - Qual foi esse acto '! Onde estc.i 
d lc? 

O SR. N tCANOH N.\scr:r.m~:·rt> - Declarei que houve debí
J idarl(~ do Sr . Minist.ro da Fazenda (não uplfia.dos}, tendo rc
~olvido contra a opinião do Conselho . 

O Sn. RAt;I. SoAR!!:S - O acto do Sr. Minjstro é accórde 
com a lei e as tradiçõc~, 

·O Sl'l .. NtcANon NASCIMENTo - Não C)l.leira Y. Ex. cn-
wnenar () que estou db;endo. · 

O SFI. OSGAR So.\llEfl - V. Ex. está. fazendo injusLioa ao 
8r . Ministro da Fazend•, dizendo que .foi fraco, debil. 

o 8R. NICANoR NAsCIMENTo - Não queira v. Ex. en-
venenar o que estou dizendo.. . . .. 

O Sn. OscAR SoARES - Estou çlaud<> a expressão exacta. 
llo que V. Ex. está diiendo. , · 

o SR. NICANOR NASCIMENTo - V. E:c não p6de negar 
(JUC OS homens publiCOS, poz: mais impeterritos, por mais in~ · 
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corruptíveis que sejam. com.o o Sr. Homero Baptista o é, sen
tem a influencia do poder, o aconchego do poder supremo. 

Ja delles dj.sse Nilsc:h - a constancia do poder, a appro
ximação do poder supremo amolece os espiritos mais impe-
terl'itos. · 

O SR; CARLos DE CA~1POS - O que o Sr. Ministro da Fa
zenda fez foi tomm· conhecimento de uma reclamacão da pro
pria companhia muHadá, .e, muito nobremente, reconsiderou 
o seu acto dentro das proprias funcções que V. Ex. eslá des
crevendo constitucionalmente. 

O SR. ?\ICANon NASCIMENTO - Então, V. Ex. acha que a 
in ler:venc;.ão do Sr. Presidente da Republica é indébita ? · 

O SR. CARWS DE CAMPos - Tranferiu essa delegação ao 
Sr. Ministro da Fazenda, para que e li e resolvesse como enten
desse . Este é o facto. 

O SR. NrcANOR NASCiMENTO - Não creia V. Ex ... 

O· S'R. CARLos DE CAMPOS - Asseguro a V . Ex. que é o 
facto. 

O SR. NrGANOR NASCIMENTo- Vou demonstrar a V. Ex . 
que assim não é. V. Ex._ vae vêr na analyse do documenta, 
como é uma vHrgonha para a Republica, para a dignidade de 
se.us homens, para a dignidade mental de quem foi prolator 
des~ sentença ... 

O Sn.. CAxLos DI, CA:,1POS - Nunea moa decisão foi mais 
justa. -

O Sn. NrcA:.;on NASCIMENTO - Y. Ex. vae vêr quanto 
u m hom<>m desceu de sua propria integridade mental para 
pronunciar Pssa senlença. 

Os fundamentos da sentença são a sua condemnação e 
~ua vergonha. São fundamento& da sentenca: 1.0

, cem favor 
dos ret:0rrentes militam os antecedentes~. . . diz o Ministro . 
Ma:s t'ntão não míl ilavam· os mesmos antecedentes auando o 
Sr. Minis tro da Fúenda resolvP.u o contra r io ? Mas ·o 2" re
<·urso não addicionoll nenhuma palavra de 'materia n ova. e 
d aqui desafio o St·. Ministro, desafio V. E.."{., desafio o Sr. 
Pt·esidentc da Repuhlicn. para que publiquem a r epresenta
l.:ão, pat·a que venha dizer· quaes os anteced€:ntes em que elle 
se baseou para doeumentar e justificar essa mudanc·a de 
opinião. ~ 

0 SR. CARLOS DE CAMPOS - V. Ex. será satisfeito. 
Ha de Ler explicações as mais amplas e convincentes~ 

O Sn. NrCANOR N'-sclMJ>)\To::_ 1\tUs n~ssa lettra o: da. 
justific.ativa da senlent<a o honrado Ministro da Fazenda de
c lara. por intermedio do Sr. Benedicto Hypolito, que ha an-
_tccC'clenl.es, mas não cita um só~ -· . 
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Ora. é de simplP,s processualistica de todos conhecida qnP., 
quando um juiz se refere a antecedentes, que lhe' documen
tam OS' julgado~. e!le, immediatamente, os transcreve em sua 
integra. . · 

0 SR. ALYARO BAPTISTA - Portanto, V. Ex. suppõe que 
é uma falsidade, que não existem antecedentes -? Que foi uma 
invenção para justificar o despacho ? Desejo saber si o nobre 
Deputado leva a ess.e ponto sua argumentação? 

o· SR. NZCANo'R NASCIMEN'TO - V. Ex. verá que os ante
cedEmtE;Js não existem. V. Ex·. verá o profundo constl"angí-
mento em que me encontro. · · . 

O SR. ALVARO BAPTISTA - Desejo saber si V. E:x:. leva a 
esse extremo a sua argumentaç!io ~ 

o SR. NICANOR NASClME..'<TO - v . Ex. v e, repito, o pro
fundo constrangimento em que me encontro. Eu não quero 
discutir o Ministro d;:t Fazenda, mas, O· ·despacho. 

O Sn. ALVARO B APTISTA - Está constrangido porque não 
quer es_fler.ar. 

O SR. NicANOR N.'I.SCtM~To - Como esperar, si pedi as 
informações e estas rne foram negadas ? ! , 

O SR. ALVARo BAPTISTA ·- V. ·Ex. affirma que não houve 
~ntecede~tes ? · 

O SFL NTC'. -'NOR _N ASClMENTo - A Garoara negou as infor
n-:ações; o nobre leader da maioria não alterou a sua norma 
mn um caso de tanta delicadeza que precisava da mais ampla 
i' vasta pubficié!!:lde; ninguem trouxe as informações a este 
recinto; ninguem as deu de publico e a Cam;~.ra negou deferi
mento ao requerido. Havia termos inconvenientes no reque-
rimento? . · 
H'qu~ri~en-fo'~ARO BAPTISTA - Eu não negaria approva~ão ao 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO - Não ha uma ligeira liuba 
f'obre o Ministro da Fazenda; ha algum ataque no Presidente 
ou Republica ? • 

Não. Discuti apenas uma questão de facto e de direito 
~ ns informacões. foram silenr.iosamente negadas. · 

O segundo fundamento é maravilhoso I Diz elle: <a multa · 
cuJa applicacão decorre, se transformaria por não justa, po
dendo ainda· ~elo seu vulto. ser revisora á recorrente com 
p~·ejuizos de oUtros que nenhuma. partioipacão Ori responsa-
bílídade t iveram na fraude commettida».. · -

Mas, Sr. Presidente, será possivel que a jgnorancia de 
fiUem escreveu isso, que· evidentemente não foi o Sr .. Ministro. 
·úo. Fazenda, fosse capaz de dizer que uma sociedade anonyma 
t.ão tem o seu patrimonio responsavel pelos· actos dos ·seus 
~;estores· ? Pois, .não é certo que a lei das sociedades ·anony _, 
mas declara que os administradores nãõ eontrahem obriga~;ão . 
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pessoal, índividual ou solidaria mas obrigam-se directamente 
pelo patrimonio das sociedades que representam ? Art. :108, 
ua lei !t::l4. 

0 SR. PAULO DE FRO'NTIN - A sociedade não é res:ponsa
YCl pelo dolo dos administradores .. 

o SR. Nrc.o\NOR NASCIMENTO - Vou mostrar que é, pela 
mesma lei. 

O SR. PAur~o DE FrtaNTIN ~ Não, senhor. 
O Sn. NrcA.!-...oR NASCIMENTO - V. Ex. vae ver: <>Solida

riamente á sociedade, os directores respondem aos terceiros 
prejudicados pelas violacões da lei e dos estatutos.» Art. 109, 
n. 3, da lei. 

O SR. PAu"Lo DE FR.ONTIN - Pela lei e pelos estatutos, 
não pelo dolo. 

0 SR. NICA.:.'iOR NASCIMÉNTO - A sociedade e O patrimo
nio respondem pelos actos de gestão de seus directores at,; 
mesmo quando vi9lam a lei c os estatutos, como na questão. 

O Sn. PAur~o PE FRONTI1'< - Dólo é eousa inteiramente 
diversa. 

0 SR. NIC.-\NOR NASCIMENTO - Póàe-se violar a lei por 
dnas fórmas: culposa ou dolosamente. · 

0 SR. PAULO DE FRON'l1N - V. Ex.. me permitte ? 
A approvação das contas feita pela assembléa geral desde 

o momento em que ha.ja dólo é annullada; a sociedade não 
tem responsabilidade. 

0 SR. NJCA ... ....-OR NASCIMENTO - .Perdôe-mc V. E,_.; clólo 
(:ontra os accionistas . .. 

O Sn. PAüLO oE FRONTIN -Não, senhor. 
o SH. NICANOR N ASCIMENTO - Ahi 6. 
O Sn. PAt.'J.o or. FRONTr:-r -Não é. 
O Sn. NrC.-\NOR NASCIMENTo - Aceito o debate sobre esse 

ponto. 
. O Sn. PAULO DE. FnoNTIN - Em materia de direito, as in

tet•pretações são ad libitum, muitas vezes. · 
0 Sn. NICANOR NASCIMENTO - 'l'rarei antecedentes ;iudi

ciarios que interpretam essa questão. Eu acceíto o debate nos 
seus antecedentes, mas, neste momento, não, porque preciso 
discutír a sentença. A sentença diz: (Lê) : 

« .•. os que não . tiverem responsabilidades na fraude 
. commettida, resolveu, em despacho de 15 do corrente mez· 

c 11or equ•dade • .. » . . 
P o r equidade! Demos que os verdadeiros fundamentos da 

~~ntença não são os ·da justiç-a, não são os i'undamentos que 
\ ·V. EEx -. pretenderam allegar, não são os que foram alie-
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.-grrdos pela companhia: a solução do Sr. ~[inistro da Fazenda 
foi- por equidade. 

Agora, examinemos a questão, quA é a equidade? . 
Fallo em uma assembléa de juristas. Que é a eq~tdade? 

E' a tolerancía que se tem para com os homens que agrram de 
bôa fé. . · 

Só póde beneficiar a tolerancia da equidade áquelle que 
agiu dP. bôa fé, que procedeu por -descuido, por falta de 
curdado mas nâo encontro um só jurista, um unico tL·ata
dista, u'm professor de d'ireito que d& uma interprctacão no 
sentido de dizer .que pôde a cquidade beneficiar, coni'orme 
está escripto aqui, o -doloso, o fraudulento, áqnelle que ·violou 
a I !:li, durante aunos a fio. .. 

O SR. P."-uto DE FRoN'l'IN - Os accionistas da companhia 
não praticaram o dolo. 

O .SR. iN-ICANOR NASCI:MEN1~o - Esses accionistas teem os 
seus fiscaes ·Ci.ue acompanram os actos da gestão; e exami
r..ando os documentos, os livros, os elementos .do balanço, teem · 
de verificar as contas; verificando as contas, teem que veri
ficar os documentos de caixa. Trarei aqui, si quízerem, uma 
s~~nten{~a passada e Julgada, para mostrar que os fiscaes são 
responsaveis, desde. (}Ue não veri1'iquem dot.:ument.ação de 
caixa; não são obrigados, apenas, a examinar os livros, a 
«razão», o «díario:~>; teem que vêr as contas correntes, os co
yiadores, acorrespondencia. Não podiam deixar de vêr que, 
annos a ·fio, naquelles copiadores se escreveu a 'todos os cor
respondentes .que fraudassem as facturas consulares em 50 olo· 

Pois bem : esses administradores e fiscaes, representan
te:s directos da socieda-de, examinaram as contas diarias, de
ram seus pareceres; e annos seguidos essas contas foram ap
provadas pelos acBionistas. E uma vAz · approvad~s por elles, 
sabe V. Ex:. que a responsabilidade dos gestores désappa
recem e os accionistas respondem pelos damnos, assumem a 
responsabilidade plena... · 

O SRJ. PAULo DE FRoNTlN - V. Ex. leia a lei das socie-:
dades anonymas; verá que tudo isto é exacto ,menos no caso 
de dolo. · · 

O .SR. '~'ICANoR NASCIMENTO - V. Ex. vae vêr; eu trouxe 
a lei. (Pausa,) · · 

0 SRr. PAULO DE FROZ't"TIN - Si V. Ex. não enBontra, eu 
mostrarei o artigo. 

o SR. NICANOR ·NASCIMENTO - Vou mostrar, embora saiba 
que V. Ex. é mestre em ma teria de sociedades anonyrnas. 
l\Ias V. Ex.' vae vêr que, nessa parte da adrni!fistração, os 
accionistas teem o direito de accionar os administradores: 

«.Os accionista&-' teem sempre salva a acção com
petente para haver dos a-dministradores, as perdas e 
damnos, resultantes da violação da lei e dos ·esta
tutos.». 
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Quer dizer que, no caso vertente, condemnada a. eoml)a
nhia a pagar essa multa, o que competia aos accíomstas era 
o direito regressivo contra seus administradores. 

«A acção poderá ser intentada con.juntamente por 
dous ou mais accionistas: não podendo, porém, refe
rir-se a ·acto'> e opera<;ões já julgados por assembléas 
geraes.~ 

Não ·LF~m. portanto, nenhuma referenda ao dolo. O en
gano do nobre Deputado, é explicavel, porque, apezar de mes-
,tre, é engenheiro. ~< 

'Proseguindo, Sr. Presidente, pois não 'i5 quero perder 
tempo, pouco que é, direi: não ha tratadista de direito ... 

0 Sr .. p,\CJW DF. FrtONTrN - AqUi está. 

«Ar L 145. A approvação do balanco e contas, feita 
sc:rp reserva, importa a ratificação dos actos e opera-
ç:õcs relativas. . · 

A approvação, porém, poder:i ser annu!Iaàa, em 
caso de· erro, dó lo. fraude ou simulação.-'> 

O Sn. Ntc\NOR NASC!:\1.r;;xTO -- Está. claro. Poderá ser an
nullado. O accionista, portanto. tem a responsabílídade plena, 
conforme o art. 15; · . ' 

«P6dc aanullar contra os direclores. não contra. 
terceiros, porqnf' contr~ terceiros ... :\) · 

O Sa. PAULO DE Fno'!\"Tr~~ - E' caso de interprêt.ação. 
Quem resolve é o Poder Judiciario. ' 

o SR. NICA'.:"lOR NASCD1ENTO - o que eu queria , era que 
tivesse sido o Poder Judiciario e não o Presidente da Repu~ 
blica. Ma~. desde que está estabelecido que, nos oasos de 
.d6lo não é possível applicar a equid!tde, appello para os .i\1-
ristas presentes que, al0m de outras nocões, tcem a do Di
r·cito A .. 'ncrical)o. SS. EEx. dirão si na hypothese de d6Io es
pecifico, de dólo de proposlto, se poderá applicar a equidade 
ao doloso. 

O SR. PAULO DH Fno!'\TL~·- Não sou jurista, mas respo.ndo 
a V. Ex. que, e·m caso de dólo,. como ahi se deu, .. a equidade é 
perfeitamente a.pplicavcl. . · 

O SR. Nu:~·A!>!OT'I :'\ ·'St: í ~.tf::!\:'~'0 - Não a1loíado_. Não ha nin
guem .. entre ns jurista~. 1wste recinto, que não· saiba que o 
aceinnisia j~ I'P!3ponsavr>l prlos aet.os do gestor . 

. O s~ .. "J.o.~u C.um .. \1. -·- A. pena não pó de ser. extensiva aos 
a(·donistas . 

O ~R. Nm\Non NAsCl:MENTO __: Si, porv8!n.tura, o adminis
lr~.dor- exerceu acto ue dolo, de fraude cont.ra o accionista,, 
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,é-lhe reservado o -l1ireito de ir contra o patl"imonio ou conLra 
a responsabilidade penal ·do gestor . . Mas, essa ligação exis
tente entre elle e o gestor, esta.belec..ida pelo jus 1in 
eligendo, não póde excluir aquelles que tratarem .de boa fé 
com o gestor, certos d~ q'1e este estava habilii;ado ~.:uni ma:u.:.. 
dat.o licito e legal. ~este caso, a acção praticada pelo -prQ.
I":urador, pelo gestor, é valida. para .terceitos, e esses tercei
ros nu~a podem ter seus direitos nullifícado!i!. 

A luta juàiciaria qué· se pÓde travar é entre o ac.cionista 
e o ·gestor. Si elle agiu com dolo, com fraude e com simula.:.. · 
Cão perante o aecionísta, de modo que esle não teve a eo.n
sciencia .justa e clara para exa~ínar -o acto, no momento de 
julgai-o, elle póde ir contra o . gestor, eonlra o pro.curador. 
Mas, os ac:tos praLicados por este; denb·o do exerciciu e dentro 
cio mandato, · responsa.bilisam-n'o mesmo quando sã-o contra 
a lei. 

0 SR. PA.ur-0 DE :FRONTrN - Não apoiado. V. Ex. per
mitta que faça uma . pequena observação, que .consiste no se
guinte: o accionista é prejudicSJdo pelo ·acto doloso praticado 
pelo ·administr-ador. Logo, não é em favor do accionista, como 
V. Ex. disse; . é contra, porq~e vem a penalidade imposta da 
multa, que reverte contra o acervo. 

O SR. NrcA.N"on. NASCIMENTo - Reverte e muito justa
mente, porque elle tem a responsabilidade · ín eligendo; · fo! 
clle, quem P.scolh€u o administr-ador . Si V . Ex. quizcr lê-r 
oc:; tratadistas, verú que o que dá a responsabilidade ao man
ilaníe é o direito dé escolher, que lhe dá o risco de JCapaci- 1 

da-de moral e technica do mandat"ario . · 

O SR. Jo.:i.o CABR:AL-..,.... A pena .nã9 póde passar do agente. 
Eis porque o Ministro resolveu pela ·equidade. O agente não 
sel'ia p r ejudicado, mas sim os accionistas. 

O SR. NICANOR K-\SCIMENTO - V . Ex. , professor de di .. 
rei to . .". 

O SR. PnESIDENTE -- Previnp ao .nobre Deputado que está 
a find~r a hora do e~pediente. . 

O SR . N TCA.."l'i[ OR N :AôCIMENTO - Lamento, Sr. Presi:deqte, 
que a hora esteja a ·findar e que e\1 ·não tenha podido ehegt\r 
ao termino do meu discurso, visto como fui interrompido, 
aliás, com muito brilho, pelos apartes dos meus -collegas, o 
mus~re professor de direito e o eminente professor de enge-
nharra. · · · · 

. ·O ~R. PAL"'LU »E Fa~!'jTIN - Não sou professor de direito, · 
mas !iCho qu~ es~a questão p~de ser d~batidq debaixo "do ponto 
de VISta da JUstiça e da equtda-de. · 

. 0 SR . NICANOR NASCIMENTO - Realrrlente, são questões 
de simples bom senso. -

.' 

··' 
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Vollarei, portanto, á tribuna, para c.~mti.nual: a (liscussão 
d0s factos e para mostrar que esta soluça~ GOnstltue um a~to 
de condescendencia particular, que. no reg1men de .v~r·dade1ra 
responsabilidade, traria o Sr. Presidente da •Repubhca aqu_1, 
para o plenario do em[Jeachment. Não o trará em nosso X:egl
men, porque o .e-mpeacheme11t G um apparelho. en.ferrUJa<lp, 
completamente inutil, a ponto de .poder ser bamdo da Constt-
tuição, tanta é a sua inapplicabilidade. · 

O Sr. P l'esidente da Repliblica póde fazer esses favores, 
pódc fa~er essas wncessõc~. Os homens que foram beueficia
<:!os po r· .essa reforma de sentcn<;a, são .precisamente do grupo 
dos que offerecnram o tollar . . . De modo que a gratificacão 
(\c S. Ex. é . quasi humana; é quasi que... . 

() StL PAULO DE },noNTr::-; - Os accionistas não tinham 
responsabilidade pelo dolo; a justica. ou a cquidade applicada 
era, pot·Lanlo perfeitamente admissivel. 

' ' . 
O Sn.. Nw.,-\NCJR NA3CEVI.E::'\To - Quod 710lttmus {ac-ile c-re-

rlimu~;. . . Embora o ac:to seja irretratavcl, embora n~o se 
pc>ssa fazet voltar o dinheir-o publico aos cofres public.os, por
fJUC o St·. Pr~sidente da Repu·blica~ . . 

o S!t. PAULO DE FR.O~TIN - o cinhciro publico era de 37 
. contos. Vão voltar í 4; agora, o que não voltam são as multas;· 
que iam ao p roprio denunci:ante. · 

O Sa. XrCANOR NAsct~IE.~To - Não apoiado. Nesse .parti
cular a. sentenca já estava resolvida, não tocava. ao ·àenun
eiante cousa alguma. E eu <ledaro t.ambero que não podia to
car porque elle não a podia aproveitar da proprin torpeza; 
e teu do clle . sido paJ;t.e na lesão praticada contra o fisco, não 
podia receber par·tP, dessa indemnização. Este ponto é pacifico . 

. <O Sn.. PAULO DE l•'RoNTIN - Por uma questão <!e 37 con
tos, defraudados ao Thesouro, a companhia, os seus accionis
tas, os que não tinham parte no colo, iriam pagar mil e tantos 
c untos. 

0 Sn. NICA..'li;OR NASCIMENTO - E ' O que V. Ex. não me 
pr:rmHliu discutir. Não quero s~ber si" á quantia é avultada 
ou não. · 

0 SB. PAULO DE FRONTIN - :Si a lei é esta, está errada, 
c eleve ser alterada. . 

O SR . :NicA~OR NAscr:vn:..:xTo - Errada ou não, emquanto 
estiver em vigor deve ::;er cumprida. 

O ISR. :PAuLo DE FRO"'TIN - Mesmo errada, não devo ser 
cumprida. · . · . 

O SR. XtCA!'IOI\ NASCtMEN'l'o ._.:.. Desce que é lei, deve ser 
r.umprida, - c"r!o-'a lex sed lex. · 

O Sn . PAUI.o DE ·FRO::-.<TrN - Dcyc ser l'evogada, si está 
errada. 
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·O Stt. NrC.<\..~OR NASCIME!\"'To - Eu voltarei a mostrar ú.~ 
evideo.cia o que, no caso, prescreve a. lei. 

O Sa. PAULo DE FH.ONTIN- Eu vou mais longe. Quando eú 
i.ívet· qualquer parcella de poder a executar, um dispositivo 
no~~as condições eu ·não execuLo. seja lei ou não. 

0 :SR.. l'Ü!'.A..~O!t NASCI:Mlli~TO - Talvez eu não censurasse 
V. E~. Já tive mesmo· cccasião de sustentar .que algun s actos 
dz V. Ex. foram até beneficos. Por exemplo, quando V. Ex. 
·duplicou -a: linha da Central. O nobre Doputaco, então, fez 
muHo" bem. não obstante a ine:xistencia de autorização p·ara 
isso . 

.0 SR. PAULo DE FRONTIN - Isso é Umjl. questão de aut.o
rização, e uão de applicação de penas. Uma pena desta ordem 
é roubar o accionista. Não te:udo sido fraudaco . o Thesouro 
sinão em uma parcÀlla mínima, de 37 contos, impôr ao accio

nist.a o pagamento de -somma avult.adissima, é realmente, pelo 
menos, iníquo . · . . 

o SR. NIC.ANOR NASCIMm-:'1'0 - .Já ha outra cescobcrf.a. -de 
GOO contos, pquco mais ou menos. 

0 .SR. PAULO DE FRONTIN- Easa é <lUtra questão, que não 
estamos debatendo. 

O SR. PRESIDENTE - Devo 9eclarar ao nobre Deputado 
Que a hora do expediente está esgotada. 

O SR. N!CANOR NASCI:MENTo - Quem irá agora proseguír 
na ·averiguação dessa outra fraude, ·quando a bandeira .da 
frauce é o ·S1·. Epitacio da Silva I>essõa, (não apoiados; pro
testos) , que cobre com a e.ua ~ssoa essas fraudes, - a fraude 
da seeca, a . fraude Clessas empre.zas, a fraude de tudo (não 
apoiados), quando S. Ex. 6 a. propria fraude. 

O Sn. OscAR SoARES - V. Ex. tem gasto a su.a eloquencia 
em affirmativas sem documen-tos, sem baseai-as e~ factos. 

O SR. NJCANOR NASCIME...-.TO - Para n~g.a.r tudo quanto 
acabo". de dizer, foi preci3o dizor que não se deve applicar a lei. 
(Muito bem.) · 

O Sr. Presidente - Está finda a · hora destinada ao expe-
diente~ · · 

Vae se passar 'á ordem do dia. (Pausa.)" 

Comparecem mais os Srs. Arthur Collares Moreira, 
Dorval Porto,· Antonio Nogueira, Souza Castro, Bento Miranda, 
Chermont· de Mira.nrta, Thomaz Accioly, Ildefonso Albano, José 
Augusto, Alberto Maranhão, .Affonso Barata, Solon de Lu
cena, Jcão Elysio, Balthazar Pereira, Gervasio . Fiõravanti, 
Arnaldo Bastos, Alexandrino da Rocha, Austregesilo, Turiano 
Gampello, I.uiz Silveira, "Octavio M.angabeira, Pires de Car-
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· valho. Castro Rebello, Mario Hermes, . Pacheco Méndes, 'João 
J'langaheira, Alfredo Ru,, ~ampa1c Corrêa, Salles Filho, No;_ 
rival de Freitas; Azevedo Sodré, José de Moraes, Francisco 
Marcondes, · Ribeiro Junqueira, Françisco Valladares, José 
Bonifacio, Antero Botelho, Josino de Araujo, Fausto Ferr~~. 
Waldomiro de Magalhães, Alaor Pratà, Vaz de Mello, ~~rr~C'r~·a 
Braga. Cincinato Braga, José Roberto, Barros Penteado; Cesar 
VergtieirC', .Eloy Chaves, ROdrigues Alves Filho, Severiano 
Marques, Pereira de Oliveira, Celso Bayma. Carlos Penafiel e 
Joaquim Osorio (53.) 

Deixam de comparecer os Srs. Bueno Brandão, Felíx Pa-
. checo, Juvenal Lamartine, Annibal Toledo, Monteiro de Souza, 
Abel Chermont, Herculano Parga, · Pires Rebello, Hermino 
Barroso, Thomaz Cavalcanti, Cunha Lima, Antonio Vicente, 
Pedro Corrêa,Natalic10 Camboim, Alfredo de · Maya, Miguel Pal
meira, Mendonça Martins, Manoel Nobre, Pedro Lago, L"auro 
Villas Boas, Ubaldino de Assis, Arlindo Fragoso, Arlindo 
Leone, Ubaldo Ramalhete, Heitor de Souza, Octavio da···RO•·.:. 
cha Miranda, Azurém Furtado, Aristides Caire, Mendes ·Ts.
vares, Raul Barroso, Lengruber Filho, José •.rolentino, Ma
cedo Soares, João Guimarã~s, Themistoeles de ~lmeida, :Suar
que de Nazareth, Raul Fernandes, Mauricio de Lacerda, Josê 
Alves, Herculano 1Cesar, Albertina Drummond, Matta Machado, 
Antonio Carlos, Emilio Jardim, Amerieo Lopes, Senna Fli
gueiredo, Lamounier Godofredo, Moreira · Brandl.o, Jayme 
G<npes, Honorato Alves, Camillo Prates, Raul Card'oso, ~sanes 
Junior,_ Mll:reolino Barreto, Veiga ·Mi!anda, João de Faria, 
S~mpa10 V1dal, Pedro CDsta, Manoel Vlllabo'\m, Ramos Caiado, 

· Ayres da Silva, Tullo Jayme, Costa Marques, Luiz Xavier, Eu
genio Muller, Gumercindo Ribas, Evarísto Amaral, Augusto 
Pestaná, Alcides Maya, Nabuco de Gouvêa, Flores da Cunha. ' 
e Barbosa Gonçalves (73). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 136 Srs. Deputados. 

Vae se proceder á votação das materias que se acham 
sobr~ a Mesa. · . . ' 

Peco aos nobres Deputados que occupem as-suas cadei
ras. (Pausa~) 

. Vão ser considerados objectos de deliberação diversos . 
'OrOJectos . 

. ·São, sucoessiva.mente lidos e considerádos objectos de de-. 
leberacão, os seguintes · . · · 
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PROJBCTOS 

N. 43·1 ~ 1g.2o . 

Autoriza a abertura de um credito até 5:100$,. para. paga
mento de differença de meio-soldo e mpntepio a D. Rita 
Mesquita Pillar. 

O Oongresso Nacional decreta: 
Art. f. o Fica o Govern.o autorizado a abrir o credito 

até a quantia de 5:100$, para pagamento da diff-erença de 
meio soldo e montepio a Que tem direito D. Rita. Mesqui~ 
Pülar, víuva do major Fabricio .Baptista de Oliv·eira, . PUlar, 
àoode a data de sua morte em combate no Capão de Laran
geiras, no mun~ipio de. S. Francisco de Assis, . no Estado do 
Rio Grand~ do Sul. . . . 

.Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, H de setJembro de 1920. Octavio 

R?cha. 

Justificação. 

D. Rita· Mesquita PUlar, vi uva do major do Exel"cito .Fa
bricio Bap.ti's-ta de Oliveira Pillar1 recebia desde a morte de 
seu marido em combate no munic1pio de S. Francisco de M.
si~, llQ Estado do Rio Grande do Stil,a 6 de setembrCJ de 1894, 
a quamia de duzentos e d:ez Ínil réis. sendo cento e cinco mil 
réis de meio soldo -e cento· e einoo. -d·e montepio. . 

Julgando-se prejudicada no calculo feito pelo Thesouro 
fe.-: diversas reclamo.oões, visto .seu marido ter faHecido em 
combate, e entender que devia ser applicada as disposicões 
do art. 9Q do decreto :n. 108 A, de 9 de s&tembro d-a 1~, 
que ·diz <As vi uvas e os herdeiros dos officia.es que morre
rem em oombate ou por desàstre . occorrido · eni serviço per
ceb'erão o solüo e gratificação addicional correspondente ao 
posto immediatamente .superior aquelle que tiverem os mes
mos offieiaes, e ao·. tempo. de serviço que contarem. Nesse 
soldo é incltiidil o montepio.>· 

_ P~lo calculo 'feito pelo Thesouro ficou D. lUta PHlar, 
prejmlicada· · mensailmente em 30$, até que em princ-ipio de 
1!)14, pedindo revisão do processo de montepio e meio ~ldo. 
o Tribunal de Contas reconheceu 6eu direito, de accôrdo eóm 
o art. 9° do ~ecreto n. 108 A, e mandou-lhe p.a,gar a diffe.; . 
renca .acima referida a partes de 1. de Janeiro de 19(}9, isto 
é, mais 30$ por me.z, ileixandô; porem, de mandar pagar a 
differ-enca correspondente ao per iodo· cOi'respondente ào pe
ri9(io de 6 de setembro de 1894 a 31.de dezémbro de iMS. 

; 

\ 
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Pede-se uma lei reconhecendo o seu direito a. exemplo 
de que já foi feito 'pelo Congresso para a viuva do genez:-al 
João TeHes, que estava em iêl.enJtica.s condições. 

Como se vê do exposto a culpa de não ter recebi·do não 
eabe a D. Ri.ta Pillar, e sim ao Thesouro, por má applicaç.ão 
de artigo de -l~L · 

Assim o projeato determina uma reparação justa. 
Como documento apresentamos -duas certidões: uma 

pas.saàa pela Delegacia Fiscal do Thesouro, em Porto Ale
gre e outra pelo commandante da 3a tegíão militar, . bem· 
ccmo cópia do art. go da lei n. 108 A. 

Exmo. Sr. delegado fiscal do Thesouro Federal neste 
E-stado. 

· Rita M-esquilta Pillar, viuva do major -do Exercíoto Fa-
bricio Baptista <i e Oliveira Püla-r, ·vem pedir-vos que man
deis certificar junto a este, o seguinte: 

1°, desde quando passou a perc.eher a pénsão de meio 
soldo e montepio e qua1 a jmportanc1a; 

2°, <lesde quando pa·ssou à perceber maior pensão, á 
vista da r·evisão feita no respectivQ processo de meio soldo 
e montepio; · 

3°, em quanto imperr.tou mensailmente a differença da 
pensã.o; . . 

4°, qual o periodo, cuja odiffere.nr;a. deixou de ser paga. 
E. Deferimento. · 
P.ovto Alegre,· 10 de julho de i920. - Rita Mesqu.f-t(!- . 

Pillar. · 

Certifico em cumprimento_ ao de·spacho na petioão r-e
tro que. revendo-se o. quarto llvro de a:sseutamentos de pen
s:onistas e as folhas de pagamento d-e diversas pensões na · 
varte ondo acba-se incluído o nome da pensionista D. Rita 
Mesquita PiUar, viuva do· fina<lo major do Exercito Fabricio 
Baptista. àe Oliveira Pillar, :I'elativas aos annos de mill oito
ce!l!tos noventa e quatro ao anno corrente, pelas mcsma·s ve
rifica-se o seguinte com ·relação ao requeri<io pela suppli-
cante: _ 

Quanto ao primeiro item, que passou a perceber a pen
sãe: de duzentos e dez mil réis, mensa·es, :sendo, cento e. cinco 
mil réis, de meio soldo c cento c cinco roi\ 'I"·éis, de monte
pio, a 'partir do dia seis de setembro do anno de mil oi-to
centos novent.a c .quaLro, da-l.a. -do faHecimento <i c 'Seu marido. 

Quanto .ao csegundo item, que passou a perceber maior 
pensão a partir de primeiro de janeiro do ·anno de mil no
vecentos ·e nove, em virtude de ordem da Direc-tor.ia da Des

. poza Publica do Theoouro Nacional, sob numero quatJrocen
ítos e tres, (!e trinta de novembro de mil nov·et;en.tos e qua-
~~ . . . 

Quanto ao terce<iro item, {!Ue a differenca de pensão im
por·tou em mais trinta mil réis, mensaes, sendo, quinze mil 
réis, ·de meio soldo c quinze mil réis, d~ -montepio. 
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Finalmente. quanto ao quarto item, consta de uma aver
bação feítJa no verso da pagina quarenta c nove da folha d·e 
pagamento ·cto anno de mil novecentos e quatorze, .que a dif- · 
:rerença <le pen-são por ihave~ cahido em presc:ripção, foi o 
anterior ao anno <i e mil novecentos e nove.· . . 

Do que., para constar,. eu, Joaquill). Elys.ia d-e Araujo, · 
c·artorarí6- da ·Delegacia Fisea.i do 'I'hesouro Nacional no Es
tado do Rio Grande -do Sul, em Porto Alegr~, passei a presente 
ccrt.ídão aos vinte e quatro :dias do mez ode julho do anno 
de mil noveêentos e vin-te. · · 

~ntadoria.; 31 de julho de 1920. --- João Celestino ·sal
vatori, coniia.dor • 

. Reconheço . a .assígnatura supra do contador da Delega
. c ia Fiscal supra assignado e dou fé. Em testemunho da . ver
dade (estava o -signal publico). - O notario, Lu.iz Augusto 
de Azevedo. . 

Porto Alegre, 2 de agosto de 1920. 

Em cump-rimento do despacho ·exara<:lo -no reque
rimento de D. Ri·ta Mesquita Pilar, certific() que revoo.do as 
ol'-d-ens do dia da extincta repal'tição do ajudante generM nu
me.ró quinhentos e oitenta e dous de dezoitq:' de ·se Lembro de . . 
mil .oitocentos e noventa e quat-ro, encontrei na folha , nu
mero oitocen-tos e QUinze o seguinte: :F:allooimen.to do major 
Fabricio B"ap~istla. -de Oliveira Pillar, tenente-~oronel c.om
mandánte de um regimento da Brigada Policial do Estado do 
Rio Grande do Sul, a seis do corrente, Capão de Larangeiras, 
municipio de S. F.raueisco de A:ssis, no ref-erido Estado, em 
eombate.. Telegramma <lo Sr. Ministro <la Guerra, de dez do· 
dito mcz, communicaodo em carta do Sr. general Costallat, de 
qua~torzc Lambem do corr-en-te. E eu, Salvador Cesar .Obino, 
cap~lão-Lenentc, o· eerllifico. 

Quartel-general, 'Porto Alegre, 19 de julho de 1920. ....;_ 
Salvador Cesar Obino, . capitão assistente.. 

Reconheço a firma -supra do capitão Salvad<>r Cesar 
Obino. Em testemunho <la v-erdade (estava o sig.n~l publico) . · 
J><n·to Alegre, 21 -de julho d~ 1920. - José Maria de Abrett 
Santos. · 

Decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889: 

Art. go .....:... As viuvas e os_ herdeiros dos officiaes que 
;r:norrel"em em .combal.e ou por desastre occorrido em serviço 
perceberão o soldo e a gratificação addicionaL corresponden.;. 
tes ao posto iminediatam~nte superior áquelle que tiverem os 
mesmos officiaes e· M tempo de serviço que contarem. Nesse 
soldo e .inclui do o montepio. ·...._ A' Com missão de Finança·s .. 
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N. 432- 1920 
/ 

Concede uma pensão de 500$ mensaes á viuva e fílhos do. 
I engenheiro E'dgard G<Jrdilko 

O ConsTcsso Nacional decretá: 
Art. 1.0 E' concedida á .,;iuva e filhos do engenheiro 

Edgard Gordilho, fallecido em servic10 do seu cargo na Inspe
ctoria de Portos, Rios e Canaes, uma pensão de 500$ mensaes. 

Ait. 2~a Revogam-·sc a..s disposicões em contrario. 
Sata das sessões, 27 de setembro de 1920 •. -·Palmeira 

Ripper. - .MeUo F'l'anco, - Raul Alves. - Bento. de Miranda. 
-"'-. Octavio Rocha. - Verissimo de MeUo. - Souza Castro. -
Seabra Filho.' ""-- Leoncio Galrão. - Elpidio de Mesquita. -
Pires de Can•alho . - Euqenio Tourinho. - Rodrigues Lima. 
- Octavio Mangabeira. - Leão Velloso. - Armando Bur
lamaqui. - J. lllan(fabeira .. - Pereira de Lyra. - Arnaldo 
Bastos . . - Mario de Paula. - 'Estacio Coimbra. - L; Cor-
1'êa de Brito. ,..- Gervasio Fioravanti. · · 

• . N, 4·33 - 1920 

~- Determ.ina qu.e • cadeira de chimica analytica da Faculdade 
de Medicina da · Bahia, constitua uma .secção, com cathe-
dratico e substituto. · 

O Congresso Nacional resolve: · 
Artigo unico. A disposicão do art. 10 da lei n. 3.830, 

de 2Q de outubro de 19i9, fica extensiva ao curso de phar
rnacia da. Faculdade de Medicina da Bahia, cujo ensino é uni
fo'rroe nas duas faculdades de medicina officiaes, procedendo
&c a concurso para o cargo de substituto ~a nova secção e ·re-. 
vogadas as disposições em contrar.io. · 

Carnara dos . Depu lados, 27 de S'etembro de ~ 920~ ~ Pires 
de Carvalho. 

--· 
Art. iO. da lei n. 3.830: 
~No curso de pharmacia da Faculdade de Medicina a 

actual cadeira de chimica analytica passará a constituir uma 
secção com cathedratico e substituto, considerando-se o seu 
actual titular como cathedratico, coro preferencia na promo
cão á substituto de um dos livres docentes da materia, · me-· 
dico; que tenha regido cursos officjaes em mais ·de dous annos 
lectivos; co:t:rendo por conta da subvenç~o da faculdade· as 
despezas· da presente alteração .. » - A' Commissão de Instru-
<;oão . · 
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N. 43.1 - 1920 . 

Goll(e1·e hom·1ü de nta1•echal do Exercito B1·asileiro a SS. iJH!f. 
os ~·eís Alberto I, Jorge V. Vittorio Emmanttele III, aos 
Srs. Woodro-w Wilson, Raymond Poincaré, cardeal Jfer
C'ie1·, marechat Poch, marechal Jof{re, ·e aos DTs. W en-. 
ceslau Braz, Rtty Barbosa e Epitacio Pessôa. 

Art. 1. o Ficam conferidas honras de marecbal do · Exer
cito Brasileiro a SS. MM. os r eis Alberto I, dos belgas; Jor
ge V, da Inglaterra, e Vittorio Emmanueie II, da Italia; aos 
Srs. Woodro\v .Wilson, Presidente dos Estados Unidos da 
..Americ;a do Norte; · Raymond Poíncaré, ex-Presidente · da 
França; cardeal Mercier ; mareéhaes . de Franca Foch e Joffre; 
Drs . . Wenceslau Braz Pereira Gomes, ex-Presidente da Repu
t:lica; Ruy Barbosa, Senador da RepubHca, e Epitacio da Sil
va · Pessóa, actual Presidente da Republica. 

Art. 2.0 Revogam- se as dispQsi~ões em· contrario. 
Sala das sessões, 27 dé ·setembro de 1920. ~ Ephigenio 

da ·$allcs. · 

!'i. 435 -:- 19·20 

Jlaná'a collocm•, no edi{i<:io da Camara, nma 1'laca de b1·onze. 
comrnemmoati-va da visita ilo · Sua Majestade ~ Rei Al

.. · be1·to I 

Art. L o A l\le:Sa da Garoara dos Deputados mandará col
locar no logar de maior destaque do edificio do Monroe; uma 
placa âe bronze na qual fique gravada a data da visi!,à c!e Sua 
l\fajcstade o Rei Alberto I, do~ belgas, ás duas Casas <lo Con
r;ressà Nacional, abrindo-se para tal fim os creditos necessa
rios . 

Art. 2." ~·evogam-:>e ·as disposições em contrario . 
Sala das sessões, 27 de setembro de 1.920. - EplLigeni_o 

~ . -1:36 - 1920 

Equipat·a. os vencimentos dos. emp1•egados àa.s Delgecias Fis.
caP.i c .·Hfantr.-eaa.~ dog Ejtados aos de seus· collegas de ca
t'eaorias equivalentes do The&our.o e da Al{andega do 
Rio .:;,;· .•• 1 

Considerando a situação c!esvantajosa em que .permane
cem os empregados das Delegacias Fiscaes .e Alfa,ndegas dos 
Estados, pela ' igualdade de deveres e desigualdade -de venci
rhcmtos, ·em relaÇão co~· os en:mregados ca .Capital F ederal, 

c.-Vai. vin: 3S 
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ondé os bens necessarios á exiosteneia sã() mais facrlmente 
adquiridos que nos Estados: 

Considerando que todos são submettidos a um mesm(} 
concurso, · tendo que preencher as mesmas formalidades · e dar 
as mes~s provas de capacidade para nomeação e accesso; 

Considerando que, como o demonstra um quadro organi
zado pelo Sr. director da Estatistica, uma família de sete 
pessoas,' no Rio, gastava, em 1893, 560$690;, em 1914, 796$033, e 
~m 19!9, 1 :151$320; e que, mesmo reduzido á meLade o cust& 

da habitação, superior no Rio que nos Estados, temos, respe
ctivamente, 500$, 700-$ e i :000$; entretanto, nem os mais 
altos empregados das Alfandegas dos Estados ganham o que · 
gastava uma familia de ~:ete pessoas em 1914, ante& da guerra, 
a não ser os aa Alfanceg.a de Eiantos, a mais bem remunerada 
de todas, que, ainda assim, não chegam a ganhar i :000$000; 

Considerando que,- apezar das successivas rêformas · por 
que passaram ~o Thcsouro e Alfandega do Rio, se conservaram, 
quanto aos Estados, os mesmos vencimentos de ba trinta an
nos passados, concedendo-se apenas ás Delegacias· Fiscaes um 
pequeno augment~, dando-se-lhes instabilidade d e vey;lcimen
tos dentro da estabilidade de funcções; 

Considerando, portanto, o desaccõrdo entre cs vencimentos 
e as nec.essidades dos empregados · das Delegacias e Alfandegas 
dos Estados, cr-eand?- lhes, assim, :uma situação vexatoria e 
injusta: · · 

Proponho ao exame da Camara dos Deputados o seguinte: 

PR0.TEC1'0 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o Fica o Governo a utorizado· a equiparar os ven
cimentos do:; ~mpregados d~s Delegacias Fiscaes e Alfandegas 
dos E stados aos de seus coU~as d,e categorias · equivalentes do 
Thesouro e da Alfandega do R1o de .Janeiro. . . 

Art. 2. • Revogam-se aS disposições em c.ontrario. 
Sala das sessões, 24 de setembro de 1920. - A~berto Ma
Votação d o requerimento n. 46, de 1920 do Sr. Pires de 

.Carv~lho, pedindo i!)formacões relat!ivas a JÓsias Quintino de 
AlmeJda, chefe de secção dos Correios da Bahia. 

REQUEl\IM:ENTO 

N •. .f6 

?-~<iueiro que, . p~r i1_1termedi9 da M~sa da Camara, sejam 
requiSitadas do Mm1ster10 da V1acão, as seguintes informa
l.JÕes: 
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a) a remoção do chefe de 'secç.ão da administração dos 
Correios ga Bahia .Josias Quintino de Almeida para a de Pet·
nambuco foi motivada por falta de e:xacção no cumprimento de 
seus deveres ou por omissão, neglige;ncia, indolencia no exer-
c.:itio de suas funccões? • 

b) o tempo de serviço publico que conta o referido func
eionario nos respectivos assentamentos, quer nos ·correios,· 
quer em outros empregos federaes? · 

c) quanto importa a despeza de ajuda de custo, passa
gem, ·gratiücacões de · substitutos, _ resultante da remo~ão do 
mesmo funccionario, e a data em que foi publicada a portaoria. 
da rem·ocão na fórma do art. · 423 do regulamento vigente? 

Rejeitado. 

O Sr. Pire.!J de Carvalho ~ ·) (pelíl ordem} - Sr. Presi
dente, levantando-me para solicitar a verificação de votação, 
devo tornar bem claro que .o meu requerimento é de natu.reza 
pnramente administrativa, ~em earacter político ou faccioso, 
tanto que. antes de sua apresentação, submetti-o ao criterio, 
ao juizo do illustre lea.der da maioria, á qual pertenço. 

Sem que conhe·ça os· negocios concernentes á. administra
.;ão, não posso exercer .o · meu mandato· corn o ardor, o es
ror·co, i\ conscíencia e. a convicção, que sémpre 0 : servic{} pu
blico ;p1ercceu de minha part.e; e não posso tér esse conheci
mento, sexp as informações necessarias, eoncer:nentes ~ ma- . 
teria. · · · · · 

Em taes condições, prefiro, como· Deputado, -recorrer ·aos 
t.tamites garantidos pelas minhas prerogativas, e assim nie 
poupar o desprazer de andar per.egrinando ·pelos. Ministerios. 
l)edindo por favor. solicitando, como que mendigando infor
mações, importunando as :vepartições publicas,· para que me 
(Jêem aquillo que tenho direito de exigir por força da inves
tidura com. que fui honrado pelo eleitorado da minha circum-
scripção. · · 

Néstes termos, e coll) as explicações que acabo de minis
trar, conto que na verificação fique apurado ·,que o requeri
mento fvi approvado. {M~ito bem; muito bem. )-

Procedendo--se á ve.rifi~ação de votaoão, reconhece-se 
terem votado · a fa-vor 107 Srs. Deputados e contra _nenhum; 
total, 107. 

ó Sr. Pl:'esidente - O requerimento n. 4.6 foi apl)rov-ado. 
· Yotaçã~ do requ~rimento n. 47, de 1920, do· S~. Pires de 

Carvalho, pedindo' informações relativas a Izidro Marques de · 
Senna~. caldereiro -do. · extincto Arsenal de MaJ;iliha. do Estado 
cta Bania. . . . ~ .. 

·. I : .. 

(, •) Este disctirso nã!) foi :r.eyistÓ. pelo ~rad_OI::· ' 
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HEQUEHn.lEi:\TO 

N. 47 

. Requeiro que, por intermedio da. Mesa da Camara, sejam 
requisitadas do Ministcrio da 1\larinha as seguintes informa-
~~= . . 

a) Izidro Marques .l,lc Senna servia como caldereiro do 
Arsenal .Je Marinha da Bahia, quando esse estabelecimento foi 
~~~? . 

b ~ no caso affirmativo, q·..1e tempo de. servi co conta vá o 
referido operario 13 si e~ 1900 foi julgado. po_r· inspecl}ã;) d_e 
r,aude incapaz para o officio, t-endo requerido, então, sua·apo:-
~entadoria? · · 

Approvado. 

O Sr. Presidente Estão findas as ·votações. Passa-se · 
ás ma terias em discussão. 

Encerrada a 2• discussão do artigo unico do project.o nu-' 
mero 271 A, de 192-ü, autorizando 0 credito de 450::ooü'll, sup
plementar ás ·rubricas 6 e 8, parte ma~rial, do orçamento 
:vigente do Ministeri0 da Justiça e · Negocios· Interiores; com 

. parecer favoravel da Commissão de .Fina~ças e annunciada a 
votação. _ .. 

:Approvado em 2" discussão o seguint e . artigo do 

r>RO.TECTO 

N. 271 A- 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo unioo~ . Fica o Presidente da Republica autorizado 
a abrir o credito de 450:000$, supplementar ás rubricas nu
meros 6 e 8, parte material,. do orçamento vigente do Mtin.ia
tcrio do Interior, para o custeio do servit;o de impressão e 
publicação dos trabalhos do Congresso- Nacional; revogadas 
as· disposições em cnntrario. , · ' . .. · 

o· Sr. Presidente - O projecto pass~ á 3" discussão. · 

· O Sr. Rodrigues Machado (pela o_rdem) reQUer e obtem 
dispensa de interstício par~ 0 -project~ n • . 271 A, de 1920, fi
gurar na ordem do dia da sessão se~in:te. · 
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Encerrad?- a 2a discussão <los artigos 1° e 2° do pro~ectp 
ll. 37 A, de 1920, pe_rmit.tindo em aguas da Republioa. a rêde 
~Trajneira.» e as ar~:las «Sardinhe~ras:.. segundo cond~ções 
que estabelece; com parecer. favoravel da Commissão de Ma
rinha e Guerra, e emenda; e annunciada a vota4}ão •. 

O Sr. Presidente - A este projecto foi offePecida pela 
Commissão <l'e .Marinha e Guerra a seguinte ' · 

·ir EMENDA 

Em vez de· 0.012 (doze millimitros) ,. diga-se: 0,015 
(quinze millimetros). 

Vou submelter a votos o projecto salvo· a emenda. 
Approvados successivamente em 2~ discussão os seguintes 

artigos do · 

PROJEC'Í'O 

N. 37 A- 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. f.o F1ca permittido o uso, em nguas territoriaes da 
ltcpublica, da rêde deoomínada ({'Traineira», ou de argola~ 
lambem conhecidas por -«SardinheiraJS~, para ~esca. unica
mente da sardinha. Essa rêde nãq podem ter menos de 0,012 
(doze millimetros) de malha, de nó a nó. Os infractores se
rão m1:1ltados ·em 200$. independentemcnoo da arJprehensão e 
inut.ilização da rêd~. 

I . 
Art. 2." Revogam-se. as disposições em contrario . 

. Approvada a referida emenda da Commissúo de M~rinha 
r. Guerra. 

·O Sr. Presidente- O projecto ·passa á 3" discussão, indo 
~r:lcs á respectiv:a Gommi~são para ~er redigi_ elo. . . 

~ Sr. Presidente - O prqjecto . passa 'á 3a dtscussão. 
Encerrada a 2" discussão dos artigos i o e 2° do proj-ooto 

IL '•04, de i!J-20, considerando promovido a ·capitão o i o te
nente C!n•los de Andrade Neves, morto .na França; com pare
cer favoravel das Commissões ·de Marinha e. Guerra e de Fi---· 
nanças e annunciada a votação. · 
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Approvados successívamente em 2• discussão· os seguintes 
artigos do · ' . . . ' 

PROJECTO 

· N. W4 ,........, 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i.~ E' oonsiderado como tendo sido promovido, a ca
pitão, na vespera de sua morte, 0 fo ten-ente Carlo's de An~ 
drade Neves, da arma de artilha:ria, morto na França, por 
occasião da ultima guerra. · 

Art. 2."' Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Octavio Rocha (pela ordem) requer e Qbtem dis
pensa de interstício para o projecto n. 404, de 1920, figurar 
na ordem do dia da sessão seguinte. · 

.Encerrada a 2a discussão do artigo unico do projecto 
n. 289 A, de 1920, declaranóo de utilidade publica a Associa
~1í.o do Commercio, Industria· e La,~oura de Earbacena; com 
parecer favoravel da Commissão de Constituição e Justiça e 
annunciada a votação. 

Approvado, em 2• discussão o seguinte artigo do 

PP.OJ'ECTO 

N. 289 A-- 1920 

O Congresso Nacional .resolve: 

Artigo uni co. E' declarada instituição de utilidade pu-. 
blicada a Associa.cão do . Commercio, Industria e Lavoura de 
Barbacena; revogadas as' .. âisposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3" discussão. 

O ·sr. José Bonifacio (pela ordem) requer e obtem dis
pensa de interstício para -j projecto n. 289 A, de 1920, figurar 
na ordem do dia . da sP-ssão seguinte. 

3~ discussão do projccto n: -~01, de :1920;· abrindo o.credito 
especial de 1.38 :5:39$:3~4, ouro, para entrega ao .Governo do 
Maranhão, da imporlancia correspondente· â taxa de 2· %, 
ouro.· 

Encer~ada e- annunciada a votacão. · 
Approvado, em 3~ discussão e enviado á Conimissão de · 

Redacç·ão o seguinte 
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PROJ"ECTO 

N. 401. .:_. f 920 

O Congresso' Nacional decreta: 

. Ar . i. o Fica o Pre$ide~te da Re:publica autorizado a 
abrir, pelo Ministerio da· Fazenda,. o cr·edito de 138:539$324, 
ouro, afim de ser entregue ao Governo do Maranhão a im
portancia da·. taxa de 2 . o/c , ouro, ,arrecadada, sobre o valor 
official da lmp(lrtaç~o pela alfandega do mesmo Estado, nos . 
exercícios de ·191.7 e 1919, com destino ás obras do porto· de 
S. Luiz, da~ quaes é concessionario aquelle · Governo . 

.Art. 2." Revogam-se as disposições: em-contrario. 

O Sr. R()drigues Machado (pela .ordem) requer e. obtem 
dispensa de impressão da redaccão .final do projecto n. 401 A, 
de 1920, afim dE.' ser immediatamente votada. 

·E· .lida e, se:rn obseryações, approvada a se~into 

R~DACÇ.:\0 . 

. N. 401. A - i-!~20 

Redac;ão final do projecto n .. .SOl~ de 1.920, que abre J credito 
especial de 138:539$.324., ouro, para ser entr-egue. a~ Go
verno do Maranhão, a imp&Ttcrncia da taza de .2 "1°, ouro •. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. f.• Fica o' Presidente .da Repubiíca autorizado a 
abrir, pelo Ministerio da ·Fazenda, o _credito de 1.38:5319$324, 
ouro, afim de ser entregue ao Governo .do Maranhão a im
portancia· da . t.axa de 2 °1°, óuro, arrecadada, sobre o valo;r 
officjal da importação ;p.ela alfandega. do mesmo Estado, nos 
~'>xercicios de i9f7, e i9i9, com destino· ás .obràs do porto .de 
S. Luiz, das quaes é concessionario aquelle·:Governo . . · , 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sàla dás Comi:nissões, 27 de setembro de f920, .....:_ Deodato 

Maia. -.Raul Sá. - Dorval Porto. - : · · 
Encerrada a 2c discussão . dcs a:J;"tS . i o e 2• do proj~;tô 

n. i(}5, de 19~, providenciando sobre construecão de casa.J 
popul&res e annunciada a votação. · · · . . 

.-
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:Approvados successivamente em 2a discussão,~ ·os segilintes 
arts do· 

PROJECTCJ 

N.· 405 ___, 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• Fica o Pod-er Executivo autorizado a tomar as 
,seguintes providencias, sem prejuízo <los dispositivos do de
creto n. 2. 4.07, de 1S de janeiro de 1911, que deverá ser sem 
demora. regulamentado, cem as alterações constantes do pre-
~ente: · o 

a) <ioncluir,. por administração ou contracto, a cónstru
ccão das casas que, ·nas villas «Marechal Hermes~ e «Orsína 
da Fonseca~. estejam por concluir e concertar as que preci
zem de reparos, aproveitando os materiaes alli .existentes e 
applicando a esse serviço as rendas das mesmas casas; 

b) alienar~ depois de realizadas e avaliadas essas obras. 
as càsas das dtadas villas aos funccionarios, Qperarios e dia
ristas da ·União, devendo a quantia das alienàções ser· empree
tadas J.s emprczas fundadas para objectivo' do decreto 2.407, 
de 1!911 • 

c) desapropriar terrenos no Districto Federal para o fim 
do mesmo decreto ou para dividil-cs em lotes de 300 a 750 
meLros quadrados, e cedel-cs a funccionarios, operarios e dia
ristas federaes ou municipaes que quizerem construir, por si, 
ou por intermedio da~ emprezas constructoras de casas popu
lares, podendo o pagamento dos terrenos e das construccões 
ser feito por meio de desconttl em folha até 30 o!• dos venci
mentos e remunerações que percebem; 

d) entrar em accGirdo com a Prefeitura e as emprezas de 
transportes (!o Districto Federal, para estabelecimento de 
('::ldornetas de passagens nomínaes com abatimento do preço, 
destinadas aos moradores das casas po,pulares, e conceder o 
mesmo favor nas estradas de ferro da União. 

e) applicar uma terça parte dcs saldos das caixas Eco
nomicas até á somma de dez mil contos (1"0!.!)00:000$000}, 
para a. execüção do· presente projecto, sem prejuízo da auto
ri7.acão contida no art. 7° do supradito decreto n. 2.407, de 
:1911, no uso da qual pode.rá ordenar ao limite que entender 
conveniente, os .emprestímos da Caixa Economica, direct:S
mente ou por ir1tn!!mcdio do Banco do Brasil, a um juro de 
meio ror cento acima do que vençam cs depositas no mesma 
caixa, não excedendo as quantias emprestadas a '80 olo do valor 
àos creditos dados em garantia hypothecaria. 

· Art. 2.0 Revogam-se as disposiç.ões em contrario., 
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O Sr. Presidente - O project.o passa á ga discussão. 

O Sr. João Cabral (pela orde.m) requer e obtem dispensa 
de intersticio para o I.irojecto IJ.. 405, de 1920, figurar na or- · 
dem do dia da sessãQ s~guínte. . . 

O Sr. Presidente -Nada mais hayendo a tratar vou le
vantar a sessão, d~signando para amanhã a seguínte 

ORDEM DO DL~ 

3". discussão .do projecto n. 27i A; de 1920, autorizándo 
o credito d·e 450:000.$, supplementar- ás rubricas 6 e 8, parte 
material, do orçamento vigente do .Ministerio da Justiça e Ne
gocias Interiores; com parecer favoravel da Com missão de 
Financas; > · 

· a~ discussão do pro.iecto n. 404, de 1920, considerando 
promovido a capitão, o ·ia tenente Carlos de Andrade Neves, 
morto na França; com parecer favoravel das Commissão de 
Marinha e Guerra . e de Finanças; . . 

s~ discussão do projecto h. 289 A, de 1920, declarando de 
utilidade publica a Associação do Commercio, Industria ··e La,.
voura de Barbacena; com parecer favoravel da Commissão de 
Constituição e JustiÇa; · ' . 

s· discussão do projecto n. 402, de 1920, abrindo o (}redito 
supplementar _de 80 :oOO$ á v'erba. 311• do orçamento vigente 
do Ministerio -da Fazenda; 

3• discus'São ào projecto n . 398, de f920, abrindo o credito 
especial de 117 :2008, para pagamento de gratificações oa 
que tem direito o pessoal do servi(}'o de escripturação por pa-r
tidas dobradas: 

· 3 .. d iscussão ~o projecto n. 397, de i920, abrindo o credito 
especial de 30:978$491, para pagamento ao capitão-entento 
Dr. Olavo Luiz Vianna; ' 

s· discussão do projecto n .. 405, de 1920, providenciando 
sobre construcçao de casas populares. 

J,evanta-se a sessão âs H horas e ~O minutos. 

"·1 06" SESSÃO, Eli 28 DE SETEMBRO DE 1.920 

P!U--iSIDENCIA DO SR. BUE:i"O BR.~--'n.~o, PRESIDENTE; ' EPHIGENIO DE 
. . SALLES, SUPPLlli'ITE DE SECrtET~O . 

A's 13 . . horas comparecem os Srs. ·Bueno Brandão, An
drade Bezerra, '()ctacilio d_e Albuquerque, Ephigenio de Salles. 
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Costa Rego, Dorval Porto, Souza Castro, Dionysio Bentes, 
Bento Miranda, Luiz Domingues, Agripp.ino Azevedo, João 
Cabral, Armando Burlamaqui, Marinho de Ancrade, Moreira da 
Rocha, Thomaz Rodrigues, Vicente Sa:boya, Osorio- de Paiva, 
Frederico Borges, José Augusto, Alber to Maranhão, Affonso 
Barata, CUJ:?ha Lima, Oscar Soares, Simeão Leal, -Balthazar 
Pereira, Gonzaga Maranhão, Eduardo Tavares, Gervasio . Fio
ravante, Pereira d e Lyra, Austregesilo, Aristarcho Lopes, Ju
lio de Mello, Luiz Silveira, João Menezes, Leoncio Galrão, João 
Mangabeira, 'Seabra Filho, José Maria, Raul Alves, Elpidio de 
Mesquita, Eugenio Tourinho, Leão Venoso. Manoel Monjardim,. 
Antonio Ab"Uirre, Heitor de Souza. Nicanor Nascimento, Paulo 
de Frontin, Mendes Tavares, Raul Barroso, Manoel .ij.eis, Ra
miro Braga, Verissimo de Mello, Mario te Paula, ~auricio de 
Lacerda, José Otonçalv~. Augusto -de Lima. Rib~iro Jul!l-

. queira, Silveira Brum, Antonio Carlos, José B.onifacio-, Lan
dulpho de Magalhães, Odilon de Andrade, Zoroastro Alvarenga, 
Francisco Bressane, Francisco . Paoliello, Manoel Fulgencio, 
Edgardo da Cunha, Ferreira Braga, José Roberto, Veiga Mi-. 
randa, Palmeira Ripper, José Lobo, ·Rodrigues Alves Filho, 
Olegario Pinto, Pereira Leite, Ottóni Maciel, Luiz BartbOlomeu, 
João Pernetta, Alvaro Baptista, JQão Simplicio, Augusto Pes
tana, Marcai de Escobar, Octavio .Rocha, Domingos Masca.re
nhas, Joaquim Osorio e Carlos Maximiliano (86) . 

O Sr _ Presidente - A lista {]e presença accusa o compa
recimento de 86 Srs. Deputados. 

Abre;-se a. sessão. 

O Sr. Costa Rego (supplente, servindo de 2• Secretario) 
procede á leitura da acta da sessão antecedente, a qual é, sem 
observações, a_pprovada. 

O Sr. Presidente - .P~ssa-se á leitur'a do exped1ente. 
em favor da Neçã-o, serão devolvidos ao Thesou.ro Nacional. . . 

O Sr. Andrade Bezerra (-f• Secretario) procede á leitura 
cio ~(·~u in Lc 

EXPEDIENTE 
Officíos: 

Do Sr. 1" Secretario.do Senado, de 28 do corrente, .envi
. ando o projecto d!J.quella. Casa do Congresso Nacional, 

dando credito para pagamento que compete a funccionarios do 
Senado. - A' Commissão de Finanças . '· 

Do Ministerio dos Negocias da Fazenda, de 25 do corrente, 
enviando a. seguinte · · · 
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MENSAGEM 

Srs. Membros do Coniresso Nacional - · Remettende>
vos a inclusa exposição de, Ministro da Fazenda sobre a necés
sidade de um credito especial de 3l!.~o9':794$179, ouro, destinado 
a pagar á Companhia Cessionaria . das Docas do Porto da 
Bahia os juros correspondentes ao capital empregado nas 
obras daquelle porto durante o segundo · semestre do .a~~o 
findo, tenho a honra de vos solicitar a competente autcr1zaçao 
para :::. abertura do a Iludido credito. 

Ric. de Janeiro, 15 de setembro de 1S20, 99õ da Indepen
dencia e 32° da R.epublica. - Epita.cio Pessõa. 

Exmo. Sr. Presidente da Republica - Na tomada de 
contas da Companhia C:essicnariâ. das Docas do Porto da 
.Ba11ia. aJ)Provada pelo llfinisterio da v;iaoão e Obras Publicas. 
referente. ao segundo semestre do ann·o passado, ficou verifi
cado que a referida companhia, durante . aquelle período, em
pregou o capital de 21".2!34:713$121, ouro, dos quaes .réis 
10.. 01).3,:'247$202 correspondentes á parte já em trafego e. réis 
11.221 :265$919; á parte em construcçãlo, além do capital 
:movel. no valor de !138 :540$066. · 

Sobre a sorr.ima das duas ultimas parcellas são devidos, 
portanto, á mesma companhia os juros de 6 •j•, em um total 
de 34.9':794$179, ouro, cujo pagamento ·fci devidamente re
quisitado por aquelle ministerio. 

No caso de ser corrente o exercício, haveria verba sob .a 
quaJ deverá.· ser 'eseripturada a despeza. · . 

Encerrado, porém, como se aClhã o exercício, o pagamento· 
teria de correr pela verba exercícios findes, si . o respectivo 
saldo o comportasse. 

Não se verificando essa circumstancia, faz.::se mister a 
abertura de um ~redito especial. . . 

Essa providencia depende de prévia autorizaoão legisla
Uva, de sorte que peço a V. Ex., se digne de promover Slla 
obtenção, afim de crue este ministerio possa attender á re
quisição do da Viação atrás indicada. 

Rio de .Janeiro, 15 de setembro de 1920. - HÕmero_ Ba-
ptista. · . . 

i\ Co~missão de Financas; -
po mesmo Ministerío, de 27 do corrente, enviando a~ 

segumtes 

·INFOR..'I\iAÇÕES 

Exmo. Sr. 1. 0 -secretario .. da Camara dos· Deputados -
N. 79 - Satisfazendo a requisição da Commissão de Finanças, 
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de que V. Ex. me deu conhecimento, em officio n. 113', r?e 
29 de junho uiLimo, tenho a honra de declarar que este Mi
nisterio acha de grande com·eniencia que, em vez de ser revi
gorado o saldo de- credito de 1. 50-0:000$, aberto pelo decreto 
n. 13.317, de 5 de dezembro de 1918, na importancia de réis 
L 280:000$, se conceda para as obras necessarias em edifícios 
das rcpartirõcs fiscacs um creditó de 2.300 :000$, por conta 
~Jo qual correrão nãc· só os concertos eomprehendidos do pri
mitivo cr~dito, como de outros prediós, que ameaçam ruina 
ou estão com construcção paralysada, cem grave prejuízo, 
taes como os das Alfandegas de Porto Alegre e de Paranagua. . 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de elevada estima 
c mui distincta consideração. - Homero Baptista. 

J1. quem fez a requisição. . 
Do :Mimsterio da Justiça e Negocios Interiores, de 23 do 

corcrnte, communicando que nessa data enviou ao Sr. 1 o' Se
cretario do Senado a m~nsagem, acompanhada das razões pelas 
quaes o Sr. Presidente da Republica negou sancc~o á reso
lução legislativa, augmentando os vencimentos .cJ.l•.'; delegados, 
escrivães, escJ;'eventes e oi'ficiaes de justiça da Policia do Dis
tricto Flederal. - Inteirada. 

Do mesmo ministerio, de 25 do corrente, enviando o re
querimento em que o 1° official da Secretaria de Estado desse 
ministerio, Ra}-mundo Pereira Caldas, :pede s~ja contado, para 
todos os effeitos legaes, o período do tempo de serviço no 
magisterio publico primario, na ex-província do Rio de Ja
neiro. - A's Commissões de Constituição o .Justi~a e de J!~i
n:mcas; 

· Do presidente do Estado do Espírito Santo, de 24 -do cor
rente, remettendo cópia do parecer emittido pelo desembar-. 
gado r Manoel dos Santos Neves, sobre o p~ojecto do . Co digo 
das Aguas. - A' Commissão Especial do Cod1go das Aguas; . . ' 

Diploma: 

Do Dr. João (N·ogucira Penido, p.ara preenchimento da 
, -uga do Depútado federal :pelo 2° districto do Estado de Mi
nas Gcraes . ....., A' Commissão de Poderes. 

Telegramma :· 

.Bello Horizonte, 27 de seterilbro. - Presidente Camara 
Dcpul.ados - Riol- Apurada eleição Dr. .João ~~ogcira Pc
nido para Deputado pelo 2~ -dislricto deste Estado, obteve can
-dtdato quatro mil setecentos e vinte cinco votos, conforme 
cópia remettida C amara c diploma -poder cantidato. Sauda
ções . - O juiz federal-presidente Junta Al}uradora, Antonio 
Rod-rigues Coelho Junior. -A' (!ommissão de poderes. 

São successivamente, IidQs e ficaram sobre a Mésa, até 
ulterior deliberaçã:o, dous projl;\ctos dos · Srs. Zoroast ro Al
varenga e Costa Rego. 
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O Sr _ Presidente ~ Ettá finda a leitura do expediente. 
tendo sido distriliuido hoje, o projecLo do orcamento do :~linis
terio da Viação, redigido para 3• discussão, começará amanhã 
:L receber emendas. <iuranle o prazo de tres sessões. 

Tem a palavra o Sr. Estacio .Coimbra.. · 
(Pattsa.). 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Ephig~nio de :Salles .· 

O Sr. Ephigenio de Salles - Sr. Presidente, não preciso 
I azcr CtJ-nsideraoões para justificar o projecto que . tive a 
honra de offerecer, hontem, á apreciação da Camara. Bas
tam os nomes que nelle figuram para mostrar, exuberante
mente, a .iusti~a que o Congresso Nacional fará. ao merito · de 
todos. aquelles Chei'es de Estado e eminentes personagens ahi 
dtadcs. 

O SR. MAURicio DE LACERDA - E' preciso não esquecer o 
Papa, que tambem deve ser marechal . 

O SR. EPHIGENIO · DE SALLES - Verifiquei, en!Jretanto, ter 
feito omissões involuntarias no referido! projecto ... 

.. O SR. M .. \.URICEo DE LAC.ERDA - Fez . inclusões eXuberantes. 
Poi· exemplo, o marechal Epitacio é uma cousa que vae muito 
hem ao quatriennio evocativo... . - · 

O SR. EPHIGENIO DE · SALLES - • ~ • por exemplo. o ex
Presiden~e da Republica Portug-ueza, Sr. J3e~rnardino Ma
chado ... 

O Sn. 1\!Atilucro DE. LACBRDA - Esse Y. Ex. respeitou ..• 
O SR. EPHlGENlO DF. i:L\LLES - • • • te• o eminente Sr. Dr. 

l\ilo Pecanha, chefe da política do Estado que V. Ex. eom"' 
tanto brilho aqui representa, que foi o Ministro das Relações 
J~xteriore'S, por occasião da d~cla'l'ação da guerra; c assim, 
i:'tntos outros Ghofos ue E stado alliados. · . 

Com esse projedo, pois, cu viria trazm· ·difficuldades ás · 
Commissões que sobl'C elle se tenham de pronunciar; e assim, 
como nós, IJOt' ·um devct> de COir-l-czia, por tima gentileza, pre- ~ 
c.isamos no momento pres~nte, de · render homenagem toda es-
I•ccial ao grande monarcha que ora nos 'visita, resolvi apre-
:::entar um novo projeclo ... 

O SR. MAURICIO o~ LACEI\D,\ - Gencralissimo? . .. · 
O SH. Er>HIGENIO DE SALLES---" .•• confe!l' indo as honras·de 

marechal dp Exercito Brasileiro unicamente ao Rei A~berto I, 
soberano dos belgas, dehando ás Commissões que s~. tiverem 
de pronunciar sobre o assumpto, o preenchimento das la-
cunas a que já. me referi, polt' omissão, no mesmo. · 

. O SR. Lurz DoMINGUES !'--- Os meus applausos pelo s·ubst~-
tutrvo opportuno. · · · . · · · .. · --· . 
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0 SR; EPHIGENIO DE 8 :\LLES-E\s O projecl,o. (L ê.) (Muito 
bem; muito bem.) - ...... 

Vem á. mesa e é lido ·um projeéto do Sr. Ephigenio de 
Salles. · 

O Sr. Presidente . - O proj e c to fica sobre a mesa até-
ulterior deliberãção . · · 

O Sr. Augusto de Lima ( ·) - Sr. Presidente, . está na 
ordém de nossos trabalhos de hoje o · projecto n. 405, de 
1920, providenciando sobre construccão de casas popu-lares. 

Reservo-me para; em' hora competente,_ ex.pender algu
mas· considerações sobre o momentoso assumpto,. como vem 
disposto no referido projecto; mas agora me prevaleço do 
:periodo consagrado ao expediente, para realçar e pôr no de..: 
vi<io relevo, que chame a attencão dos illustres 'Srs. Depu
-tados, .o .gravíssimo problema que as;;oberba. os . grandes cen
tros do Brasil, qual o da crise de tiabitacões, que se mani
festa não s·ó .nesta Capital como em todas as importantes ci
d~des do -paiz, onde a alta do pr~o do ·ma.térial, a es~assea 
de operarias, e consequente elevação do sa:lati06, tornam an
gusti-osa a situação, sob esse ponto de vista da morada, já 
:não digo para os que sejam quasi baldos de recursos ele
mentares, _mas para os proprios que compõem o que de · ordi
nario se denomina a classe média, em nossa. terra. 

Parece intuitivo que o Jegislador não_ se deve preoccupar 
apenas com uma região determinada da Republica, sinão que 
lhe cumpre estudar o meio de, por medidas adequadas, sol
ver a crise, que não é localisada no Rio de Janeiro, .e sim;. 
como disse, es'tende-se a todos os grandes centros. 
.. Por agora, solicito a ponderação da Camara relativ_a
mente a um projec.to que formulei, e no qual procur.o encon
l~·ar uma solUI;ão, não já para a classe operaria, propriamente 
dita, mas para o funccionalismo, que o Poder Publico tem 
o dever de garantir, resa.Ivar e pr-eservar, nessa crise, em que 
entram - digamos de passagem - como coefficientes d.e 
818grava~ão, os senhorios, cvbrando alugueis -excessivos, des
proporcionados ao capital empregado nos predios. . , 

Refiro-me aos funccionarios da. Estrada de Fe.rro Oeste 
<le Minas, que foram obrigados, em virtude àe uma medida 
administrativa, a transferir suas residencias para Bello Ho
rizon.te. · · . .• :-.~- !~•·8~ 

E' bem conhecida a difficufdade com que se luta a~tual
mente na aapital de· meu Es-tado para attender ao aecrescimo 
oda população em pri>porção com as habitações que ~e vãd 
construindo naque1la ~idade . 

. ( ") Este discurso não· foi revisto pel-o orador. 
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Posso mesmo affirmar a V. Ex., que tão bem conhece 
de perto as condiÇões em que se achant esses funccionarios, 
que a alguns d'elles ser'á .de todo impossível fundar uma 
habitação para sua resid~encia e de sua familia . Ali, como 
acrui, é rara ·a habitacãó dotada de- cooforto, qu·e · se possa 
alugar por menos de i00$001l'. · . 

Ora, ha empregad'os, na Oeste de 1\finas, Cltios veneimen:;;.. 
tús não excedem a essa· quantia. 

Mas, não é simplesmente pela · despropoi'cão, J.)ela exi-, 
guidade. dos vencimentos que se, torna intoferavel a sorte 
desses pequenos funcciona.rios da Estrada de FerrO: Oeste; é 
a propria impossibilid.ade de encontrarem commodos, porqu~ 
os boteis, ras pensões, as casas particulares, já .tee.m· um 
su.peravit de habitaçó·es altamente -sujeitas ás censuras da 
hygiene das habitações. Nestas condicões eu pediria a atten-

- oão .da Casa e da Commissão a que tiver de ser submettido o 
projecto, attendessem á sorte desses funccionarios, sob pena 
de perder a âdminístracão, por impossibilidade à'a manuten:.. 
ção delles, se.rvidores já ades!rados, habilitados nesse genero 
de servi~ ou mesmo terão de procurar em outras partes em .~ 
uma quadra em <iue escasseam as co !locações, os . meios ãe -
subsistencia que a adrtünistracão, oamo uma madastra cruel, 
lhes nega. como retribuição a seus serviços . .Mas como poderâ 
o Estado ir ao eneontro de,.sses seus · funccionarios ? Nas con'
dicões de angustia. financeira, · que. aliás.· é. sempre o apregoado 
estado normal dos noss·os arcameri.tos, como poder-se-,ia des
tacar a. quantia· que se destinasse .. ãs habitações desses_ 
funccionari~ '?, Respondo .. · Esses funccionarios onão pedem 
casa ·ao Estado; ell.es não veem pedir ·essas habitaei)~s para 
serem construídas á cu~ta dos cofres da União .. Eu não teria. 
mesmo a ousad'ia de vir propor· semelhante cousa á delibera
ção dos meus : coll~gas, _porque não poderia deixar de ser 
negativa em toda linha . Com·o resolver o assumpto? A qua.Ili
tía necessariá · para suavizàr ·.a sorte d"es~es servidores , .da 
União está orçada em i .527 :000$, que, na realidadt!, não éa:
hem d()s cofres da União. O Thesouro !lão. terá. que .. _lançar 
mão dessa quantia para const'rucçã.o 'das casas. Pedem os em
pregadt>s um emp·restimo. Este emprestimo, por um prazo ré
_gular de 20 annos, está perfeitamente nas condicões de ser. · 
realizado, sem :Qrejuizo para União, porque vae ser represeu-. 
t,ado0 por titulo.s ·da divida publica, r.ujos juros serão d,eseori
ta.dos dos veneimentos dos proprias heneficiad'os. · 

E p·eço licenca a V- Ex . . para ler a justificação que 
acompanha o projecto; verificará a oCamára que a proposta, 
que faço, não vae affectar nem de qualquer .modo aggravar 
as finanças nacionaes na proporção da qua:qtía que repre.:-
senta o valOr para a construcção dessas casas~ . . . . · -
. Ahi es~á, ·.Sr. Presidente, um .favor relevantissimo, favor 
~onsiderado essencial as cond,í.çõ_es de .:vida dos f.unceionari.o·s, 
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àos servidores do Estado; ~ que não trará nenhum onus á 
União. 

O SR. ZoROASTRO m~ ALVAP.E:\GA __, Na Oeste todo.s teem. 
minguados vencimentos. 

O SR. AluuysTo DE Lr~rA - Pelo aparte do meu nobre 
-r.ollega que a c;a.mara acaba de ouvir, vê-se que na Oeste 
todos teem .exiguos vencimentos. . 

Será, p·ortanto, um grande beneficio para elles, a obten
ção desses favores. Para o Estado não haverá o menor sa
crifício, porque não dispenderá, de faoto, um real do erario· 
publicG. Nestas condiçõP.~, tenho a honra de enviar á Mesa cJ 
projocto seguinte: (Lê) 

Creio que assim, Sr. Presidente,. a administracão publi
ca. devidamente autorizada pelos legisladores, dará, repito, 
um sadio e;xemplo de que se interessa pela sorte de seus 
funcoionarios. • 

0 SR. ZOROASTRO DE ALVARENGA - Quanto á dos funccio
narios da Estrada de Ferro Oeste de Minas, é realmente pre
caria. Posso dar a V. E:o.:. -O ·meu testemunho pessoal, como 
chefe que fui dos serviços medieos dáquella estrada~ durante 

.algum iempo. Tive oceasião de verificar a situação afflictiva 
em que elles se encontram. 

O SR. Ltnz Do:MINGT.iES .:__ E' uma situação semelhante· á. 
dos empregados dos Correios, como foi lembr.ado. 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA - E' perfeitamente igual. r 

E est.e sadio exemplo não ficará,· espero, circumseripto 
2-os funccionarios. Elle despertará. no espírito dos dirigentes 
o interesse que devem tomar igualmente pela sorte dos ope
l'arios em geral, que, comquanto empregados em industrias 
particulares, o Estado tem a obrigação de zelar pela sua sor
te, até que esse grave problema que assoberba todas as na
cões, inclusive as da _\merica, seja encarado como deve ser, 
estudando-se o unico 1neio de reconeiliar o trabalho com o 

, capital, ([Uf1 é a creação do laço intimo, a. percepção dos bene
ficios c lucros pelo trabalho que o produz. E' principalmente 
em procurar solver, não de uma vez, mas por partes, esso 
gL·ave problema, que os governos poderão assegurar a . sua 
nrmcza. 

As nações que se descuidarem de enfrentar esse problema 
soeial correm o risco de serem, como a Russia, envolvidas 
nelas ondas das idéas radicaes e <rue vão muito além das 
reacções que a principio se offereccm contra os governos que 
cruzam os braços diante das exigencias sociaes. 

Felizmente o Estado, ou a União, na impossibilidade de 
uttender de prompto ás imposições d;~.s outras classes sociaes, 
ao menos já vae cuidando dos se·us operarias e dos funccio
narios que compõem a administração publica. 

Eu, portanto, peQo a V. Ex., Sr. Presidente, receber o 
prpject(l, para o qual solicit~ a · attenção da. Camara e da Com- · 
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missão que sóbre elle tív~r- de dar parecer. (;lluito bem; mttito 
bcr.n: O o1·ador é muito ctt-rnprirrwntado.) -. .-· 

I 1 ,' • 

Vem á Mesa e é lido um projecto do S1·~ 
Lima. · ._ · · · 

Augu::; tc de . 

O Sr. ·Presidente -: O ·proj ccto fica . sobre a. mesa' ·.até 
ullcríor deliberação. 

O Sr. Francisco Valladares - Sr. Pre:;ideutc, P.ec:o li
cença para ler á Garoara o seg-uinte telegramma : 

~-.f~~legntn1ma - Ri.O\ 6-9.-920 ~ Em nome do5 habita~
tcs de Uruguayana. (Rio Grande do Sul), eu felicito :i V. Ex. 
pelo cxito que obteve o pro,jecto . de .revogação do banimento · 
da. familia. imperial ·:c pela tão ·brilhante e honrosa · r·esolui~ão. 
do Congrésso pelo t;~patríamento· dos despojos dos cx.;..impe-· 
radorcs. Cordeaes· saudações. - Amaro Pe·reira.~ 

o Sr. Presidente -~ Não ha mais oradores inscriptos. . . 
·Si mais nenhum dos Srs. Deputados que1· t1sar da pala-vi·a .. 

ua· hora destinada ao sxpediente, vae se ·.passar'. á ordem do 
dia; (Pmúa.) . . · 

Comp·arecern · mais. o·s · Srs:· Felí~ P.acheco, Antonio No
gueira. Abel Chermont. Chel'Ipont de Miranda, Rodrigues Ma
(:hauo, · J?.ire:> Reoollo, Thomaz Accioly. Ildefonso Albano, Solou • 
do Luecna, João Elysio: Correia de Britto, Estac:ío Coimbra, 
Turiano Campello, Rodrigues Doría, Deodatn. Maia, Octavio 
Mans.~heira, Pires de Carvalho; Pacheco Mendes, Alfredo Ruy, 
. .\rliudo ~eoue,. Sampaio Corrêa. Salles Filho, Vicente \Pira- . 
gibe, Azevedo Sodré, Tllemistocles de Almeida, Jos~ de Mo
raes, ·Teixeira Brandão, José Alves, Franeisco Valladares, 
Gomes I.ima, Ante1·o Botelho, Josino de Araujo, Fausto Fer
l'az, Raul Sá, Waldomíro de Magalhães, Alaor Pt·ata. Va.z de 
Mello. Cincinato Braga, Alberto Sarmento. Barros ·Penteado, 
Cesar Vergueiro, Prudente ·de Moraes Fi!llo. Eloji Chaves, 
Carlos de Campos, Arnolph'o Azevedo, Sevcriano Marques, 
Celso Bayma . e Carlos ~Penafiel -( 48) . 

Deixam de comparecei.; os ·srs . · Ar'thur CollaL'cs Mo~eira, 
Juvenal Lamartine. Annibal Toledo, ·Monteiro de Souza, Prado 
Lop•~:;, Herculano Parga, Cunba Machado, Josr1 Bàrreto, · Her
mino Ba.J•rosc. Thomaz Cavalcanti; Antonio Víecntc, Arnaldo 
Ba::otos, Alexandrino çla Rocha., ·Pedro Gor·rca, Na.talido ·Cam
hoim, Alfredo de Maya, Miguel Palmeira. Mendonr;a Martins, · 
MunoJ1 Nobre, Pedro Lago, Lnuro Villa:=; Boas, · Co.sLro · Rebello, 
Mario llermes; Ubaldino ·de· Assis, Arlindo Fragoso·, Torquafo 
Moroirà, Rodrigues . Lima; Ubaldo Ramalhete, Octavio da Ro
~:ha Miranda, -iuurém ·Furtado, . Arisl10es Cair·e, . Vicente ·Pira':- •. 
gibe, Noriy~r de· F l'eit.a.;;, L~ngruber. Filho, . . José . Tolentino, · · 
Macedo . Soares;, José Guirilarães, Buarque .d·e Nazareth, Fran.:.. 
cisco l\Iarc_ondes, ~àul . Fernandes, . Herculano Cesar, Albertino 

c.-Vai;, Vlii ... a~ 

.-
., : 

. ..... 

,. 
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J)rummonu, Malla M<H;hadu, Enüliu J-ardim, Amerir;o Lopes, 
Senna Eigueircdo, LamounieL· Godofredo, · l\lorcira .BranÇão, 
Jayme Gomes, Honorato Alves, Camillo Pratcs, Mello Franco: 
Raul Cardoso, Salles Junior, Castro Garcia, Marcolino Barreto, 
João de ·Faria, Sampaio Vidal, PeMo Costa, .Manoel Villabolm, 
Ramos Caiado, Ayres da Silva, ·Tullo Jayme, Costa Marques, 
Luiz Xavier, Abdon Baptista, Pereir·a de Oliveira, · l!;ugenio 
·Müller, GomercindiJ Ribas, Evaristo Amaral, Augusto Pestana, 
Alcides Maya, Nabuco áe Gouvêa. Flores da Cunha e Barbosa 
Gonçalves -(74) • · · 

O Sr. Presidente - A lista de presenca accusa o campa-
cimento de 13-i Srs. Deputacos. · 

Vae .se proceder á votação das materias que se acham 
s obre a mesa. . 

Peco aos nobres Deputados que occupem as suas. cadeiras. 
(Pausa.) - . 

Vão ser considerados objectos de deliberação diversos pro-
ject~s. ' .·' .-i 

São successivamenLe lidos e considerados objecto de deli
heracão os seguintes 

PROJECTOS 

N. 437 - 1.920 

Autoriza o adeantamento de 1.527:000$, aos (unccionarios do 
quadro da E. F. Oeste de Minas, transferidos. para Bello 
Horizonte, para a construcção dé casas. 

Art. i. • Fica o Presidente ·da Republica autorizado a 
ad.eant.ar, por emprestimo, pelo prazo de 20 antnls, ~té a 
quantia de i.527:000$, -em apolices -da divida publica federal, 
aos funccionarios do quadro da Estrada de Ferro Oeste de 
Minas, t.ransferjdos para Bello Horizonte, e como auxilio aos 
mesmos para construirem na,quella capital ca~s para suas 
rcsidencia~. ·fazendo para isso as necessa~ias ?.pera~ões de 
·credito e observadas as condições dos artigos seguintes:._ 

~\.t·t. 2." i . • O adentamento seTá. feitO' a cada ·runccio
nario em tres prestações, sendo a primei.ra de 30% sobr.e a 
importancia total logo que ·seja iniciada a construcção do 
predio; a se;;,'llnda, de . 4.0ro/o, .quan<lo estiver em meio~ e a 
·terceira, de 30 o/o, .quando ·estiver terminada, tudo a. .juizü, ~O 
engenheiro do Gover·no; . . · 

Art. 3." As . casas só po\ierão ser construi-das em terreno 
de plen~ pr·opridade do funccionario e ·ficarão, terreno e 
casa, hypothecados ao Governo, a~ a completa' indemniza...! 
ção do adea.ntamento. · · · · .....;.. 
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.• Ar L. 4. • Os planos e plantas das ditas casas deverão s~r .... 

prêviamente e:x:aininados .por engenheiro d-o Governo e só se
rão appr.ovados desde que se verifique que a casa terá valor 
pelo menOS igual aO do adeantamento feito. I . 

Art. 4 . o A indemnização dos a.deantamentos ;realizados 
pelo ·Governo far~e--ha por desconto em folha <le pagamento, 
mensalmente e -em prestações correspondentes á amortização 
e juros,' de accôrdo com a tabella aba~xo. Fica, entretanto, 
ptrmitti<lo ao funccionario pagar por prestações maiores 
para, antes dçv prazo de 20 ·annos, tornar-se pr01.)rietario 'do 
respectivo predio. 

• Ar>t.. 6. o No caso de fallecimenlo do . funccionario · antes 
de· .terminado o pagame-nto da indemnização, será permittido 
aos respectivos herdeiros Jazer as pr.estações na fórma esta
belecida n-esta léi, afim de se tornarem afina! propriétari06 
do predio, que, caso não o façam, será pelo Governo vendido 
em hasta publica para pa§~n·-se do que ainda for devido. 

Art. 7. • O a~eantamento .será feito õe accôrdo com a ta
bella em seguida, observada a proporção, cons~ant.e da mes
ma, em ~ relação aos vencimentos dos funccionarios. 

Art : 8 . • Revogam-se as disposições em contrario ._ 
Sala das sessões, 2$ de setembro de 1920. - Augusto de ' 

Ltmp. . .....:._ José Gonçal:ves. 

.. 

• 

; .. · . 
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Adeantame::ttos 

ii:OO~SOOJ .. . .............................. . 
(i :OOOgOOO .................................. . 
~ :OOOSOOO ...... · .. ............. : •...... . .... 
9:000SOOO . .. ... .... ...... ....... ........ .. . 
9:000SOOO .. ........ ..... . ; .... .. :· ......... . 
I~:OOOSOOO .... ...... . , ..................... . 
1~:000$000 ............................... .. . 
1!:000$000. , .. ; .. .. . ....................... . 
I$:000SOOO ................ . . . . ... . .. .. . .. .. . 
IS:OOOSOOO ............................. . ... . 
tS:OOOSOOO ......... .. :; ....... .. .. .. ....... . 
~!:OOOSOOD ••• : ..... . ............. ... .... . .. . 
21:000)000 ......................... ~ ....... . 
21 :000$000 ............ ..... ~ .... .. · .. .... ... . . 
OO:OOOSOOO ................ • .. . . .. . . . . ....... . 
,. :ooosooa ................................. . 

Amortlzaçao I Com jlll'OS de 5 '/. 
mensal an~ual 

38$1.25 
38S!2~ 

·~ 38$1.25 
57Si87 
57$187 
76$2~0 
76$2~0 
76$2li0 
95$3!2 

HU375 
U4$37!1 
i335!37 
i33SU7 
!33SU7 
1.90S6ó~ 
t 90S6óa ... 

4.57SoÓO 
i57$500 
4575500 
685$500 
686S500 
915$000 
915$000 
915$000 

I.:U3S750 
1.:3725500 . 
t :372S500 
1.:60iS250 -
1. :601:>!50 

. i :60l S250 
2 :287$500 ' 

. ll: :!87$500 

Ruumo· 

Dura<;ao do p~a
mento 

Reembolso 
aó Go~erno no 6m 

de 20 anuas 

9:iõ'rSOOO 
9:i50$()(1) 
9 :i50SOOO 

i3:725SOOO 
1.3:7255000 
:18:30:1$011) 
1.8:3005000 
18:3005000 
22:8SOSO'JO 

. 27:450$000 
27:~5081100 
32:02SSCOO 
32: 0'23Sooo 
32:02SSOOO 
6.5;7>0~)0 
i5.:7SOSOOO 

Vencil!lentqs do 
runocionar lo · 

!:.200So00 
i :~0$000. 

·· i:S00$000 
2:i60SOOO 
2:WOSOOO 

~~~:~ 
4.:!1005000 
4:800$000 
6:000f000 

. 6:600$000 
7:!00$000 

. ~8:WOSOOO . 
i2:000S0t)O 
!8:000JOOO 

. . 24:00Q$000 

Numero de p'tedios .. · .. .... ........ ...... ........................ .. 
Tutal do 6tllpro<timo •••••.•••. •• ••• •• ••••• ••••• •• • •• . •• • ; ••••••••• 

i 39 
·!, 527: ooosooo 
2.322:37511000. Tota.l do reembolso ao 6m de 20 a anos .......... ; ........... ....... . 

Anrr~es d~ Camara - Vai. 'V!II - Pag. 612 -

f O 
i5 
!3 
1.6 
!9 
i i 
1.7 
i 

·~ 6 
I. 
4 
! 
f 
3 
I. 
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Justificação 

Pela lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906, foi autori
zado o adeantamento, por em.prestimo, -pelo prazo de if) 
annos, e até a quantia dP. /~89.:000$, aos funccionurios da admi
nistranão dcs Correios de Ouro Preto, como au.xilio aos mes
mos para construirem, em Bello Horizonte, casas para suas 
residencias, óbservadas a proporcão da tabella e as condições 
cDnsignadas nas lettras a, b, c, d e e, do art. 35 n. i2, ;ta 
citada lei n. L 617. 

Po::>teriormente,- em virtude do disposto no art. 32, n. III 
da 1ei ri. 2.355, 'de 31 de dezembro de 1910, esse auxilio foi 
tornado extensivo a todos os empregados do quadro 'trans!e

·ridos para a AdministraQão dos . Correios de Bello Horizonte, 
em virtude da reorganização dos serviços do Correio, effe
ctuada pelo decreto.n. 7.69(3, de H de novembro de i909. 

Assim, wdo!5 os funccicnarios do quadro. da repartição P.ID 
questão receberam o beneficio do emprestimo para constru-
cção de casa. · 

Mais tarde os funccionarios da Delegacia Fiscal em Bello 
Horjzcnte, obtiveram que lhes fosse tambem concedido auxi
lio identico . 

Entretanto, como posteriormente o quadro dessa reparti.:. 
. ção fosse accrescido de mais alguns empregados, esses, por 
sua vez, cbtiveram adeantamentos para construcção de casa.~, 
conforme votou o C'ongrMso no art. 2° do decreto n. 2. 768, 
de 15 de janeiro de 1913. 

Verifica-se dessa fórma que o Governo tem tido sempre 
em vista facilitar a installaçãc· em Bello fl()rizonte de fun
ccionarios que para aqui transferiu, tendo, além disso libera
lisado esse auxilio a empregados que muito depoi:~ da mu- , 
dança' de taes repartições passaram a fazer parte do quadro 
das mesmas. -

No corrente anno o Gcverno trânsferiu· para Bello Hori
zonte a · sédc dos ·escriptorios administrativos da Estrada de 
Ferro Oeste de Minas. _ 

Os empregados dessa repartição tiveram. pois, de se 
1nstallar nesta capital. 

Pedem auxilio identic.o ao que obtiveram seus collegas dos. 
Correios c da Delt>gacia Fiscal. · , · 

Si ao tempo do precedente acima invocado o favor se 
justificava, no presente caso a justiça e· a necessidade de 
con.cp,ssão semelhante melhor se caracterizam. · 

Os empregados da O.este de Minas vencem ordenados pe
qurnos, muito inferiores, na quasi generalidade, aos dos fun
t'c:ionarios de todos os outros servicos federaes Iocalisadcs em 
Bello Hori7.ontc. São fortados, per necessidade ineluetavel, a. _ 
olrif:ear a obf.i:mção de meios que lhe~ pP.rmittam attenuar as 
(jifficuldadP~ C!m que se d<>bafem. E a constrilt~ção de casas 
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de resídencia os porá a salvo das exigencías sempre crescentes 
dos proprirLarios urbanos e a que se não podem furtar · em 
vista da crise de habitações que se faz sentir na cidadê . 

Cumpre resa!var, entretanto, que os funccicnarios nao 
nrocuram se valer do acto do Governo, que os transferiu para 
Br.llo Hor-izonte, para de alguma~ fórma se affirmarem mais . 
~e::;uro!: no direito de pleitear o .Que ora solicitam. 

A medida da transferencia dos t?scriptorios para Bello 
Horizonte :foi de Lodo ponto procedente e justa e trc'uxe vàn
tagens inilludiveis aos serviços administrativos desse depa-rm

:. mPnto federal. 
-~lém disso, as difficuldades ·de vida se t'lccentuam forte

mente onde quer que seja, pela assustadora elevação de pre
ços das mercadorias t:'m geral e a crise -de habita~ões se veri-. 
fica em todas as príncipaes cidãdes, mesmo do interior do 
Estado. onde os alugueres teem sido ininterruptamente 
augmcmtados, em alguns casos até o dcbro, no decurso dos 
rJous ultimas annos. _ g . . 

Querem c:om isso significar os funccionarios da Oeste J e. 
Minas que, si não se verificasse o facto da mudança da . séde 
da estrada para Bello Horizonte, estaria!Xl da mesma fórma 
t.an~ido~; pelas necessidades que os assobe~bam e que os·· obriga 
n recorrer ao auxilio do poder public.o para o qual _vem 
:tppellar. · 

Estabelecida essa resalva, vem a pelo ainda lembrar que 
os emprega'dcs da Estrada de Ferro Deste de Minas, prestom 
o concurso de seu trabalho indefeso a um departamento · fe~ 
ócral, cuja imporf,ancia fúra desneeessario encarecer. 

·Essa via-fcrrea tem já cerca de 2.000 kilometros em tra
fego, um movimento annual de 34.. -o-oo trens. Sua renda 
attingi u em 1919 a 6. 1í"63 :679$984, e se elevará · em · 1921 a 
9. GOO : OOOS, em calculo seguro. . 

scro, dest'arte, funccionarios de um·a repartição de servi~ 
Qos industr iaes vultuosos, é immediatamente productivos àos 
rofrcs publicas. . 

O favor do emprestimc pedido alcançará todos os !'un-
ccionarios da estrada . · 

Cerl.amPnte os de categoria superior e com vencimentos 
de 1 : 000$ até 2 : 000$, mensaes não luctam com os mesmns 
rmbarat_:os que se ·deparam aos demias empregados. 

Parece, P.ntretanto. não ·ser motivo legitimo para os ex
nluir. em se tratando de concessão sem qua1quer onus para os 
nofres publicas e de vez que na administração· dos Correios e 
na Delegacia Fiscal todos os funccionarios titulados foram 
eontemplados, inclu-idos o administrador e o detegadc· fiscal. · 

O afleantamento será. feito e.m apolices da divida publi;:a 
federal e pelo prazo de 20 annos. Os juPos dessas apolices n!\o 
pesar·ãc 80bre a União . Os empregados pagal-()s-hão j unt:l
mente com a amortizn~ão annual e em moeda corrente . De 
fórma que, ao fim do prazo estabelecido, o Thesoúro terá re-. 
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cebido inte.;ralmente c preço das apolices e os juros corres-
pondentes ao tempo respectivo. · . 

. . Os predios serão de sete typos. correspondendo ás qua.n
f.ias de: 6 : ooo~. {1 : OOO:j:; 12 : 000$, 15.: 000'$, 18 : OOO$, 21 : ooo, e · 
~0:000$000. . . 

A amortização e cs juros respectivos serão realizados na~ 
bases do quodro em seguida: 

Amortização média com Reembolso 
Emprestimo 

·. juros de 5 Yo do Governo rio 
fim de ~o 

·' " 

' 
annos 

\ Mensal ~n~ual 

·' 

6:0003000 . .. . . . ... ... .. . -.. 38Si25 ~57Saoo 9:i50SOOO 

9:0008000 •...•. . ••.•... . 1':78187 6865250 ·f3:725SOOO 

i2:ooosooo .••. ...... ... . 761$250 915$000 i8:300$000 

!5:0008000 •• • •••••.•.••• 9aS3i2 1:!43S750 22:850$000 

!8: ooosooo .•. •... ..•. : . . iHS3.7a ! : 372~500 27: i50$t)00 

2!: OOOJOOO •• ;~ , • ••• • ••• , i33S437 i :60!$250 32:025SOOO 
'\ 

30: 000$000 • • . ••••••• ••• • - 1.90S645 2:~87$500 45: 7501000 
. • 

A' Commiss.ão de tFinanças • 

. N. 438 - 1920 

Divide em. duas directo?'ias a ad:rroim:i.straçti.o do CoUegio Pe.;.. 
dró Il1 e dd otttra.s providencia..s 

Ari;. i. • A administração do Collegio Pedro Il, será exer
cida por duas directorias, com um director para o Externato 
n ou1.ro para o Internato. 

§: 1." OS"""directores, que .serão de livre nomeação do Go
vorno, percP.berão, quando professores, a· gratificação de 
li :009-$ por :inno; quando cxt.ranhos ao c-orpo docente do col:..... 
!t\gio; terão os vencimentos de 12·:oú~$ annuaes .. , . / ·· 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2410012015 14:32 • Página 16 ae 34 

Gi6 ANNAES DA CAMARA 

§ 2.0 O director do Int.erna.to terá. residencia ob-riga.toria 
nessa secção do instituto . . 

-~ri. 2." Fir.a o Governo autorizado a mandar concluir a::. 
obras iniciadas no prcdio do Externato e bem: assim a man
dar construir. annexo ao edifici<l do Internato. u m pavilhão 
dormit.orio coin ('apae idade para 2-00 alumnos. -

Par·agra.pho unieo. Para a execução das obras a que se 
r efere o art. 2°, bem como para reparos e modificações no 
edifício do Internato (\ .acquisiçãQ de mobilia. ma.terial para 
gabinetes e laboratori os, poderú o Governo ab-rir o necessa
rio credito até o maximo de 500:000$000 . 

. Art . 3.0 Revogam-se as disposic.ões em contrario. 
Sala das se~sões, ~S de setembro ·de 192{) . - Zoroastrq 

Alt•arenaa. 

Justificação 

A providencia contida no art . 1° do projecto que tenho a 
honra de submet.tr.r á .consideração da Camara dos DeputadO!>. 
é de ne~essidade tão ·clara e urgente que desnecessario seria 
.iustifical,...a aos olhos de ... quero hada re.flectido sobre a ·defei- . 
f!JOS(l; organização administrativa do Collegio Pedro II. 

Niio · ·~ · possivel a um s6 ·homem - c esse é o regimen 
vigente ~ dirigir d~ modo pr o-..:e itoso as duas secções· - em 
que se divide o . instituto, afastadas uma da outra, r eclamando 
cada uma dellas, a presenca solicita e quasi continua- de um . 
director, maximamente no Internato onde sua a:cçã.o se deve 
fazer sen tir á cada hora. Com effelto, no collegio de São 
Christovão estão internados 200 meninos e rapazes cuja edu
cação, ~-ob a responsabilidadec do Governo oa Republica, não 
pó de est.ar entregu e a fun{)cionarios ·de mio desta categoria. 
nem sempre ·capazes de J)rover a neccssiclades or.eorrentes, ás 
vezes imprevistas e de urgencia .. reclamadas por interesses 
~erio~ de oiscíplina, de saudc, e tunt.os out:ros. Por mais de
dicados que P.lles sejam c .. de fnr.to, ·é justo referir quo o são 
neste momúnto. falta-lhes autoriduode; certa autonomia c, so
bretudo, a accão moral qu~ o ~argo mais eleva<lo deverá con
ferir. 

Urge, pois. dotar !'~se cst.."\belecimento de u ma- di.recção 
propr ia exercida por um !'ducador caTlaz. que viva entre -os 
alumnos, d ispensando-lhP~ 11a vida. colle~f.iva conselhos o 
r:xcmplos sa.dios e assis l.enl:'i a assidua e carinhosa nos longos 
mr7.es em que ~r: cmcontmm afastados da casa paterna. 

Em seu relatorio de f 918 o illustre director do Collegio 
Pedro II. Dr . Carlos <ln L:1et.: acr.P.nt.uou a necessidade de 
«acabamento do já formo:;o c amplo P.difi.cio do externato~. 
não nnt.rindo duvidas df1 qn~ «snff iciPntement.f:' informados, 
não lwsiturão M p odcrn$ ptlh!icos em Mncr:dl')t os fundos ne
ccssarios~. 
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Referindo-se ao internato, assim se manifesta b · erudito 
professor: «Evident.ement~ muito · deixa que• desejar, para o~ 
fins a que se destina, o edifício do· internato. reconhecida: como 
se acha, a necessidade de se admittir maior numero de a.lu
mnos internos~. Lembra S. E:c que· <rseri~ conveniente a 
const.ruccão de um .vasto dormitorio, dividido em varios ·com
partimentos, no plan~lto superior ao edifido actual. Ficaria 
então. esf.c reservado tot.alment,e ao serv.iço de "aulas e gabi
netes»: 

Não me detenho em demonstrar a exactidão das palavras 
textualmente transcriptas ·do aHudido relatorio. Uma visita, 
me!>mo rapida, · aos predios do collegio, dará a qualquer do:ij 
Srs. congressistas, como me deu a mi-m, a impressão da ne
cessidade inadiavel dos melhoramentos materiaes lembrados 
pelo director. 

Em uma. das ultimas sessões- do Conselho Superior de 
Ensino. ao illustre professor Bruno Lobo deparou-se oppor.:.. 
tunidaàe feliz de se referir á sih:iai}ão material. positivamente 
má, do Collegio Pedro II, lembrando áquella alta corporação 
o alvitre de se tomar um emprestiino para a execuoão dag 
obras necessaria~; aos dous edifícios do glorioso estabeleci
mento de ensino. · · 

Tratando-se de um estabelecimento official de ensino . se~ 
cund.,ario, unico no paiz custeado pelo Governo Federal, na 
qui\Sl totalidade de seus dispendios, não me parece justo que 
sobre sua modestissima receita recaia o onus de um empres- . 
timo, cujo valor andará talvez por metade de seu patrimonío . 

A situacão financeira do Collegio Pedro IT não lhe per
mitte o menor gasto que vise melhoria ou ampliação de ser
viços, de vez que sua renda, orçada para o corrente exerci
cio, equivale apenas á quinta parte de suas despezas ordiç.a
rias. f'..om effeito. para o exercicio de 1920 está orçada a des
pe:m . em 1.199:406$ o a receíla em -1.072:288$, sendo réis 
239: SitO~ de renda propria do' co Uegio e 832: -HS$ de subven
ção votada pelo Congresso Nacional. Resulta. ainda, um de
ficil. de 127:118$000. 

Sabido que o patrimonio desse instituto ~ constituÚlo por 
mil apolices de conto de réis e quatro de duzentos mil réis 
r;ada uma e que sua receita provém de juros de taes. titulos c 
mais das taxas de matricula, frequencia, inscripções e cer
tidões de exames, desde logo se conclue pela impossibilidade 
de levar a effeito as obras reclamadas e a que o proJecto s~ _ 
refere, a menos que se lanM mão do recurso .de se alienarem 
as apolices da divida publica~ ou gravar-lhe a escassa renda 
com um servi!{<~ pesado de · amortização e j-uros de empres
timo. Desfalcado, em tal hypothese, o patrimonio do collegio, 
mais curiosa se tornaria atnda sua autonomia administrativa, 
desprovido de, meios de existencia e c-ada ·vez mais depen:
dentc do Thesouro iN-acionai, ao qual até agora e- aind'a decerto, 

·por longos. annos, o ligará· um ~ordão umbelical, -de cuja se_cção-

\ ; . 
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resultaria asphyxia certa e a. morte rapida da tradicional 
casa de ensino. 

l\Ielhor fôra conservar esse patrimonio, lentamente con
quistado, mantendo-o e augmentando-o, assim como se tem 
mantido e engrandecido o patrimonio moral do afamado 
instituto. · 

Cuido que f\ dever do Governo amparar, p-restigiar. 
desenvolver quanto possivel a accão daquella casa de educa
'ção e ensino, onde s·e possam acolher os que vêem com a mais 
·proi'un.da magua, o desprestigio, o descredito, a que tem che
gado entre nós o ensino, tido como coisa secundaria, como 
~nero instrumento para os que o exploram a titulo de meio 
iJI! propaganda religiosa ou de puro mercantilismo. 

·no mesmo modo que o <lirector do Collegio Pedro n, es
tou convencido de que o Congresso Nacional não · recusará 
conceder autorização e credites necessarios· para a execução 
das obras indigpensaveis naquelle estabeleeiment<>, unico 
instituto civil em que é administrada a instrucção secundaria. 
por parte do Governo Federal. 

Enthusiasta desse instituto modelar, cuja "tra<licão de 
t!'abalho profícuo e honesto e <!e sabedoria de seus docentes 
remonta. sem hiatos, ao velho seminario dos or-phãos de São 
Pedro, ouso pedir a at.tencão do Congresso Nacional para o 
presen.te pro.iecto, que não tem outro fim senão o de· me
lhorar a acção do . collegio, legitimo paradygma para os que 
procuram engrandecer a Patria, desviando-se da corrente vo,.. 
lumosa dos mercantilizadores do ensino_ • 

Sala das sessões, 2S de setembro de 19·20. - Zo'l'oll$tro 
.Alvar~nao .. - A·s Commissõe.s de Instrucção e de Finanoas. 

N. 439- 1920 

Confe7'e as honras àe m.arechal .do ExeT'cito ao Rei A~be.rto I 

Art. 1. o Ficam conferidas honras de marechal do Exer
cito :Brasileiro .a Sua Majestade Alberto I, Rei dos Belgas. 

Art ... 2. o Revogam-se as disposições em contrario'. 
Sala das sessões, 28 de scti'lmbro de Hl20. - Eph.i

genio dr. Salles. -A' 1Commi5':são ·de •Marinha e Guerra. 

N. 440 - 192Q. 

Raryula o Sl!l'Viço dos .9o.r(Je1itos instructores do E;r;ercito 

O C::m.g-re;::R2 !'~n .. ~iorlal cJe,'rr.ta: · 

·ArL. I." Os sargrm!.os instrnctorr~ do Exercito servirãO ·por 
tempo indeterminado, independentemente de engajamento. 
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Àrt. 2. o Taes sargentos terão baixa uma vez que o re
CJUC'iram e Lcnham servido pP.lo menos dez annos. 

Art. 3. n Por molivo -de faltas graves e sendo condemna
!) o~ em conselho de disciplinn, serão . excluídos das fileiras do 
ExorcHo. 

Art.. -1. ~ Revogam- se as disposições em contrar-io. 
Sala da~ sP-ssõr.s, 2R d(\ ~tJt()mbro de 1920. - C~Jsta. Rego . . 

· J-ustificar;d.o 

Pnreé c convenien te providenciar em le i sobre a situação 
àos sar;cntos i n~<trucl_ores, 1,1ma vez que r~ r.llp. loda cspecia·l , 
não sendo de conven ienr.ia ~>xcluil-os p ela simples . razão de 
terem mais de 28 annos de idade e m enos de H> annos de ser-

. viço militar, quando. naquella idade ainda podem prestar reaes . 
serviços na i,nsf.rucção,_.:... -Go.~w Rrmo .- A' Commissão de ·• 
Marin'M e Guerra. · · 

O Sr. Presidente E st ão findas a·s votações. 
Passa-se ús ma terias em discussão. 
3" discussão do projecto n . 271 A, de 1920, au~orizando 

o credito de 450:000$, supplementar ás rubricas ô o 8, p_a.rte 
matel'ial, do orçamento vigente" do Ministerio da .Justiça e 
Ne.gocíos Interi or~<::: com parecer favoravel da Commissão de 
l •' in:mças. , . · . · 

Encerrada c ·annunet!da a. votação . 

. .\ppro'vada em 3' discussão e cnvíad~ á- . Oommissão d e .. 
RMlnrção, c sl"guint.e . 

PROJECTO 

N. 27i A~ 1920 

O Ccmgresso _Nacional decreta: 

Artigo unico. Fica o Presidente da R,epublica ·autorizado 
a abrir o c.redito d~ 45'0:{)·00$, ::;upplementar ás· rubrioas nu
meros 6 e 8, parte material; do oro.amento vigente do .Minis-. 
t eria. do Inter·ior. para o . cus t.e i.Cl do sc.rvir.o de impressão e 
p ublicação elos trabalhos d0 Congresso Nacional: revog-adas 
as disposições em contrario . · ~ 

_ , Q Sr . Andrade Bezerra. (pela ordem) requer e obtem 
d1sp~n~a rJr=--·,,mprcssão Lia rPdaccão final do projecto n . 27i"B, 
de 1920, afim de ser immediatamenle võLada. 
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E' lida e, sem observações; 3:pprovada a seguinte 

N. 271 B-- 1920 

,Rr!dar.!:r1.o final elo p7'D.iecto n. 271, de 1.920, que aTn•e o crer#to 
rlP. 4iiG:0(}()$, .mpplem.entar ás 1·übricas (i e :5, para mate~ 
?ial, do ort;a:mcnto 1Jiyentc c't? i'l-1-inistcí'io du Justiça e Ne
gocias Interi&res 

O CongrP.&so Nacional decreta: 

Artigo u ni co. Fica. o PrP-sidente da Republica auLorizado· 
n abrir o creclito de ~50 :00"0$, süppleroentll.r :í.s rubr icas nu
meros 6 c 8, parlP- material, {fo orcament.o vigente do ·Minis
Leria do Interior, par·a o custeio do srwvi~o de impressão e 
publicação dos trabalhos do Cong-ressq Naeional; r evogadas as 
dil:posicões em contrario. 

· Sala das Commissões. 28 de set-embro de 1920 . - Rau.l. Sá. 
- .lnflé Alnf!.~ . - Don:al .Porto. 

O Sr. Px:esidente - O projecto vaP. -ao Senado. 
3• disC'Ussão do projecto h . 4(f/! , de 1920, considerando 

promovido a capitão, o 1. 0 lentenle Carlos d'e .<\ndrade Neves. 
morto na França; .com parr.cer favoravcl da Commissão de 
Marinha c Guarra e de Financas. 

EncP.rrada e annunciada a· voüu;ão. 

Approvado em 3• di!'cussiio e em· ia-do . á Comrriissão de 
Red~c~ão o seguinte 

r>RO .TECTO 

N. 40-í - 1920 

o nongresso Nacional dl'crnta.: 

Art. 1." E' considerado CQmo tendo sid"o promovido a ca
pit.ão, na vf'spera de sua morte, o 1• tenente Carlos de An
drade NevP.~, da · arma d e artilharia, morto na França. por 
o real-li ão dn ultima guerra. 

Art. z.~ Revogam-se as disposições em contrario . 

3> discussão do p r.o,i e cio n. 289 A, de 1920, , d-eclar ando de 
utilidade publica a Associaç:ão. do Commercio, Indust.ria e L:i~ 
voura de BarbacP.na; coin pameer :ravóraúl da Commissã.o de 
Consl.it.uição e · .Justiça. 

Encerrada (' a imunciada a votação. 
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Approvacto em 3• discussão e · envi:fdo :á Commissão de 
Redact:ão o seguiúte 

PfiOJECl'O 

N 2$9 A :- 1920 

P Congrcs::;u Nacional 1·e~olv.e: 

, A1·bg0 u tüco. E ' Llec:larada instilui<;ã o d'e u tilidacle pu
bliua a Associação do Commercio,· Indu:;lria e Lavoura de 
Barbac'ena; revogadas as disposit~ões em contrario . 

s~ discussão do p r ojcl:to n. !&~, de ·1920, abrindo o cie-<Hio 
SU'Jlplemenlae àc 80 :000$ á vct·ba 34~ dó ·orçament o vigente 
do Ministerio da Fazenda. • • 

Encerrada e annunciada a volaçã.o. 

· .Approvado em 3' di:!cussão -e enviado ti Commissão de 
Redacção o seguinte 

PROJEC'l'O 

N' 402 - i920 

O Congresso · ::\a!'ional decl'e la: 

Arf. . 1." Fica o Sr. Pr(~Si tlenle da n.cpubfica autorizado 
a. abrir, pelo l\Ilnisterio da. .Fazenda, o credito d'e 80 :·000$, 
supplementa1• á verba 3!1" do orçame.õlo da despeza «<nspc~ 
cções 'de reparti<;ões de ~azenda e: outros servü_:os axtraordi-
narios., · · 

Art. 2.0 Revoeam-s~ as disposiç.õcs em conlrario . 
3~ discussã{) do proj~clo n . 398. de ·1920, abrindo o credilo 

·especial <l!er 117 : 200$~ :Para ·'pagamento de g~"atáficar;õ.es a. . 
que tem direi lo -o pessoal do servioo de escripturação p-or par-
tidas dobradas·. · · · . 

Encertada e annunciada a votação. · 

Approvado em 3" discQssão e ~nviado .ti Commíssão da 
Redacção o seguinte 

PROJEC'fO 

N. 398 ,__ 1920 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1." Fica o Presidente da ~-eppblica . autorizado a 
ab~ir, pelo Ministerio da· Fàzenda; o cred!ito espe'cial da quan:.:. 
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-tia de 11.7:720$, que se destina ao pagament.o das graLifiea
'.iÕes dos encarregados da escripturação pelp systema de par
tidas dobradas nas repartições dependentes daquellc miil!is
terio: 

DelegaCias fiscaes .... . .... ; ..... .... .. .. . 
i1..lfandega • ... ... . ....... · .... · .... . .... .. .. · 
Recebedoria . · .. .. ..... . ........... ... .... . . 
Caixa de Amortização .. . . ........ .. ...... . . · 
Casa da Moeda ... . . ....• .. . . · · .... · . . ..... . 
Imprensa Nadonal ..•......... ; .. .. .. . .. . . . 

64:920$000 
34: 0::>0$000 
3:720$00(} 
2:760$000 
6:600$000 
5:640$000 

Art. ~.o Revogam-se as disposições em contrario. · . 
3a discussão dó projacto 'n. 397, de 1920, abrindo o creaito 

especial de 3.,978$4.91, paxa pagamento ao capitão-tenentê 
Dr. Olavo Luiz Vianna. 

Encerrada e annunciada a voLação. 
Approvado em 3' discussão . e enviado á. Commissão. ·de 

Iledacção o seguinte 

PRoJEm:o 

N. 397 - 1920 

. ~ · O· Congresso Nacional decreta: 

· Art. 1.° F ica o Presidente da Republica 'autúrizado a 
abrir, pelo Mini·sterío da Fazenda~ o credito especial de 
30 :978$·!i91, que se destina, em virtude. de sentença. judie-ia
Tia de ultima instan~ia. ao pagamento de -vencimenf.Qs do -ca
pitão-tenente Olavo Luiz . Vianna; r eintegr?-do no cargo de 
lente substituto da Escola Naval. O Thesouro descontar-lhe:.. 
ha 3:467$998, de impostos devidos. - · 

Art. 2!' .Revogam-se as disposições em contrario; 
3' discussão do projecto n. 405, de 1920, providenciando 

sobre construc~ão de casas populare~ . . · · · 
. "' . I 

O Sr. João Cabral - Sr. Presidente, Ó .vrojecto qÚe ora· 
se acha em discussão, póde-se dizer que não precj-sa de mais 
esclarecimentos para que o Cong1·esso Nacional o transf9rme 
em lei, tantos os ·elementos de estudo ' dcs.ta magna questão 
das habitacões populares que nos teem s ido pr_esentes e que 
nesta Casa mesmo foram produzidos ao redccr dos diversos 
project.os apresentados e ultimamente a proposito da súbstan-

' ci.osa e -patriotica mensagem do . Poder Execut ivQ concernente 
no assumpto . .· · . : ·· . . · · · . . 
. A Camara ouviu . ainda ha pouco o ·notaver tribuno, digno 
Depytado por Minas, pedir a atfencão d()S seus pares e do 
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Governo para o HlomeHLu:;u pt·oblHma, no ::;entiuo de se1· ·a so-_ 
lucão e:Slcndida a out ros grande.::; ventros ·populosos do Bni 
~il. além das medidas aceeilas pela Commissão de Finanças 
em relação ·á t.:apüal F ederal. · 

·Antes de expressar as breves considera<;ões que te~bo de 
externar, enviando tres emendas. ao projecto, devo dizer · para 
a hODJra da illustre t.:ommissão e do Gongresso, que já: votou a 
Jéi n. 2.407, de '1911, qL!e neste .texto leg-islativo, completado 
pela providencia pedida pelo Executivo e sabia e patriotica
mente aconselhada á Garoara pela mesma Commissão, tudo 
está previsto para que ·o au..·dlio do Governo á construcção das 
casas popula•res não se circumscreva á Capital Federal e sim 
se estenda á todo.s os Estados. 

O SR. OscAR SoARES - No projectci actual .as medidas são 
tambem para a Capital F ederal e Estados: O caso está . p re
visto taxat.ivame~te, . nos termos da lei n. 2. 407. 

O Sa . JoÃo CABRAL- O nobre Deput.ado parece que não 
ouviu a minha affirmação, que é justamente ·a que S. Ex. faz. 

Acabo de declarar que as providencias constantes da lei 
n. 2.407, .de· 1911, até agora sem regulamentação, completa
das pelas · do projecto em 3° turrno, são bastante elasticas para 
·que o Governo acuda ás populações em· qualquer centro do 
Brasil,· do modo mais adequado, embora .a minha presença na 
·r.ribuna seja motivada por . certas restricções que a honrada 
Commissãp de Fizmnças houve por bem manter airida no pro
jecto, quando os representantes do povo, quando a imprensa 
e as ássociações .deste paiz, emfim, todos _que lançam os olhos 
.sobre este caso, examinam os factores em jogo e estudam a 
maneira por que tem sido solvido nas . diversas nações,. todos, 
digo eu, são de opipião que .se chegue ao maximo de auxilio 
. 11or parte . do Governo, não construindo elle, directamente, as 
habitações, não emprestando 'loucamente os capitaes necessa
rios á edificação, ·mas concorrendo com essés capitaes, indis
pensaveis ·para que haja casas ·baratas, afim de . que as empre
zas privadas,.. subm~ttidas a regras prefixadas com s.egurança 
na lei e nos con~ractos, possam cons~ruir predios · adequados, 
local-os ao povo, e ainda ceder a propriedade dos mesmos 
aos locatarios, por meio de- contribuiçõ~s annuas. · .. 
. . Como disse, Sr. Presidente, não ha necessidade de accres
centar uma palavra sobre a ju~tificação das medidas . que ~o 
Governo pede em sua mensagem. · . . . . · · 

· .. ·Essa mensagem ·é ·-êompleta , no encar~ o problema ·pelo 
larlo polít ico, economico;. social, émfim, é" perfeita, no meu 
modo. de ver, q'uanto ao historico qué faz. desta questão no 
Brasil, apontando por fim ao Poder Legislativo a lei que 
temos em vigor, posto que ainda n~o regulamentada,. md.ican
clo, com. grande saber ~ patriótismo, as. medidas complemen
tares a essa· lei, afim de croe . o Poder Exe~utivo, preparado . 
corilei está, possa iromediatam~nte regulamental-a e pol.-a em 
e:x:~cução, com a . sua reconhecida boa vontade· e aetividade.. 

.. -. . ·, 
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poü; estes elementos tambcm são uecessarios da parte do 
exceulot• para L!UC as leis c .regulamentos possam produzir 
bons resultados. Não llavenuo boa vontade por parto ·ctos di
rígcntes em promover· c animar a iniciativa privada, as leis 
c regulamentos t'icarão letra ·morta como, de facto, tem sido 
Idra morta até hoje, segundo a exposição da propria mensa
gem, o decreto de f 911, que não foi siquer regulamentado. 

Sei que, quando se trata da solução de problemas como 
esle, quo envolYc, segundo alguns, certo industrialismo do _ 
Estado, objecçóes muito importantes· se levantam· a respeito. 

Mas, Sr. Presidente, depois da revolução por que tem 
passado o mundo, d~pois que paizes mais conservadores como 
a Ing-lalcrra l'IC teem 1~esolvido a imitar progressivamente a 
Belgiea. que deu o exemplo com a sua lei a mais perfeita até 
J!lH a esse respcíto. paizes como a, Inglaterra lancandq-sc 
francamente no caminho do auxilio directo ás industrias pri...: 
vada:s c ás pessoas jurídicas de direito publico, aos condados, 
ás cidades c villas, para ~e se construam habitações popu
larc:; de maneira a descongestionar as grandes cidades .e a 
concorrer para o bem estai:· das classes menos favorecidas da 
fortuna, os magníficos estudos que constam. do avulso, ela
bol'ados antes ~~ constantes do parecer da honrada Commissão, 
oxpõcru essa questão de modo bastante claro, justificando as 
medidas elo projecto. · · . · 

O exemplo da Inglaterra e· da Belgica, como acabei de 
dizPI', c mais ainda da Hollanda, da ·suecia, da .França .e da 

· ILalia, onde depois de se procurar solver esses problemas por 
iodos os meios, os grandes estadistas como Luzzatti acabaram 
confessando que emquanto não se chegasse a fornecer á ini
ciativa privada o capitat necessario a juros tão modi~os que 
:facultassem economicamente a. construcção· de casas a serem 
locadas ou cedidas por tabellas reduzidas como se deseja, 
e até o Canadá e Estados Unidos, ultimamente, todos pro
curando marchar neste caminho até a realização effeotiva do 
que se deseja, seria licito perguntar aos nossos pro-homens e 
chefes ue escolas si não seria de lastimar que o Brasil ainda 
se restrinja por preconceitos theoricos a um auxi.lio inefficaz, . 
ü>to é, a um auxilio que ficasse na lei e causa alguma produ
zis::;e, como não . produziram os anteriores, desde os ultimos 
tempos <la monarchia, através ás concessões .feitas ao Dr. 
Amerito de Castro, das concessões feitas pelo· muni~ipio da. 
Capil.al Federal ao Dr. José Agostinho dos Reis, e. finalmente, 
através do decreto de -1911 que não teve execuoão, ficasse o 
Brasil aqucm desses paizes, n~ste momento, .em que Lodos 
~nanimemente pedem a solução do problema. · 
. Na Inglaterra,. segundo se lê em um dos ~ltiiu!)s ·numeras 

do J:;noincerina Ne~ws and Records, o governo organizou para 
8a tisfazer ás necessidades populares em .. ma teria, de .habítação 
.um plano que merece a consideracão da nossa· ·parte, porque 
e·xcede a tudo quanto se pos~;a imaginar. a este respeito tenha 
13ido . feito até hoje. · ~ · ' 
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. Parece que 'a 'isãiJ nítida dus estadistas inglezes- quíz 
attend_er, . não sómente• ás necessidades do presente, mas tàm
bem ás do porvir, de maneira que·,lançou o governo daquelle 
paiz um vasto programma que já_ eome<,;.a a ser postO _em pra,
tica, para a construcção de nada menos de dous . milhões de · 
casas· modestas em todo o reino. ' . 

Até a data cte ·' 22 de ·maio · deste · aimo o l'II-inisterio da 
Saude. Publica já tinha approvado .planos para 184 mil ~;aSas, 
plan9s esses representando 3.700 diyersos .projectps. 

A arca a ser óccupada por esses ' edíficíos é de -cerua de 
20 mil hectares. Até áq\lella data tinham 102 mil casas sidó 
contractadas e. cerca -de .. -10 mil · .iá ·se a:chavani em· vias de 
construcção. ·Todo esse · ser\riÇo estava· sendo dirigidô por en-
genheir.os civis ao serviço . do governo.-. • . . 

·o s~:- )!'~iNcu3co BRESS.-\.NE - Erá.. o que devíamos fazer . . · 
o Sa. Jo.-\.o C...wR:.--u. --'-'- •..• c os planos financeiros em · que 

repousa esse- gigantesco emP.rehendimento constituem uma 
inno:Vavão. que-parec~ vem ··pi·ovar 'que :an1 -na Iuglatérra ji;i. 

. se. poz-de- la.do· o amor fetchisfa. do• c-sul'Vival. of the fitest in' 
the strugie · for life»; · ou seja- "o daisser . allen ·dos francezes. 

· De raçto nenhum-. sQci.aiista por mais .radical ,que 'fosse· 
em· suas concepções ... pOderia ídea1iza:r .plano.- mais ·acceitav~l 
do ponto {(e · vistà democratico. · · · , .. . ' · . 

· O · Sa .. ·_FR..u-\j-cis~~- BaissÀN~ _: D evia .ipenas· ter vú:i.do 
cinco ou seis ànnos ~ a11t-es, para piev:enir o s·ocialiàmo: E' o .. , 
q~e .devemos faz~r- - ·agt:Jra: para . p~evenir o· soeialismo entre - , . 
nos. ·.. · . - . · .' . . ._ .. _. _ _. 

· 0-"S~-t, ·JoÃ.O . CABRAL:...._ E·' 'justamente o q'ue visam ·a.S mi-:-
illhas -emendas. · · . · · · · · .. · -
~' . . . ·. . . . . ' . . . . -

-0 SI\. · F'RA..'"l'CISCO BRESSANE - E stamos d-e .pleno · 00-: . 
curdo. ..... . ; . . . . 

O SR . . JoÃo CABRAL· - Vamos ver _como procede o. go
rverno in-rólez; : em. primeiro · lo~;ar. julga : que ·não- se d~vem 
construir cdi-ficios- sumptuosos -antes ·que -ha-j-a- pár-a habi-ta~ 
çõ~ das· classes hiboriosas. 

Ainda : -ho!1tem -th<e · pccasião ·.de, --e'm aparte, elq)li-car: a , · 
opportunidade dô Brás i! ' adqui-rir casas para leg<i;çõe:~ ·nos 
paizes es-trangeiro-s. De facto o :momento propicio é est.e, cor
rcsponden<i6---mesmo · a ·proce<limooto- identíco· por parte· de · 
a,Jguris ·. <ielles em Telação ao Brasil, em·:- momento muito dif
fero·n:te, econômica · e fi-nanceiràmeuté ·.para esses -paizes . . Mas, 
nem por a-.poiar_.aquella. . idéa. com_ :todo o · f~~vor, .comq .o _fiz . 
•h ontem; delxo · -de:Ane ·prevalec~r. - nest;~.- occas1ao : do ·argumento · 
muito convincente >;para o ·caso.-: de_ que. -dev-emos-· olh~r tam- . 
bem ' iinmedi-a:ta-mente para . o -pr_oblenia :das habitaÇões popu--. • ' 
lár-eS, ~-de _ iiue:· taiit o- :}l_ãQ ·mi~i:~- ~~ ~-Cla~~s.· t~p~-~~oras_. -· _ J>- · · ·---

á ;sR. :Fá:ANcrséo BIU:ss.\NE _ ~ rStõ-~te&' ae: 'iu<lo-.i · '"": · ,. ç . -.yol 'Vui .. - . . . J ' • . . . .. (O' . -
- ~- . ~~ , . ·:.:. :....#: . -. .... 

· -

':· 

. ,. -
. ~-
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. O SH. JoÃo CABl~I.L.-- De maneira que o· lenuna do .GQ
verno .inglcz, actualmcnte, de produzir casas para as elas- . · 

.lles laboriosas, antes ·dos edificios sump luosos, · dev~ ser o 
n&sso. '-. · 

:.0 . Sn. FRAJ.~crsi::o BRESSANE . ,_ Perfeit.3mente . 
. O Sa. J-oÃó' ·CABML-~ .. A.lli quer as villas, ou cidades, quei: as 

em prezas, DU indivíduos, tod9s · poderão gosar das . vantagens 
oi'fereci<I&S pelo Governo para auxiliar a construceão de casa$ 
rios moldes <leterminados pelo Ministerio d a Saude -P.ubHca. 
Segundo:· o plano geral, o Governo não. empresta .dinheiro ás 
c::i<tades importantes p.ara a construccão de ca6a.s; ga.ra.D:té, po..: . •. 
rém, uma indemnízação dos:-prejuizos resultan tes da e:x:plo- . 
r::ção desses edifícios, quando construidos sob o .regimen -es
tabelecido .e de acriôrdo com OS :planos fornecidos· pelo Minis
teria <la Sa.ude Publica. De ril&.neira que confian,O,, no es- ' . 
pirito pratico dos poderes. publicas uas ci-dades •ou dos e~m
d&.dos, "o governo inglez; não precisa adeantar..:lhes .dinheiro -
ptrque elles te em não' só dinheiro ·como credito mas estabe
lece · os ' pi'incipi<~ basicos das construccões' e dlz que: ex-ecuta
dos a.quelles proj.ectos n.os._ di_strictos ou-condados, o Governo 
supprirá qualquer prejuízo que .porventura venham . a . so!frer 
O'> ·governos ... locaes. . . . · 

.. Essa· garantia é mais que .sufficiente para faei·litar . o le- · 
val}tamento de todo o capital neceseario,...:Iia Inglaterra a. ju- . 
ros modit:os;--etnbora a ~levação das ta.Xas de após · a guerra . •. 

o· Sa. :FM. ..... crsco BRESSANE - E ha premi os. de. ·quatro. 
a nove contos por casa construída. · . . . . .. 

O Sn. JoÃo CABRAL .- Isto em .se tratando . de municípios 
importantes. A's pe'quenas villas e aldeias o -governo empresta 
o capital directamente para ser applieado na. construe!}ão de 
casas, isto· é, até completar,..se a somma prefixada de· dous. 
milhões de casas, segundQ. o p.rogtamma· tracadó. ·. ·· · · 

De . aecõrdo .com os planos a_pprovados para os edüicios . 
que já se acham em vias de construccão, e que · coDEltituem 
dous typos distinctos, o custo de cada casa, incluindo {) valDr ·. 
do -terreno, serviços de iH um inação, ·. aquecimento, agua vo
tavel, esg<>to, em uma palavra o custo da casa prompta para 
ser habitada, · montará em · ceréa de 1,i/ :500$ da no_ssa moeda: 

· 0 Sn. FRANCÚ3CO BRESsAm - Esse é o· custo ·.do tyPó . ma-.. 
mo. · · .. 

. o Sa. JoÃo CABRAL - Per.feitamente. As accomodacÕes 
. desses edüicios ·sao : quatro dormitorios, . sala ~ · : ,~ jantar,; . 
copa, cosin_ha, banheiro, etc., e a área -pari ajardinamento de.;. 
verá.- .sér de cerca··. do dobro -da . área occ:upada pela casa;'. ;,.: · · 

-'Esse· é o typo:...de maior .:valor; mas ha :outros; se:ndo .qne· 
. o segundo que -terr1 todo o conforto .do primeiro, . consta .ape- . 
nas de . tres .dormitorios- ·e uma' sàla, · e· o seu .custo é · d·e · âuas · 
te-rças partes do iÚ'im-eiro. · · . _ .. ~ ~ . . ,..

7
__ · _ , 

; .. . . : 
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· Ora, Sr. Presídente, si . na. InglaÚrra, consel'Vadóra, na 
Irglaterra das eida<ies, jardins, das construcções: mod,eloo pela 
ii~dustria privada, -o Governe;,~ depqis de experimentar todos . 
o; systemas para promover a construcção .. de caS8JS po.pula
res, chegou a ·esse ponto, neste momento, não será 'de ~ais 
que nós apressemos a exe.cução dos dtversos I)rojectos que 
por ahi andam das diversas emprezas particulares que ·Se 

· teem queixadó continuamente aos poderes p1J.b~icos; dirigin.- ' 
d~.:'lh€S sp.as reclamações e pedindo auxili~s pará a cons.tr:p
cça.o -de .casas ·PO.pula.res, não só ·no Rio <ie ·Janeiro, ~om() em 
todos o~ ·grandes cenotros do paiz. . · 

O Sn. FRAN crs~o · BRESSA."lE · - Tudo · quanto fíze.rinos . ' 
ne ~te !Senti cio. será pouco. ·• . . '· ·. 

· O· Sn. J o:.\.o CABRAL - · lsso não será uma solucão ad rem, 
-- para o ·momento dado de qualquer. àogit~ão -das classes:. in-_ - . 

f(•riores; · mas uma medida, como . lodos sabem, que · tende· -á . . 
propria conservar;.ão ·cta sociedade, ao proprio progressO geral 
'de -paiz, porque dii'. respeito á jormação dos individuo~. das . . ·. 
famílias, da é<iucacão € oda melhor applicacão de seuS: esf'Or::.. - , 
cos,. á' disposicão de animo para todos os empreh-en<liménlos . . -

· Emfim. .. diz respeito a . -todos os elementos indi~ensave-is . -· _ 
prrá ;que. uma nação ~eja puj·ante ·e valorosa. ·• · . . .:- ~ -

Cm;:worren<Io para a ha'hitacão popular, tambem 'é _inne-.: 
gavel que .o· Governo c.oncorr~rá para o bem estar · da.S clas~
ses . médias· -e a,té ~a5 . classes .superiores __ dó nosso paiz, ónde 
as grandes fortunas não são numerosas. Tambem, umá, .vez 
que -esse plano· seja . executado -em uma cidade; construlndo:-. . 
. se casas, desde dous ate cinco ou seis dormitorios., descoii
gestionar..,.Se-bão a.e z'onas habHadas pelos pobres em bai~as, 
.em casas . improl)rias, e dahi a melhora g~ral das suas con~ 
<i:ições hygieniç.as . . 
i Aquelles que aufer-em rendas · provenientes dessas l:Íaiu

cas, Lerão -de ·mel-horai-as, ou. applica1· .. os seus capitaes . na 
ccnstruccão · {je melhores casas . .Po[' sua v_ez, os capitalistaS' 
que teem as I suas fortunas . empregadas em ~asas · de ·alúguel 
soffrerão o· effeito da lei da procura e da -of.ferta. · . ·, · ·. · 
- Procurarãd m elhorar eesas i:onstrm;,:õos. Essa é uma lei 
que . dispensa . qualquer expU cação. Toda e qualquer questão 
nr:Ssa mateiia te·m de girar em tot'no da offert-a ·e ' da pro- -cura. _.. . . .. . . . . . . . . :· .• . . - .. 

A · offerta .sendo ·menor, desproporcio:t;J.almenfe. ·menor, . a. 
_procura: forçará a elevação~ ·dos· preços, > . . .. · -' · · · ·· 

< . 

..... 

· . . 

, :. 

-:._ ; Ora . . si as condições econori).icas 'fossem' : normaes, · essà· 
rnesriüi elevação de' preços ·up.s · alÚ.gueís tr~riã .. a .. i:re.cessidade, . 
~.-- co'nstr.ucc_ãO~ de ·.mai.or ... n~c~o·· ,.de~-~ cas~s; ~e .·~tiirailnent~· .. os :·· · ... · ··.;· 
pre~s .. baL~arüú~volt~9<I.eao . _ n_i":e·~ ~nor~~:~ ·. :-_: · :--.- • : .'· ,_ : · . c _ ' .. . 

·~ . ;>.Ma.s ... sendO ~ anormaes ·~ condu)ocs_- do: p;uz~ '~omo . b: .sao :~ ·. ·. •.· < ·. 
d~t todo o' mundo.. ·.'}ni Yir.tu<le :óá.s, quaes;: se~1ldo ;,o · p~eeer - . • . .· · · ,.: 
ua doüta. .'Co.mmissão . e: a. mensagem . dC> J;lod~;r : Executivo, -,to~ ·' 

.·· .. · .. . 

·:· . ' . ) 

·, ': 
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. dos os elementos neeessarios para as con.strucc;ões .de casal 
b:!rata.s falham neste moménto, em vi~tude dos preços e:rl;ra-·. 
oroinariamJnte elevados, de terrenos. maleriaes e . mão de 
obra, vemos que ha necessidade de encarar a outra face do 
problema isto. é a face · ~conomica. · · . . . . 

Si o capital não se applica na construt'.ção da casa, a ra
zão é facil de Yer desde que comparemos as renda-s liquidas 
das easas com as rendas de outras emprezas. . . . 

Ora, verificado que o capital não se póde applicar em 
c:isas ba1·aLas, qual')do t~m outra applicação muito mais com~ 
moda e mais rendosa, a intervencão do Governo deve ser pela 
formula belga, já adoptada pela Italia, pela Inglaterra, isto · é, 
o Gove·rno forne<:erá. o capital a ·uro juro baixo para que 11 . 
inic.iativa privada ·reàlise a const.ruccão das· casas, sujeitas a 
sua !Ol·-acão e cessão a taxas predeterminada_s. l!'a,(~í!itai'..-::: e-ha · 
assim a. acquisic;.ão de taes immoveis pelo povo com o ·di- · 
· nlleiro do proprio povo~. . · -

Sr. · Presidente, estas idéas estão perfeitamente contidas . 
na mensagem do Poder Executivo e, de corta maneira, no .ma
gnifico parel!cw da honrada Commissão de Finanças. 

Pal'~ceu-m~ apenas. ao estudar o projecto ora em." de~ 
lmte e .comparando-o com a lei exist~:~ntc e epm a mensagéin · · 

. do Governo, que n'ão h a uniformidade de vistas, coduccnte a·· . 
!acilitar dl' fado a solução do problema. · ·,. 

/ Foi por isso que me aba.}ancei a apreserilar ., .. ·as tres 
emendas qw~ vqu enviar á Mesa, na espérànca de que a illus
t.rada Commissão de Finant;as as receberá apenas como ·um 
esforc~o para tornar maí$ har monieo nesta Casa .o movimento 
(JUe j [, l'ecebcmos de fóra, alliada a ·· nossa acçã.o ú do . Poder 
Executivo. de• maneira que lodos os poderes c a vontade geral 
sejam conduzidos á cour·dcnn~ã.o de um plano ~fficiente para 
a eonstruccão de casas populares. . . 

Refere-se a mintni primeira emenda á. leltra . b do art- i o 

do pro.jecto, que manda alienar, «depois de_ r ealizadas e ·ava
liadas as obras:~~ de que necessitam, as casas das villas opera
rias porl~nccntcs ao Governo. 

J>areccu-n:w, . Sr. Pr·esidenl.e. depois de meuitada. lt~itura 
•la men~agem · presidencial c lias opiniões que foram vcrbal
mcnf.c emittidàs na Commissão de Financas, que a expressão 
<lcssa lcltl·a' não era pC'rfcila. de BICCôt•do com a i\i~a do Go
verno e da prop1·ia Cama1·a, representada por sua Commissão; 

Dizcnd.o o pt·oj ecto que o G!overno fiea autorizado a 
a-lienar', «depois que realizar as obras~, forçado' , fica o mesmo 
Governo a · reparacões tiemoradas c dispendiósas . e qUe podem 
:Ser .. até cqni.<?· já o foram as construcções, j,mprofieuas, pa'ra .· 
o fim que:- ·v1samos ~ . · . ' ,_ · . · . · 

· · A me~sàgem do Governo firmou bem o prmcipio\ .de que 
o' mclh9r Cá!l!inho: se~á o de· con!~ar .. á iniciativa pi).rticulat:;· : 
com os au.:~·d10.s prcc1SOE<, a solucao·· do . problema .. . Deve-se ·. 
deixar, por consequenC.ia, ao Govern:O a · amplitude de realizar'. 
·taes obras~ si.· antes não pri.der-dispór d~;LqU:ellas 'yillas. ·. · · . - . . . 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2410012015 14:32 • Página 29 ae 34 

SES.SÁO EM 28 DE . SETEMBRO DE 1920 . 

A respeito da disposi<.:ão des~s immoveis, pa-rnce-me que : 
a minha emenda reaUza melhor o veusa.r de todos, antori:
zando o Go,;erno a al~enar ou arrendar, por_ql;!~ o arrenda-
mento pódE\ ser prefendo, em· melhores cond1çoes·. . 

O·. SB. FRANcrsc_o BRESS.'\.<"'lE - De preferencia vender. 
O SR. JoÃo cAnRAJ:. - P-enso que a Camara deve dar ao 

Poder Exe<:-ut.ivó ampla · autorização nesse sentido. 
O Sa. · FRANCISCo . BRESSANE .- Mas, em fórinQ. de aiitori-

. zação·. ·.·· -li . . . 
- o SR . . Jo.~o CABRAl. - E' o· que está aqui. A emenda é 

em fórma. de· autorizacão, para. arrendar . ou alienar. 
E' preciso que a Camara tenha em vista que às villas . 

o~_erarias, hoje pertenctmtes ao Governo, não foram construi
das sob um plano capaz da execução dessa medida proposta 
no numero "b . do art. . 1" do projecto . · ' 

• I ~: - -

0 -SR. FRANCISCO BclESSANE - Cada êasa · tem dous pavi
mentos, e é occupada por um·~ fa~ilia. 

·o SR.-. JoÃo CABRAL ~- cacia ~asa tem dous pavimentos e 
são conjugildas de -duas . em duas . Não se . póde vender . uma ' 
casa isoladamente. . · · . o nobre DeJYiitado . vern ·perfeitamente. :em meu . apoio, 
m~stranl]o conhecer de perto o assuinP..tO . . 

0 S-n. · FRANC!SCO BRESSA .. r.m · - E stou muito a par da 
quesUío. 

O Sn.. .ToÃo CABRAL - A· lettra b, autorizando a alienar . . 
e-ssas casas em beneficio :dos funecionarios; por meio cln pres..: 
tações, vem trazer ao Governo um P-mbara~.:o, P.. tnlvez durant.e 
tres ou quatro annos aida t.enhatpos de esperar uma medida 
a respeito . · . · · . 

· O SR. FRANCISCO BRESSANF:- Não vem traze-r· embaracoll. 
mas concorre para qu~ o 6ovnrno só vr.ndn a pessons mais ou 
menos abastadas, funccionarios cujos v~n,cimentos pos'.iarn 
sq,portal' uma grande diminuição . 

. . o Sn. JoÃo ÜAB!l.o\T; .:..... A16m dis~. ar,ho que as medidas a 
esse respeito devem ser tomadas de m.:meira geral, não só em 
rela~.:ão oo: local. com·o em rehlçii.o ús classes. O Governo não 
deve, salvo . quando- e>..-plore uma determinada indústria,; coffiQ 
o: nobre p _eputado .por Minas acabou de apontar, mudando a 
sêde ·de uma· fabriea; ·ou empreza da União de um· luga.r para 
outro, .on-de n~ct:baja . habitações, o .G-overno, ··a .·não ser · ness.es 
~asos,. não -deye· se. occupar :da constru:~cão de .ea!?as .- pa:rà ·uma·· . 
del.erm.ina!la: :classe: Deve· -visar .ó· barateamento -da _ habitação·_,· .. -
popular, . :ou a ,.const.rueção ·.pará- todas ·as classes; De moc1:o . 

-llue pela .. minha erileri!ià ·fica . autOrizado o Gove rno a ·alienar·.·.; · 
ou arrendar as mesmas ·vmas; mediaritP- avalia-êão prévia. em . 
coneu!-renci_3:- publi-c.~ dàndo ,pre-ferencia ás <emprezas· · . q~e •. . . ' .• · . . . .. . ,'. 

·i. 
._ ~ . 

: I 
\: 

~: ... 

. .-_ ...... 
-:-· .·. 

·-' - . · .. ~ ~ ,· .. : 
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- . 
apresentarem um · plano para· a· locação dessas casas. ou até 
para cessão daquellas que puderem ser . cedidas, conf6rme 
manda o der.reto de 19H • 

. o SR. FRANCISCO ÉRESSÀNE :_ Eu preferia a venda, 
, mesmo como está no projecto àinda que os opei'iarios e dia- 

ristas não as possam habitar porque os vencimentos delles 
não dão para morar em umas ca.sa--'d'e vinte contos de. réis,· pois 
essas casas "não ficarão por menos, mas servirão para outros 
funccionllrioe, . . . . - . 

O SR.. JoÃo CABRU - A segunda emenda, Sr. · Presidente. · 
tem por fim e"\'itãr uma confusão que, parece, houve, pela 
menos na impressão da Iettra e do projecto, que come~ou ail
torizándó ·o Governo a appiícar umà. terç~ parte ·dos .saldos 
das Câixàs Economicas, até á somma de dez . mil contos, para 
a execução do presente projecto, sem prejuizo da autorização 
contida no art . 7• do 'supra dito cecreto n. 2.407 . : . · . 

-ora, Sr. Presidente, estudando-se. o · art. 7• do decreto, 
vê-se logo qUe. o Poder Executivo alli fiMra. autorizado .. a · 
auxiliar as associacõ·es concess.iona'rias de. constru~õ·e,s de 
casM populàres, com · emprestimos tla Caixa .Economica . . senP.c:> 
que o valor total desses .emprestimos não deverá exceder an
nuálmente á metade do saldo veri~icacto; etc ~- · . · -·.· · 

. o SR. FRANCISCo . BRE3SANE ·~ De-.m~ntlira que pódé na-= 
ver gr:andes saldos em alguns annos; em outros p6de não· haver 
nenhum. · · . . __ . 

O SR. ·JoÃo CABRAJ, - A -illustre C"ommissão, ao -redigir 
essa lettra, parece que teve em vista ampliar aquelle. dispo
s!tivo .e, na entretanto, não o fez, porque reduziu a somma ·dos 
emprestimos á terça parte do saldo da Caixa Economica . A 
lei de ' 19H fallava da metade. · 

0 SR . FRAN-CISCO BRESSANE - Creio que trata de ·outra 
cousa, éom resalva do art. 7". · . 

o SR. JoÃo CABRAT, - Mas o art. 7• ~ este que estou lent1o. 
Este artigo no comeco falia da me.tilde .dos . sal11os. Os demais 
pnragraphos dispõem sobre o limite dos emprestimos até 50 % 
do valor cos prediós. 
. - Pareceu-me, consoante o pensar do Poder Execu·tivo, ex
presso na sua mensagem, e de accôrdo com as discussões ha
vi-das· nesta Casa e- nas reuniões da Commissão de ,Finanças, 
qun o melhor qu~ o Legislativo lem a fazer neste momento · 
é dar ao · ·Executivo autorizacão para· que elle éffectue, ·etn 
principio, as operações de credito . que entender nec~sarias; 
afim de terem e:x;ecucão as- primeiras medid!ls; mas .sem pre-
.i'llizo da autorizacão já eontida no art. 7o. · , _ -· · 

· Dessa maneira, o Governo. podendo,- eomo· disse na sua · 
mensagem, pôr ~em - ordem as relações das Caixas Econ{)micas 
co-m o Thesouro ou o Banco do :Brási-1, lJài'a, ·o effeito dos, 

\._ 
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empreitimos planejados, - pod~rá, ântes· mesmo desses ~mpresti.:
mos, fazer alguma eousa, si for nêcessario e urg-ente, como 
indubitavelmente é. · ·· 
· Tratll-s~, além dissó. de uma autorizacão. como todo o
articulado. A minha emendà torná isso bem · claro. e . deix.a 
mar8'1ffii ao Governo para executar immediat.amente o plano, · 
desde que se apres~ntem emprezas idoneas, · e pôr em mo-vi-. 
m ento, .devidamente · organizada, toda a engrenagem precisa 
para o funccionamento" · desse apparelho. · 

E .' o que se faz mistér, não ·para ·e!;te momento só, mas 
para fúturo mais ou menos .remoto; nã&. para esta Capital, 
apenas, ma,s · para qualquer outro ponto do Brasil, onde ·o 
problema exiJa solu«.:-áQ, e onde os pooeres municipaes; como . 
prevê a leí de 1911, concorram t.ll.tnhem eom a sua parte. 
. · Não cevo, ainr.la. Sr. · Presidente, deixar de pedir a at
tenção da Camara para o 'limite que a mensagem, dê accOrd.o 
com a legislação bP.lga. ri as aspirações de todos os homens pu
_blicos c economista!; que teem estudado o assumpto, · suggere, 
para os auxilios nor emprestimos, · n~ite que vae a .90 % do 
valm:; ·dos im,moveis _hypothecado~. . · . . . 

. ....Está p'I'ov~ê-se ém todas as obras eln que se · tem 
versado a materia, aconselham t.odos os ê~tadistas, inclusive Q 
-grande Luzzatti. ·que; em se exigindo de uma empreza que · 
constrúa casas para serem· locadas em condições taes que :a 
renda _liCJUida não ultrapasse 5 o/n. é. impossível . d eixar de :r:or
n~r ,a ·-essà. mesma empre:o:a ·o_ capital, a juro modico, até o 
alcance maximo do valor do predio, OU, ao menO?. até . Uni 
-talor que deste -.muito· se approxim~ ~ . . · 

As nações todas, c·oólo a Italia:. ·a ·Franca, a rn:glatérl'a,. a 
Hollanda, ensaiaram, pol' varios anilos, . os · auxilieis nos ·termos · 
·P.m· que o pr-eceitua a lei de i!tH. isto é, equivalente a 50 ~% 
do prec!io; foram ainda a 70 %, a 80 ·*• como consta do pro
jecto,. na lettra e.: e chegaram á conclus§:o de que as emprezas. 
necessitando de capHat barato, para .darem a . eàsa tambem 
barata, teriam, entretanto. de ir buscar o que faltasse· a esses 
70.- o/o ou 80 o/o, êm condições mais -onerosas, encarecendo, por
tanto. os alugueis e o custo dos· iromoveis . 
. . Escuso-me de lêr 'á tiam!f.ra, . porque .a. mensagem con
signa, e ·a illustrada Commissão de Finanças a tomou em con
~sideracão, a demonstração irretorquiver dé que os empresti-· 
!nOS feitos. de aecOrdo com as regras prescriptas ·neste de
creto . e .no -de 1911 não poder~o absolutamente resultar em 
fracasso . ou em pre.inizo para o Thesouro â - Cai~a.!l, Econotr'li- · 
cas (apoiad<Js ) , pois· que ·as em prezas. para. se I{)Onstituirern · . 
s'o}} a fórma .. anonyma, que é a mais .coinrnum. · teem logo d~ .· 
r .ealizar to·: % . do éapitaf' e deposital.:.os na··· ·Thesoúro ;. oor ·.· 
ontro lado. os t~rrerios, quer ·fornecidos _pelos ·Governos, .F~.-.. 
deral . ou municipaes, · qu~r · adquir-idos pela;!! ·· prÍl{)rias ·em~ · 
prezas. ·· t.!jem em .valor .-apt'eciavel, e. finabriente, as-:habj.~a-: · 
ções ahi constrqidas garantem por completo · os. emprestimos; . . . . . . ' 

. : ··: 
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porque os projectos respectivos são submet.tidos pr,évi~mentê . 
aos poderes publicas, para que os e:\:aminem e lhe1; t:!t1em seu 
placet. · .. · · · · 

'- Depois, exigem-se outras garantias como sejam: a do 
seguro de vida do adquirente da casa e a do seguro .contra 
riseos de ineendio do predio, de. maneira que não ha perigo 
para · o mutuante; salvo a hypoth~se de um cataclysma. 

Nestas condições, a lei belga 6hegou a mandar adeantar 
!lO o/o e o Poder Executivo declarou que a falha principal da 
lei existente é justamente não facultar os_ emprestimos ·até · 
es·sa margem, e pediu que o Poder Legislativo ·autofhasse a 
fazel-os até abi; ~ntretant.o, não sei porque o projecto fica 
em 80 o/o, deixando 20 % para que · as emprezas vão _ IJro
curar a juros mais altos, sobrecarregando poi' consequenc.ia, 
como disse, os íJ.lugucis e o preço das casas que tiverem de 
ser cedidas. . ,. 

A minha emenda parece . prover a tudo isso. 
_ Em terceiro Jogar ,julguei que, em se tratando de ma":' 
teria ·tão importante como a ·construcção ·de casas hygienicas· 
·para as classes laboriosas ·e menos abastadas, desde que o· Go
verno se propõe a auxiliar de maneira efficiente ·as emprezas. · 
que pretendam construir taes casas, era. opportuno lembrar 
que, ilão ·com caracter obrigatorio, mas em fdrma de prefe..., 
rencia, · os poderes publicos concorressem para que as em
prezas que com esse .intuito se estabel ~~a, e te em de . ser. est.a~ 
belecidas especiaJmente para a · execução do plano· suggerido, 
P.nsaiem o systema democratico de interessar os seus collabo
radores ou OIJerarios nos lucro'S que ellas venham a .obter com 
e~sas concessões. Assim os· que, por demasiado eonservador.es, 
ou adeptos do lai.~ser aUer, sectaristas economicos. venham 
combater e!1se projecto sob. o fundamento de que o Governo 
daria muitas vantagens aos capitalistas que quizcssem em-· 
pr{\gar o seu dinheil•o na construcção de casas baratas, topa
rão no mesmo projecto com um apparclho de dist.ribuicão dos · 
ex~~ssos de lucros. 

o SR. FRANCISCO BRESSANE.- A emenda tem o meu voto 
eom muita prazer. · 

O SR. Jo_~o CABRAL ....__ A emenda dispõe que nas operaçõe~ 
-autorizadas por t!sse decreto e pelo de 191.1., qtie deve ser com 
~lle regulamentado· immediatamente, segundo· pede o proprio 
Governo, dar.á este preferencia ás·. emprezas que concederémi · 
aos seus co!l_aboradores ou operarias. os meios mais conveni
entes e uma participação dos lucros sociaes. 

As féil'mas -desta coparf/icipação, Sr , ._ ·tPresident.e, !!eein:. 
sido varias e hão sido experimentadas· em nacões· muito .ade
antadas como a ·França, Estados .Unido~: as e~prezas terão de 
entrar em uma especie de concurrencia à esse respeito e ó 
Governo prMerirá· 'aquelle ... que .mais vantàge·ns ·apresenta~ 
neste sentido, como determina a emenda. . . . : . .·. .· . . 

-· 
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SESS.:\.0 ·EM 28 .DE SETEMBRO DE 1920 
. I 

·sr. ··Presidente; serri querer abusar da . attenc;fio .-da Ca-: 
mara. em um assumpto que nã·o tem sido por demais .deba-
tido ne!'lte rec~nto, mas que o tem sido· em trabalhos de ?-lto f<?
lego; nos Parlamentos e Congr-essos especiaes do.s pmze~ . .Cl- . 
vilizados fu i. entretanto, forçado p~lo ·apoio q'ue aehet .. logo~. 
não só tacito como expresso, por· part~C~ de muit-os. de mellt! 
-collegas, a desenvolver, m·!}is do que. pensavà, as considerações 
quP. tinha de apresentar-, afim de justificar as emendas que· 
tenho a honra de enviar. á Mesa, para as quaes imploro ~· be
nev.olencia da Commissão de Finanças, pedindo a. esta. enca- ·, ... 
r·ecidamentà. que não tomo as minhas iniciativas como vão · 
e.llas · epigrap~1adas. isto é. como. --emendas - . mas apenas. 
como suggestões. de quen:1 muito ardentemente deseja, que ~ ~ 
project.o saia da Garoara o mais perJeitq possivel ~ que, pas..; 
sando pelo Senado da· Republica, seja · sanccionado sem de
mora, . porque. estou ·convencido de que nenhum outro mais 
importante votaremos nesta sessão. (Muito bem; m.1ti.to bem • . 
O p;(ulor é r:uinpriment.âd<} p_elos .seus cblleaá.~.) · · · 

. · · : Vêem á. Mesa, são succes&ivamente, lidas. apoiad~s e eD-' 
víadas á Comm1ssiio. de Fin_anoas, as ·seguintes .. 

F'MENDAS Ao Pno.maro N ~ 405, D'E 1920 

(3• discussão) 

(3• discussão) 

N. i 

' . . 
Art. 1.", lettra b, substitua-se por: 

... , _ 

b) ant.es ou depois de rcalir..adas ·essas obras, alienar ou 
arrendar ns . mesmas villas, mediante avaliacão e -concurren·cia 

· publiM, dando pl'cfor.encia.c; á emprezas fundadas · e:special
ment.l~ para o object.ivo do referid"o· -decreto n. 2 ; ·f07,.. de· 1:911, 
c que se proponham ao fim social colimado pelo ·Go'-·er;noAOni 
aquelas construc'cões. 

Sala das sessões, de . setembro ·de 1920 . .;;__ TOM 
Cabral . . 

.·. ·'N. 2 
·'.· ·~ . 

Art:. L"~ .. lettra e, sl.wstiiria-s~ DOr: .-
.· . ' ~). fazer. as op,eracÕeé· ,_de credito nee'essi·ú-ihs· para â ex-> : 
er.'!l~ao élo presente ·aecreto;· até .á;.: somma .de ,{lez ·triil .cbntos .de·:.· 
ré1~ (10.: ooo :000$) , .. sem_._prejuizo da autorizaÇão. éontid'a nd• .·. 
art. 7o do supradito qecreLo. Ii. 2·.-41()7,; de_ Hifi; no' uso da: quaf · .. 

~ .. ' .. ' .1 . . . -

•, . ~ 

". ~ 

. ' 
. · ·~ .. : .. 

. ~ .... 
. -:- . ..:.· ' ( .: 

.. ·~:. 
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poderá ordenar, até ao limit·e:.. que entender conveniente', os 
emprestimos da Caixa Economica, directamente ou por inter
media do Banco dó Brasil, a um juro d'e meio po_r cento acima 
do que ·vençam os dep·ositos da mesma Caixa, não' e-xcedendo as 
.quantias· emprestadas a 99 •jo do valor dos predios dados . em 
garantia hypothecaria. · 

Sala das sessões, de setembro de 1920. João 
CabraL 

N. â 
... 

Accrescente-se onde convier: 
Art. as ope:J,'acões autorizadas por este decreto . e 

pelo~de n. 2.407, de 19H, o Governo daráprererenciaás em
prezas que concederei!} aos seus collaboradores e operarias, 
os .meios mais conveniente!'i, de uma. coparticipação · uos lu
cros sociaes .. 

Sala das · sessões, 
CabraL 

· de setembro de 1.!:!2"0. - João 

En·cerrada a 3~ discussão do projecto n. 405, ·ae :1.920, 
:Providenciando sobre construcção .de casas populare<s e adiada 
a vota1;ão até que a referida Comrrüssâo de ·parecer sobre ás 
,Crnendas ol'ferecidas. · · · 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar. vou le- .. 
vant.ar a sessão, designando para amanhii a seguinte 

ORDEM DO DIA 

:l4 discussão do projeeto n. 403, ;je 1920~ ab'rindo .o cre
dito IIC' ?-1 :759$406, suppiemflntar ú Yer!Ja i!)• do orcameuto 

. vigente do iMinist.erio da Thzenda; 

• · 3" discussão do pro.i ecto n. 326, de 19?.0, (Redaeção. do - ~ 
;proje~to n.. 578, de 1919), rE-gulando a locação·dos predios 
urbanos e dando outras providencias; com substitutivo da 
C.omrnissão de Financas: · . ' .· 

2" djscm~ão do pro:lecto n. 168 A d{' i920, do Senado, 
determinando qu~ os officiaes do Exercito, que não conta~am 
30 annos .de serviço effectivo. compulsados ao e:il.tr~r :em exe
cução o decreto n. 12.800. de -1918, terão a_ patente e"o soldó 
dos postos imniediatamente superior; . com parecer·· favoravel 
(]'as Commissões de Marinha e Guarra· e· àe Finanças: 

,2" · ::1 iscussão do ptoj ecto n.. lt27, ·de , 1920, abri~dó 0: ·c r e.::. 
dito especial de 4: 200.'1\,. ouro, para pàgamerito de.· premio · de 
v"tagmn a D. Heloi::;a Aceioly ·de Britto; · · 

.\ 
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. . 
2" ~discussão - do projecto n . .. !~28, de 1920, abrindo _o cr~

dito- de 42: 00()$, supplemenLar á verba 3" dO orc.a~ent() VI-
gente do Minist.erio da· Guerra ;-- · __ _ 
. . 211 discussão do prójecto n. 429, ~e ~~20, abd.~do <? ._CJ;e:- _, 
dito especial de 7:720$671, para reshtmçao de pecuho~ de 
apr-endizes m~rinheiros; 

P discussão de projecto n. 221 A; de 1920, mandando que 
sirvam dous officiaes de justiça. perant e/ os juizes fe~eraes 
de diver~as secções; .com parecer favoravel das Comgussões 
(_ic Constit.ui'-'ão e Justiça e de -Finanças ; · _ . ' -- , 

, 1• discussão .t_(l · projecto n . 298 A, de .1920', _autorizando 
a ce8~ãc. gratuita á Municipalidade de S. Joló d'El-Rey. ce -
uma ·faixa ;;!e terre_no ; com parecer favoravel da Commissão 
de .Financ:.as; ·_ · _- -- - . · . _ -

1" dis~ussão ·do pro.iecto n. 299 A, de 1920, autÓrizando 
acc0rdo oom a Camara -Municipal de Lavras. par·a transferir
lh.e <l linha _de bond-!> el~ctricos da Estraqa de Ferro- Oeste C!c 
M,i,na"_; com parecer favoravel -da . Commissão de Obras. Pubb.., 
cas .f.' parec?~ e emenda da Commissão de Finanças; · , 

_ Di~cussão hnica .. do parecer ~. 28. de 1920, indeferind~ o 
requerimento. em que Serafím Leme. dà Silva. e outros pedem 
ccnce8siio pata uma estrada de ferro ae Pereiras a Jaboti-
cabal. ·· · - - · 

Levanta-se- a. ·sessão- ás H horas e 55 minutos. , __ _ 
106• . SESS.~O, .EM 29 DE SETEMBRO DE 1920 

. P~I):SIDENCJ.'\. DO SR: 8U~O BRANDÃO, PRESIDENTE 

. I 

A's 13 horas comparecem . os Srs ;- Bueno Brandão,. octa~ · 
cilio _ de Albuquerque,· ~phigenio . de Salles, Costa Rego, · Dor- · 
val P6rto, Dionysio Bentes, _Prnrlo Lopt'ls, Cunha Machado, , 
ltodriguee. Macha.dO, Marinho de Andrade, 1\loreira·-da Roefin, 
Thomaz . Rodrigues; Vicente. SabOY.â, _ Osorio de ·Paiva; Frede
rico . Borges, Cunha Lima. Simeão Leal. Balthazar Pereira; 
Gonzaga Maranhãó, Eduardo Tavares, Arnaldo ·.Bastos, . Pe- -

· r eira d0 Lyra, Esta:cio Coimhra, Turiano Campello, Julio . de:. 
MP.llo. Luiz Silveira. João Mcneze$, Rodrigues Doria, Deodato 
Maia, Leonci-o Galrão, Alfredo Rt1y, Seabra Filho. José ;Maria, 
Raul __ AlvP.S,· ,· EJpidio de Mesquita, Leã_o "Velloso; . - Antonio 
Aguirre, Heitor , de Souza, . Sampaio- Corrêa; ;:.:Paulo ·Frontin, _ 

. Raul Barroso, <Azevedo .Sodré .. Manoel Reis, Buàr.que- ~de Na,.:. 
i.ãret~ 'Mario de ·:Paula; Mauricio d0 Laéérda, Jo~é · Alves, José 
Gonçalves; Augusto -· de. Lima. Ribeiro .. Juhqueira. José Bémi.:._ 
facio; Oí].ilori de .Andrade,";Zoroast.ro Alvarenga, : i\nf.ero_ Bote.; ·
lho', Franci~9 Bi'essane, Fausto Ferraz, Francisco. Paol-i~llo, _ 

.. ~ . 

·' 

.. , 

. : : ~ 
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Jayme Go~es, Manoel Fulgendo: Ed~do ·da Cuhlia, P'errefrà · 
·Braga, José Roberto, Alberto Sarmento, Palmeira Rípf'er,. 
·.José Lobo, Carlos . de Campos, Olcgar1o Pinto, P.ereira Leite,_ 
Ottoni · Maciel, Luiz Bartholomeu, .Toão Perneft,a, · Eugenio . 
Müller, Alvaro ·· Baptista,. Marça,l de E scobar, Ocfavio Rocha1 · 
.foaau_irri Osorio e Carlos Maximiliano {77) _ · · · 

o· Sr. Presidente - A lista ele presenoa accusa · o com• 
parP-cimento de 77 Srs. D eputados. . 

- . ' .s>'-' 
Abre-'sc a sessão. 

. o . Sr. E:phigenio d~ . .'Salles (Supplente, .~er'IJindo de 2• se;.;_ 
creta7'io) proéede-se á leitura da sessão anter,P.den te .á qual· é, 
sem observações, . approvaoo. · · · 
. . - . 

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

· O Sr. Octacilio de . Albuquerque {~· Secretario, . ser-Vi'ltdf$ 
de 1 o procede-sn a leit.ura' do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios : 
Do Sr . . 1" Secretario do Senado, de 28 do ·corr ente,· en:-.. 

viando o projecto daquella Casá dq .Congre·sso Nacional, mo--
d-ificando, em parte,· :lei eleitoral. . . · 

A' Commissão de Consti tuicão e .Justica. . · · 
Do mesmo senhor, de egual data, communic~ndo que o se:.. .. 

nado adoptou nesta data e r.nviou ft sanccão as ~eguintes· pro-' ·. , 
_posicões desta Camara:. · · · · · 

Autorizando a abertura do credito especial de 1 :237$500; 
para pagamento ao · cscrvião do extincto 1" .post•J fiscal -do 
Ju ruá, A:ntonio Teixeira de Oliveira ; · 

AuLorb:ando a aberLura do credito especial de 16:300$800, 
para pagamento a. DD. Ang~lina CosLa de Lima Dt>ummond e 
;foanna Cecilia d(' Lima Drummond. em virtude de. sent.en- · 
ça judiciaria; · 

Aut.orizando a abertura do croooito especial de 130 :-\00~00, · 
para .pagament()oo do premio que tecm direit.o Manoel Pedro 
& Cia ~, armadores em Belém, Estado do Par:\, pela con
strucção do .navio «Manoel Pedro b, dP 1.39'• toneladas do 
deslocamento ; e . , . . . 

Abrindo o credito especial de 529 :514$65/r, ·para paga .. _ 
mento ·dos compromissos assumidos pela administr!lção <ia E~H · 
trada de F erro Oeste de Mina~. no exercício <h{ 1919, coni ··. 
a acquisicão à e lenha. · .. · . . . · . 

De Ministerio dos Negocios da Fazel;'ida, ···de 28 _do · co:r- : · _ 
rente, e~viando do_qs <los ryspec~ivos aufograp~os_ 'J1evjda'?en- .· 
te . sanccronado$;·da · resoluçao <io Congres~o . Nacwnal · a1lt.OrJ?,.an":".:•'-' .. . 
do o .Tor,key Cllib do 'f~io .de ~Tan.eiró a ctnitrahir. um:empresti.:. : > 
m o· até :a.. iiripottaricia de . 5; 000 :000$000 . . ·· · ./. 

/ 
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·SESSÃO EM 29 D~ SETE1viBRO DE i920 . ô37 

Ao Archivo um dos autographos; remettendo-se o outró ao 
Sen,ado.. · -
. Dous do : l\tính;teric da Viação e Obras Publicas, çte. 28 rlo . 
corre~le; enviando â~· seguintes 

,-. Sr ;. 1 o SeêrelariQ da Carnara dos De puLado:; :.__ Em respos~ · 
. ta ao vosso officio n. 121. de H de julho unimo, transmittindo 
par:1 ser .informada, a mensagem d~ · Camara dos DeputafJos · 
dó Estado de -Minas Géraes, pedindo o prolon.gamentc· do ram·al 
de ·santa. Barbara; da Estrada de . Feno Central do Brasil, 
tenlio a honra-de passar ás vossas m·ãos, por cópia, a:s irifor-·_ ' 
maoões que sobre o assumpt.o me foram enviadas pela refe
rida estra•la, -ebm-as guaes estou · de pleno accõrdo . 

. ·saude e · .f;aiernida~e . · ~ J.-. Pi·res do Rio.~ .. 
· Estrada de . Fer!'o C'entt·al do ·· Brasil - Dir cctoria.. ·

n ~ L85i3 ~ - Rio de Janeiro, Hi de setembro de -HJ20. 

· ix.mo. :·sr. l\línístrci d~ Estado- d-os Negocias· da Viacâo e 
OhJ'as Publicas - Tenho a honra ct·e · rest-ituir a V. E:\:., o 
inciuso offido n. 1.2-1.- c:Ja Secretaria da Camara dos Dopu
t.ados a-companhado da. mensagem dirigida · pela · Camara dos 
Deputados do Estado de !.\Iinas ·Geraes ao Congr·es3o Nacional. 
.soU.citando o _prolongamento do ramal de. Sànta Barbn..-a. desta· 
c8lrada; ~e modo a s~rvir . a zona comprehendida pcl•)s muni- . , 
cipios de Ttabira, Ferres, Conceioão, Guanhã.ês e Pessanha. 

·In 'ol;mando sohr~e o assumpto, conforme detcrminaçfio de 
V, Ex .• cl:l-h.E.'~Ipà ·dizer que não . convém aOs intcrc)Sil•~s ria e::~ 
h•ada a construccão do refcridó p'rclongamento. pOt·quc ~'t'a; 
vnr:í sobremaneira o trafego de mercadorias, for,~ando-o a 
subida!-< de mais de 1 . 000 metros do nivcl do mar. com desci
das intermediarias a .poucas centenas de .metrcs; o qlie .::oi; .. _ 
tr.ibuirá para au.gmentar o de{icit do trafego, dcviqo á traves.,. 
sia por zonas, como aquella, muito .ac'Cidéntadas, .tanto ma·is " 
.quantc: a· zona que o prolongamenf.c, solicitado · poderia servir 
de.vc t.e1·. r:om certeza, meios de lran~porf.e direr,:to parJi· o 
1iltor:ll. pelo vale rio rio Doce. c que devem sol: procuradcs de: 
preíeren~ia ao proJ(Ingamcnto do rnmal de ·Santa •Barbara, 
q_ue; além do. mais, constituiria errQ grave· no . traÇa~o das 
lmhas .desta Estrada~ . · .: · 
-• .. 'eiatlde e fratet·nidade. · .....:.. Joaqui1n de A-ssis· iHbei1·o, di-

rc._ctor. · . · . . :. · . · · · · · ·. . .·. · · . 
·Confere~· Em· 23 de setembro de 1920.-G. Pinheiro de Al-

meida, · s· officíal. Yisf..o; Em 23 de. seteml>ro· de . :1:920. ·- . 
o: tJ.e .. F.igue,b·e~1>, dir~ctor· de secção~ · - A quem feir ·a;. :re.:. . 
~uisiçlo> : ' ·-- · . ;'.'_ . · · · _ - · ·· . : ' · · · · · · · · 

- "' .. :· ·~ ... ~. . . ·· .. : .. · .:. · .. -.- ··· 

. . . 
·, . . ,. .· . . 

.. 

.. ... 

,. 
. · ... 

' : ........ . 
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Br. J '' Seci.'etario da Camara dos Deputados - Em respos
ta ao vosso officio n. 2!l0, de 6 de setembro co~renter tenho 
a honra <.lc transmittir-vos a inclusa cópia do officio n. k11, 
de i5 d~ste mesmo me?., em que a Directoria Geral dos Cor
reios presta esclarecirneJltos acerca da abertura do credite ue · 
!loGO$, para pagamento de um carteiro na agencia de P'ef)aulia, · 
Estadc de Minas Geraes. · 

Snude c fraternidade .. --' J. Pii·es do Rio. 
· Dirrctoria Geral dos Correios - Directoria :do Expediente 

- N. 4H -Rio de Janeiro, 15. de setembro de 1920. . . 
·Sr. director geral de . Contabilidade do Ministerio da Vià- · 

Gão c Obrás Publicas - Devolvendo o incluso avulso do pro-' . 
.i ecto que abre o credito de 960$, para pagamento a um car
teiro da agencia postal àe Peçanha. •n()- Estado de Minas 
Gcraes. declaro-vos que a creação· do logar de carteiro. par:... .. 
a referida cidade, como .em outras· localidades' do .Brasil, fl!. 
uma medida que dia a d~a mais se. torna necessaria, attenta- a 
circumstancia do movimento sempre crescente dos servii;o:$ 
posLa.es. Esta directoria· não-só no projecto · de crcament.o 
parr.. o 13xercieio de t921, como no -plano de reforma já· eni 
pcder qo Governe, teve occasião d~rincluir a oreaoão do !ogar 
em questão, que, entretanto, ~ormo medida isolada, não se re
úC'Imrnenda, pois ha iimumeras agencias que teem maior ne-
cessidade. . . . ' .. 

Saurle e fratt"rnidadc. - O direétor geral, Olodomiro Pe-
rei'I'G. de. Silva.~ · • · 

!\'l·!nisterio da. Viação - 1• secção de Contabilidade . .......;, 
Confere. Em 21 de setembro de 1920·. - L. Brandii.o. Vis Lo .. 
- Francisco Calazan.s, director de secção. - A ·quem fez a 
requi sicão. · 

E' lida e v~e ~ imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 29- 1920 

MaruJo. archivar o ''equerimento ern q'Ue o capitão Ezequiel 
. Medeiros pede. contagem de· antiguitúuic de posto 

O capitão Esequiel Medeiros, usando do direito ôe peti- - . 
(.Jão, requer ao Congrpsso NaciqJ,lal que lhe mande contar a 
antiguidàâe do posto de P tenente <ia .ctáta de, 15 de novem- . 
bro de 1897, sob o fundamento de que, em vista dos arts. 13 ' 
e 14 da lei dé 7 de fevereiro de 1891, d~yia,.n.a·queUa data., ter 
sido pr<>movido: por actos de bravura como aoonteceu em ra-, .·. 
lação a. outros officiaes, em identicas condições. . . ~ 

+ ' • • - ' • ·-~ ~- "·- .-. _, • • 4'. 

1 . 
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Allega gue o;:; ae.toli de bravura, que lhe dão direito a r.e-
. f_erid~ antiguidade, constam da.s· ··ordens .do dia do Exercito, 
figurando o seü" nome na lista dos officiaes que mais se- dis-: 
tinguiram na columna militar que fez. a companha - de,~ Ca
nudos, n<Js sertões_ da Bahia, sob · o com man-do . do general 
Claudio do Amaral Savaget,· lista. esta apresentada aõ Governo 
da Republica pel<i' ·general Arthur Oscar, commandante em 
chefe do Exercito em operação : . · ' 

Que, nãó obstante, foi preterido injustamente, apezar da: 
clareza ·da ·lei e da bravura com que se . portou no. campo da 
ac-cão· . . . 

. Que, a ex.empló do que aconteceu com os seus wllegas 
de .. classe .Francisco Escobar de Araujo e João Baptista Pires 
de Almada, ·compete ao Poder Legislativo lhe dar a . repara
ção·.devida e para esse effeilo recorre a sua justificativa in-
le·rverição. . . - . . . · 

·.·As informações enviadas pela repartição . da guerra são .. 
~entrarias a. ·pretenção do requ,~rente.' Em uma dellas, fê-se:' · .· 

«Sem . pretender escurecer . o valor e. os bons serviços do. 
offit'.ial em questão, nas operações militares passadas nos ser
tões <:lo Estado da Bahia, acho-q~e os arts. 13 e 14 do decreto: . 
I!· 1. 351, de 7 .de fevereiro de 1891, unicos que poderiam . ser . 
invocados, não amparam a preteoc-ão do peticümario. · .E: se-_ 
não, vejamos. Dizem os arts : ·13 e 14; textualmente: · 

·Art. 13. Actos de bravura, assim. considerados pelo com
mando em .-chefe do Exercito em operacõés activas, .dão di
reito a . promoção q-ue será feita pelo mesmo commando..t. em 
~hefe, · independentes dos princípios· at'.iin"' estabelecidos (me-
recimento, estudos e antiguidade) ; · . · • · 

Art. 14. As vagas .que se· derem. nos corpos em campanha 
serão prehenchidas pelos officiaes que nella se aeharem, se
gundo ··os princltüos -estabelecidos no: presente decreto. 

Qra, ~' intelligencia <iessas disposições facilmente · de.,... 
duz-se que está fóra da lettra da lei .qualquer deliberação so
bt;c r.romoção por bravura, .tomada longe do theatro. t!a:s ope
T<ii;C:r.~: t1 por ou:J·&. autc1·idade Q:J~ não 'ieja I) comrrn ndanl<:l 
em rhefe, 1ini•JO '\OIDP'~tente parl. considerar a lii.~:vura do!:• 
seus. camarada$ e premiai-a. excepcionalmente; indépeodente 
<los principios ordinarios esla.belecidos . . ·· · · : · .. · ·. 

E, pois, umà acção _-[Jor elle· praticada e immediata; .. do · 
effl!oito oppO"rtuno e recompensa nroxima. · 

_Da . ana.lyse eui<iadosa -dos textos · dos referidos• artigos já 
mais poder-se--ha inferir a obrigação do commando · em chefe 
promover todos ·os: ôffieiaes qúe pratiquem actos' de bravura; 
·mas ·a galarduar aquelles ·dos bravos que, a seu juizo, foram· 
meree.edoreS. de tal reMmpensá •. ~ . . . . - : . 

. Assim- se expande á auditoria • de. ,guerra:_ 4:1Da pesquiza, 
·sobre . a lett:ra do art, .13, do decreto n. 1351, resalta que a . 
('()nsfituição do quadro juridiw· 'da sua essimcia súbordinada~ ·é . 
as <iug;S ·· ~ondições : P, existencia. ·os aetos · de :bravtira . exee
p·cionaes parti:Cuiarizadds."eA1-ampla ·e distinctà autonomia, ~á\, . :. ··· - : ._.-.. ··-. · ·. -- - ., . . , ; .. . ,.· ; ... 

, _ .... 

·., . _ 
. -.. -....... 
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re!a1:ão a actua()ão geral da Latalha;· 2°, que essa parlicula-
1'iZi.ll,;ão detalhada. e comprovada tenha origem no ('riLerio 
T'C~soal do cc.:Jmmandante em chefe Do Exercito em operar;õe~ 
acl.ivas. 

Re-sponde o caso do peticionaria a esse condicionalismo? 
Não.~ ., 

A refereneia que faz o eomman{lo em .chefe a altitude 
~;cru! de bravura a quantos os seus subordinados se distin
Hllil'am no campo de acçãó, (Jo caracter collectivo. não rcs
~umln·a para o requerente uma situação àc mai.or destaque,· 
não l1avendo detalhe algum que o colloque em plana diver..,t) 
dos demais officiacs contemplados no mesmo elogio colle-
clivo. I 

Si· houver imperfeição na apreciação rigorosa do com
mando em chefe, omittindo cirrmmstancias que caraetcrisa
vam a hravura maipr do que a bravura normal inherenie . a 
bl'iosa officialídade do Exercito, agora. vinte annos deí}ois 
não r:· possível supprir a lacuna c remediar-lhe os cffeitos. 

O conceito da bravura . não exclue graduações, sendo 
nt~uellcs considerados em situac~o excepcional nos termos da 
11.'1 n pl'cmiados - os demais - com os elogios que lhes abri
lllalltam a f.j de officio e realçam o merecimento. 

A historia militar de todos os ·povos demonstro. que a 
VPI'dadc não é outra, havendo entre os gUerreiros figuras qul~ 
~~~ Hohrc hwam umas· ás outras, pelos seus a e, tos de cxtraor
<liHuJ•ia coragem, valor e heroismo. 

Napoleão, ·cujos· passos na bistoria retumbam de Paris 
a 1\lomphís e · de Moscaw a Santa Helena, teve em Ney a fi~ 
gura rutilante da sua epopeia. . 

A Belgica, cuja resistencia salvou a civiliza~ão, viu bem 
nlla u espada de Leman defendendo os heroicos fortes de 
l.if'g'l'. o, Jciff're, concebendo e preparando a derrota do Mar
ltl\ 1lcu o golpe mortal que impediu o avanço da invasão teu- · 
lnuka c g-arantiu o triumpho· final das armas alliadas .. '. · 

Corn rela~ão ao Brasil, apezar de sua tr:adicional polith;a. 
paeifisla, temos na· historia patria gleriosos feitos d'e bra
'\' llra n heroismo. · · . 

Osorio não é menos valente na passagem do Passo da Pa.,. 
'lria c batalha de Tuyuty, do que Caxias na pont-e do Itoror.ó 
c I.ornas Valentina. 

Fonseca Ramos na Armação e -carneiro ·na Lapa, nigis
floam. nn. historia da consolidação da Republica, feitos eX:tra-
ordinai·ios de eora·gem e heroismo. · . · . . 

K.:;s1) destaciúe, entretanto, não quer dizer que·. nos mes
llllli'i f e i tos militares, não tomassem <-Parte outros valentes ~e
n,_w:ws. Lambem ·grandes em sua coragem e heroicos .em sua ·· 
ilt'UVUI'U. .. . • . . 

Alt!m <.lisso, quando houvesse no caso uma: violação d~ 
direi[o, não <:ompetirüt ao. Legislativo tomar conhecimento. 
mas ao Poder .Tudiciario aquem constitucionalmente .pertencé · 
a atl.l'ibuição. · · . ·. ·. . . · 

Os precedentes invocados em relação dos officiaes Pires· 
de Almeida· e Escobar . deAI:aujo, não ~e émrua<lram na espe'- · . 
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cie, porquanto ·as suas promoÇões foram feitas, a titulo de 
reparação, pelo Poder Executivo da Republica, em virtude de· 
manifestacão do Supremo Tribunal Militar . 

. Essas promo()ões.. portanto, correm sob a exclusiva re
sponsabilidade do Presidente da Republica de então, não ha- -
vendo o Congresso intervindo dé qualquer maneira, directa 
ou· indirectamente. · 

Nessas condiQões, á vista do exposto, a Gommissão de 
Marinha e Guerra é de parecer que não p6de ser atlendido o 
requerimento do capitão Exequiel Medeiros e por isso opina · 
pelo seu archivamento. · · 

Sala das sessoos, 28 de setembro de 1.920. - S·imeão 
Lea~, Presidente. - Ottoni Maciel, Relator. - Antonio No
gueirc. - · Joaquim Osorio. ·- -Severíano Marques. - Oso: 
rio de Paiva. · 

São success1vamente, lidos e vã.9 á imprimir, os seguintes ~ 

PROJECTOS 

N. -i7 A- 1920 

Restabelece os vet~,cimentos dos docentes dti. Escola !~e Minas 
de Ou1·o Preto, de accórdo- com a tabella do regulamento 
da lei n. 8.039, de 2·5 de maio de 4 9i O, com substitutivo 
da Commissáo de Finanças. 

Cada dia se accentu'a, com razões de valia mais forte; a 
necessidade do ensino profissional no Brasil. Mas, em materia. 
de siderurgia, em especial e de mineração em . geral, nunca. 
poderão ser produzidas razõ~s tão pro'cedentes, .quanto ás que 
militam em favor de uma solida instrucção mineralogica su-
perior, maximé, no Estado dé Minas. . 

Alli temos uma Escola de :Mineralogia, estabeleeiiriento 
que se tém mantido com honra para o Brasil, apezar de faltar-'
lhe o. lado amplamente pratico, que só lhe póde ser -addicio
nado, media;nte a concessão á escola, de recursos que .lhe p-er
mittam transformar os serviços dos laboratorios e das expe
riencias industriaes. Para dizer àa insufficiencia neste as
sumpto, basta recordar que, i'u.il.ccionando a Escola sobre uma 
riquíssima rêgião -ferrífera, não dispõe de altos fornos ele
ctricos com capacidade para âs experiencias de fabrica:oão 
do ferro e do açoi . · · · 

· Por outro lado, o prof~ssorado . da escola, cóinpoosto de 
homens .de notavel saber, está sendo, pol' assim dizer, convi
dado pela exiguidade dos seus vencimentos, diante do encar~ 
cimento da vida, a abandon,ar o. . en·sirio, ·pára procurar 
-alhures meios de. subsistencijl . Não · acorescerita:rei sobre este 
ponto arglimento nenhum mais elegante do que este: --- os 
venci.tnentos de um lente substituto da . Eséola de Minas re
gulam com o que ganham porteiros de hotel no Rio de Ja.,;. , 
neiro! 

c.- Vol. vnr .u 
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Isto, com a circumstancia, toda eso·ecial, de que Ou_Eo 
Preto é uma cidade morta, onde, fóta da escola, os lentes nao 
teem para que appellar como recurso· em outro trabalho in-
dustrial, que lhes Dermittisse alguns ac.hegos. . . 
quidação da escola. Os homens de valor a derxanam, e ~uas 
Yagas seriam preenchidas pelos incompetentes, pelos venc1dos 
da profissão, que necessHassem de vencimentos de serventes 
.ou continuas pa1·a terem carne secca e feijão para seu sus
tento. 

Pelas razões expostas, a Commissão de :Finanças propõe 
este proj ecto de lei: 

PROJEGTO 

O Congresso 0\-acional decreta: 
Arl. 1. • Os vencimentos dos lentes, professores e substi

tutos da Escola de Minas de Ouro Preto, passam a ser os se
suintes: 

1 direclor . _ . . . .. . 
16 lentes . . . . . .... . 
S substitutos 
2 professores de · d()

sen:110 . . . .... 
1 preparador aualysta 

cbímico 

Ordenado 
1:2:000$000 
iü:000$000 
S:000$000 

8:000$000 

G:,000$000 

Gratificação Total 
8': ooosooo 20: 000$00·0 
5:000$000 15:000$000 
i:000$000 12:000$000 

&:000$000 12:000$00~ 

2:400$000 8:400$000 

Art. 2. o E' o Governo autorizado a manter um allo forno 
electrico-metallurgico anne:xo á Escola de I\finas, abrindo. 

-·Jlara esse fim, os creditas necessarios até o limite ma~imo de 
mil contos de réis. 

Art. 3." Revogam-se as -disposições em contrario. 
Saia -das Commissõe-s, 15 de .setembro de 1920, - Carlos 

de Cam'POs, Presidente. - Cinci·n.ato Braga, Relator. - Bal
tha:,ar Pereíra. -Pacheco Nendes: - Josino de Araujo. -
Alberto Maranhão. - Ramü·o Bmga, vencido. - Souza Cas
tJ•o. - Celso Bayma. - Osca?' Soa1•es, vencido. - Antonio 
Cm·los, vencido. - Octav;io Mangabeira, vencido. - Octa'Vio 
Jlocha. ~Carlos Maximiliano, vencido; votaria pelo augmento, 
<le. vencimentos, generalizado de mod·o que aproveitasse a to
dos os professores de estabelecimentos de ensino superior, da 
Republica. ~ Sampaio Co1·rêa, vencido; pelos 'mesmos moti
vos constantes do voto do Sr. I),eputado Carlos Maximiliano 
e tambem por na·o ,iulgar opportuno, no actual momento fi
nanceiro, o aecrescimo de despeza que resultaria -da elevação 

' <ie vencimentos d"e. todos os professores dos estabelecimimtos 
d.e epsino suneri'or ·: . "' . ~-.... ....:..:.. 
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PfiOJECTO N .. fi, DE 19:20, . 
O Congresso ~\aciona! decreta: 
Art. La Ficam estabelecidos os vencimentos dos lente:s, 

proi'essores e substitutos da Escola de Minas de Ouro Preto, 
àe accôrdo com a tabella do regulamento expedido para a ex
ecução da lei n. 1. 606. de 29 de dezembro de 1906. (Decreto 
n. 8.039, de 26 de maio de 1910.). 

Art. 2.0 Para execução desta lei, o Poder Executivo abrirá 
o ncc essario credito. 

Art. 3.0 Revogam-se as idsposições em contrario. 
Sala D.as sessões, 15 de junho de 1920. - Au,gusto de 

Lima. ~ José Bonifacio. - DorvoJ Porto. - Paulo de 
Prontin. 

N'. 68 A- 1920 

!Jfanda construú· uma estrada de 1·oda,gem do Dísii·-icto J!e
de·rfll á Est1·ada, Uniáo e lndust1·ia, na Raiz da Se1·1·a; no 
Estado do Rio de Janeiro, com dous sltbstituti-vos, um da 
Commissão de Obr·as PttbUcas e out1•o cta de .Finanças . 

. O projecto n. 68, de 1920, determina que o Goverp.o man
de construir immediatamente uma estrada de rodagem ma
cadamisada que, partincl'o do ponto mais conveniente do D~s
tricto Federal, encontre na Raiz da· Serra, Estado do Rio de 
Janeiro, a antiga estrada União c Industria. · 

Não é nova a idéa de ligar a cidade do Rio de Janeiro a 
Petropolis por uma estrada de rodagem. ·-

Em 1.911 foi organizada sob a chefia do engenheiro Cas-. 
tro Barbosa uma commissão, que fez estudos definitivos de 
uma estrada . de rodagem que, partindo ·da extremidade· da 
projectada Avenida Suburbana, seguia pela estrada d~ Pa-· 
vuna., subia a serra, aproveitando o contraforte que separa 
os rios \Matto-Grosso e Taquara até o alto da Quitandinha, 
atravessando os rios Sarapuhy, Iguassú, Saracuruna e João 
Ayres. 

Na memoria justificativa do projeoto, diz o engenheiro 
Castro· Barbosa que a preferencia dada ao alto da Quitandinha 
foi motivada por ser esse 0 ponto mais baixo da lC'ordileira 
e o valle para Petropolis o mais . conveniente pela direcção 
geral e facilidade de construccão de um ·peqUeno trecho de 
estrada e aproveitamento da bella arteria esta-dual já exis
tente, a· qual se prolonga pela margem direito do Quitandinho 
em grandes alinhamentos rect.os, já lad!eados de lindas ha?it.a
cões e recebe o entroncamento de excellentes estradas, quasí 
ruas da cidade. 

Tem essa projectada E"ontrada o desenvolvimento total de 
65 .266m, O, send,o 20. i27m,O ei:n curvas e.~ 45 .139m, O em ali-
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nhamentos rectos, entre os quaes enC>otrr-se uma be11a tan
gente de seis kilometros. 

Em relação a declinidade apresenta o traçado 19,854m,O 
ou 41 o/o em nível, 30,4G6m, ou 47 o/.o subindo e 13,530m,O ou; 
22% descendo. O orçamento total é de 3.820:7.40$000. 

O problema dos transportes, da facilidade de communi
cação, da prompta e rapida circulação dos prõlluct.os é o pro
blema capital do Brasil. A entrada de ferro, comquanto seJa 
um poderoso e indtispensavel elemento de progresso, não re
solve por si só este problema, porque não corresponde a todas 
as necessidades, não satisfaz as exigencias da pequena lavoura, 
da orticultura, da pomitmltura e das industrias de povco va- . 
lor, que encontram mercado franco nos grandes centros popu
losos, como é a Capital Federal, mas que ná'o se podem des
envolver na dependencia exclusiva de hora·rios e trens. 

Apezar de cortada por tres estradas de ferro, a Leopol
dina, a Rj0 d'Ouro .e a Central do Brasil, a região entre Rio de 
Petropolis contínua abandonada e ~ecadete em consideravel 
extensão por falta de meios de transportes e por falta de 
condição de salubridade. · 

Empenhados como estão, o Governo Federêll c o. Governo 
do Estado do Rio de Janeiro no saneamento da Baixada Flu
minense, grande transformação economica se dará nesta va!õta. 
zona, valorizando rapidamente suas terras, se for dotada. de 
meios faceis de transportes, cortando-a de estrad'as de roda-· 
gem, que atravessem as fazendas, vão dos sitias as estações 
e permittam trazer facilmente o productos ao centros con
sumidores, a qualquer hora, em automove1s . .e outros vehicu
los apropriados. 

Corno na Europa, nos Estados cJmao:3, na Republica Ar
gentina, a construcçã0 de estradas <le rodagem deve ser uma 
preocupação constante de todos os Governos, porque ellas re-
1Presentam um elemento indisp:ensavel ao :de·sep,vplvintento 
da agricultura. 

Apezar de sua extensa rêde de estràda de ferro, a grande 
Republica Norte Americana não se desinteressa dessa parte 
complementar e indispensavel do probl~ma dos transportes. 

O departamento da agrl.cultura destina tJo<Los o ann<ls 
sommas avultadas para o desenvolvimento constante da rêdi} 
de estradas de rodagem_ .. 

Quando ainda, Governador de New Jersey, Wilson, actual 
presidente dos E'stados Unidos dizia que a questão oos estra
das de rodagem é uma das poucas grandes instrumentalidades 
de nossa vida publica e commercial. 
. Entre nós predominou por largo periodo a preocuvac1o 
do caminho de ferro. Boas estradas de rodagem, construi das 
em outras éras, foram completamente abandonadas, tornando
se intransitaveis em largos trechos por _f~lta de conservação. 
Foi o que seu c~m a antiga estrada União e Industria, que 
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custou quatorze mil contos e que agora começa a ser restau-
rnda. __.. . 

J1á se vae comlfrehendendo, felizmente que o desenvolvi
mento das vias de communicação em um paiz vasto, como o 
nosso, deve ser emprehendido e realizado sem hesitações, para 
ligar aos grandes centros os pontos mais longínquos de nossos 
sertões, para levar· a toda parte a instruccão, a · hygiene, a 
animação. para 0 trabalho, aproveitando energias que se an
niquilam pelo isolamento, vencendo a distancia pela velocida
de, !JoOrilbatendo 0 afastamento, que inutilisa factores valiosos 
do desenvolvimento economico, estancando fontes de pro
ducção que, devidamente exploradas, levaram a todfi a parte 

· a abundancia a fartura, a facilidade dà vida, conquistada ·pelo 
trabalho, "pelo largo incremento da producção nacional. 

Com o gran.de progresso que se tem realizado nos vehicu-
1os modernos, em que se consegue · hoje em motores inanima
dos attingir: a veloci.aades maiores. do que a do commum das 
estradas de ferro, volvem-se as attencões para o problema das 
estradas de rodagem, Q'Ue tragam soluçã:o mais prompta e 
mais economica ao problema capital da facilidade d*e trans- . 
portes. Póde-se dizer que a estrada ·de rodagem é hoje uma 
preocupacã.o da.s administrações de todos os ]i:stados. 

O actuaJ governo de S. :t>aulo faz desse problema um 
dos pontos capitaes de seu programma. . 

Eni Pernambuco o Governo do Dr. Manoel Borba deu 
especial attencão ás estradas de rodagem. deixanqo construi
da em Dezembro de 1919 uma rêde de 1.:wo la!nmetros, Am 
que foram eons~ruidas mais de ~(j ncnt('s e pontW10e=. àe ci
mento armado. 

1\'os Estados do Nordéste, a construcção de estradas de 
rodagem· é um complemento indispensavel· das · grandes obras 
que se estão· realizando para libertar aquellas ricas regiões do 
secular flagello das seccas. · · . 

Nos Estadõs do .Sul a colonização ~strangeira tem con
tribuído para a desenvolvimento das estradas · de rodag.aw 

O proj ecto apresentado 'pelo Deputado Francisco Val
ladores entre nessa orientação, que se vai generalisando em 
toco'E os Estados, de suvprir . as deficiencias do transporte · 
ferro-viario, de completal-o, construindo. bOas e1itradas de 
rodagem, que por suas liga;ç;.ões ás linhas-tronco, ás arte
rias prineipaes, tornarão cada vez mais facil a circulação dos 
productos em todo o paiz e o seu 'facil transporte até os een- ' 
trcs con.!lumidores. , 

A estrada Rio-Petropolis será um .destes · tronscos, que, · 
para. sua ligação ~om a estrada-União-Industrias e seus pro
longamentos e ligações possiveis. fa·cilitará as communicações 
e eis transportes entre os Estados de Minas Geracs e Rio de · 
Janeiro e a Capital Federal. . 
· · Não se trata, pcrtanto, como pnderia parecer,. de uma · 

. estrada para recreio, de simple stourismo. 
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O seu fim principal é servir uma vasta zona, que ca
rece inquestionavelmente de meios faceis de transporte para 
tor·nar o d~senvolvimento agrícola, de que é suscept.ivel. 

Estabelecida a ligação do trecho já construido dentro do 
Districto Fed·eral com a estrada Uníão-Industria, cujo pro
longamento até Petropolis já está sendo construido, · a es
trada Rio-Petropolis-Therezopolis constituirá um tronco, 
;para o qual convergirão outras estradas, que vão servir a 
vastas regiões e principalmente a uma extensa icna, pro::d
ma. · da Capital, susceptivel de grande d-esenvolvimento agrí
cola e que será facilmente povoada por nacionaes e estran
geiros, desde que reuna as condições indispenaveis, de sa
lubridade e facilidade de transportes . 

Importantes e prosperas nucleos coloniaes podem ser es
tabelecidos em terrenos ferteis e de facil -cultura, que -devem 
~er íntelligentemente aproveitados, melhoradas as condições 
de vida nesta Capital, pelo abundante abastecimento de Ie
gurues. cereacs, e fructas, essenciaes á. alimentação de todas 
as classes e cuja escassez determina a eleveç.ão de preços que 
te-rna inacessiveis :1 maioria da população. Em bOa hora volta
se para estas. zonas a ttencão do Sr. Ministro da Agricultura. 
empenhado em desenvolver e estimular a colonízacão em 
todos os Estados da União. 

Estudando convenientemente a vasta região que á 
atravessada pelas estradas d . ferro Therezopolis, Central do 
Brazil, Leopol<lina e Rio de Janeiro, verifica-se que as estra
das de rodagem a que nos temos referido, são um ~omple
menlo indispensavel para. tornar faeil, commodo e rapido o 

· transporte da grande producção, que se llód:e cbter nesta 
grande area de terrenos, até hoje quasi incultos, apezar da 

· sua proximidade de -um gra:nde centro consumidor . · · 
E' sob este ponto de vista mais largo que o problema 

deve ser encarado e para a sua completa solução não negarão 
n seu concurso a Uniãlb, o Estado do Rio de .Janeiro e Di~
tricto Federal. 

O Districto Federal .iá tem uma Ma estrada de rodagem, 
ou~ csLú a 800,m0 da margem- do rio Mcrity. Facil lhe será 
chegar até a ·margem desse rio e concorrer para a . cons

. trucção da ponte que deve transpol-o . P artirá d'ahi a es

. trada. de rodagem que com o percurso roaximo do 30 kilo
metros, irá encontrar a a;ntiga estrada da Estrella, que vai 
n té Petropolis. . 

.Já estando em eonstrucção a estrada de Petropolis a 
Therezopolis, ficará estabelecida assim uma excellente via 
de communicação entre a Capita l do paiz e as <.l·ua s hel!as 
cidades serranas, situadas em uma zona saluberrima, em que 
SE' ped e-m desenvolve-r varias eultur as e muitas pequenas. in
dustrias . · · 

Constituind() esta estrada um· verdadeiro tronco, para 
Pile deYern convergir outras estradas de rodagem-, quer na 

r 
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Bai:x:ad:a Fluminense, quer na zona suburbana âci Districto 
Federal. . 

A . pequena planta, annexa a este parecer, mostra o tra-
. ça-do que nos parece mais conveniente para a estrada que 

vae da margem do rio Merity até encontrar -a estrada da lis
trella nas proximidades da Raiz da Serra. Vê-se, tambem 
nesta planta a rêde -das estradas de rodag·em já existentes. 

Cumpre aproveitai-as, melhorai-as e construir outras 
flUe se tornem necessarias. 

A verba consignada no projecto é excessiva para . a 
eon~trucção de 30 kilometros de estrada de rodagem e me
lhoramentos na estrada existente na serra da · Estrella. Não 
prooomos que se a restrinja. Lembramos ·que parte <lella. 
seja applicada no melhoramento das estradas já existentes e 
.cujo estudo pode ser convenientemente f eito pela commis
,;ão que trabalha na Baixa-da Fluminense. 

De accõrdo com estas considerações a Commissão de 
Viacão c Obras Puhlicas é ele parecer que seja ndoptado o 
·::l'guint~ pro,ireto: · 

PROJECTO 

O Congresso · Nacional resolve: 
. .Art.. -t.• O Governo da Únião se entenderá com a Prefei..:. 
1 ura do Districto Federal para a continuação da estrada d~ 
orodagem do Districto Federal até á margem do rio Merity e 
<cnstrucoão da ponte sobre este rio. 

Art. ~.0 Mandará o. Governo construir uma estrada de 
r·odagem macadamisada, segundo o traçado mais conveniente, 
<'\ntre a margem esquerda do rio Merity, e o ponto mais con
veniente na antiga estrada da Estrella, fazendo nessa estrada 
cs trabalhqs de reparação necessarios até chegar á cidade de 
Petropolis. · 

Art. 3.0 De accôrdo com o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, serao feitos os trabalhos de reparação· e . melhor~
mento~ nas estradas de rodagem j:í. existentes na Baixada 
Fluminense, estabelecendo facil ligação dessa rêde de estra-
àas com a est.rada Rio a Petropolis. . 

Art. 4.0 Para a r:onstrucção da nova estrada e melhora
mPnto~ nas exif:itrmtes poderá. o Governo da União despender 
até a quantia de 2 Jt()O :000$0(}0. 

Art . 5.0 A construcç.ão da nova estrada será feita p·o::
administração ou .por empreitada em ccncurrencia publica, 
como melhor julgar o Poder Executivo e deverá estar <:on

. cluida até 3 de maio de HJ22. 
Art. G. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Saia. das sessões, f7 de agosto de 1920. - .Alaor Prata. 

Presidente. - L. Corréá: de Brito, Relator. - Manoe~ Re·'i.s. 
- ElpicUo de Mesquita. -Barbosa Gonçalves. · 
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PAREC'ER DA COMMISSÃO DE FINÃNÇÃ? 

O illustre Deputado Francisco Valladares apresentou á 
consideração da Camara ~m projecto de lei, determinando qu~ 
o Poder Executivo construísse immediatamente uma estraaa 
de rodagem macadamisada, entre a cidade do Rio de Janeiro e 
a Raiz da Serra, no Estado do Rio, mediante condições, prazo 
e preoo que veem roencionadcs no alludido projecto. 

Estudando devidamente o projecto, em tcdl)s os seus po!l
tofl :>. Commissão de Viação e Obras Publicas foi de parecer, 
após longo e minuciosa exame, que o referido projecto pode
ria ser acceito, mediante· modificações que formui9u em 
substitutivo, orà sujeito ao estudo da Commissão de Fmanças. 

Estando amplamente Justificada a necessidade da constru
cção immcdiata da referida estrada de rodagem, não tem a 
Commissão de Finanças nenhuma duvida em acceitar o douto 
parecer ela Commissão de Viação e Obras Publicas, em fórma 
do autor)zação. . 

Para esse fim apresenta á considerãção e voto da Garoara 
n seguinte s-ubstitutivo: -

O Congre.sso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a entrar em 

accõrdo cem o Governo do Estado do Rio de Janeiro e com a 
Prefeitura do Districto Federal para a construcção · de uma 
cst.rada de- rodagem, segundo o traçado mais conveniente, en
tre o Districto Federal, a Raiz da· Serra e á cidade de Pe-
tropolis. . 

Art. 2.0 A construcção da nova estrada será feita per admi
nistraeão, ou por empreitada em concurrencia publica, a juizo 
do Governo. 

Art. 3~ E' o Poder Executivo autorizado p. abrir credit.os 
alé a impcrtancia de 2. 0<00 :000$, para execução da presente 
lei. • ·· 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões,· 2S de setembro de 1920. - Carlos 

de Campos, Presidente. - Celso Bayma, Relator. - Cincinato 
Braga. - Balthazar Pereira:. - Pacheco Mencles. - Carlos 
J.1fa.:cimiliano, vencido. - Octa~1io Man(Jabeira, vencido. 
Rami?·o Braga. - Octa't-io Rocha. - A~berto Maranhão. 
Sampaio Corrêa. 

PROJECTO N. 68, DE 1920 

O CongTcs:so :!\:acional decreta: 
Art. 1.0 O Poder Executivo mandará immediatamente 

c?nstruir uma estradn de rodagem macadamizada, que par
tmdo do ponto mais conveniente do Districto Federal' en
r•nntre na Raiz da Serra, EsLado do Ri{l de Janeiro a 'antiga. 
e;;~racr9- Oníão-Industria. ' 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2410012015 14:33 • Página 15 ae 75 

SESSÃo E:;.\-1 29 DE SE'l'EMBRO DE 1920 

, ·Art. 2.0 E' o Pcder Executivo autorizado a despender 
nessa estrada e reparacões necessarias do trecho comprehen
dido entre Raiz da Serra. e Petropolis, até a quantia -de réis 
2. 000 : 000'$000. . . . 

Art. 3.0 A construcção, por administra(,{ão, concurrencia, 
ou como melhcr julgar o Poder Executivo, deverá estar con~ 
duida até 3 de maio de 1922. 

Art. 4.0 .Re·vo.;am-se as disposições em contrario. 
. Sala das sessões, 22 de junh.o de i 920. ___, Francisco V al-
ladares. • 

N . 12i A- 1920 
Abre o credito especial de 7:319$859., para pagamento de sub

stituições nas commis.sões e fiscalizações de portos, com 
pm·ece~· da Commissão de Finanças [a'1J01·avel á eme'JUia 
apresentada em 2• discussão 

No orçamento da Viação para 1920, a Camara cos Depu
t,ados incluiu verba para. o servico de fiscalização do porto de 
Victoria. O Senado, porém,· supprimiu essa verba, que, por 
isso, não consta do orçamento em vjgor. Parece, porém, que 
essa suppressão não foi justa, porq,uanto ha na fiscali:tação do 
porto de Victoria funcciona.rios, titulados e effectivos, que 
eontam mais de dez annos de serviço publico, aos quaes a -de
negação de pagamentos de §'eus vencimentos só póde trazer 
como eonsequencia a propositura ce acção judicial contra o 
Thesouro, qtie não teria defesa. 

A emenda, visa corrigir a falha, e por isso deve ter a 
approvação ·da Caznara. 

Sala das Commissões, · de setembro de 1920 . - Cw~os 
de Campos, Presidente . - Cincinato Braga, Relator. - lo-; 
s.ino de Araujo. - Alberto Maranhão . - Octavio Rocha. 
Rnmiro Braoa. - Souza Castro. - Octavio Mangabeira. 
Sampaio Corrêa. - Carlos Maximiliano. - Celso Bayma. ,_ 
Pacheco Mendes. - Balthazar-Pereira. 

PROJECTO N. 1.24, DE 1920 

Q Congresso Nacional decreta: 
Art. i. o E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Ministerio da Viacão e Obras Publicas, um credito especial 
·de 7:319~S59, para pagamento aos engenheiros Fcrnan<l-o Vi
riato de Mirnnda Carvalho e José Gomes Parente. de substi
tuições effectuadas nas commissões e fiscalizações de portos 
no anno de :1.9i9. . 

Art. 2. o Revogam-se as disposições ~m contrario . 
. Sala das Commissões. 15 de j ulho de 19.20·. - Carlos de 

Ca·rnpo~. Presidente. - Cincinato Braga, Relator. - Octavio 
illanf]abeirq . - Octm,-io Rocha . .:_Albe-rto Maranhão. -Oscar 
Soares. -- Celso Bayma. - Souza Castro .. - Carlos. Maximi
liano .· - Sampaio Corr~a. 
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EMENDA A Qt:B SE REFERE O PARECER SUPRA 

Onde convier: 
' 

Augmentada dP. 53:000$ para pagamento aq pessoal titu
lado ca Fiscalização do Porto da Victoria, correspondente ao 
anno de 1920. 

Justi[icaçii.o 

Considerando que a Fiscaliiacãc do Porto da VicLoria é 
uma repartição de caracter permanente; . 

Considerando mais que o Congresso Nacional não a sup
primindo deixou no entretanto de consignar verba . . no orça
mento da Despeza para o corr ente exerci cio; 

Considerando, finalmente, que os trabalhos affectos a esta 
fiscalizarão, devem se.r em brevê reencetados, já ten<!o o ·Go
verno intimado a conu)anhia constructora do mesmo porto a 
proseguir u rgentemente as respectivas ob;ras, não se justifi
cando portanto, a falta de verba. para o presente exerci<:io, o 
que colloea o seu pessoal que gosa de regalias e garantias 
pre\'lstas por lei sem meios para a sua manutenção, é de in
teirn. justirja a sua approvação . 

Sala das sessões, 22 de julho de Hl20. - _1:ntonio Aguir1·e. 
- Manoel llfonja.rdim. 

r 
~. 158 B - :l920 

T:;st·~belece penas para o homicidio 1)01' i mprudencia., nea~igen
eia on imperícia. com pa.l'ece!· (f11)0J'avel da. Com.mi.ssão de 
Pú1anças 

A' Commissão ce F inanças foi apresentado o projeclo nu
:mero i58 A, ·do corrente anno, qu~ estabelece T>en as para o 
homicídio por imprudencia, negligencia ou impericia , e dá ou 
tras providencias . 

<)uYida n Commissão de Constituição e Justiça, fo-i ella 
de parecer que o projecto devia ser submettido ao estudo da 
Camar-a, para soffrer emendas e modifica~;.;ões que forem na
turalmente apresentadas, afim de ser afinal, convenient- 
mntc aperféiçoado ou melhorado, de accôrdo com as suges
f.ões formuladas. · 

A Commtssão de F inanc.ae, n estas coudicões, nada tem a 
ohjecta1· para que o Pt'Ojecto seja submettido a de~cussão e 
voto da C amara. 

Ssl:l das Commissões. 28 de setembro de :1920. - Carlos 
de Cmnpos, .Presidente. ~ Celso Bayma, Relator. - Josino de 
.. Amujo. - A.lberto Maranhão. - Ramiro Bra(Jà. - Souza 
Castro . - Oscar Soares. - Carl.os Ma:1:imi.liano - Pacheco 
Mrmd•?s. - Bolthazm• P ereira. -
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PfiO,TECTO. ~. 158 A, DE 1920, E PARECER DA COMMISSÃO DE 
CONSTITuiÇÃO E J-USTIÇA 

O projecto n. 15S do anno corrente contém diversaB 
providencias .sobre materia penal, evidentemente de grande 
;;Jcance, procurando, :assim, sanar falhas que desde muito 
se veem notando na nossa legislação penaL . 

Algumas dessas medidas já teem sido tentadas pelo con
gresso, mas os respectivos projectos dormem o ~omno da 
morte; outros o foram incompletamente, como aconteceu com 
a lei n. 1. 631, ·de 3 -de janeiro ·de 1907, regulamentada pelo 
decreto n. 6. 440, de ao de marc() daquelle meilllo anno. 

E si ha providencias urgentes e sérias a serem t0madas, 
ntnhuma talvez mais palpitante do que a que diz respeito 
a·) alcoolismo, causa de tão grandes males. 

Sobre a saude, por exemplo, do homem. em nenhuma 
parte a aecão nefasta do alcool brilha com mais evidencia · 
àc que quando elle é estudad·o em euas relaoões· com a tu
berculose. 

Hà muito que o professor Landouzi disse ~que o alcool 
prepara o leito do tuberculoso~ e é conhecido tambem o apho
rt5mo do professor Ilayem ela . phtisie se pre.n1 sur le zinc~. 
E as estatísticas não fazem sinão confirmar esta;,; duas· ma
ximas de ·medicina social. 

Ha uma estatística muito curiosa, feita pelo ~r. Bau
dran, em Franca, chegando elle á seguinte conclusão: que <a 
mortalidade pela tuberculose segue uma ascenção parallela 
ao consumo <lo alcool.~. 

As experiencias de. outro sabio, este allemão, o Sr. Lai
tinem, são particularmente instructivas. Quer .se cogite de 
cães -ou de coelhos, gallinhas ou pombos, quer se realize uma 
infecção ou intoxicação aguda ou chronica, sempr(} os ani
roaes alcooli6aOOs offereeem uma resistencia bem menor que 
O:! animaes não alcoolisados. 

E o homem, affirma Romme, no seu interessantíssimo 
e~tudo -sobre ~o alcoolismo e a luta contra o aleool P-m 
F.ranc~. não faz excepcão á regra e os notaveis trabalhos de 
Lanceraux e de seus discípulos, trabalhos classicos. 'O teem 
provado superabundantemente. 

Mas não é só com relação á tuberculose que existe o · . 
grande perigo da intoxicação alcooliea. O alcoolismo · é a 
perda da saude do ~orpo - estomago, fígado, rins, . coracão, 
arteria, nervos; é a per~a da .saude mental; é a degeneração 
da raça, pois os filhos dos aleoolistas são taracjos, predis:
postos ·na primeira infancia á. meningite, ás convulsões, á 
loucura. ao crime (Afranio Peixoto, Da Psico-patologia fo
rense; Dela!)ge, L'Heridité). 

E quando se estuda as relações entre o alcoolismo e a 
criminalidade, mais se comprehende a justeza da palavra 
de Vaulaer «a eurva da oriminalidade se mede sobre a curva . 
do alcoolismo.,. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 24JOS/201 5 14:33 - Pêgina 18 ae 75 

ANN.-\ES DA CAMAR.A 

Realme~te, póde-se dizer que a questão do alcoolismo 
é a ba.se de todo o ootudo sobre a criminalidade. Mais uma 
nação é alcoolizada, nos diz Laeassa.gne em sua Medicina. 
Legal, mais criminosos tem ella e mais crêa ella uma popu
lação perigosa por st;.as táras herooitarias, por sua · impu·
nídade, por sua amoralidade. O 'alcool não ee ret~m, não ~e 
conserva sómente sobre <1 individuo que se intoxica, mas so
bretudo sobre a sua descendeneia. 

Dahi a importancia, a utilidade da. medida legislaliv~ 
proposta em alguns. artigos do projecto. 

~té agora nós. temos o dispositivo do art. 396 do Codigo 
Penal, mandando encarcerar, punindo com prisão cellular 
por 15 a. 30 dias o individuo que tem o habito de se embria
gar, cu que se apresenta em publico em est.a-do de embria
guez manifesta. 

Temos ainda' a lei n. i .631, de 1907, sómente ha pouco, 
por assim dizer, po~ta em execucão, incompleta. falha, 
obscura. sujeita a interpretacõoo varias e discordantes, mo.>
tranrlo tudo isso a necessidade <le sua reforma. 

O dispositivo penal é inutil e contraproducente, pois o 
alcoolico devendo ser cons~cj:erado como um -enfermo, pre
cisa de tratamento especial, que não póde ser applicado na 
cadeia, nos. 1ogarefl destinados a presos communs. Torna-se 
necessario o seu recolhimento' em asylos ou colonias apro-
~~a - . . 

O projecto manda crear no Districto Federal um asylo 
de bebedores com ·tratamento medico ·e regimen ·do traba
lho, com õuas secções dislinctas para serem recolhdios os 
Que teem o habito J e se embriagar, os que forem condemna
·dos por mais <le tres vezes. dentro de um anno; por terem 
s~ apresentado em publico em estado de embriaguez . (art. 7) 
e os imPTonunciados ou absolvidos com fnndamento ·de mo
lestia mental resultante do abuso do alcool (art. 27, § 4• do 
Codigo Penal.). 

COmo medida para a luta anti~aleoolica -estabel~e v~
rlas providencias sohre a venda ode bebidas a1coolicas. -pr.o
cur.a.ndo sanar as falhas que a pratica demoüstrou existir na 
lei de 19()7. 

Sem duvida o ootu{fo do a!:snmpt.o mostra que as me
didas lembradas não sr:o complebs; mas .i~ é 11m g:-andP. 
passo dado para a solução do problema, :dessa questão que é 
eminentemente social. · 

Cumpl'e que mzdidas outras se.iam tomadas. já. p elos 
poderes publicos ,já por meio de iniciativas p;rrticulares. taes 
ecmo elevacão õo imposto para o alcool de bebida. sob todas 
.a~· suas f6t'mas : relincr,.ão do 11umero de eMas de retalho rio 
a!cool de bebirht. e fo1"te ·tax-ac!io ás que vendem tal bPhiüa .. 
creacão dl:l so~iedfiiir.s de .f,.mperancs. agindo d'e maneit'a pra
tica e simplfls. como nos E~tndos -Unidos e na Inglaterra. fa
:;-;endo uma terrível ooncurrenoia aos cabnrets e ás vendas; 

. propaganda hygienica nas escolas, etc., etc. · 
Façamos tudo isso para que possamos nos liVTar de um 
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mal, O· alcoolismo, do qual disse Gladstonne «que elle faz em 
nossos dias mais dest.rocos ao que estes tres flagellos histo
ricos: a tome, a Pe~S~e e a guerra; mais que a :fome e a peste 
elle <1-izima, mais que a guerra eue mata, e faz mais do que 
matar, ·elle desnonra.~ 

Em quatro artigos (3, 4, 5 e 6) o projecto providencia 
scbre o fabrico, venda, porte, uso e conserva.(}ãO de armas 
offensivas, polvor-a ou quaitJ:uer outra materia explosiva. 

O nosso Codigo P enal considera como uma contra.vencão 
(:0 uso de . armas offensivas sem licença. da autoridade com-
pGtente.:»>, , 

Empregando o verbo ~usar» evidentemente ficou cx-
·clüido áa cont.ravencão tio art. 377 do Codigo Penal, o ·sim
pies «transporte> <ia ar~a. e inserin-lo no. seu ar t. 4 <40 porte> 
simples da arma, e no art. 5o «o usol), o projecto quiz fazer 
cessar a controversia que já tem se levantado, qual a de sa
ber, si o individuo que conduz uma arma, traz apenas com
sigo, uma arma prohibida, ou si preso em um oonflicto é 
e1..contrado em seu poder uma· arma offeru;iva, sem della 
ter feito uso, si incorreu na penalidade do art. 377 do Co
digo Penal. 

Os dous dispositivos ~onteer.1 medidas ,preventivas dee
tinadas a tutellar a segurança publica, procúrando ao mesmo 
tempo evitar que o individuo . possa facilmente pl"'d.
ticar um delict.o, e -como-o direito de defesa não. p6de au
torizar o· transporte, ou o · uso 'de armf16 pela. pertUl'bação 
que póde causar .na sociedade, as .legislacões não fazem uma 
prohibiçâo absoluta -em prejuizo dessa mesma defesa -e as
sim procuram conciliar os direitos individuaes com os in
reresses da socieda-de, estabelecendo qile a autoridade com
petente póde permiLUr o ·uso, ou. o transporte da arma. E' o 
que dispõe o actual Codigo Penal, é o que dispõe .o projecto 
'!m qualquer das duas hypotheses. . . 

O projecto, porém, á .semelhança. do Codigo Penal não 
define o que seja arma offensiva; dahi as odifficuldades qu~ 
continuarão a a:gparecer a respeito. O Codigo .de Posturas do 
DLtricto F ederal, por exemplo, considera como arma prohi
bída a bengala «quartdo usaâa por pessoa que não seja de
cente. <le avançada idade QU .r econpecidamente enferma>, e 
o~ tribnnae.s francezes teem d ecidido, dizendo que as ben
galas, oc; páos, a.s pedras, -emprégados ~m movimentos sedi- . 

· ciosos são arma.s. 
Talvez conviesse, essim .. que se determinasse ua lei 

qual a autoridade competente pnra dcfin~r quaes as armas 
oífensivas, a. menos que não se entenda ~orno · o desembarga..: 
<lor Saraiva Junior, conforme t hese apresentada ao Con
gresso Policial. de 1917, realizado nesta Capitàt que entre
gando-se a autorid~de policial a comnetencia, ou o poder de 
conceder . licenca aos particulares para trazerem, ·ou usarem 

,armas offensivas. implicitamente lhe foi ou~orgado o p~er 
d9 regulamentai' o uso de transporte das armas offensivas, 
definindo qua~s ellas sejam e presc.revendo as regras nec.es-. · 
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sarias para a concessão da licença (conferencia judiciaria 
policial, vol. 2° pag. 52) . 

Pelo CQdigo Penal não pratica a contravenção ·do artigo 
377 o cidadão que tiver armas em 6Ua casa. E' preciso que 
I) uso <la arma tenha logar fóra da babitacão do individuo, 
mc,strando Gaurrand, no seu Trata-do de Direito· Penal, ·que 
!) viajante que traz em sua mala armas não infringe preceito 
legal, por isso que o que se pune. não é a -simples posse da 
arma. · 

O Codigo P·enal ~Italian1>, ·porém, art. 468, considera 
()tntravencão o manter em casa ou em outro lagar, deposito 
Jic armaiS não inferior a 20, explicando ZanardeUi, na -ex
po.sição de motivos sobre o projecto do Codigo Italiano, que 
era preciso ampliar ao caso a mesma inci'iminacão, deSd-e 
que se trata.Ssé de arma que por sua natureza podiam con-
stituir um perigo permanente. . · 

O projecto em exame co:otts.m dispo~&tívo semeLhante 
ac do Co digo Pe.nal Italiano, reduzindo porém o numero · de 
armas a cinco (art. 6) . 

f) projecto em os artigos 1° e 2° cogita do homicidio ou 
<ie lesões corporaes por simples culpa, mantendo a mesma 
<iefinição dada pelo actual Codigo Penal em seus arts. 297 
~ 306 «aquelle que por imprude.ncia, negligencia ou imperí
cia na sua arte ou profissã<J, . ou por inobservancia de al
.::r-ma disposição regulamentar, commetter ou for causa in
voluntaria, odirecta ou indirectam~ri.te de um homicidio ou de 
alguma lesão corporab. . · 

O projecto modifica as penalidades existentes no actual 
Codi~o Penal. Assim, o homicídio culposo que pelo art. 297 
<ir. Codigo é punido com a pena maxima de dous annos, 
passa a se-r punido : 

a) com a pena de um a cinco annos si se deu a morte de 
nma só poosoa; . . · 

b) com a pena de dous a seis annos si .do facto culposo 
resultar a mo't'te de. mais de uma pessoa, ou a morte· de uma 
~ lesão <le uma ou mais pessoas, com os effeitos ou damnos 
indica-dos no art. 304 do Codigo, isto é, quando ha a muti
lação, <leformidade, ou privação permanente odo uso . de ?1-
gum orgão ou membro, ou, qualqu~r enfermida<le. que p".'IVe 

· para sempre o offendido ode pO<ler exercer o seu trabalho. 
E quanto â lesão corporal <:ulposa, punida até ago11a com 

a pena maxima de ·seis mezes (art. 606 do Codigo Penal) 
,) projecto passa a punir : . . 

a) w m a pena de 15 a 60 dias de prisão si a lesão pro-
duziu simples dôr; , 

b) c<>m a pena de d:ous a seis mezes, si o paciente ficou 
privado ·do ·Servi:;o actívo P01' mais de 30 {lias; 

.c) com .a pena de oito mezes a tr.e-5 annos, -si da ~2~ãQ 
r esultou tnutila«;.ão, deformidade, etc. (art. ·304, do Cad1go 
Penal:) ; · 
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. d) com a pena <ie "llm a quatro mezes, si .·a d.ôr for CJcca~ 
s10nada em mais d.e uma pessoa; 

e) com a pena de quatro mezes a um anno. Bi o incom
modo de saude, por mais de 30 dias for dado a ·mais de uma 
pessoa; 

f) com a pena de um -annQ a quairo annos si . a muti
lação, deformidade, etc., f-orem pr-aticados ·em mais de uma 
pessoa. 

O numer-o crescente àe atr-opelamentos pelos vehiculos 
e sobretudo de grande velocidad-e, como ~s automoveis. alar
mnu justamente o espírito dos .repr·esentante.s do :Miriisterio 
Publico, nesta Capital, que viam, em muito:; desaes factos, 
não mais um delicto méramente culposo, ·.e ·sim doloso, -em-

. ·bora indiTecto ou eventual, cujas coneequnecias <io acto ex
terno Iesiv.as do direito alheio, são previstas e queridas in
directa ou eventualmente pelo agente. 

Não cabe . aqui a di-scussão dessa interessantíssima 
questão, que é apénas salientada, porque parece que isso in::
fluiu no animo do. autor do projecto, augmentando as penali
dades até agora existentes p~ra os crimes . culposos de ho 4 • 

micidio e ferimentos. 
· Realmente a circulação de vehiculos nesta. ·e nas grandes 

capitaes augroentada grandemente, ,tem feito com que o nu
mero de atropelamentos seja tambem augmentado . assusta~ 
doramentc, dahi a justificativa, que póde ser feita, do dispo
sitivo ora exarqinado, sob o fundamento de que o Codigo Pe
nal, com as suas penalid~es diminutas não corresponde ás 
necessidades actuaes. Afigura-se entretanto á Commissão um 
tanto exagerado o augmento proposto e em tempo opportuno 
proporá emenda a respeito. ·. 
· Ha, porém. uma innovacão no projecto que · merece mais 
attenção, é a que não permitte ao conductor do vehiculo pres-, 
tar fiança quando tendo commettido ou sido cam::a involunta
l'ia de algum dos factos criminosos previstos no artigo se
gundo· do projl!cto, foge, procurando escapar á ·responsabili
dade penal em que possa ter incorrido, salvo si dentro de 24 
horas da fuga, provar que a sua permanencia no local do acci
dente o expunha a perigo . immin~nte, motivado pela reacção 
da propria victima, ou de terceiros. · 

E'. cQmo que uma penalidade, imposta ao criminoso que 
foge á acção da justiça. 
· · A simples fuga ou evasão de presos, não só pelo nosso 

Codigo Penal como por varios outros de paizes· estrangeiros, 
não constitue· crime, por não ser ella sinão ·uma consequencia 
do desejo natural da liberdade. 

O Parlamento francez, 'entretanto, apavorado com ·· a con""' 
tinuação de ae:cidentes causados pelos atropelamentos dos 
automoveis e de outros vehiculos Q,e grande velocidade, creou 
e reprimiu uma nova infracção penal;- que foi denominada 
pelo publico, 11ela imprensa~· - e : até. nos meios juddic9s pelo 
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nome de ~delit de fuite. (J. Imbreeq, O automoveZ perante a 
Justiça.) 

E, assim, foi votada, em Franca a lei de 17 de julho de 
1909, cujo artigo unico é assim concebido: 

<Tout · conducteur d'un vehicule quelconque qui, 
sachant que ce vehicule vient de eauser ou d'occasioner 
un accident, ne sera pas arrêté et aura ainsi tenté 
d'eehapper à . la responsabilité penale ou civila 
qu'i! peut avoir' encourue, flera puni de six jour à deux 
mois de prision e d'une amende de seize 'francs à cinq 
cents francs, sans · :prejudice des peines contre les cri:
mes mr delicts que si seraient joints . à eelui-ci.:. 

O projecto em estudo não creou ·o delicto de" fuga, como 
fez a lei franceza, e apenas como que concede uma especie de 
benevoleucia ao couductor do vehiculo que, ctnnmettido o de
licto, não procura escapar á accão da justioa. 

Mas redigido como éstá o §. 2° do art. 2° do proj ecto e 
combinado elle com o que determina o mesmo projecto em 

·o art. 4.4, § 2°, evidentemente não terá o dispositivo appli-
~~- . . 

Com effe~to os factos ou crimes mencionados. no art. 2° e 
suas letras e no § 1 o desse artigo, em seus primeiro e se-
gundo casos, são affiancaveis. . 

Mas, segundo o dispositivo do art. 14, § 2•. do projecto, 
taes factos ou crimes são processados e julgados pelos pre- · 
tores na conformidade do que estabelece o art. 262 do decreto 
9.263 de HHL Ora, em taes processos n,ão ha despacho de 
pronuncia, ·e sim ·logo senten~;~a condemnatoria ou absolutoria, 
cabendo, quando condemnatoria appellacão no ef{eito suspen
sivo, segundo determina o n. 2 do al.'t. 308 do citado decreto 
n. 9. 263. De modo que,. commett.endo o conductor de vehi
culos .qualquer dos factos a que se refere o § 2." do art. 2• do 
projecto, não sendo elle preso em flagrante - caso em que 
terá direito á fiança, porque a fuga não se effeetivou, elle só 
poderá ser preso depois de definitivamente condemnado, isto 
f', quando tiver passado em julgado a sentença que o con
àemnou, e, pois, ·não terá elle necessidade de requerer fiança. 

A COIIJ.mi.ssão, assim, em tempe opportuno proporá u.ma 
outra redac~ão ao dispositivo em questão, de modo a que fique 
bem claro o pensamento da lei e sejam evitadas quaesquer 
duvidas ou controversias, ou alvitrará uma outra · medida 
sobre o assumpto. 

O projecto, finalmente, em o art. U contém materia p~o
cessual relativamente aos crimes e contravenções praticadas 
no Districto Federal. 

Nada innovou a . esse respeito o projecto, . modificando 
apenas e · dispositivo d~art. 6•, § ·.5• da lei 628 de 1899, per
mittindô que a defesa seja produzida dentro de 48 horas da 
intimacão ao réo, e nãp dentro de 24 .. 
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. E' o que se afigura, por emquanto, á Commissão dizer 
êobre !' projecto, aguardando a discussão em plenario, · para 
ê:perfeJçoal-o ou melhorai-o, si neoessario fôr. 
· Sala das sessões. 31 de agosto de 1920. - Cunha Ma
chado, Presidente. - Verissimo de Mello, Relator. - Arrwlfo 
Azevedo. - Mello Franco. - .4rlindo Leoni. - José Bar
reto. - J!arçal de l!:scobar. 

Pli.OBC!O l'f. f5 8 - t 920 

() Congresso Nacional .decreta: 
. A;ot_. 1.0 Aquelle que, poz: imprudencia, negligencia. ou 
Jmpencia na sua arte ou profissão, ou por inobservancia de 
alguma . dísposioão regulamentar, commetter ou fôr oáusa in
voluntaria, directa ou indirectamente, de um homicídio· será 
punido com prisão cellular ·por um a cinco annos. ' 

. Paragrapho uni co . Si do facto resultar a morte de mais 
de uma pessoa, ou a morte de uma e lesão de uma· ou ·-mais 
pessoas, com os efieitos indicados no art. 304 do Codigo Pe
nal, a pena será de prisão cellular por dons a seis annos. 

Art. 2.0 Aquelle que, por imprudencia, negligencia ou 
impericia na ~;ua arte ou profissão, ou por •inobservancia de 
alguma disposição regula~entar, commetter ou fôr causa in
voluntaria, directa ou indirecta, de alguma lesão corporal, 
será punido com as seguintes penas de prisão cellular: 

a) de, 15 a 6!) dias si a lesão corporal produzir sómente 
dor sem outras consequencias; 

b) de dous a seis mezes si produzir incommodo de saude 
l'jUe inhabilite o paciente de serviço activo por mais de 
ao dias; , 

c) de oito mezes a tres annos, si da lesão corporal resultar 
algum dos effeitos indicados no art. 304 do Codigo Penal. 

§ 1.0 Si do facto resultar offensa a mais de uma pessoa, 
a pena será, nc· caso da lettra a, prisão eellular por um a 
quat.ro mezes; no caso da lettra b, por quatro mezeB a um 
anno; e, no. easo da lettra c, por um a qua~o annos. 

§ 2.0 A fiança não, será con.~edida ao conductor .,~e vebi
culo que, tendo commettido ou stdo causa involuntarta de al
gum dos factos previstos nas lettras a, b e c, ou nos. primeiro 
o segundo casos do § 1 o deste artigo, não· se detiver imme
diatamente, mas fugir, procurando escapar á responsabilida
de penal em que possa ter incorrido, sel-o-ha, porém, si, dada 
<~. fuga, dentro de 24 horas, o;conduotor provar cumprida
mente que a sua permanencia no local do aceidente o expunha 
o. perigo imminente, motivado pela reaccão da propria victi-
ma ou por imJ)ulso de terceiros. . . . · 

Art. 3.° Fabricar, expor á venda ou vender habitual
mente, sem lieença da autoridade competente, arma offensiva. 
pblvora ou qualquer outra materia expl!)siva: 

C.- Vol. YIII .42 
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Pena - multa de .qoo$ a 1:200$ e privação do exercicio 
àa profissão por um a seis mezes. . .. 

Art 4 • Trazer comsigo armas offenslV'as, sem hcença da 
autorida.de 'competente, fôra da propria habitação ou de suas 
dependeneas; . : · 

Permittir ou consentir a menor de 14 annos, ou a pessoa 
sem discernimento, o porte de armas of.fensivas; · 

Conduzir fazer conduzir ou transportar polvora ou qual
quer outra ma teria explosiva, sem as cautelas n~cessarias: 

Pena - multa de 50$ a 15()$.(}00. 
Art. 5." fazer uso de armas offensivas ou materias ex

plosivas sem licença da autoridade eompetente, em logar ha
bitado ou nas suas vizinhanças: 

Pena - multa de 100$ a 600$000. 
Art. 6. o Conservar em c'asa ou outro logar, clandestina

mente, ou contra a prohibicão da~ leis O? da autoridad~ com
petente, armas em numero superiOr a cmco, ou mater1as ex
prosivas ou inflammaveis, perigosas por sua qualidade ou 
quantidade: 

Pena - multa d~ 400$ a 1 :200$· e prisão cellular por 
um a seis mezes. 

Art. 7. o Apresentar-se · em publico em estado de etn-· 
briague~ de modo a causar desordem, escan<lalo ou perigo 
:r:ars si mesmo ou para outrem: 

Pena - muita de 20$ a 200(!000. 
Paragrapho unico·~ Em caso. de reineideneia: 
Pena dobrada. 
Art. 8. G Embriagar-se por habito, isto é, ent..egar-se ·á 

embriague:r r:ontfnua ou periodicamente, de mf)do a perder 
mais ou menos o impeno de <;i mesmo e·:; capacidade de 
admmi~trar ~ua. pessoa c be.m:. ·)U cuidar do~ !;eu:> mgocios, 
tornan<lo-~e ,perrg<Jso para s1 mesmo e para a~ pe'bsoas oom 
quem vive e ·vara a ordem publica. · · · 

Pena - inter.nacão por tres mezes a uni anuo em es-
tabelecimento correccional adequado. · · · 

Art. 9. o Fornecer a alguem, em logar frequentado pelo 
publico, bebidas ou outras substancias inebriantes, com o fim 
{i·e embriagai-o ou augmentar-lbe a embriaguez: 

Pe:na .- multa de 50$ a. 200$000. 
§ L o Si .o facto for praticado ·com· pessoa ~enor, ou que 

se ache mamfestame.nte em estado anormal por- fraqueza ou. 
alteração mental: · 

Pena -:- prisão ,cellulâr por dous a quatro- mezes e multa 
de 20$ a 100$000. · · 
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§ 2. o Si o infractor for dono de casa de vender bebidas 
ou subsfáncias inebriantes: 

Pena - as do paragrapho anteri.or, aecrescidas da prt
\'at.Jão da profissão por quatro mezes a dous annos . · 

Art . 10. Será punido com a multa de 100$ e com o dobr<> 
àa ultima imposta em cada reincldeneia o dono de casa d~ 
commereio exclusivo ou principal de bebidas alcoolicas: 

a) que a conservar aberta depois das 7 horas da noite, 
ou ·a abrir antes das 7 da manhã; . 
. b) que mandar ou consentir que qualquer menor lev~ a 
terceiras pessoas, quer ausentes, quer presentes, alguma be-
bida alcoolica ou substancia·mebriante. 1 

§ 1. G .Não se incmem na disposição da lettra a as casas 
de bebidas que ficam no interior de elubs e theatros, cujo 
accesso só é permíttido a quem . for socio do referido 
c!ub ou tiver ingresso para assis.tir ao espectaculo, ·salvo si 
~e. demonstrar que o club ou· o espectaculo são apenas acees
sorios que servem de pretexto á venda de bebidas, ramo 
principal do negocio . · · · · 

§ 2. o Na .prohibicão dã lettra. b não se incluem os cai
xeiros menores, quando· em serviço no interior dc:s estab~le-

. cimentos em que trabalham.. . 
Art. 11. As , casas, a que se refere o artigo precedente, 

serão iiseali.zadas pela policia; que nellas terá livre a.ooesso •. 
. Cabe -tambem á. policia fol'mar um cadastro dos presos 

por embriaguez, que servirá como um dos elementos para 
a internaoão do aicoolista no asylo d{)S bebedorea, a que se 
refere o art. i2. 

Art. 12 . E' ereado, no Dislricto Federal, um asylo de 
bebedores, com tratamento medico e regimen de trabalho, 
tendo duas secções, uma de aS',Ylados judicial'iQs e outra de 
asylados voluntarios . 

.Da· secção j ud~ciaria farão parte: 
"' a) os condemnados pelo art .. s•, os que, bavendo ·sído con- · 
demnados pelo arl. 7•, oi() houverem pago a multa,· tendo 
sido esta convertida em prisão, e os que forem condemnados 
por mais de ·tres vezes; .dentro de um all!lo, pela contravenção 
deste ultimo artigo . 

b) os impronunciados ou absolvidos em virtude da diri
mente dõ § 4" do .art. 27 dto Codig0 Penal, com fundamento em 
molestia· mental resultante do abuso do alcool.. 

'Da outra seéção farão parte: 
a) os voluntarios que se apresentarem · em JUlZO, solici

. tando a admissão i. c(\lllpro-vando a necessidade de tratamento 
·auti-alcoolico; · 
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b'1 og que, a requerimento de pessoa da. família, forem 
llOOSiderados · nas mesmas condit_:ões, sendo evidente a urgencia 
da internação, para evitar a pl'atica de actos criminosos ou 
completa rJe.rdição moral. . 

Paragraph.o unic.o. O processo para a ínt~rnação na se
~unda secç;ão, com base em exame medico, correrá perante 
u ,iuiz <le orphãos, c-om rito summario e poderá ser promo
vido pelo cu-rador de .orphãos, com ou sem provocação po:· 
parte da policia ou da família, dado .curador a lide para de-
fender os díreitos do interditando. . 

. Art. 1~ .. Será julgado e puni-do como vadio tqdo aquel l · 
qtfe auferir, directa ou indirectamente, lucros da prostituic:.ii<~ 
G'c alguma mulher. 

Art. i4. No Districto Federal, as contravenções tJrev.is
las nesta lei, bem como as previstas .nos arts. 367 a 371, 
:~74, 375, 378, 382, 391, 3i}5, 399, 402 e 403, do Codigo Pe
nal, serão processadas e julgadas, de conformidade com o dis
posto no art. 6, da ·rei n . 628, de 28 de . outubro de 1899, 
combinado com os arts . 126 § go e 140 § i o do ~ecreto 
n. · 9.263, de 28 de dezembi;o de 1911, modificado o § 5" do 
art. 6° n. 628, de 1899, pelo seguinte modo: 

§ 5. o Apresentados os autos, ao pretor mandará este ·in
eontinenti ·intimar o accusado para dentro ·de 4& horas im
prorogaveis, contadas da intim~ção, produzir, ' caso queira, do
<: umentos ou novas testemunhas, que tiver ·. por convenien
tes á. sua defesa e, Si nada requerer ou fôr revel, seguir-se-~a 
t' julgamento immediato. 

§ i." Os crimes de que trata o artigo primeiro desta 'lei 
s~rão processados e julgados pelos .juizes de direito do cri
me, na fórrna dos a-rts. 265 e 266 do decreto n. 9. 263, de 
191i. 

§ 2. • Os crimes de que trata o artigo segundo !'erão pro
<:~:ssados e julgados pelo:; pretores criminaes, na fórma do 
art. 262 c Sf:'.US paragra:phos do citado decreto n. 9.263, de 
'19H. 

§ 3.e A fianca. só será. concedida. 'Pela autoridade que pre.:.:' 
sidir o auto de flagrante, ou a quem estiver affecto o pro-
cessQ. : · · 

.1rt. 15. Ficam- rP-v.ogados os arts. 297. 306, 376, 377, 
396, 397 e 398, do Codigo Penal. . 

Art. 16 . Para a execução desta lei, o Governo abrirá os 
Cl'editoa especiaes necessaTios. · · 

Art. 17. Revogam-se às disposi.Qôes em ' contrario. 
Sala das sessões, 27 de julho de 1920. - Fro.nciscrJ Val

lml«re$. 
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N. 2N A.-1920 

E.r:i{le a apresern-taçíio da cade?'?Mta de res:e7'?Jista do ET.ercito ou. 
da ·Marinha 1Ja1·a a obtenção de em.prenos publicas; com 
pa1'ecer da. Gom:missao de Ft"nanr,as opinando pela au
tf,ienCia das de Marinha e G1t.erra ~~ Con.stit1tição e Justiça 

.! 

. O Sr . Deputado ·Rodrigues Machado apresentou o pro-
jecto n. 21f!l, de 1920, que traduz uma· p·atriot.ica preoccupa~ão;
qual a de dar vantagens aos · cidadãos que tenham: servido nas 
forças armadas, como sorteados. · 

Em suas linhas geeaes, conforme declara o propriO: autor 
em sua ,justificação, o projecto consubstancia as disposições 
jii em vigor_ · _ · 

O Governo actual tem se esfor<:.ado em fazer cumJ)l'ir o 
que determina a lei dando preferencia aos empregos aos re
servistas·. 

Ha duas disposiçes, porém,· ao proj_ecto que são novas: a 
do § 2° do' art. 1 o, que dá ao prejudicado o direito de promover 
a annullaçã.o feita com infracção desta lei; e a do art_ 2° que 
estabelece penalidade para o cummerciante que não read
mit.ta o empregado- que teinha deixado o logar em virtude do 
sorteio. , 

O assumpto destas duas disposieões pllrece que será me
lhor estudado pela Commissão-de Constituicão e Justiça. visto 
termos duvida ·sobre a utilidade da primeira providencia, 
dando um direito que já lhe é assegurado pelas nossas leis. e 
scbre a constitucionalidade da segunda providencia .sobre lo
cação do serviço, as~umpto já regulado pelo nosso Coctigo 
Civil. _ - _ 

Por tudo isso e porque o assumpto póde melhor ser · es
iudado. pelas Commissões de Marinha e Guerra e de Juatic;a, 
pedimo's a auditancia dessas duas Commissões, afim de que a 
C_arnara possa, melhor esclarecida, "resolver a respeito. 

Sala da Commissão de Finanças, 28 de setembro de i 920 •. 
- Carlos de Campos, Presidente. - Octavio Rocha, Relator: 
-...Cincinato Braga.- Balthazar Perei1·a.- Jo.'rino de Araujo • 
...:_ Rami1·o Braga. - Souza Ga.stl·o . .:_ PacheM Mende~:. -
Oscar Soa7·es.- Celso Bayma. - Octavio Ma'll{Jabeira. _,. Car
los ·Maximiliano. - Sa·mpaio Corr~ . 

.PROJECTO N. 214, DE 1920 

O Congresso N_acíorial resolve; 
Art. i .0 Para admissão .aos cargos publicos é obrigatoria 

!I apresentaoão da cadern eta de reservista do Exercito ou da 
;'.;farinha po:r eccasião da inscripcão em concurso ou da poss~ 
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em caso de nomeação indepenaente deste, salvo se o candidato 
:provar -ter 30 annos ou mais em 1920. 
· § t.• São exce:ptuados unicamente os sorteados ou aquel:-

les que voluntariamente se submetterem ao exame das jun
tas milítares e forem julgadas· incapazes por defeito pbysico. 

~ 2.0 Os ir.te!l'essados poderão promover a annull~ão de 
qualquer nomear,:.ão feita com infracção desta lei. 

Art. 2.• Os particulares qy.e não readmittirem seus em
pregados. sorteados nos met"mos · logares que exerciam, são 

._;'Obrigados a pagar uma. indemnização comespondente ao arde
. JJ.ado de um anno. . -

Art. 3.• O Governo regulamentará esta lei, providenciando 
l'ara a ·sua affmcão na séde· de todos os rounicipios do paiz;. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em oontrario. 
Sala das sessões, :13 de agosto de 1920. - Rodrigues .~!a

chado. 

N. 300 A- 1920 

'Auton"za a organizar, com os addidos technicos, commissões 
de estndos.: com parecer fat'ormJel da Com;missáo de Fi
nanças 

O projecto n. 300, de 1920, do Sr. Deputado Bento Mi
randa, autorizá <l Governo a organizar comroissões techni.cas 
<em os a.Qdido$ aos Ministerios ga União para .o fim de rea.li
.za~rem estudo·s necessarios ao desenvolvimento da economia 
nacional. 

As vantagens offerecidas pelo projecto aos referidos ad
<1idos serão as diarias arbitra-das pelo Governo, além das que 
lhes garante a propria addição em face das leis em vigor. 
- A Commissão julga viavel a idéa do projecto e é, PO'l'-
tauto, favoravel a sua approvação pela Ca.m~ra. , 

Sala das Coromissões. 24 de setembro de !920. - Carlos 
d.e Camz.ws;'Presidente. ~Alberto Maranh4o. - Baltháza.r Pc
'l'eira. - Pacheco Mendes. - Oscar Soares. - Souza Castro. , 
- Ramiro Braaa. - Octavio Rocha. - Josino de Araujo. -
Cineinato B'T'a(Ja. ... 

PI\O.TECTO N. :300, DE 1920 
,-

0 Congresso Nacional resolve: 
• Artigo unico. Fica o Governo autorizado a organiza'!' com 

os addidos teehnicos commissõP.s para procederem a estudos 
11ue forem julgados uteis e necessarios,' sem outras -vanta~ns 
além das que tiverem como addidos, excepto diarias; revo-
gadas as ljisposições em contrall'io. ' _ 

Sala das sessões, agosto de 1920! ~Bento Miranda: 
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N\ 401 A- 1920 

Cré(l um loga1· de cartei~o pfJ1'a cidade de Jaguary, com pa
-recer. contrario da Comm,issão de Finanças 

. :O projecto h. 410, 'lie 1920, crêa um logar de carteiro 
na · Sub-Administração dos Correios de Campanha, para a. 
agencia <la cidade de J~ary. 

Não ha como <lesconhecer a deficiencia de pessoal nas 
diversos servicos de Correios ~ Telegraphos, mas, as eo.ndi- . 
oões do Thesouro não permi.ttem majorar os seus encargoe 
com a. creação de novos Jogares, ;por mais insign.ifi~antes que 
t:eja.m as despezas delles decorrentes. 

Esta circum~Stancia leva a Commissão de Finanças a. 
::.conselhar a rejeição do projecto. · 

Sala. <las Commissões, setembro de i 920. - Ca1'lús de 
Campos, Presi·dente. - Pacheco Mendes, Rela-tor. - Ci'liei
nato Braga. - Baltkazar Per.eira. - Celso Ba:tJma. - Ca.rlas 
Maxim,iliano. - Octavio Mangabeira. ~ Antonio Carlos. -
Oscar Soares. - Rami:ro Braga. - Octo:t)io Rocha. - Albe7to 
Maranhão. - Sampaio Corrêa. 

PROJJtCTO N. .41 0, DE 1920 

O Congre6SO aNcional resolve: 
.. 

Ar~igo unico. Fica creado mais um logar de carteiro, na 
Sub-Admioistral)ão dos Correios de Campanha, para a ~en
cia da cidade de Jagua·rY; revogtadas as disposiçõe$ em con
trario. · · · ,,..., 'i·~?}~~ 

Sala das sessões. 3 de agosto de i 920. - Moreira Brô.n
dão. - Francisco PaolieUo. - Am,erico Lope8. 

N. 44! - 1920 

~<\ bT.e o credito especial de 5:944$579, 1JaT(1. pagamento de pen
:ões a guardas ci1Jis que se invalidarem no serviço 

Ein 'mensagem de ·2 do oorren~ m ez o Sr. Presidente da 
RepubliCa solicita autorização para abrir, uelo Ministerio <fo 
Interior, o credito espeei11-l de 5 :944$579, <iestinado ao paga
mentO de pensões wncedidas, nos tel'lllos do art . .:r· da .lei 
n. 3.60.5, de H de dezembro de 1918, a guardas· -civis que 
EC invalidarem em serviço. 

A<lompanha a exposição de motivos do f:lr . Ministro um 
quadro d·emonstrativo· da necessidade do credito solieita,do, 
com a· relação p.omin(l.l <los' gu(!.rdas civis que se invali~re~ 
em serv:i co. · · .; 

... 
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Tendo examinados esses <locumentos a. Commissão de 
Finanças é de parecer que seja concedida a autorização so
licitada e submette á deliberação e voto da Camara .o se..: 
guinte _ projecto de lei. 

O ·· congresso Nacional :decr~ta: 
Art. L o Fica o P.residente da Republica ·autorizado a 

ubrir, .pelo 1\Iinist.erio da Justiça e Negoci-os InterioreS; o 
credito especial de 5 :9fl4$579, para pagjUD.ento de pensõee 
ccn<~edidas, nos termos do art. 1° da lei n. 3.605. de 11 <ie 
dezembro de 1918. a guardas civis que se invalidarem eta 
serv1~,o. . 

Art. 2 . .t> Revohram-se as ·disposições em contrario. 
Sala das Commissões. -28 de setembro de 19-20~ - Carlos 

dr; Campos, Presidente. ·~ Ra1fli,ro Braga, Relator. - Baltha
zar Perei2·a. - Octavio Rocha. - Cincínato Bra(ja. - Oscar. 
Soares. - Octavio l't!angabeira.:. - Pac/Leco !tfendes. - So'tlza· 
Ca_stro. - Sampaio Corrêa. ,..--- Celso Bayma. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs. membros do Congress9 Nacional - Tenho a honra,. 
cia <la ci<la<l-e de Joguary; revogdas as disposições em eon
rJ~ transmittir-Yos a inclusa exposição, ·que me foi apresen
tada pelo l\1inisterio da .Tust.ioa e Negocias Interiores, · de
monstrando a necessidade· dos creditas · especiaes de 5:584$579 
r: 360$, sommando a hnportancia total de 5 :944$579, desti
nada n pagamento de pensões até agora concedida.s, rios termos 
do art. 1Q, da lei n. 3.605, ·de H de dezembro de 1918, aguar-
das civis, que se invalidaram em ?erviço. · 

Rio de .Janeiro, 2 de setembro de 1920, 99• da Indepen
dencia e 32" da Republica. - EpitaCio Pestda. · 

Exposição 

Sr. Presidente da Republica - Não tendo a lei orçamen
taria do anno findo consignado credito para pagamento das 
pensões que, na vigencia da mesma lei, foram concedidas . aos , 
guardas civis que se invalidaram em serviço, nós termos d() 
art. 1°, dá lei n. 3.605, de 11 de dezembro de -1918, e, pelo · 
mesmo motivo, não dispondo o Governo de -credito para pa
gamento de pensões concedidas neste exereicio. torna-se ne
cessario solicitar ao Congresso Nacional o ·credito de réis 
5:584$579, para a ~ffectiva realizaç5.o de taes pag_amentos,. de 
acc6,rdo com a. demonstração junta. E porque, no n. 15. dO 
art. 2°, da lei n. 3. 991 , de' 5 · de. janeiro deste a.nno, esteja 
consignado o credito àe 1 :440$, para pagamento de· pensão ao 
guarda civil de 1 .. .. classe ,José. Ignacio I.todrigues Liberato, 
quando a . despeza realmente . attinge a. 1 :800$, evidencia-se 
tambem 1a necessidade de um credito na importancia· d~ 36Q$, 
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para completar a pensão devida ao mencionado guarda civil 
.José Ignaeio Rodrigues Liberato, até 31 de dezembro vin
douro, sommando, portanto, em 5:944$579, n. importancia 
total dos creditas, para pagamento das .pensões até hoje con-
cedidas. . 

Rio de .Janeiro, 2 de setembro de 1920. - Alfredo Pinúi 
V~eira de MelW. · · 

-~ 

Ministeri9 da Justiça e Negooios Interiores - Direet.oria 
de Contabilidade - fS secc~o - Rio de Janeiro, 2 de setem-
bro de 1920. · · · 

Exmó. Sr. 1° Secretario da Camara dos Deputados· __, 
Tenho a honra de transmittir a V . . Ex., para os fins conve
nier.tes, a inclusa mensagem do Exmo . Sr . Presidente da Re
publica, ·concernente a creditas na importancia total de réis 
5:91,4$579, destinados a pagam~nto de pensões até agora con
cedidas-, nos termos do art. i" do decreto n . 3.605, de H de 
dezembro de 1918, a guardas civis que se invalidaram em 
serviço. 

· ~eitero a V. Ex. os meus protestos de estima e elevada 
·consideração. __; Alfredo Pinto. 



· , 

' 

Demtnatrac;ao dos crooitos espclaes proolsos para pagamento aos seguintes guardas civls, que por se terem inva~ 
lidado em· sCl'\'lço, fl1.eram jlis &9 pensoes de que trata o art. f 0 da 1~1 o. 3.601>, d~H do dezembro de !9!8 . 

I • - Data. do decreto Peribdo que abrange o '· 
Quantia precisa 

Nomo do guarda civll 
\ Classe qtie concedeu a para. o pagamento 

. pagamento de oa.da guarda pensao I civil 
' 

\ 

losé lgnacio Rodrigues Libarato. {• . 23-7~'Ji9 De 23-7-IU\l a 3!-12-919 . .... .. 793S~B 
.João Alberto da. Silva ••••••••• • {• 23-7-9!9 Do23~7-0Hf •• •• ••• • , , , .. ••. ... 7938548 
·Saturnino .Car\'alho de Arruda •• j• 23-7-9!9 Det3-7-tt9 ••• .• • • . .. . . • · ... ••.. 793$M.8 
PraDklln Peres Machado •••••• • {• i3-8-IH9 00 !3-8~919 •••.•.••.•••••.•.• . . 691S935 
loeé COL'fêa Sampaio . . •.•• . •• •• {• {0~9-9!9 De i0-9--0lt ... . . .. . . . ......... !:)558000 
Samsll~ Ba~tista ......... . .. , • , -t• 30-~·920 De30-~·920 a 3t-i2-920 ....... i :205SOOO 
Serapham · ampos ••••••••.•••.• 2,• 23-6-920 De 23-6-920 •• • · •• • •.• ••••.• . ... 752$000 
leisé lgna~io Rodril!ues Llborato. i• 23-7-9i9 DUferença no 'poriorlo de 1-920. 3608000 

· Total dos ct•editos •••• ,. · - - - 1>:9U$579 
' 

.Importa a presanto damonstraçao na tmportaocia de li:9U$õ79. 
I . 

Pl'imeira secção da Diredoria Geral de Contabilidade do Miniat.erío da Justiça e Negocios Interiores, 28 de 
agosto da l920. - Epiplmt~i .tfarlint, 3° omcfal. Visto.-- Pereira Junior~ diteotor . da . secção. Vlst~.- RIJ1!rig'!J8S 
Barbosa, dircctol' gorai. · 

~ 
@ 
Q o 
~ 

ffi' 

l 
lil 

3 
~ 
lil o 

ll I § 
9 
"' ;;: 

"' "' ;:; 
<e. 
iil 
"' ..., 
li 
c;: 

§' 
~ 
O> 

1::1 >. 

~· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 14:33+ Pág ina 33 de 75 

~~SSÃO Eb! 29 DE 8~0 DE 1920 

N. 44.2-!920 
Abre o credito especial de 18 :·818$226, po:ra pagamento ao ca

pitão de ·m,ar e guerra. Santiagq Rivaldo 

O Sr. Presidente da- Republica. a 9 deste mez. dirigiu-se 
ao Congresso e pediu..::lhe autoriza(;ão para abrir o credito .de 
13 :814$L~26, somma a· <IUe tem <lireito o capitão de mar e 
-guerra. Santiago Vivaldo,' do corpo de commissarios da Ar
mada. Esse offiCial, preterido em um a.ccesso de posto, accio
nou a 'Q'nião e obteve ganho de causa em sentença judiciaria 
de ultima inst.ancia·. O Ministro da Marinha deu, sobre o as
ECumpto~ __ as seguintes explicaçõe.s: 

«0 capitão de mar e guerra commissario João Baptista 
Ballariny . foi reformado por decreto datado de 20 de feve-
l'eiro de 1918, em consequencia da vaga aberta ,por essa re
forma, fei promovido ao posto de Ca.Ditão do mar e guerra 
cõromissario, o capitão de mar e guerra graduado Santiago 
Vivaldo, por decreto de 6 de marco de 1918, entrando desde 
logo no __ goso das vantagens e regalias desse posto effeetivo 
n passando a exercer parallelamente as 'funeções de sub-in
spector de Fazenda e fiscaliz~ão, mesmo antes de .chegar á 
Dire~toria do Expediente deste ministerio a carta precatoria 
executiva exPedida pelo juiz federal da Primeira Vara. nesta 
Capital requisitando o cumprimento dos :lccórdãos proferidos 
pelo Supremo Tribunal Federal, mandando contar a ~tigui
dade ,desse posto àe 29 de janeiro de 1'913, sem necessidade 
.-lP. ex:pressa declaracão. Nem- é mesmo mais .pdssivel na épo
ca presente a expedil}ão de um decreto para esse fim, visto 
r;omo a\situ~.ão ficou radicalmente alterada. Por esta fórma: 
ficou virtualmente sem effeito 'o decreto de 29 de janeiro de 
1913, data da préterição. Em relação á: responsabilida-de 
pelo_acto illegal do funccioP,ario que o praticou, cabe-me in
formar-vos que já é elle fallecido, o almirante l\fanoel Igna
eio Belfort 'Vieira, que, como 'Ministro da l\:Iarinha, propoz · ao 
Presidente da Republica e referendou o já citado decreto de 
:?9 de ,ianeiro de 1913, promovendo a capitão de mar ·e guerra 
o capitão de fragata João Baptista Ballariny. » . · , -. 

·Conforme se evideneia da carta precataria do 'juizo da 
1• Vara Federal, os interesses da Fazenda .tiveram a. defesa 
r.le tortos os recursos legaes. Os calculos da. importancia de
vida foram examína.dos no Thesouro. 

A Commissão de Finanças entregn ao voto da· Camara 
cst.e proj ecto de lei: . · 
.... O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Fica ·o Presidente da Republica · autorizado a 
abrir. pelo Ministerio da Fazenda. o credito especial de 
~ 3:814$426, destinado ao pagamento, por differenç~ de soldo 
(~de outrasvantagens, de. 29 de janeiro de f91-3 a 5 de-marçO 
de 1918, do capitão de mar· e ·guerra do corpo de commissa
rios Santiago Vivaldo, em virtude de · sentença: judiciaria de 

I 
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ulLima instancia. As quotas de 351$292, das eontribUicões do 
montepio e de i :414$134 dos impostos sobre vencimentos, re
lativas ao mesmo período, foram descontadas nos autos. 

Art. 2.~ Revogam-se as disposicõés em contrario .' 
Sala das Commissões, 28 de setembro de 1920 . - Car

los de Campos, Presidente. - Balthazar Pereira, Relator. -
Cincinato Braga.- Pacheco Mendes . .....;..., Celso Baymfl. - Car
los Ma:rimiliano. - Octavio Mangabeira. - Oscar S"oare3. -
A.ntonio Carlos. - Ramiro Braga. - Octavio Rocha. - Al
ber.fio Manmhiio. - Sampaio C01'7'~a. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs . !\fem.brós d.o Congreeso Nacional - Remettendo-vos 
a inclusa exposição do Ministro da Fallenda sobre a necessi
dade de um credito especial de 13 :818$226, para :Pagamento 
do que-é devido ao capitão de mar e guerra Santiago· Rivaldo, 
em virt.ude de sentença judiciaria, tenho a honra ôe vos SO
licitar a competente autorização para. a aMrtura do alluàido 
cr·edito .. 

Rio de Janeiro, 9 de seteínbro de 1920, . 99~ da Indepen
<len.c'ia e 32° d& Republica. - Epito.cW Pess6a. 

Exmo. Sr. Presidente da R.epublica - Santiago Rivaldo · 
propoz acção contra a Fazenda para o fim de reinvidicar seu 
direito de promooão ao posto de eapitão de mar e guerra do · 
Corpo de Commissarios da Armw·a, violado pelo ac.to do GO
verno, promovendo áquelle posto .,um oub:'o officiaL 

- . A accão foi julgada procedente em primeira 'instancia, 
tendo o Supremo Tribunal Federal confirmado a sentença.. 

Apczar de todos os recursos de que o · representante da 
Fazenda lançou mão, a União foi CJ:>ndemnada. 

Na liquidação, apurou-se a quatia. de 13 :818$226, cor
respondente aos proveitos que o exequente deí.xou illegal-
mente de receber. -

O respectivo pagamento foi deprecado por carta preca
taria do juiz federal da. Primeira Vara. do Districto .Federal, 
de 30 de agosto do anno pro:ximo findo. · 

O vigente orçamento. porém, não consigna verba por onde 
possa correr a despeza, de sorte que se faz preciso Uiil cre
dito especial para tal fim. "" 

Como a abertura do mesmo dependa de autorização le
gislati-va, peço a V. Ex. se d'igne dé promover essa auto
r-ização . .,..... · · · · · . 

Rio de Jan~iro, 8 de setembro "d'e 1920. ~ Homero Ba
ptista. · · 
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K. 4113 - iiJ:;O 
.1iuton::w. o eslabelt:cimcnto de lw:spitacs, de:sli:11 .. adv:s principal

?ne~d~J ao tratrmwnto . tl-c nmlft-ercs c creanças nt.bercul<.'
<;as, com parece'#' favoravd e entenda da Gomm;'i:ssãu de 
Sautle P•ublica. e pa·recer da de Fincmt;as {a·voravcl uo 
projer:to e ás emendas 

(Do Senado) 

A solução do problema da assistencia ·hospitalar no Rio 
de Janeiro, foi objecto de estudo euidadoso por parte da Com
missã de Saude Publica que, para tal fim, em uma de suas 

· reuniões, no corrente armo, teve a honra da preseuca e ·o 
concurso de sabios conselhos· dos illustres Drs. Carlos. Cha
gas, dir~tor geral de Saude Publica., ·e Luiz Barbosa, direcLor 
de hygiene municipal. 

JR:econhecida sem discussão, porque patente e instante-
mente reclamada a necessidade inadiavel .de desafogo dos hos
pitaes superpovoados da Capital, a Commissão, pela unani
midade de· seus membros presentes, ·sill:l!fcreveu o brilhante 
parecer do Sr; Deputado Teixeira Brandãó ao projecto d9 
Sr. neputado Domingos Mascarenhas, no qual parecer o illus
tre representante fluminense, morufieand{) o projecto primi
tivo, :;;em lhe alterar a essencia, conclue pdr armar o rG'o
verno de autorização e meios para se . constrlrirem tres hos-. 
pitaes, sendo um com 1. 000 leitos destinado a: clinicas geraes 
e especiaes, outro com 300 leitos para doentes de molestias 
epidemieas, finalmente outro eom 800 leitos para .doentes tu-. 
bereulosos. . 

Resulta do proprio parecer referido e é convi-cção geral e 
segura que o accrescimo de 2.100 leitos para doentes pobres, 
distribuiddos pelos tres hospitaes creados no projecto Masea-:
renbCJ<S-Brandã~ não resolve de modo complet~. no momento 
actual, a deffimeneia de recursos d'e que padece a populaQio 
enferma' e pobre. 

A providencia contida no proj ecto do Senado, a que tenho 
a· honra. de dar parecer, além de ampliar o estabelecido no 
projeeto da Camara, tem o muito de permittir, por mais mo
desta, a realização imrnediata de um servi~o absolutamente 
inadiavel. O pro.íecto autoriza o Governo a estabelec,er hos
pitaes e pavilhões que. provisoria, mas immediatamente, 
alojem 4.00 enfermos dos dous sexos, necessitados de trata
mento medieo e eirurgico, sendo -ui:n delles destinado espe
cialinente a 100 mulheres e crianças tubenmlGSas. 

Opinando. por sua approvação ,devo, entretanto, fazer 
:>eritir.- a necessidade de ser modificado, augmentando-se o nu
mero de leitos destinados a mulheres e crianças tuberculosas .. 
Com effeil..o. um hosl)ital, ou pavilhão, de .l)o laitos para mu
lheres e 50 para crianças, tratan:d:o-sc da molestia de maior 
diffusão em nosso meio. representa um quasi-nada · de re..., 
curso á. 110bre gente que soffre, nem mesmo SE:Jrão elemento 
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de valia sensivel para o descongestionamento de outros hoS
pitaes plethorinos. 

Ao projecto do Senado formulo, pois, as seguintes emenads: 
Ao art. 1.0

: . 

Em vez de dOO mu1heres e -criancas tuberculosas~, di-
sa-se: «200 mulheres e 200 crian-ças tuherculosas». 

Ao art. 2.0
: · .~. 

Em vez de «500 enfermoS», diga-se: · <~:800 enfermo~. 
Em vez de: «1.200:000$~, diga:.,...se: ~L 500:000$000» . . 
Sala das Commissões. 13 de setembro de 1920. - Tet-

:xeira Brandão, Presidenté. - ~oroastro Alvarenga, Relator. 
- Affomq B<.w-ata. - Raul _Barroso. "7'" Rod'l'igues . L~ma. ~ 
.tllex.arvbino Rdch.a. - Palmeira Rippe1· . 

PARECER 
A douta Commissão de Saude Publica deu parecer favo

ravcl, ampliand(H) com emendas,· ao projccto do Senado, au
torizando o Presidente da Republica a promover o estabele
cimento de hospltaes e pavi lhões que, provisorios, mas imme
diatamenle, alojem 400 enfermos dos- dous sexos, necessitados 
de tratamento medico e· cirurgico, sendo um delles destinado 
esp-ecialmente a HlO mulhéres e crennc.as tuberculosas. 

Não pretende o projecto e tambem esse não é o pensa
mento da douta Commissão de Saude Publica, resolver o pro
blema da assistencia hospitalar no .Rio de Janeiro, mas sim 
acudir com uma providencia de u:rgencia á ·um~ necessidade 
imperiosa e que se . impõe aos que demoram tim pouco a at
ten.ção sqbre a. triste sorte dos que. baldos de d-ecursos, ne
cessitam de tratamento medico e cirur.gico. 

A Santa Casa· de Miserieordía vive sempre superpovoa<la 
de doentes, com a. lotação de muito excedida e sua admims
tração na dolorosa contingencia de espalhar colchões pelo 
chão, entre os leitos dos enfermos; para n.bri~.1.r outros tantoll 
infe1iz·es que alli vão buscar cura para suas rholestias e lem
t.ivo para seus males. 

\l~asado sob fórma auLorisatíva o projecto procura con::.. 
cHiar as necessidades a que elle provê com as possibilidades 
financeira~ do . -Thesouro: . 
. A Gommissão de Finanças opina pela sua . approvação, CODl 
as emendas da douta Commissão de Saude Publica. 

. Sala ·das Commissões. de · setembro de 1920 . ..:...... Cm·los de 
Campos, Presidente. - Ramiro Brag(t. Relator . - Sampaio 
Corrêa. - Alberto Maranhão. - Souza Castro . - Balthaza1• 
Pereira. '- Antonio Ca.rlos, vencido . A má .situacão das fi
na~as publicas não tolera a despeza de que trata o projecto. 
- Cincinato B 'fa(Ja. - Octavio M-angabe-ira, vencido. - Celso 
Ba.yma. - Pacheco Mendes. · 

PROJECTO J)O SmfADO 

Q Congresso Nacional resoh~: 
Art . 1 . o . E' a utorizado o Pr-esidente da Republi~a a pro

mover o estabelecimento de hospitaes · e pavilhões que, pro
. "· 
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v.isoria, mas immediatamentc, alojem 400 enfermos dos dous 
sexos: necessitados de tratamento medico e cirurgico, sendo 
um d-elles destinado especialmente a. 100 mulheres e creanças 
tuberculosas. 

Art . 2 _" Com a construcção. adaptação e aprestos dos . 
edifícios e com ·custeio dos serviços precisos aos 500 enfer
mos uo corrente exercício, poderá ser de~pendida .a quantia 
Jmxima de 1 . 200 :000$, destacando-se 60:000$ para a. crea
ção de mais uma enfermaria no Hospit~I de S. João Baptista 
<ia Lagôa. · • 

Art. 3. o Revogam-se as disposiQões .em contrario. 

Senado Federal, 20 de agosto de 1920.- Antonio Ft·anc·isco " 
~ze?·edo, Vice-Presidente. - Manoel de Alencar Guimarães, 
.1° Secretario. - Pedro .da Cunha Pedrosa, 2° Secretario. 

O Sr, P_:esidente - Está finda a leitura do expediente. 
O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) - Sem prejuízo 

das inscripções feitas, e ·em virtude de uma earta recebiqa de 
S.. Paulo, encaminho á Mesa a reP.resentacão relativa ao pro
jacto sobre o inquilinato . . 

A carta a que tpe refi.!'o é. a seguinte : 
e~:Exmo. Sr. Dr. Mauricio de I .a cerda - Saudações 

A Liga dos Inquilinos de S. Paulo pede-vos que por vosso 
intermedio seja entregue ·á mesa· da Gamara a mensagem 
junta. · 

A Liga espera · tambépl que a sua mensagem .mereoa a 
dediração que costumaes ··dispensar ás causas populares, 
dentre as quaes a dos inqujl~nos é a mais deprimente. 

Seria excusado expormos aqui, agora, a situação creada 
pela ·ganancia desbragada dc.s senhorios; basta-nos dizer que 
os aiugueis das casas foram, aqui, triplicados, encarecidos a 
tal .}Jonto _que se terna impossível satisfazel-os. 'Vós, que 
conheceis tão bem as condições de vida da população laboriosa, 
podereis avaliar com que difficuldades lutamos e ,quanta jus
t it;a. encerra este nosso pedido. 

Certos de sermos attendidos nci pedido que agora vos fa
zemos, confessamo- nos desde já gratos e obrigados. ,- A! 
commíssão signa.taria da mensagena. 

Aproveitando a opportunidade de estar na tribuu 
peço a V. Ex. permissão para ler o seguinte telegramma que 
acabo de receber de Pernambuco: . _ 

. <~:Pernambuco, 29 _:._ H horas e . cinoo minutos -
Noite 27 policia invadiu assó"ciações ·operarias repe
tindo assalto.s. inutilisando moveis, livros · estandarte 
redacção Hora 8_ocial, fazendo descargá pÓyo, espanca
mento cruel, fermdo mulheres e associados Continuam 
perseguições constantes d!) , Governador. Estádo · e Pessoa 
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, Queiroz. Pedimos Yosso protesto . ...,_ -Operarias ger
nambucanos» . 

Vae á Mesa a · seguinte 

ltEPRESENTAÇ.~O 

«S. Paulo, 2~ de setembro de 1920. 
Exmos. Srs. Membros do Congresso .Federal - Respei

to5as saudações - A Liga dos Inquilinos de S. Paulo, com 
~éde. succursaes e fôlro Jurídico n-a. capital do mesmo Estado, -
J;oherente com as razões determinantes de sua existencia, e 
tlesobrigando-se ela missão que lhe foi imposta por mais de 
<JUinzc mil as3ociados, inquilinos, pertencen-tes a todas as 
elasses, vem perante vv_ EEx. fa7er uma pequena eJtpo~il;ão 
da actual situação do inquilinato, e ao mesmo tempo alvitrar 
medidas que reputa urgentissimas, para alliviar a _situacão do 
iuquUinat(• em g·era! deste Estado. 

Srs . Congressistas - A elevação. constante e injusiil'ica
Yel <!os alug-ueis está-nos creando . uma situação que requer
dos poderes constituiàos da .N'ação unia acção prompta é deci-
~iva, creando leis que venham resguardar as parcas economias 
da população pobre. No decorrer destes -ultimos mezes houve 
alug-ueis que foram triplicados~ , . 

E' para· evitar a VV. EEx. íneommodos que deixamos de 
titar aqui ceni..enas de casos em que os inquilinos foram victi
mas <!essa gànanciosa e abusiva r esolução dos proprietarios. 
f{Uc a. continuarem assim, arrastarão. o inquilinato a um movi
mento desesperado, cujas conseque~ias serão difficeis de :pre
vêr. E , si tal acontecer, a outra causa não se pódeJ attribuir a 
rcacção popular, sinão á ambição desenfreada dos senhorios, e 
<:l.o cibandono em que jazemos em um assumpto que impres
:5iona e envolve directamente os interesses da :população. 

E" absolutamente impossível podermos continuar sob c 
guante <ia tyrannia economica que os proprietarios ampara-
dos pelas leis actuaes ' no.s impõem a seu bel-prazer. . . 

Principalmente nesta Capital, essencialmente cosmo_po
lita, a maioria co~ .pro_prietarios eão emigrados dos seus 
paizes de origem, onde as leis não lhes ·permittem expandir 
tão escandalosamenta as suas ambioões de lucros despropordo-

, nados, baseadas na eonsequenta miseria de uma populaoão la
borioza que se vê abandonada aos. desmandos irrefreados dos 
proprietarios, que a obrigam, sob a ameaoa tleshumana e vexa
toria do despejo, a se despo;jar de 90 o/o de seus ordenados 
pelo alU',guel .d~ .casas eujo interior j·á:ma~s Jôra tocado pela. 
hygiene a mais rudimentar. · -

A Liga dos Inquilinos de S. Paulo, no interesse de seus . 
numerosos associados, e, a liás, no da população étn g·crul, pede 
a attenção_ do Con:;ressCl' Nacional para esta situação depri
m~n-Le que envergonha os nossos fó1·os de paiz civiliza<io, e cuja 
~olução não póde se~ ·protelada:, sem que os altjngidos sejam 

. ~ 
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· - dos méios:~a -. que · as~- citeumstancià.S.. os · obrigarem, :e ··assüm1J.• · a defesa:_' de seus lares -ameaca'<ios' de dissoluoáo > . .· · ! 

. Não .. alimentamos -ÜltU:itos subvel·~ivos. !'ião · reélaiiiamos. -~ -~ -- / (~~~~ 
absúr~os;, · Tambem-' .pouéu -~iginios .S'acrificios aé' VV.' ·-EEX: ;_ · ,_ .,,,._, 
·pleiteamos· a~s aqinHu- 4.lle -:em:~wt.O!:i:~pa.izés· j{~ e5tá ·post<? · .. '_:.,':))Úi 
. -~;: -~~::ltó~ . (üsp~9s~o:s- a ~-~~~;,-~~ -~~t~ .• ~ue~~; ft:~:~~ ai:~~ .• _~_,._.z::;t:;:·.:r·~~18 
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,~1:~~t~1i~~·tt.~~~i:~tiS~.t:,);\i:;l~ 
· ·. 'P-resente~ -'suggerlr ao Cóilgresso·:Naoional· uma-: méaíüa . j'á posta<:,~- ;::-: -. -''·<-:;L,~:·:: 

··. ·êíri pralica ·na)E'r.ancaj · ria<:t~ila; rit>s: Estados um4os· ti á AII:!.eric~i:fJ/~-: · ·_·: · ,:,· :~:*"~ 

.·· ·-:~~ii;ii-~lfJ!~II~~~[~·~~·)}~~~ 
. p~1z~~ ;a :.~q~e : .ail~<ii$os, ·e.~ IN~,~ .':n.p,SSô:"yê;r, -~ia . ~P.tar-:s~~-: ->:- · :.--:· .:,.:~-;;,~~ 

.. ·psrf.e1tamente~ á -- nossa sltua.çaef·:·. protegendo ,. •as :nossas 1 • eco:-::'-~ · . .::. -. o · · ;,;.,;,;-!:-,';; 
" - 1. • , .. _ - • ,_ ' - •",,-. - ÓÕ-._ •,' "• , , -' :.J' . ~ , • .: _ , oo," ._ • ., .. ._,_ ,~ I; , ... . ... ,, J» • -."', ,-·~·.-.. ~~ 

_- nóm1-3$· -contra·.-a .;:fatp.a;. ganancwsa:~_dos ~~ehb.o.r:ws · ariii)leJ.P.SOS::. -e : -· ._ · ~- .':':-~···;,,i;; 
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}· á_ccã9:;:d~: .d~pi\jp~'.',qtie~:_-#das;'-ãS,:~sua~ ~di'§I)Osições-' a_c~; '·®D:-·--·, · .:··.: ·:~:;_n·t~·-~i 
_..:-.stitue ::·Uni.-:msti'úniento ;(le· _oppr:~ssãô· :PI!Xa' o· i.D,®iliDato; . mór.-:- : ·.:::· >.\'- :;•<· ;; 
· ;Y;ne!i:te.'.~!lJi~o ~ é~te :~ ~~~l!i.~o:-~_,.~tta~e~ P.e~~ooós'.;-.g.2•.-âi!!:i:-=: :r.X.f- -;:~: ~-;·<:::.:..~ 
·. -c.uldadeS''·e_conpml(:as t ao.-::veculiár.e.:f ,no· .selO · da -popUlaçao., , .-:.:-·' . .-: .. _ :_..---. .-. . ,~ -:~ 

· 2:~~~~!i~~~~5t~Jr~~~~·~·'f~~~ 
.para: -~que"::selam·· attendí~s,·a:s·-crMlamacoes:: de:;milhares~:de: :Ja.., ·' :"''',:';::~,._ , ... ·"'""~" 

'· ' libei.âliaâdê;: .:·sob.-'-ô:,:leri,úna~ .~d$;:·:JiJ:iérdâde ~ ::~aãde'. -;SJ. ·:rrata-~~:) .:~:?. "~ 
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~ -.-·: :.~:>_,:· ::As;mh3~iw~ ... · ti;t~~âirio~--~'tô~td.~~cià~-~~~omi.;~~i~riéia -~~-;\~-~~ -_.:: .. ~ ·~ 
,. ~;;...r-· · · · . .' , . .,., "'. M-.... ;- ' a_..l.:;;.;?;,.-.;/i;..·· .. ,·~ ..... '1...3k~~:: .. J~:.-.-·:;/-:?,.:.-~ "';N~·.-;. ~ .. ··: ·:·,;~ . .. ·-:, ;• • • .J :; :·. "J~·-f"-::':~.:~>-~.· ~~"i~~~ 
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r.eiro~· - Sebastiãc;:_p?·ado, ·i" .secretario de aoLas. - Bucliáes 
. Antonio ãe Sá, zo secretario de actas: - Erflsmo D ~ Deor, bi-
bliothecario archiviata. · · ·· · · 

·o St. ·· Ázevedo Sodré :-- Sr. Presidente, 'ao encerrar. os 
trabalhós· do :lnna _findo, o COogress() .. Nacional,. attendendo àos 
reiterados reclamos que, dentro e fóra deste recinto, se -fa
ziam ou\ir ' em.· prOl do· saneamento do Brasil, re!5olveu, em , 

. . . . sua· alta sabedoria; approvar ' u.mas tantas· medidas de utilidade~· 
inooriteStavel~ -Irias que, :;6 ágora., vão :ser ~ecuta<!as. . 
· · Motivos ponderosos justificaram a. demora na a,pprovação · · 

defirütiva do ·regUlamento que: deve .pt.esi~ : ~.-. execuçâo<des3as . 
. ·medidas, não ·sendo de met~.ór. jalo-r ·entre-elles· .ó _pró_post() . · 

. · lóuvavéLdO.· Governo, eut suscitar e attender, . quanto p~s:;hiel~ .. :· ·, 
:i critica mais ou menos autorizada dos que se presumiam:· en-.' 
tendidos na materia. ·. Ap.,zar C.e r~undidçi·.-e muitO irielhórado .. 

1na ·sua .segunda edição, conser-Vá ainda. .esse regpJàmento, a . meu. 
·ver, graves ·defeitOs, sobresahindo entre -elles· :o-- d~ dêsvir.tuar; . · ': 
de modo s~ilsivel, ·.os intuitós dos prôpugnadores d~ ·weforma~ .·. 
dando , e:xaggerada latitude· aoS' serviços permanentes·- ~e by-.· . •. . 
. giene ·na Capital da . Republica. e:r;n- manifesto~~ detrimento da: . 
prophylaxia ·r.:ural, ' das obras .de saneamento,. ,e· (;].e. i:l.S:Sis.te.n,ei~ - ·, : ., 

· _ do:. int(irior:.:(lo- ];~rasil~ - ··. · __ .. _ : . ... .. _.,.7'--.-: , __ _ :~ ·- :· _: : ~·--~--~· - ~ __ : 

. . : ' miC>: se ·.~e .' S:f~ra az<ado: o. moni:énoo para~~liscutp~o ,e apr!'l;-· : .. _:; 
.·.· c1al ... o · sob · seus d1ve.rsos aspectos, apezar cl.e \)ma· ·.tal ou·, qual :~ · 
: ·responsabilidadé decorrente da iniciativa, •que· me 'coube 'nesta ~: ·• 

. Casa, propÓndo e bâtendo-Iíie. pela·. reforma raciicâl dos . nossos. I · :,_:. 

·ser:viços sanitarios~ ~· · · · . . -·· · - ~ . · .· ~:~ ·,-. ·. · _,.- '· · ~> . :._: -' 
- Quando penso, - -'mesmo, ·na. reconhecida .. eoinpetencia· ·te..: ,: -;-_..: 
chnica ·dos autor e~ do ragula.rile~to,-_ '6 .no .lon.go· prazo de tempo · -· : 
·de.: que dispuzeram: · pa~a suá' elaboraÇão, qQ.ando attento para·, .,:·-. 
a:~alta capacidade • do : eminente Chefe:. aa. · .'Nação;· .. Sempre . ·5o.- . -.' . 

Jie-it.o, · .. 'esclarecil!o é ·• béin orientado . no·:- eric.aminhamento 'das : · · 
·qriestões~:administ:rativ~s qúe :delle--depe)lélem, chegó :a St1PP0I' · .- :, 
·9ue sou e~ -~em - está em erro, s~o : ~s. ·IIlinll.as j!Í• :co~hecid~s. , ·. 
1déas e· op1nwes . que, .certo, se ·tornaram caducas .ou 1noppor- . 
tunas~ ' · · · · .' .. · .. .. · . . -.,- • .. · ··. -:7· ·· ·.··: · : · .. · :· . : .· 

E si; de : passagem apenas~ · me . refiro a este. assumpto, :seiD. . 
o menor intuito ·P,e·. critica ou·' de :·cenS\Jia~ ·_-é por um dever de .. 

, conscien~ia; pelo, desejo :de _varrer ·a minha: testada, afa$taDdo · ... 
f::-. ·:-:-_:. . dti.esde ·já qualquer.·-responsabilidad_( ·que; no futÚll'o, ::me . pu:.: . :. ' . ' 

·· · . · .esse: ser at.f.ribuida; < > -· ·· · ··.· .- · -~ - .. · :. .,:< ·:- ·· ·· . 
(:}:::;>_. .' · . .. Lei;isHmdo,. ·Sr.:.i< Pre:sidente;- soor~ saüde pública, o:· Con~:·~ · :_ . :, 
::"··:-·;. :· · gresso ~acionai -xi~o,u:, principalmente( . unificax: .;~servii}os :ate _' ' 
~;:~~:·_\/_,_:._· ' ent!io. dispersos, a~pliar a acção feder~L nos Estado·s,- e· .na . . 
.. / Capital. da Républiéa :e garantir. : os :recursos rinancéirO's indis< :. 
!1·:· _ ~ iilea~:~~~s . ~ . ex:~e1l_9~~ - f~~sa_ grande o~~ ;.ar~~~~e~~!lt_e~· ~-~cl~~-: . ,. 

"'' . ; ··E' . berit :de ._yflr ... que.·: ninguem eoncebecia a -possibiUdade . . de , 

~;b' ·. ;, -~i~~~~~~=~~~~:~~g*:a~~~~ ,, ' 
.. : . .. . .. , 
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que co~eÇa o nosso lradi~ionri.i regiineu• d-e lfte{icits orcamen- ·. · . 
. târios ·e at:fente para as difficuldades em que no.s. enêontramos 
tcdQS ) l$. anno~,> dean:(&,· é as exigenci~ Sempre- crescentes . J)a 
d'espeza puJ!li.~~. _admittkia :Ilt1desse a ·ol!r:a'd~ saneame11.~o . _ser 
levada a. effe1tb .dentro dos recursos Qrd1nar1os da · receita~ 
. · Assim p_e:Ii,sarido; o . Congresso Nacional andou q~m avísMp· 
_quando :;reso!Véu · destt!ear algumas ·:verbas e · instituir · novas ' 
fontes de renda, ·para .constituir em ·:rundo espeCial. destinadO. 
a o'cc.Orrer ás· despezas_ da prophylaxia· .e saneamento ·do. in te::. 

.. . .. . :.: ·: 
·::.:·. 

...... -
. •, .... rio r .do .13i'asiL : . . · . · · . ·: . · · · · . 

_ · . Aco.ntece, -porém, que ·um: dos reci:u'sos m<iis _ lnipor~tante~ . . 
desse , ~Iundo .--,sanitario, recurso em cuja· :efficiencia deposita- . ·· · 
;vamos·· ~grandes : esperancas~ ·· fi~OU seriamente· COM:Pt'Onlettido, 
e,.para. qúe assim digamos~ qriasi-arillulladc>~· por .uma modifipa-' . 
{:,ão feita·á ülthri'a hora ;i>éia Camara· dosDeputa~os. · ·. _, · ··/< ·· 

/ ·_ ( ; 

. :Refiro-me ao -imposto de 15' o/c sobre o producto dos jogo_s· _ 
· <;l~ azar, ern>.os · clubs e· caSinos licéneia.C.os; de · accôrdo co-m ' 
. o ar.t > 14--:-da le~ :':dé 2-:de Jªne:ll'o, do . corrente' .anno. . . . • . . : ... .. _ -

" . . .' · o -pr<ijecto -inicial~ :crêand() ·o:·Mil;tistel,'io:-da: Saude ,P.ublic_a,.:: · :, -: ... · · 
bem :como. a·· emenda -.oiferecida-·ein. tempo pela. honrada -Com,.. :- ·. ; . · · : 
missão · de .Fil:~.anc;as: ao :'p'rojecto· de .lei inStituindo o Depàrta·- · .. 
mento :Nacional· de: Sàtide P.ubliQ3;. iazi~m·'iileidir esse im:posto ~ sobre ()'·Prdàucto fifutédos -jo~s de a.Z.;:ir:.. · .. · . .. ·.:.- .--~: ,· . ... -.... •. ' 

·· ··:;_· .. ! .. 

. ' . 
.. ._ ._. ~ ...... ~! 

. . . .. ~ 
.. 

~-~ .. ' . 

·. ·· .~ ·, .·. 
. . -_.,Não•Ifiê .'C:ons~~ haja âiguem :crie$.~ :~ Calll~ra ·impu~àdo : a·: .. ~ : 

no~·a;·::t~Xaçã~, . · eiJ?:·~Si~··~·cn~ ... -~a>rqrnla·: ·p~r.~~ .ctüe :· f9i p~o~àS~·~ ~·.- ~.o-- . _:- :-'·. ·· · 
entretanto, _ o art·. 12 : 4;1.~eí vota9:a e ·sancéiQnada· ·c~il$ignâ:· o.. · . .. · .. \ ·' 
jrripo~t~o,~~ -:i:ç.cidirido-·.não .-= SQ:Pre · ~cr=-p~oQu.e_ro:. b~uto, :mas: :.sóhÍ'ff ·o··.:··. · ·-, 
11roducto :ziq?lidO :dos- jogos: ~e: . ai~l,'~; · ~:~ · · ... . ~' / ... · ... _ · ,. ·· · ·:~ ,= • 

~ . .. Or.á, · coiiiinercíalmente· · f3:Ian.-do, .. ·considera-se 3i<iui~ó. . o ., . · 
sal-do·· eredor V.erifiéa<t{) ·no confronto· 'dei· ;receita:. com· a. des-

. -:. ·: 
.. ·.:· 

.... 

· •. J. 

peza; é . -.a: -renda á:Pürada.'-- ápós· :dêduÇç~ · _de -,tod(l-s ... o.S·"·.~Qs · 
feitos. Sendo .. assiín~- a: ·contrih:üição-der jogo, · enf ·que taríto):-ori~ · 
f~val?los;}icar~tre~~i:da a -~~·-~~r;essão ·~pl~!iSi~tt, ;visto 
como ~s · ·empr~-~ - ~n-teres_sada~:- !1~~~ -' d,~; ,~turs.Im~nte;~ ~-fazer .· 
crescer, ·.por m~1o.1le' gasteis .reaes: .ou Jutãst1c.os; a paroella da. · 
desJ)éza;· para .«<ue :mmima.:se ·.torne .á. ,··@ota ·liquida;. sôlire · a . · .:' · __ , _ _,. · 
qtiáZ.t erá.·de reeahir. ô>tributo~ de i'5;·_.$ó., ·. : . - • '>:. · · ., · , · 
. '. Afíni ,de évitat(ês~a:O ·burla,- :Jíavéda mi5ter.·estàbe1êeerem~s·e . 
d~.·~o,tem~ô:· ~i~~tes : P.à~a .a_ de.~:Pez~(fiiât:~se -~.' ~aii_mô'; quê -
na o _pudesse ser ·ultrapassado,, 6 que. evidentemente :não · .pa~ . 
reei: ser .tarefa',dé· fp:cii•e:X:ecucãcLE' :bem·, provavel • @a·;as·· df!fi;... · -·. 
c_uldade.S"'':®:Postas: ao>déSemi>eri1:lo · 'desta ·tarefa ,-ten.hatm>:em · .. .. 

. gr~nde . · p~te·~ . ~on;c:PJ;ridc(:_:Pa:ia.;:~~tâtdár : á · :xegul~éntaçãO~ .. . d~ 

.. _. , .:: ............ ...... · . . . ·.:: . ' ' . · -·· · 



Câ'nara dos Oepltados -I mp-essa em 2410012015 14:33- Página 42 de 75 

I 

~ ' .. 

. · . 
. • .. ,. 

. . . . ~ ' 

., 
·' . ANNAES DA: CAl\:iABA. ·~ .. 

~\pezar <te ~x.ístir desde â mais ionginqua . antiguidade, .. 
~ .de .vu:, -mesmo, florescendo . com o andar. aos' te~pos, .:;eiil. 
embargo -das medidad coercitivas ·contra. -eHe empregaaas; ~ 
JOgo ib1 sempre, e continuará a. ser, uiQ mal social, difftcli 
eLe sanar, porqlie· se enraiza · na.·:jn;;aciabilíàade ·<ia cubiça hu7 
tiiaila, ·porque se. transmitte pO:l.' heranca OU . por .imitação,. e 
lj.l.â~6nt.l:a · pode~'oso 'incentivo, seja .na tacilida.de <lo gan.J:to ' e · 
nó ocío . pei:'mittido pela fortuna tapida.m~t:nte adquirida, . &eja 
nas tliJl:'iculdad.es da vida 'e na ancia por um _éOD.fOl'Lu_.qtie 
o. labutar. quotidiano não póde conceder com a. . pre~ de:;.e...: 
Jaaa. : ' ... •· . .. , · -: ·. · · • · .. . 

. . Nã~:>: 'rev.o o exagero a ponto. de ver ,-no ·jogo, co-.mO. querem 
UQS; ~--. gi•ah'de putr efacoor, diathé.se " Cl:i.D.C~rosa d.M :ra~ . ··. 
anemiad.as pela :- tiensualiüad~-' e pela: pr.eguiça); tambem nao 
súl:iscrevo.- o .júizo emJttido p~to .· festeJad.o ·escnptor -por~tugúez 
Ramà.Hl'o .. O~tigão, que o. :consi-derava· ~'llU!-. si!ll-ples ;asneira, e .. 
perguntav-a. _ao . üoverno ~ com que slirel·t.O lD;terve-m · para .o . ·.· 
firn . de castigar · as -asneiras · em.que cada ·wn·. incorr'ª ?~ccres~ ~
ceTht.an:cto: .:-~Broeura~ evit:al-a-s _ainda a~.- lhe ;poei·eria per-' ·· 

· ·mittit ;" mas : PU;!Úi-as ? L ... - Si '-tivesseiii . -4e ser pr~~C?.~ t~os · · .· 
aquell.e$ .que fazem asneiras; o prt)p_rio: GovernQ·.:. ser1a lli!l.a · • · 
deusa tinpü'Ssiyél.) :;porqU.e ha muito ·.não' -hav~rJa roinistro· .ue- . · , 

· nhuin ·_QUe : an~á.sS·e_ s·elto·.· ( .. :i> · .. ·\Riso.): ._ ·. ~.. · ·. . ..... · . . 
. O···lSR. AUGUE!TO. DE L1M4 ·-<:- ·V; ;Ex·{ não acha. "qu~ : nessa· 

parte . a :íl'ova. lei - ~-e hygiene revoga,-o .Co-digo- 'Penal- '? · · . 
· · O ,-SR •. .AzEVJ;~;Dó Som\É -:-- Já e:u <? .. . 9-isse, · é- V .. Ex" . apen:~ 

não o~ viu .. porqu-e não tive a: fel-ícidad:e . de _o v~. · preseJ?.te. 
quando iniciei -estas. considérações~ ;:. ,· ·· · . ' · . . · 
·. :O:''SR. ·.A.UGUSTÓ .DE LIMA-~ -0 . ·que muito lastii,no. , Agora, 

, · p r.rgunto: não :Q&rece a ::v .. -Ex. que es:Sa ,.lei obedeC-e ao pep_:,. ,. 
<S'àmento· de: •que· .a· prohibição .do jogo importa ,em -restricçã,o'· · 
ao ·direito : de -prO-priedade ? . c . • ; ' . . . · ,_ .. 

" . o SR:. :~EVEI)o _SODRE'" ~· ·.E-ftectiv~mente~ . ass:üri. '. 'dey.e 
s·er; -:mas_ fo1 sobrett~-do ao pen$amento de pbt-~r . recursos _em , : 
beneficio das nossas popUlações ·sertanejM que · ella óbedeéeu, : · 

. Por mai's _rigoristas qtie ·:qtreiramôs .ser, iwcà' é confessar 
que, em .- . muitos : casos õ .jogo .constitue·. um <iiver'ilinénto -

. perfeitame'àte. toiera.vel, um'. s;imp~es passátempo. ' "ilplo- ·. 
·. cente; ·:ao· qual _ pod:eriamo:; applicar aquella , apostrophe 'com 
,,que o prineipe·: '<i:e '3;alleyrand· interrompeu umjoven · dipl(r · 
ma.ta-.que ·~ gabava de não saber jogar ·o.'U)hist·:. <I:Ah; . mon~ . 

·~neur '·! .:Qtielle t~ste . vieiHesse . VO:US :-;vous ~pl'éparez !> . . . I _, : . · ' ·. " 

· · . N:o~ ·casos, -porém, previst os i) elo nc·sso -Codigo p·enri:I, . ·-o 
. jogo_ deixa de ser um divertimento, uma.· simi;tl&S<: asne-ira, <li-:- . 

. .. gamos, para :.se trail.sformar ein vicio.:peini.cioso; maie •Ou ;me·
noo ín'l~eter&:d:o, ·conduzindo, n:ãO:·r'a.rq; •. a :coilsequenci:as beri:r.fu~ 

. ;.n~~;~~~~S~()s. ·~ós. -su~rpr~Ü~o>·~~ • vé;~· ~ -{t~~~rize~~nio~i ::-,d~ :~-
·... z:e~'-!~os ··para , .d'eb~llaJ.:.,o .-; ra1i.i&Im~ri.te; .. . í~l)~ind'o .. · possiyéia~: .. 

-relCldtvas, eer.to iD.enhum -·<ie- n.qs · ~e oppor1a · ·a -~ "wra· m.i~ .. 
'. ' . '- ' ; -

:· · 
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lagrosá, de tãõ - ~rande ak::uic~ ~~r.â a swiedade ·-em qU:e 'vi- .··· 
vemos; ,I:rifeli.z.!Dent:e, ·.unia · expe.rioncia pluri-seeular. demo11stra· . 
a i.nefflcaeia completa dos recUJt'SO$ .até hoje empregados con"':' 
t~a. ·esse rn,M renitente, qu_e · .ha. muito . vem zombando· (ia . .. 
nossa. therapeutic-a,. fe-roandó-a···,mesiiio a reconhecer · a .. sua. ·. · 
incurabilidad~~ : · ' · · · .·. .,. - · · . . . . · · · ' -;- . 
·. < ;.Resta~nos_; ·_ tô.da-voía; . .a espe.z1uiça· cte ver;. ~ um· ·ruiilro· 
ma1s ·ou :menos reino to, si n~o <le . tQdQ . S'QPPrimida~ pe}o menos. 
"tte:o.ua,das, as , sua·s · malefieas consequencias, por uma ac6ão · 

,persi§t~nte e bem_o~i~ritad~ •. exercida _ _na· escola publica; pél~ , 
~duc~ca9 {>O~ul?-r, como. deve e ha, d~ .. ser .~m tempo ·. ~ompre- · 

· nb~:Od1cja, · (A;~?nado~s) ;: .c\té _ l§:,,.:con~orm.emo:-~os ~m., _os ·-ve-· 
.I os pro.cess~s ~e co_ªcçª-9· _poliç!~~. ,. ~ .. · · . :· · " .. . · ·. · ·. · 
. · .. o sa~ . .t\LVAM .B.~I:?T..\ ...:.;,.. ' Na~t~· 1>9Íl.to, não apoiado:. · ·.: 
· · O ·SR. ·AzE:VF;DoSonRt ' .,:..,.. .•.. embora estejamos convenci.:..· . 
Q()S .. da· S~a~·: .. a})so'lllUl1 im~ofi'C'\liçl!l,Qe; _: (,A.po~Q~) • : . . . •. . " · 

, . Foi, : · ~·em çluvida · algum~; 3.tterig~p.qq ~ essa. :ultima cóil-: : . 
. sideraõ.~~ - q~e· o_.Col).~e~so/Nápion3;( á , e1Ç~f9Plo do qtj~ já ' h~+ · · ·~ . 
·vi.á,mJert-Q ·os .de -Qü.ttos.'.Pálzea; como· ~ ~ra-pça, ~:o Urugtiay_:_ 
tésólv~1.1 · .PElr'm.íttll.' .· 9 .. jógo :~ em ··certã.S ·.· locaH~~des -~ ~i)· condi-:- .. 

• . ções especi_a,es, · . (jm:ptanto-: . .-qij~ . dàl)i · )~.Q:Vi.~sseni. • 'meios· para . a ·: 
Ob.t'~. ])atr:iot-ica. de ; sane~Wnen:to ·d~:. ·pa,i;i: : · .. . . : .' .:. · : · . . 

· · . . Convencido; · Sr. Presidep:te, Q.e"- que o intuito . louv~:vel . 
do . J'Cli'Iarnepto brásileir.o, quando· yoto1.1 .. o. imposto ·sobre :..;o : .· 

·' j ó'go; .f o F obter renda apr·eciavel -~:m benefiaio das·' .nqs8as : po- · · 
pulaç()~s: ser.tanEl.la( víàtüri~d~s-: pela ·doença;-. con-vencido; ·' por · 

. ol,ltro lado; de ,qtJ;e _o i~po"~to, .. tal qual ._!oi aut.or~ado, :não .. cor.:..• 
t'e!?popoe. nbsolut:im()nte ·.aos .fms a · qu:e ~e destmav~V tomo • a 

' lilierd:~:de M chama:L" para . o a:ssutnpto a · attenção .da. Camara.. · 
dós .DP.putaf! ·,~:. submettendo á ~sua esclarecida apreciacãó um :: 
proje(}to ·de .lei quE' -visa modificar o- fundo especial instituido .. 
pelo ·decreto legislativo de· 2 de·'janeiro do corrente anno ~ · . 

. Coube-me.· nesta Casa a inic.iativa; da proposta de· ereaçãá 
de um fundo . especial para ·occorrer ·.ás despez8{3 de ·.})l'()phy-· 
laxia e · ao : saneamento do inferior. do ·paiz. Nelle' .. inclui; entre . 
outros recursos, o imposto de 15 :·% .:sopre o woducto .. bi-titO o 

0 0 

dos jogos deazar,,licenc;i~dos ein .. determinadas _ eóndicões. Des
conhecendo o mechan:.ismo. intiYQ.<;~ ·. do jogo nos o'lubs, _casinos ~ e : · .· 
casas de ··tavola-gem, · -a:lhe1o ·completamente · ao ;assumpto.- re- . · 
proouzi 'ipsi(ve'l'!!is,as disp!?$ições da. lei :traneeza de: 15-:.de.Jq- -~· 
.nhp ·de ~907·. 1-I-oJe..rnethor,-mfol'Jllado. e após- detido: .e~~e d" .. 
mataria, 'tenbo ·prera ::nim 01.1~ · a ta."'<acão, proposfa · ·e·::;ipprov~~. o o ' · 

. .. ·· ,, 

. i .• 

·· . . 

· . · :· 
· ·-· · 

apeza.r_.de .ter sido a preferida-pela França e 'Pelo ·:Uruguay, na.o .:· ·. 
é,:· pos1tivàmlnifle, -a~ melhç>r •. -n~m a·:.mais ._adequaqa:;:: aos: 'º-o_ssos' . : ~ : · .,_ .. , 
costumes e ·n.o.·nosso ·.melo~·: · ,·. •: .. : ' · ':.:·:.;· .. ·\'.· ... , .. :' .· . •: .: · · . . :, . . ·:: 

.. . 0 SR. ZOROASTRO ALVARENGA ~ Ha-,Qe . ser ·-uma·, adaptaÇãP.: . : ,·.' · . · . . 
difficil, -quasiimpÇ>ssiveL ,_· .. -~ : · . :-". · , : - - ·;:.-.>~:, ,~ .; . . · .. . ' : . ..: ·:_;· . 
. ' . ·:0 SR; ···AZEVr<:oo : .SODRÉ ,_ .::...:.... ,~ Obedecendo a' . .:essª':-·llo'V.a·,: oriéri..-:' o ; < ,: . : .• . · .~:. 

tà:Ção :"dô .meu espiritCÇ 's~stitu{·.- no 'prQj ~.!''tci,c.;·qoq~~~::qr,a~j~nt;rego r; . o, . <: ' o : ·.: 
(!. · .apréc~aç~Q. • •da 1 Cáinarll, : .. ~~n~·, ~pÇ>sto'' J).cir~::Gil~ro <de: : ~· .. % ;-;: .-:· : . :. / . · 
in:C:idindo, ~:porém(sbbr:e. as• ~aütias: er.n.: mo 1!8.$:~§8:1as·,d~ Jogo: o : ~·- " o.· o 

.·i ~:~~~ ~~:~~t~":;~~:~?:}~~A~~· ":,";5;:·? ,. :_'':::,y '•· 
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:Acred"ito que este ~ovo tributo, além de mais . mo:dico, e . 
menos .pártiéularízado, . offerece reaes :vantagens, · não só · no . . 
I)onto de vista da renda a produzir e · da respectiva· iisca1i-
zar.ão, cômo, sobretudo, nó pont.o de vista moral. . . 
· ' · No caso dos -.i5. o/'o sobre o p:roducto liquido do~ ·jogos. qe ·. 

azar, como preceitúa a lei de 2 de janeiro ·deste anno, o im
posto recahe sobre os banqueiros e exruoradores do jogo, e 
a· elles o Estado se associa directamente, pois lhe cabe uma 
porcentagem nos lucros que· vão auferir. 

Para n ão ser lesado ·pelos soei os carece o E stado . exercer 
fiscaliza~ão . rigorosa, iminediata, ininterrupta, sobre todas as 
mesas de ~aca.rat, · ãe roleta) cavallinhos, · etc., que funccio . .:. 
.ttarem. Neste proposito tera · élle, fatalme~te. que descer ao 
bas , fond do negocio e autorizar os processos mais . oú . menos 
indecorosos, · pelos qtiaes vão ser apurados esses .. lucros. S..erá: 
mistér que, antes do inicio . do õacarat., verifique . .se . estão· va-· 

. ~ias as· gavetas canhotas, destinadas a. recolher ·o. b!lrato, .e .das 
quaes lhe ~umpr~ guard!U' u;n~ . chavei que ass1sta. ao . dest~:
car dos · taloes. fe1to pelo soc1o banquelJI.'o em carrespondenc1a 
com as quantias relativas a ·esse baratO; que aruiote, no fim · 
de cada partida de roleta; a di~fer.e"Q.ca existen~e eD.tre o mon-:- · · 
tan~ .da cail:a vendedora de f1chas . e o da caiXa. pagador a, c 
fiscalize o socio ven!ledor, interessado ~em. lesa:l-o, .:Ver i:fi.:.. 
cando ao mesmo tempo si os talões destacados eorrespondém . 
e"actamente ás quantias wecebidass . Para· maior garantia: ser-·' . · 
lhe-ha necessario ·ainda acompanhar ·de .perto e fiscaliz:~,r...cuf-' · · 
dadosamente .a eseripturaoão mercantil · dos casinos e~ casa.s de · 
tavolagem. · · 

No ·ponto de vista moral, havemos 'd~ convir; o· r egimen 
dos 15 %, constante da lei vigente, - ~ fi'~ncamente , deplo- ·· 
ravel. · · · . · . · 

O SR. JOAQUIM · OsoRto...: - No ponto · de , vista da·. moral, · 
não ha ·regimen algum aeceitavel. . . . · . · , . · 

0 SR. AzEVED~ SODRÉ ~ Colloca. O poder publico em con
t.a.cto immediato com o vicio, · e:xpl~ràndo-o. mancommuri.à.do 
com os banqueiros, batot~iros e . tabolageiros. .. · ·. . · .. 

O Sa. JO'AQUIM Osonzo ·-:-:- A immoraiidade · está' jO:sta:.: 
mente na exploracão do -yicio p elo Estado. ·· . . . 

. O_ SR • . AzEVEDo · Sonnt - ·E' precisamente contra esta, ·ex.,. · 
plor~oao dt'!'ecta que venho me pronunc-iando . . ·Quanto ao fâ:
cto de p.ro~urar o. Est!tdo. retirar do jogo' recursos indirectos · 
para um f1m humamtar1o, · si nisso ha immorálidade ena · 
sempre e,xi~tio, e P Estado, que V. E.."'t. representa, deiia se · . 
tem aprQVeltado. . . . • • · 

. . . o ~R. J OAQUg.t OsO,RlO -· o meu Estado não explora. o . 
· VlClO. . . • · - , · 

O. SR.. AzEVEDQ ~So.DRÉ - Mas o autoriza, permittindo o. fu- · 
nesto .1ogo de. loterxa: Passemos adeante. ·. .. · . . 
: . O caso muda ~nf,~iramente~ de _,.f~ra,. si ~or' adopt~do ·o·. 
I~ posto de .2 · ~ so.br_e. as qual?,bas em. -glr(} nas -salas do: jogtr. ; ~ 
Nest,e novo regime~. <Il1~ o'Fa; .proponho, o Estado 'não se·. in~; .;.. 
tromette no meean ismomhmo ·do jogo; não indaga do.'que·s&:.· 
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pas~a juntG ás mesas de <tb·a~ar~u ou de· «rolet~. p.ão . conhe~e 
os pr()cessos usados ·pelos ba:nqueiros para ~uferr~em _Iuc:C93,· 

..;nem E'e associa á: industria ·por elle~ exerc1da~ nao f1seahza 
gaveta;s ·de barato,_nem. a ~scriptura(}a? merc.antll das. c.asas ~ • 
t::1volagem; não s~ p~e' em contaeto du::e~~~ com o v1ç.fo, ne 1 .., regulamenta. ·· L1mita-se, ~m um. nobüiS:::.tmo. :prcopos1 o, .fi-a ·. 
o de obter recursos para o ·saneamento do. Brasll, .. a pernn lr, 
mediante modi,ca ·remunera~ão,. qu.~. q~ :pmg<Ys oo Jogo ~ossr:e . 
em certas localidades e em determma4as épocas faz~r as. c . . 
iras. aquillo que hoje. .fazem clandestina!X!.ente. -. · .. ·. . . 
· · O SR. -ZoRtJ..I!:STRO ALv.AJtE'~GA'- E farao amanha e semp!e-
. o s-a. .AzEVEDO SoD.RÉ ~ Em troca •. ·dessa .· rem.unera~ao~ 

;>rpporciona~lhes o . Estado . um. {Jerto couf~-r:~<?• . obr1gando o~. 
explorado:r:es do j<!_go a. con~r~ur bep'?s ediflClOS, dota<!os da~ . 
melhores mstallaçoes, fazendo o pobciamento para ma1?r. sde ·
~n~a das pessoas que frequen,tem. essas casas, p.rohUnn _o 
nellàs· .a entrada de menores, etc . .. · .. . . ~. . 

_. O SR. ZoROASTRO 1\.r.VARENGA ~ E fazendo desaparecer o 
jogo olan(jestino da classe oper,Aria, que é talvez o mai~ pre;., 
jU:diêial. . . · 
. O S:it. 'ALvARo ~APTISTA ~'E' .Justamente ·a· que menOs •· · 
joga ... :, . , . .. . . . ·•· . . . . .·. 
'· · ' ·o SR. Zol:l@.STRo ALVARENGA ~ V; Ex, não conhece -"' 
J<>go do bicho: · . .• . . . .. . . . · · •. . 
. - o· Sa: .. AI.vMí.o'·BAPT!STA -·Não eorihwo jogo nenhum, ma~ 
pósso affirm~:r · a Y. Ex.,: que :é niq ogo entre .capitalistas que · .· 
se perd~m ·as grandes fortunas~, · .. · . . 

O SR. ZoROAS'I'Ro ALVAREÍ)mA ~ Tenho, como medico · el1-
nico; _visro. clientes. não di.spó,rem. ae .dinheiro para eomprar. e· .. ·. 
çusteàr a ·dieta; mas o : ter'exn ã farta para Jogar . .· . : , 
•. . :Q S& .AzEVEDO SODRÉ ~ 'Pofl outro lado; uma vez' Iicen-. 
dados, os casinos e clubs, no· intu•ito de au.gmeni.tar a ·c:lien.._ 
_téla; promoye~ão melhorarrieritos lo!}aes, rriultil}líearão attra
~livos e diversões de toda a sorte, ·o 'que tudo contribuirá 'para 

'• maior aprazimento dáqulelles que Vão concorrer com . uma 
.p(lquena quota para um fim altamente humanitario:· . .. ·• 

. Não rêeahindo o imposto sobre os ban,que-iros e proprie-' 
t.ariôs de casinos nenhum interesse terão elles em· lesar · o 
flsco: ao contrario - hij.o de facilitar a respectiva· arrecada
ção. Esta, de- resto, é simples e de facil fiscalização: basta para . 
isso que se n.ão permittam apostas sob palavra e bem assim as 
quo_ não tenham o seu valor real · visivelmente representado 
por meio de fichas. Estas. rubricadas pelo fiscal, s6 serão 
validas no dia e na. ses~lo diurna ou nocturna parâ que forem· . -j 
vendidas. devendo ser x-esgatadas ao . findar :cada séssão .. : 
o trabalho do ,fiscal se.· limitará. a rubricai' os· talões .. de fi- ·-{ •.. 
chas, 1l exigir .-Que; por .meio dê carii~OS, ·Se-jam ~ssignaladafl 

' a· data e a sessão em que terão curso, 'a ,verificar a cor~espon.-: · 
qeruiia ·entre as fichas .vendidas ::e· ás·r~sgatâd~s. '.·ê • a' presidir;:..::.· 
a · inutilização destas; ·:por maíáv : qu_e sêja: b;,'movin;íentó do ,; ·~·. 
jÇ>go, um só "fiscEtl poderá desempenhar folgádâmente ··essa tà~ . · 

·-·- ·-. -:·:_·.- ··:·--. 
:.· .. . .. _.~-

·:-r 

.·+ .• 

t-·. 
• I ~- · ' 
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r:-efa, ao passo qué . no regim!3n dos 15 o/'~, serão necessarios 
tres, quatro ou mais. fiscaes · pal.·a os. grandes estabelecimentos · 

·· eom varias. salas funccionando ao mesmo tempo. 
Permitta a Camara que eu insista sobre esta. vantagem · 

incontestavel, ·indiscutivel que promana da .. fãcil'idade da fis-
calização e do nenhum i.literesse. na fraude · por parte dos fis:.$· 
calizados~ Não serão os banqueiros e proprietarios de casino.s·. · 
qUe pagarão c:i imposto; este nada affectará aos seus lucros, e 
as maiores des:pezas a que estarão elles obr-igados serão so
b~jamente com:pensadas pelo augmento pxogressiYo da eli.el\-
tella. . ·•· · · · · · · · · · 
. . E' sobre Os jogadores que vae -incidir o ·novo tributq; mas' 
üo~o d~ve . ~er cobrado por oecasião do res~te dás· fichas. ao 
f im de cada sessão, na grande n'laioria dos c.a.sos será pago -por· 
aqu~lles qu'é, .bafeJados peJa fortuna, sahem com a:s algibeira·s . 
cbezas. : ·· · · . · · · 

_o SR. ZoRo • .-.sTRo A.L~'AR"E":~·GA · -:-· E o · inlposto, sobre - a 
renda. . · · . · · . · · . 

0 SR. AzEVEDO SODRÉ - .Ora, O jogador que ganha., é via .. 
àe regra.. generoso e, certo,. não se · furtará ao .. desconto . mo._ ' 
õico .de 2 %". sobre as quantias que va.e receb(Olr, mormente 
lemhrando,_.se doe "f.iin · beniemerito, reservado a essa pequena · 

·contribuição. . · . · . · .. . 
Convém ainda: assignalar·. que· o· imposto de 2 %· , consi-

gnado no. in eu pro,iecto. em ·s!lbstituição do · de .15 o/o .·(la l~i .. 
vigente, é muitiSsimo mais. conforme -ás normas já consa- · .. ·· .. 
gradas da nossa. legislação tributaria, visto :como ~óde ser 
perfeitamente comparado. ao imposto de 5 o/o e .de 10 %' ·co- ·. 
brado pelo fisco sobre os premios ·distribuídos por sorte'ios; e, · 
ao sello exig-ido :pelo Es'tado nos bilhetes de loteria. . . · 

· NãCI insistirei màis sobre ·o assumpt.o. Sr . .i>.resi"dentei dei- ·· ·· 
xando mesmo propositalmente de-. me referir- a: outras provi
dencias constant~ do projecto. por miin elaborndo'; mantelihêi; 
entretanto, o pi•opo$ito de v~tar ·à '.P..stà tribuna para, em· 

. temio, elucidai-as; caso a Camara dos Srs. Deputados queira 
mais. uma · vez · distinguir-me. · estudando. discutindo~ emen-· .. 
à ando. corrigindo ·~ · proposta que l1ci.ie tenho .a honra de .. sub- . 
metter {t sua esclarecida apreciação. 

· Reconhe(}o e eonfesl'io a minha absoluta incompetencia · 
nesta materia, n:i~is da alçada dos especialistas . em questries· • 
tinanceiras (nlí.o apoiado.~~:· e si . della. ousei · tímido abeirar- . 
JT!e. ·!oi tão s6mente movido pelo ~grande empe~ho, pelo ardente - ·· 
ceseJo de ver, quanto antes, reallzada a obra. ao saneamento· do 
nosso interlanà, pela qual venho :pugnando, desde que -entrei . 
para esta. Ca.sa • . · . 
. · 0 SR. ZoROASTRO .A.LVAtp;:NGA . -· . Com o maior bl"ilhan- . · 

llsmo. . . . . . ·.. . : . . : . . 
·- . ·,O . Sa .. AzEVEDo. $onRÉ ~ : Representante · . de . ::uin . Estado· ~. . , . 

. · ~utx: ora saudave]' e. prospero .em·.todos os seus r ecantos.' hoje 
auramente · ;provado .. por doenças · .evitav:eis :,e . uriia; ipsalubri- . · 

. da de , removivel, de ·.um .Estado .:que · possúe. · 3.· beira do grande· ... ·. . . . ' .. 
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. 'mercado,. immenso estendal de ·ter!'la. ,Uberrima, facilm'ente 
aiToteavel, antigo centro de vida ·intensa, de copiosas roesses, 
t.ransmudado hoje cn?. vastissimf.t necro:ç>ole, não es~orec~rei,· 
nem quedarei tr_anqulllo um só instante, emquanto na~ me for 
dada a .fortuna de ver claramente esboçada no horizonte, a 
aurora promissora da sua redemr,.c~o sanitaria. (Muito bem; 
muito bem. O orador é cumprimentado.) 

· :vou a mesa e é lido um pr<>jecto do Sr. Azevedo Sóilré· .• 
o Sr. Presidente ..:_ 'o projecto fica sobre a mesa até" ul-1 

tcri()r deliberação. 
Cl Sr . . Ribeiro Junqueira ( .. ) - Sr • . Presidente, ampa·~ 

rado pela ·asignatura de illustres collegas meus,- representan-. 
tes_.das bancadas ba-hiana e · mineira, .tenho a honra de sub-' 
mettér á. consideração 'à a Camara· um proj ecto de -1ei, que 

. reputo ·d-e ~!ta importànci~ para o ·desenvolvimento do nosso 
paiz. .1': . . ' • 

· · · ·V. Ex;, ·. que 'já foi Pre-sidente do Estado que repr-esen_. 
. ta.mos 'nes-ta Casa, bem.-conheee a6 inenarraveis riquezas do 

norte . mineiro, e que alli jazem á . espera da accão fecunda . . 
·· do esforco humano, ·p-ara as transformar em utilidades á .hu-

manidade·. · /. . · . . 
· ·.O .projecto ·que ag'ó:ra. submetto á ~onsidera<;ão da Ca
·mara dos Deputados não r-epresenta :uma . idéa ,nova.· Ha an.:... 
nos foi eHa leViada ao conhecimento. dr Governo, em fórma 
di-,, requerimentDs de interessados. ·Leac.n-· então que eu : ~era. 
da· bancadâ do · meu Estado; é Presidente da C<>mmissão de · 
Fin,aneàs, ·tive opportun:id.ade; . cão só :pela convicção pro-

. , funda da_ grande ya.nt-agem de5:te projecto. como ·ta!nbem mo-· 
.vido por instanci11s do governo do meu ,Estado, tie ~penhar 
·o max;inio ·. eSforço pará que · .essa idéa foS~Se transformada em 
·reali-dade. Posso mesmo adeàntar á O amara que todas ·as ·ré:-
paxtições ·. comp'etente5 . deram en;tão -par-ec.er f avoravel . 'a()l . 
referido: projecto. ... . . . : . ·.· - . : . . ·. _ . . . .. ' . . 

· · Motivos _ -de forca: maior, -porém, não IJermittiram que ·o · 
_Governo ·de ·então ·def<Jrisse· o . pedido que lhe era feito; De- . 

. : pMs · disso, ' o· Congresso, · em lel'·:e±préssa; ·. prohibia· . ó ·.Poder ' 
E-xecutivo de fazer concessões ·-para -estraoos de ferro, e é IJOi' 

·.· essa razão ·.que venho hoje trazer ' a .e.·ebate o :assu:tnpto ' eerto 
; de ;que o JÚ'ojecto {lncontrará éco. ·e. t erá a" appr.ovação · un·a..;; 
nirrie · dos meus coHegas; · . . · · .. · · ·· 
· . Quando essa. idéa :.foi aqui. a.ventS~da, o pedido para a 

· con~tr-qcção dessa ·estrada de ferro era para ser f.eita nos 
.moldes da lei n. 1. i26, , que. .tem- sido grandemente desvir,

. ·, . .tuada, 'Tesp.ltando dahL graves .· prejuizos ás finan~as . brasi'-
. Ieiras. ~. .. , · · ·· ·· :: · .. ·. ·. · · ·: .:· ·.. · - · · · 

~ . -:. ··.:· ' ~-0 projecto, ,:pbrém, deixo= .j)or completo de ' par~ o ·regi
' . m.en ·dessa I.ei venho prop·Qr a · .:realização de . melhora:meiitDS· 

. ·: .: d~ .'grand~ Impqrtancia, . s~m_:.:pnus :para.-0 . Thesouro. E :estou 

. , -

. ·. ' . 

,.;·:_ i.·· ..•. 
.. . . ~ ~ .... . .•. . ·: ' · ... _-. __ .. _:.--:,...·. ~:~: · ;_ ~ _: · . . · . ·.-_ .. : ~ .. ;~ ·· : -:~ . . .. · .. '1 ·'·· :_ ·:·: -~~-- . . - . 

·:·. ;· ~:'(") Nãc( foi>r.evisto "p_elt>.ora.dor. · :. · · • • • . · • •• • •• 1 .• 

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

: _ .~ ·. · . . ·. . ·:/_ . . . ··~ ·:':. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 14:33+ Página48 de 75 

convencido, Sr. Pre~idente, que apezar dessa condicional, o 
, cmprehendimento será levado· a effeito, taes as vantagens que . 

ôrferecem as zonas que a referida· estrada de ferro vae per- ' 
correr. ·· 

O meu projecto se desdobra em tres partes dis.tinctas. 
Uma dellas permitte que· o Governo contracte a construcção 
<las obras do porto ·em Bahia Cabralia, no Estado da Bahia, · 
dotando-o com a apparelhagem · n.ece.ssaria a ser um bom 
porto ele embarque e desembarque. 

A outra permitte a construcção -de uma estrada de férro 
á tra~cão elec.trica, desse por·to até p·enha de França, no mu
nícipio de S. João Bapt.ista, em Minas. Essa estrada de ferro, 
Sr. Presidente, como é autorizada, percorre terras uberrimas 
do\\) E::rtados da Bahia € de, Minas. •l 

O SR. MANOEL FuLGENcr,p - Temos todos os elementos 
de ·riqueza alJLq Fàltam-nos as vias de· communicacão. 

O SR. RIBEIRo JuN.QUEIRA - Na Bahia, Sr. Presidente, 
-atravessa uma baixada important e, de extraor·diilaria . ri
queza,. em ,madeiras e de uma já hoje .grande producção de 
cacáo. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUElRA - Depois, entrando em Minas -e 
seguindo o valle do Jequitinhonha, atravessa ta;mbem terras 
de grand~ ferti'lida:de, -e,- como muito -bem aparteou o. meu 
illmstre collega d;e bancada, de uma grande riqueza em mi.:.
nerios, riqueza tamanha, Sr. Presidente, que os estudos dos 
minerios feitos e·rn uma daquellas zonas demonstram um 
teor de 68 a 70%, ·e essas riquezas, como diss·e no principio, 
alli jazem inexploradas, principalmente pela faJlta de- meios 
de ·transporte, que permittam á acção humana arrancai-a da 
terra e leval-as aos mercados consumidores. 

Para ·a constru-cção dessa estrada de ferro, que deve ·ter 
uma extensão de cerca de 560 kilometros. os unicos favores 
que proponho se concedam aos interessados são os seguintes: 
.1•, o direito de desapropriação por utilidade :publica; 2°, 
isenção dos direitos de. importação para o material destinado 
ú construcoão da estrai.la; 3°, D direito de aproveitament() das 
quédM dagua dos rios Jeque.tinhonha e de outros rios publi
.:os federaes, para que a empreza possa se utilizar da tracoão 
electrica. 

Desses favores, os dous primeiros, já são c'onced·idos a 
todàs as estradas de ferro cujas empresas os requererem. 
Basta dizer q~ue ainda ha pouco tempo, o Guverno concedeu (~ 
Itabira isenoão d,os direitos p'elo prazo de 60 annos e corre 
QS tramites no Congresso Nacional uma lei permittindo que. 
este favor se torne extensivo a todas as estradas de ferro, a 
todas as em prezas que qeiram explorar "a mesma industria 
que n.. ILabira vae explorar. 
- A 'l)l'incipal concessão, por conseguinte, e que disvirtua ~ 
do que nós temos feito até hoje é a. da aproveitamento dias 
(j!Uédas dagua do rio Jequitinhonha e outros tributari!)s .seus, 
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rios considerad.os federaes, par'a que a' estrada possa ser mo
vida pela energia resultánte dessas .quedas dagua. Para com
pensar, porém, essé. favor feito pelos poderes publicos áquel
. les que quizercm organizar essa estrada de ferro, estabelece 
vantagens ·de grande v~lia, ·destaeando-se entre ellas a constru
cção do porto é da estrada, que só elles veem concorrer.- -para a 
explorat;ão .de uma das mais vastas e rioas zonas do Bra.:. 
sil. (Apoiados . ) . .. 

Além d•isso, estabeleci outras condições das .q;u.aes peço 
'licença para destacar desde já as seguintes, que constam dos 
numeras 3, 4 e 5 d.o art. zo do prç)j'ecto que .ora apresento •. 
Sã9 ellas : · 

3) a manter· tima usina com fornos altos _para a 
producção de ferro e aço com capacidade ·para traba.: 
lhar-p'elo menos 5 'o/o (cinco) do minerio a ser trans-
portado pela estrada; . · 

4) a montar uma usina cGm machinismos aper-· 
feiçoados para a laminação do ferro e aço, produção 
de trilhos, vigas, chapas, etc.; 

. 5') a facilitar a montagem. de pequenas fabricas, 
nas ·imediações da estrada, para todos os artefactos de 
ferro e aç.o, pr.oporcionando, durante tres aUJJ.os, lá~ 
que se fundareq_1 nos 10 primeiros annos a contar da 
termin.acãOo das obras da estrada, energia electrica pelo . 
preço da producção e transp()rte pelo nreÇo do custo. 

Y. Ex. , cómprehende, Sr . • Presidente, que, uma ve.z que 
se r.a-eillte o desen.'Vo'lvimebto das pequenas· ~ndusa-ias tlei 
:ferro e aço a margem dessa' estrada de ferro, fornecendo-lhes 
en.ergia electr íca pelo ·preço da produccão, e o transporte pelo . 
1p-reço do custo, terenú:>s oons~guido a implantação :déssas in- · 
dustrias, as quaes, depois, serão gran<:OOs tributarias ·da rique-
za da estrada de ferro. . 

Além disso, ·d'ou tàmbem outra obrigação · ao ooncessiona~ 
rio - ·a creação e roanuténcão, .depois de ínstallad-as e em 
funccionamento - as usinas, a e uma escola ' de aprendizagem 
de ·metallurgiã e mecanica. . · 

. Estabeleci, tambem, no prolecto a obrigacãiQ .da funda
ção de uma usina com capacidade para trabalhar, pelo· menos, 
5 'o/o do minerio a ser transportado pelas estradàs de ferro, 
isso dentro dos limites estabelecidos pela recente lei mineira, 
para permittir a exportação do· minerio extrah.ido naquelle E s
tado com um imposto rasoavel, não com o imposto pi:'oh~i-

, tivo com que 'Mlnas tax-ou 0 ro.inerio para a sua e:xportação, 
. quando não se dê tan:ibem a fundação, no · proprio Estado, de 
usinas tran.formadoras desse minerio; m~s, ap.plaudindo de 

. coracão, esse dispositivo da lei mineira,• devo. entretanto re
conneoor que 3: in.dustriª do ferr.o em todo e qualquer paiz 
comeca . sempre pelá exportação do mínerio e depois então, 
com o evolmr dos tempos, vão.-·se fundando fornos e eomecando' 
-ia transformação do proprio ferro- no logar de sua extracção . ." ' . . . 
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Com essas ligeitas informacões que visam apenas cha .... 
mar a attencão dos meus collegas para o projecto que vae ser 
submctLido á consíder·aoã'o dos mesm!)s, devo dizer, Sr . Pre-

. sidente, . que a estrada de ferro é de tão grande importancia 
que, o Presidente do meu Estado em uina das suas· br ilhantes 
mensagens dirigü,i'as ao Co~o-resso Mineiro mostrou que, .a 
evolw;ão ·do problema economico do norte . de Minas depen4-ia . 
da co~strucção de uma estrada que ligasse Minas ao mar, pelO: 
vale d0 Jequetinhonha procurando assim approximar· os pro-; 
duetos que aq:uella zona é ·capaz de produzir ao porto de em-' 
barque e por conseguinte, facilitando-lhe a· exportação. 

O SR. ~oEL Ft:"LGENCio--Apoia&o; só precisamos desse 
recurso. 

() SR. RIBEIRO JUNQUBIHA - Sr. Presidente ao · encerrar 
·essas ligeiras observações eu não me furto ao· prazc11 ce ler, · 

·· ao.s Srs. Deputados um .topico de . um parecer dado á Camara,., 
já S1~ vão muitos annos, pelos então Deputados .Jun.queíra 
A;rrfs, Alberto Torres e outros membros de u ma ~ommissãQ 
cncarreg::tda de dar parecer !::O.!ll'e estradas de ferro. 

Disseram essas grandt>..s auLoridadés no . pa't'ec-er o se~ 
gninte: 

eSi houvesse des?.j0 sit~('.ero d,e encontrar um portO 
para libertar o centro de :M'inas da oppressão que o deí'
a1enta, o d'e Santa Cruz (Bahia Cabalia) a que se ligam 
as príméiras r ecordacões do paiz, ·se apre~entaria, na
turalment e, co~o o mais propício, enseada. profunda, 
barra aceessivel a navi os. àe . todos os calao os, etc _» 

A:>sim chamnndo a atte.nc;ão dos .Srs. Dep'.lt.adoil para o 
pro-~ecto que ora submetto á Oamara, estou certo que as cOm-' 
missões de Obras Publicas e· Finanças a -Qille dev·e ser affeeto 
o as.<~umpto darão o andamento rapido de que carece e t enho ; 
confiança no alto espiri t.n e no grande criter io d-e t odos os 
seus mP-mbros que teem por escop0 principal o desenvolv i
mento do pah: que, nos desejamos sempre ver prosperro. e 
feliz. (Mu.ito bem; muito bem. O orador é mttito cumprimen -
tado .) " · 

. Vem á Mesa e · é lido um projecto do Sr. Ribeiro Jun
queira e <Jutros. 

O Sr. Presidente·_ O projeeto fica sobre a mesa até ul
terior <leliberac.ão. 

· O ·sr. Presidente - Não ha mais oradores insoriptos. 
Si mais nenhum dos Srs. Deputados quer 1,1sar ·da palavra. 

na hora destinada ao~ expediente, vae se passar ó ordem· do 
-dia. (Pausa. ) · ' · 

Comparecem mais <>s Srs. Arthur Collares Moreira Ft:" ~ 
lL~ Pacl1eco, Andrade Bezerra, Souza Cas.tro, Abel Chermont~ 

.. 
fi• 
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, Bento Miranda, Chermont de Miranda, Luiz Domingues, Pi..; 
rcs Rebello, José Barreto, João Cabral, .Armando Burlama.
qui, Thomaz Accioly, Ilàefonso Albano José Augusto, Alberto 
Maranhão, Affonso Barrata, Oscar Soares, Solon d.e Lucena,. 
João Elysio, Correia de Bdtto; Alexandrino <la !:tocha, Aus
t:regesilo, Aristarcho Lopes, Octavio Mangabeira, Pires de 
Carvalho, Mario Hermes, Pacheco Mendes, João Mangabeira, 
Arlindo Leone, Eugenio Tourinho, Manuel Monj.ardim, Nica
nor ão Nascimento, Salles Filho, M~ndes Tavares, Vicente ,pi
ragibe, Lengruber Filho, Macedo Soares, Themistoeles de Al
meida, José de Moraes, Verissimo de Mell~ Herculano Cesar, 
:Francisco Va;lladares, Gomes, Lima, Josino de Araujo, Raul 
Sá, . Va.ldomiro de Magalhães, Alaor Prata, Vaz . de Mello 
Salles Junior, Cilicinato Braga, Barros Penteado, Ce8al.' Ver
gueiro, Eloy Chaves, · Sampaio Vidal, Rodrigues A!ves Filho; 
Arnolpbo Az-evedo, .Pereira de Oliveira, Celso Bayma, João 
Simplicio, Carlos Penafiel e Domingos· Mescarenhas. {63.} . . 
· · Deixam de comparecer os Srs. Juvenal Lamartine, An

niba:l Toledo, MoJ).teiro de Souza, Antonio Nogueira, Hercula-
no Parga, Agrippi_DQ_Azevedo, Hermino Barroso, Thomaz Ca- . I 
valcanti, Antonio Vicente, Gervasio Fioravante, Pedro Cor
l·êa, Natalicio · Camboim, Alfredo de Maya, Miguel Palmeira, 
Mendonça Martins, Manoel Nobre. Pedro Ll:ago, Lauro Villas 
Boas, Castro Rebello, Ubaldino de Assis, Arlindo Fragoso, 
Torquato Moreira, Rodrigues Lima, Ubaldo Ramalh-ete. Octa.;,. · 
vio da Rocha Miranda, Azurém Furtado, Aristides Caí:re, No-r 
rival de Freitas, José Tolentino, João Guimarães, Ramiro 
Braga, Francisco ·Marco.ndes, Raul Fernandes, Teixeira Bran
_dão, .. AJ.bertino Drummond, Matta Machado, .. Silveira Brum, 
Antonio Carlos, Emílio. Jardim. Americo Lopes, Senna Figuei-
redo, Landulpho de Magalhães, Lamounier Godofredo, Mo
r·eira Brandão, RonGrato Alves,. Camillo Prates, Raul Car
doso, Garlos. Garcia, Marcolino Barreto, Prudente de· Moraes 
Filho, Veiga· Miranda, João de Faria, Pedro :Costa; Manoel 
.Villaboim, Ramos Caiado, A.Yres da.Silva, Tullo Jayme,· Sev.e
riano Marques, Costa Marq:ues, Luiz Xavier, Abdon BapUsta. 
Gomerciiido Ribas, Evariste Amaral, Augusto Pestana,. Alci
aes Maya, Nabuco de Gouvêa, Flores dá Cunha .e. Barbosa 
Gonçalves (68) . · 

ô Sr. Presidente - A lista de presença accusa o oompa-' 
cimento de 140 Srs. ~putados. 
. . Vae, se ].Jroceder á votação das :materias que se ach<i.in 
sobre a mesa .. 

_ Peço aos nobres Deputados que occupem as suas cadeiras. 
· ;(Pansa. ) . . •··· . · ' . _c . • · · 

, . O Sr. Andrade Bezena (pela ~rdem) Úqu~r e obtem dis
. pensa de imJ;Jressão das redacções finaes dos projectos nume
. ros· 225 B, 260 B , 29U B, 344 A, e 366 B, de· i920, afim . .de 

serem immediatamente votadas. 
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São s.uccessivamente lidas, sem observações, approvadas 
a:; :;cguintes 

HEDACÇÕES 

N • 225 B ____, 1920 

Il.eet'íacçílo final ela e-menda ao woiecto do Senado, n. 225, ae 
1920, l[Ue auto7'iza o Governo a construir ou. a adquirir 
edi{icios para séãe das legações e emba:i:J;adas da Brasil 
no exte1•ior 

.~ 

O Congresso Nacional decreta: 
'Artigo unico. Fi~a o Presidente da Republica autorizado 

a adquirir edificios para. as nossas embaixadas e legações no'l 
p~izes es~ra~eiros, ab~in~ para. esse fim os necessarios cre
d_I~s, ate a 1mportal"!c1a ~e- mil .contos, .ouro, em cada. exer-
CI<' lO~ revogadas ~s d1spos1çoes em contrario.. . 
. Sala das Commissões, 29 de setembro de 1920.: ,.... D.eo-

3 dato Ma~o.:. - Prado Lopes. ,__ Dorval Porto . . 

N. 260 B- 1920 
-;. 

Rr.:dacção fi'nal do projecto n. 260, de 1.920, que abre· (} c~'edito 
supplem.entm· de 56.:950$, á verba 18•, do . orÇamento 4a 
Fazenda do cb?'rente e:cercicio 1 

O Congresso Nacional decreta: 
· Art. Lo Fi~a o Presidente .da Republica ~i.ltorizado. a. 

aln·ir, pelo -Ministerio da :Fazenda, o Qredito de 66:950$, sup
;plementar á verba 18 ... , « Alfandegas », consignação « Despezas 
imprevistas» , do .OI:'Çamento ·em vi.gor, 'credito destinado, a:os 
reparos inadiaveis de que necessitam as lanchas Roberto, Im
cema, ~menta, !DT, BulhÕ'es e Itapenia. do -servico da fiscali
zação da Alfa'nd'ega de Santos. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições- em: contrario. 
Sala das 'Cornmissões, 29· de setembro de 19120. - _IJ)eo.dato 

2'11aia. - Prado Lopes. - Dor.val Porto. 

R~áac.ção final do proj'ecto n. ~90, de 19~·o,. que considera 'de 
utilidade tJUb.lica ,a Ac~mia. de Commercio de Juiz de 
F6ra • 

b Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' considerada instituição.· de milidade pu

blica a Academia. de .CommerciC> de. Juiz de Fóra; ·revogadas 
as di~posições em contrario. · · · 

Sala das . Commissões, 2'9' de setemtiro. do 1920.- ,.-- Deo~ 
'clatu ·Maia. ,....:.· Prado Lopes . .. Dpryol. ~or.to. 
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N. 3á4 A ~ 1920 
Rcdacçao fi·Jzal do p1•ojecto n. 344, de ·1920, que abre o _credito 

· especial de_ 28 ;761$259, para pagam:ento de yrati-ficar;ão 
a-;-docentes . c p1•eparador~s da .• Escola Milita1~ · 

O Congresso :NO:cional ·decreta: 
Àrt. · 1.. Fica n Poder ExecutiV:o autorizado a abrir, pelo 

Mimsterio da Guerra, o credito esp(lcial .de ,28 :76!$259, para 
occorrer ao pagamento de gratificações aOs docentes e a dou<J 
preparadores da Escola Militar, que regeram turmas supple
menf.arcs,. em. dom; pe.riodos lectivc-s do anno proximo findo. 

·· Art. 2.• · nevcgam-ee as dispo~ioões em contrario. 
· S~la das Coromi~sões, · 29 ·de setembro de i920. ,...... Deo..o 

. dato Maia; .- Prado Lopes. - Dórval· Porto. 

N'. 366 A - 1920 
B'.!dacção final do 1n·ojecto n. 366, de -19iQ, que cl'êa o cargo. 

· de_ ·~nae'T}kei,·o · a1·c{titecto, -no Escriptorio. de \Obrns do 
1111msterto rta J'f!stít;a · ~·- . 
O Congresso Nacional decreta= 
Art.-. L· Fica ereado o cargo de engenheiro-architect.o no 

· Escriptorío de Obras do .Ministerio da Justiça ·e Negocios/In- ·· 
teriores, com -cs vencimentos de 12:000$ por anno, divididos 
~m 8:000$ de ordenado e 4:000$ de gratificacã(), de,vendo ser 
aproveitado p~ra seu -P!'Ovimento um addido que reuna as. 
necessarias condições -de capacidade technica. . 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 29 de setel:nbro de 1920. - 1Jeo-

do.to .J.llaict. - Prado . .Lopes • .,.._._ Dorval Porto. · · 

· O Sr. P.residente - Os projectos vão ao Senado. :Vão ser 
considerados objectos de deliberação dois prójectôs. 

·São successivamente lid()s ;e considerados ob,i'ecto de de
libera'ção o~ seguintes 

PROJEcTOS 

N. U4- 1.920 
Conéf!de 1n•it•i,fegio para um porto de ·mo.r na- 6ahia CabmUa. 

. ' 
·Considerando que a projectada: Estrada ~e Fel'ro Ele..,. · 

etrica da B'ahia Cabl','alia, no Estado, da Bahia, ao muri.icipio · · 
de São .João Baptista no Estado 4e Minas, atravessando zonas 
importantíssimas dos -dous EstaQos Minas e ·Bahià. hoje abso
lutamente desprovidas de meios de communieacão abrii'á· para ·. · 
estas abandonadas zonas . uma era de prosperidade· e desen
volvime:nto . proporcionando :aos .. a~ieulto~.es . meios seguros, ·. 
J;api.dos e . baratos. para a· cqnducçao dos.· seus: productos aos 
m~reados· ~onsumido.res; · 

· ... 

/ 
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Consiclerando que a zona «Norte MiueiraD> ·atravessada pela 
cslrada proje·c.tada é riquíssima em mineraes (ouro, diaman
te.:; c: outras pedras pr;e(1íosas), que não podem ser actual
mPnte '~xploradas economicamente, pot• falta de meios de 
tr.ansporte para os pesudos madhinismos necessarios ao seu 
desenvolvjmento, esta estrada abrirá para . estas · indus.lrias 
uma nova. era .de actividadée expansão; . 

Considerando que as terras desta zona ~Norte .. Mineira» 
.. são fertilissimas e muito apropriadas á ~ultura de algodão, 

cereaes, criação ·de gado, etc.. que actualmente não podem ser 
exploradas porque . os meios de t.t"ansporte de. qu~ di~õe. 
absorvem todo o valor dos produotos; 

Considerando que a zona «Sul-Bahiana» atrave·ssada, é 
riquíssima em madeiras e muito ·apropriada .para a ·cultura 
de cacau, que · aotualmente é levado : a B elmorite e Cannavie.i
ras em primitiva ·pirogas com uma .despe.za excessiva e sem 
segurança alguma para o lavrador, e. que tanto a e:xPortacão 
de madeiras como a de .cacau, será enormemente beneficiada 
pela construcção dessa estrada e porto Q.e embarque, e terã() 
em consequencia um grande' .desenvolvimento; 

Cons'idcrando que o · aproveitamêto da foroa hydraulica. 
do Rio .Jequitinhonha, ~onvertida em energia ele<.>~trica, e for..., 
neciàa a preço commodo muito contribuirá para o desenvol

. vimento ê!estas zonas, çriando industrias novas que sem ,es
tradaos de ferro e força motora ·barata não podem medrar· o 
auxiliando ó desenvilvimento da lavoura; 

Considerando que o projecto ·em seu conjunto tem · iodos 
os f:act.Qres para tornar-se, logo - após a · conclusão de suás 
obras, não s6 um elemento de progresso no· desenvolvimento 
•la agricultura, cultivo de cereaes, · canna., café, algodão, etc., 
creação de gado vac-eum, suín-o, cavallar, etc., em uma zona 
maior de que.- aigqns Estados. da União, como tamhem pela 
sua posh;ão excepcional, dispõe de elementos para estabelecer 
entr~ mís a industria siderurgiea, tanto para fundar a indus..., 
tria· l\olelallurgic,a ~aciona], produzindo trilhos, vigas, chapas, 
Larras, etr;. , e todos os arteractos de ferro e aço, como para 
facilitar a eÃj)Ortação d.e minerio bru,to emquanw não fôr 
nrmemente c-stabeleddo aqui a "Industr'ia .Metallurgiea, pois 
tem a seu fa,·or ,para esses fins, a força hydro-electrica. em 
grande abundancia,. um porto de mar para fazer .. a exporta
ção dos pr.oduct.os da lavoura, da criação, da mineração, é a. 
importaeãc dos generos e implementos neoessal'ios á Mtm, 
onde. sem grande dispendio navios trans-atlanticos, calando 
<l-ez metros, podem atrac.ar: uma declividade continua Da.I':ll 
o porto de embarque que facilito muito· a exportação; e .. d~ 

~-

positos de minerio.conte-ndo de 68 % .até.70 %· de .fê,rro me.;.·. 
taUico puro em um·a · distancia ·de cerca de 540 "kilometros . do • 
mar; . · . ·:. · ·: · ~r :~' { ... ,;,i&~· 

Considerando que os estudos . procedidos ·Ultimamente 
confirmam in totum ás· opiniões de abalizados : engenh·eiros 
úomo .o. J)r, Del....:.Vecchio, major Salvador Pires de . carvalho, 
~arrin.ga, Dr. André Rebouças e 9.utros, que a é~ada da 
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Bàhia Cabralia é abrigada dos ventos pelos racifas e dispõe 
·de pr:ofundidade qu~ offerece ancoragem aos maiores navios 
trans-atlatit:-os, o que a disposição dos recifes ao sul da en
seada da Coroa Vermelha favorece excepcionalmente quaes
quer obras para um futuro pbrto de pl"imeira ordem __,_ a 
projec.tada esta!(ão maritima, com o desenvolvimento da agri
cultura, criaçá<l, mineracão e demais industria, se constituirá. 
em brev~ tempo o emporiQ commercial do norte de Minas -e 

. Sul da Bahia, por ser o porto natural para sua exportacão e 
- importação, e satisfaa: uma antiga e justa.aspiração do Estado 

de Minas; 
Considerando que a. estação Marítima. é parte integrante 

da linha ferrea e que seu apparelhamento para carga e des-. 
oarg;:t é condioão essencial para seu funccioname~to eco-
nomleo; , • 

Considerando que · a energia el'ectrica gerada por força 
hydrauliea em condições ·favoraveis, .é hoje. um dos factores 
principaes de uráa tracção econornica; · -

· Considerando que é dever do· legislador de procurar os 
meios neeessarios ao impulsionamento do progresso do . paiz. 
submetto á eonsideràção da. Camara, o seguinte 

; PROJEm'O 

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

ceder, .sem ónus . para o Thescuro, a· · Garlos Schmidt, · ou . á 
empreza-pelo mesmo organizada: · 

l.t) priyilegio para ~ ·canstrucção, uso e · goso, mediante a ' 
cobrança de taxas préviamente fixadas. e~revisiveis de 1.0 em 
·10 annos, de ú.m porto de mar, provido ca necessaria ~ppare
lhagein meeanica para carga e desgarea de minerios · e outros 
.productos, na bahia Cabralia, município de Porto seguro, no 
Estado da Bahia; · _ .· 

b) privilegio para a construcção, uso e goso ·de uma es
trada de ferro, traeção electrica, que partindo do porto reiro 
referido vá terminar nás jazidas de ferro, no Iogar denomi:.. 
nado Penha de FranQa, no município de S. JoãO Baptista, 
l!:stado de Minas Gerae~; · · .. · · _ 

c) o apro-..:eitamento, durante o ·prazo do privilegio, da. . 
força hydraulica do rio Jequitinhonha, no logar denóminad() 

·S. -sebastião de Salto Grande, p~endo captar a'S aguas no Es-
.- tado . de .Minas e instaUar a usina ger~do·ra de energia el~- · 

ctrica ·no.: Estàdó . da . Bahia -ou ·- logar mais cónyenien,te, · e . bém 
a.~sim o das. forças bydraulicas dos rios Arassuahy, Itamaran- . 
d~ba. e: outros·trib~tarios do· Jequitinhonha, qtie se encontrarem .. · 
ná! Pl'OXiinida~es das jazidas. · · ·. . . ·· . , · 
·· ·:Art. ·2. • o ·concessionariô· se .obrigará: · · 

. . :to, : a apresentar os estudos para · ·a eonsiru~ã~ · ((~ . estrada· 
de ferro, em secções nup.ea menores de 1ô0 ·kilpmetros, em i2, · 

c-vol. vm . · · " ·· 

_, 
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' 
. 2Ik, 30, "36 e 42· mezes e a LOmpletar a .con•trucçã.q da-estrada 
nO prazo de SéÍS ailnos, a contar do registro da cóncessão pelo 
Tribunal de Contar:;; · · · 

2°, a apresentar os estudos para as obras ao po:rto e re
spectiva apparelhagem dentrq do prazo de 36 mezes e a ter
minar a construêção, no _prazo de seí.s annos, a contar co re
gistro pelo Tribunal de Conta~. de pelo menos um terco das 
obras proj ectadas; · 

3D,. a_ montar úma usina com fornos altos para a produ
cção de ferro e aço, . com capacidade para trabalhar pelo· me
nos 05 !lo (cinco) do minerio a ser transportado ·pela es-
trada; _ ' 

4°: a montar uma usina com mach.inismos aperfeiçoados 
para a la_minação de ferro e aoo, produeção de trilhos, vigas, 
chapas, etc.; · -

5,, a facili'tar a montagem de pequenas fabrieasi. nas iJn,.. 
· mediações -da estrada, para todos os artefactos de ferro e a~o, 
proporcionando, durante tres annos, ás que se fundarem nos 
i O primeiros an:n(rs a contar da terminação das· obras da es
trada. energia electriea pe-lo preço da producção e transporte 
pelo pre~o do custo; · · · · · · 

6G, a crear e manter, depois de' installadas e em fun~cio~ , 
namento as usinas a que se referem os ns. 3 e 4, uma escola. 
de aprendisa'gem de metallurgia e mecanica; 

Art. 3. o O ccincessionario gosará; · 
1 o, do direito de desaprop)'Ülção, por utilidade P:Ublica, do·s 

terrenos e aguadas necessarios aos servicos -referidos nas let
tras a, b~ e c, do art. f• e ao estabelecimento das usinas metal..;. 
lurgieas; -

2°, da isencãc- de direitos de importação 'para consumo so
bre todos os machinismos e materiaes necêssarios á constru
cção. da estrada, ·.coristrucção e apparelhagem do porto e esta
belecimento das usinas e do custeio dos mesmos durante os 
primeiros 60 annos do privilegio. · 

Art. 4. o O privilegio a que se refere as Iettras a e õ, será. 
pelo prazo de 9·&· annos, a contar do~ registro pelo Tribunal de 
Cqntas, findos os quaes reverterão para o dominio. da União, 
em perfeito estaco· de conservação e sem indemnização al
guma, os bens constantes das Iettras a,- b, c, do. art. 1° e todos 
que lb..e fórem acce~orios, garanUda, a0 concessiori.ario, pre-
ferencia para o caso de arrendamento dos mesmos. , 

Sala das sessões, de setembro de 1920. -Ribeiro Jun-
qttei1·a. -l!.eitor de Souza. -c- Antero Botelh()-. _; -1. Manga
beira·, - Jfanoel Fttlgencio. - Ed(Jardo da Cunha • .........,.. F; Pao
UelliJ, ....:.,.. Go~nes Li:r:n~. -'- Silveita Brum . ._,_Raul Sd" - Val
domiro âe Magalhães. -F. BresstJ:M. ,..- Ltmdulpho de Maga~_ .. 
ZMes. ~.José Go-nçalves. -Fausto Ferraz. ·~ Zt>roastro·AZ
varenua. -Raul Alves. -Leoncio 'i;âJ:ião ... -' Eutú:nio Tou~ 
rinho .. -=José Marif-i. ~ A1'luw~. ~eo:ni.: ,.._..;E.: de·Meicm.it.a .• :.,..... 
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.SESSÃO EM 29 DE SETEMBRO DE 1.920 .9.9~ 

Pacheco M~~es. --:..Francisco Valladare$. - Odilon.âe An..: 
drade.- Jo:sé Alves.- Vaz de MeUo.- A.ugu.Sto. de Lima._...:; 
Seabra Filho. - Hercuta.no Oésar. -José Bonifacio. ~ MettQ 
Franco . - Leão_ V cllo3o_. .,......, Pires de .Carp__a'Lho .• : 

N. ti45 ...,.- 19-20 .. . 
Regula o {u1uio especial. p~ra custeio dó sanea~to âo in~erio~ 

. do Brasil· · · 
. . O .. CongressÓ Nacio~al. resolve: . 

Art . 1... O ·fundo espeCial para o custeio da prophylarià 
rural e das obra·s de sanerriento do interior do Brasil, a.- que 1 

~ refere o art .. 12 do decreto legislativo n. 3.987, de 2 de_ 
janeiro de 1920, se-rá -eonstituido. pelos seguintes reeur~os: 

. . a) o . productp do imposto de eon~mo sobre bebidas al
_coolicas distilladas, aguardenw· de qualquer especie, cognae:s 
e bebidas analogas; · · ~ · . · · 
. - . . bY o productp .da renda dos Iabor.atorios subordinados ao 
Ministerio da Justic.a e Neg-Ocios Interiores, exceptuada. a.. <lo 
Instituto Oswaldo Cruz; a qual continuará. a ser applicada no 
~u· des~nvolvimento; . · , . . .. 

_ . c) . o5 saldos verificados nas d1versas verbas do D?parta-
. m~rito, hem con:~:o o prodU,cto das, multas que não tiverem ap-
. pltcacão determtnada; · · . · · . · · 

. d) o producto da. venda do .seHo sanitario; 
e) o imposto de 2. ~ (dous por cento) sobre as quantia$ 

em giro nas salas de jogo dos . elubs e casino, que tenham 
sido licenciados na conformidade da. .present~ lei. · . 

Art. 2. o Fica autorizada a . emissão de sellos saaitarios, 
representando valores .de 50 a f.OOO :réis, e correspondendo a 
d9us typos diversos: · 

a) um, privativo das reparticões sanitarias, serv.irâ para 
retribuir o serviço de desinfecção feito em · objectos já usa- · 
dos que se destinam á venda; · · · ·· , 

b) . outro destinado aos preparados' pharmaceuticos ou in
dustriaes que tenham fins hygienicos ou therapeutioo8. · · 

§ 1. o Os livx:os, moveis, brinquedos, tapeca.rias a outros 
objeetos usados não poderão ser vend_idos em leilão~ feif8, 
casas de. belch1or ou outros estabelec1mentos cominer.ciaes~ 
sem prévia desinfecção. 

As autoridades sanitarias. fe.deraes <'U est$duaes cobrarão "· 
em sellos a importancia do ~ervico, de accôrdo eotn as· ta
bellas app~ovadas. · Qí? ~.eii~s· .serão . coll~os: em .. càda _obj eeto 

.. :pela auto:1dad~ sarutar1~, . que · C)S ·mutillzará -~ ·()· compe-
tente car1mbo·. . . · ·· . . .· . · . . · 

·.§ 2. • Das especialidàdes-pbarmaceutieas,_nenas ooinprEl-' 
hendidos s~ros; vaccinas, produc.tos opó.tõer_ápieos, drgano
metàJlicos e-desiiifectantes, que ·.ficarão isentas .. .do. imposto de 

. eonsumo, ·se e~igirá sello de 50 a 200 réis,-eobrado :por 'Qni- . : 
dade, con!~rme a natur~ do produet.O-· .. . -. _ . 
. • l • • • ,/ 

.. ~~ ..... 

·· .. · .. 
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. Art. 3. o Ao~ clubs e casinos das estações hal?-e~iás, ther-. 
ma.es e climatericas poderá ser concedida autonzaçao teil_lpo
raria para a realização ·de j ogos _de azar, e~- l~~aes esp~e1aes. 
distinctos e separados, nas se~!ntes condiçoes · . , · 

a) petição dirigida ao ~llrustro da_. ~azenda por ~esso.a 
idonea, especificando os jogos e as cond1çoes em que os quer 
explorar · · 

b ) planta dÓ edifido já eon:;truião ou a construir parA 
a installacão do casino ou club; - · . _ . · 

c) indicação das épocas {}o anno · para o funcc10namento du 
casino ou cluh, bem como dos mez~s em que, durante estas 
épocas estará elle aberto ao publico. · . 

§ 't. ~ Não será IJermittido em um club ou casino o jogo 
durante mais de · seis mezes. no armo- . 
· · § 2. o Nas salas de jogo só · poderão ter entrada pessoas 

maiores . . 
.g- 3. o ·cada. club ou casino que obtiver a.utorízacão, sejâ 

ou não organizado sob a fórma de sociedade, terá como res
ponsaveis um director e um gerent~. . ., 

§ . 4. o Na autorização deverão ser discriminados o prazo 
da concessão, que ·não poderá ser menor de, cinco annos nem 
exceder de 15_ annos, a natuTeza dos jogos perrlrittidos, as 
medidas de fiscalização por! IJarte dos agentes. da · autoridade, 
as multas prescriptas no regulamento, as condições de . ad
missão nas salas de jogo, as horas de abertura e encerramento, 
o im:Dosto de 2 o/o e a maneira de cobrai-o, as quotas de f'is-
ealização e· o modo de pagai-as. · · 

• §_ 5." O Ministro da F~zenda determinará as quotas, de 
ftsC'.alJzação que, segundo ·a 101portanma dos estabelecimentos 
licenciados, deverão variar entre 1:000$ e 3:000$ por mez de 
funccionamento. 
· § 6. o As infracções desta lei e do respectivo regulamento 

serão pu~idas co~ m~ltas de 1. 00$ a 5 :000$000. . . 
§ 7.. A autor1zaçao poderá ser .cassada em caso de inob

~eryancia das clausulas preestabelE:c}das, quando o Governo . . 
-.sstm ent~nde:r, spm que aos concesstonarios assista direito a 
qualquer mdemmzacão. 

. ~ S. • Nas cidades 0u.ia população exceda de 350 mil ·ba
JlJt::mtes, poderá ser concedida a-qto~izacão para certos jogos 
u?s gro.nd('.s clubs fechados, const1tu1dos sob a fórma de so
ct~dade, C<?mt.anto que só . tomem par te nestes jogos os respe- . 
ctlVos acc10mstas ou soc1os effectivos · 

§ 9. o Uma. vez. iicen~iados e sujeitos ao imposto de 2 · % 
os clubs e casmos poderao funecionar sem · 'd 
disp,osi~e;íes das leis pena·es relativas ao jo:;,e . mel am . nas . . 

Rio, 29 de sete~bro de 1920. - · A. A: 'de A"j,e·>Jed_o -Sodré.- ·· . 

(a~ discussão y 
\ , . 
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:sES_SÃO EM ~9 DE SETEMBRO DE 1920 

Passa..;se ás ma terias em . discussão. 
3• disoossã.o do projecto n. 403, de :1920, abrindo o cre

dito de ~4 :759$466, supplementar á verba i ti~ do orçamento 
vigente do Ministerio <ia Fazenda. ' • 

Encerrada e annunciada a ,votação. 
Approvado em s• discussão e enviado á Commissão de 

Redacr;ão, o segu·inte · 

PRO.FECTO 

N. 403 -:- 1.920 .. 
O Congresso Nacional ~ecreta: 

_ :Art.· 1,0 Fica o Presidente. da .· Republica autorizado á 
· abrir, peJo Ministerio ··da Fazenda, o credito de 24 :.7~-$4~6. 

supplementar ã ·verba t6•, do orçamento daqUelle m1mster10. 
na sub-consignação destinada ao <levantamento do cadastro 
dos proprios nacionaes, inclusive a . .av.iventação dos rumo~ da 
fazenda. nacional de Santa Cruz e dlar1as do pessoal techweo:~>. 

Art. 2." Revogam7 ise as disposiQões em contrario. 

O Sr. Andrade Bez~rra (pela ordem) requer e obtem dis
pensa. de impressão da redaef;ão final do proj ecto n. 403 A, 
de 1'9~0, afim de ser immediatamente votada. 

E' li~a e, sem observações. approvada a seguinte 

REDAOOÃO 

N. '403. A - !920 

Redo.cr;ão linal do projecto n. 409, deste mmo, que abre o cre-· 
dito de 24:759$486, supplementar á ?Jerba 16•, do o,-ça-< 
mento vigente, do Ministerio 00. Fa.=end{:l. 

O Consr:esso Nacionat decreta: 
Art. f." Fica o· Presidente da. Republi~a autorizado a 

abrir, pelo Ministerio da Fazenda. o credito de 24:759$466, 
1mpplementar á. verba f6•, do orcamento daquene ministerio, 
na sub-consignação destinada ao levantamento do cadastro 

_ do§ proprios nacionaes, inclasive a av:iventação dos rumos da. 
fazenda nacional de Santa. Cruz e dia1"ias do p_essoal terrhlllieo •. · 
.- Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.· 

· · Sala das Comniissões,_ 29 de setembro de i 920. ~ Dorval 
Porto. - Raul Sá. - ·Deodato Maú:l, . . . · 

. - .· . . 

. . ,.,.,0 Sr. Presidente - O proje:cto vae ao Se~do ~ 
. . 3• discu5são 'do projecto .·n. 326, de 1.92""0, ·(redacção d'o ~ · 

proJeeto n. ;)78. de .1919), regulando a loeaçao dos predios 
urbanos e dando outras providencias; cam s\lllstitutivo da 
Pommiss~o de fina)l®S. 
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: . ~AES DA CA~ 

, o Sr. Presidente ....;.. 'Acham-se sobre a. mesa duas,emeri-
das que vão ser lidas. . . , 

São lidas, apoiadas e postas conjuntamente em discussão 
as se'guintes . . · 

EME'NDAS AO PROJECTO N, 326, DE 1920 

N4"i 

<3 Supprimam-se os artigos. seguintes do substítutivo: 
!Arts. 3", 4", 5" e 6a •. 

Río de Janeiro, 29 de setembro d.e . 1.9·20. :- Paulo de · 
Frontin. 

N. 2 
' '(Substitutivo da Commissão de Finanças.)' 

Ao art. 1 "; § 1 o. Depois da palavra «denuncia_, accre. 
scente~se «POr parte do locadon-. ~ . ·. 

Ao § 2° do mesmo artigo. Sup(n-i:rna-se. 
Ao art. 5",. paragrapho unico. Supl)rima-se, 
Ao 'art. 7°, § 1". Supprima-se o vocabulo «exclusiva-

mente,. . 
29 de setembro de i92Q. - Odilcm.. de Andrade.-
0 Sr. Deodato Maia - SI'. Presidente, .assumptos mui 

importantes, complexos teem si-do tratados na. ordem do dia 
aa aetual -sessão 11;}gislativa. · . · · 

Entre elles, porém, deve ser collocado em primeiro plano 
. o .que se refere ao inquilinato, . insistentemente . reclamado 
pelos nossos centros urbanos e, até, pelos centros ruraes. 

·Não é de hoje a grita da imprensa, .reneotindo a situação 
apr~míante, exhaustiva mesmo; do inqUilina.t a, pedindo uma 
lei nova, que venha reger a-s -suas relacões com os senhorios. 
E essa campanha salutar repercutiu, felizmente,_ nesta Casa 
-do Congresso, cóncretizada nos projootos dos illustres repre-
8entantes do Distrit'rto Federal, Minàs- Qeraes. -e Rio Grande 
do Sul, respectivamente, OS' Srs ... Nicanor Nascimento, Fran:-· 
cisco Bressane ··e Nabuco de Gouvêa . . · . · 

O honrado Sr. Presidente da Republica,. solicito · como 
é. tambem enviou a €6ta Casa uma mensagem sobre o gra'\le 
problema da habitacão. · 

A Commissão de Financas consubstanciou esses proje
ctos em dous_ <lispositi;vos: um concedendo favores para con
struecão de casas' populares e o outro regUlando a locacão 

. de predioe urbanos . 
. Foi o illustre Deputado -llela Parahyba, Sr. Oscar So~es 

q
1
, autor desses •Substi.tutiv_os. , · 

· A pi:u-.te primeira.- . já foi: approvada; hontem, pela . Ca
mara. A segunda; porém, considero-a. qa maxima importan
cia, · piJrqtJ.e o aspooto jui"idieo-sooial, direi mesmo o aspecto· 
social <lo problema é esse que ora 6e. ~cha ~~ diso~ss~o, · 
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Não se trata, Sr. Presid~nt~, . de· trma modaÜ'ààde. eco:- · 
nomica que porventura- viesse rec:ahtr · éxchisivamente· , sobre 
a nossa Patria,· que nos ' viesse :i.'é~ir · só e isoladamente; mas _ 
de/ .uma teperc~~ da carestia .da vida, que é phenomeno · 
universar,. a c.u.Jas cbnseque'nci.as :iiã.o -podemos . ft.igir' . nem . 
tão ·pouco P.ermaneeermos · n~ssa. . attitucte contémpiativa. . 
como que. xnü.Sulnianíca~ em uma passívidade stoica; como a ·. 
esperar· tll,lB OS faetos, ,naturalmente; VOltem a - ~eu ponto ·pri- . . 
mttivo, ou que o·passa:do se_ re.::tta11re,. como -sij)ossivel fôra. á.s 
aguas de um · _rJo, depois de. atrayéssar . as . cerdilheiras-, . Vol..:. 
t.ar á · sua n ascente.· NãO'; · preeisámos · ir ao encontro ··• com .. o 
~spirito .novo apprehe.ndel..:.o nõs . seU.s·; .. proc.essos; discipliool~. 
~egulamental-o, ._ para que ·a. ordem · social não se · pért'urbii :--'. 
E a. Câmara sabe ·meJohor do .que o -Qrador ·'qUe, pa.ra :o en..:. · 
-volver e o progre-dir da Sociedade,. ·necessario ... se f ar o pOder ·. 
coe~çi.tivõ · d'a ·1-ei; . ·ena. ·não pód~ .:·estar · -á · m&-c~ - do;,arbixrio e · ·· 
do mteres!re (}o's· mais 1lquinhoàdos~ · : ''-·. ·. ·. > · . · .- : ·' - · 

: • · . Varias faetores · coneorreni'; -entre-tanto, para (Jlie · se ag;., :· 
gr~ve â .•crise· 'dàS habitáções. como .muito ·:bein disse ;o Re-:. , 

. ta tor . dos sl1b.stitutivós. · . : · · :- · . • ; . : ·· · : · · · · · : .c , _ · · . 
IJe um lado,· a d-Iminuição . da.~f . c'onstrueções urbanae e· :'-0 0:: 

aecresÇ~(} da P~Ul:J;Ç$Ío'' nas-~{}idade'S ;" de ''ôütro; I ô' .. êüêto .. : 00 ·. 
yi(j;a.., :<tue <IUà{1r~I~cÇJú; ,de :.oütr:<t ~ am~ •. :: :o au~~to ·pro:..: 
gr~ssrv:o,. .e c sem lu~:ntes ·dos _salar.l.OfJ ~ e- :a: r. educo ao_ das hor~ de trabalho:--- tudo-_isso pód·e :~licár a razão_ de !Ser da crise 
qu~_.estamos. atrave5sando~ . · - _.' · . · --: ,,.. · . ' · . · .. · . ._ · · ' 

. .' ·. Temos oarenoH( <le uma l~i, . ~o. Di~io d-esta' angtiStia ger 
.ral, que~ve_n~a regUlar ~tas. re!~Ções; p~rque ás .d~ . que _ di_~~ - ··· 
pomos~ 1p.fehzmente, est.ã.() · sel"Vlndo . de mstrumento, de- Jíri- · 

~ yilegio um tanto .. odioso nà. . n:ião .. de uma classe, e .~~ pre~· . 
cisa-m ~.er alterad-as ou -substitui-das-~- . • . . . .::-

Coino r-esolver o .problema, qú._e tem· custado -a outras 
nacõe~ dias tormentósos, gré-ves .e; ·eonflietos- :OS - .lf)ais : tre- · 
mendds · ? ·. . · · · · . . . .. 
. · . Procurando uma juista mcidàil:oia da lei so-br-e -m®ilitiós 
e. proi:JrietariQS;' prócurando : umà · soluóão,;. · tranqriilizadora 

. 't)ara · esses interessesem -·a-ntinomia, . afim ·de que. , se .restabe:.. 
. leça ;o'.bem estar· social · ~ ::não.:·màis :essas perturha.Ç'óes,. essas 

í ... 

· .. .. 

· gravas Jesões, ~Iiham quebrM a bariOoni:~, dé cada .orgãoc mã 
·sua· i:uitufàl fili1eção. · ·· ·· . . . . ·., , · · · . . .. 

.· •.. · ,'f : 

· : Dir.,.se..,ha -®6 se t!'ata de um phenomencV ' ec'onôinici:l, . :· 
. ~Jeito· _á IeLda offerta <e -da ··i>rooura; por® é os .. preços va,;.. : . 
rialif .segúndo a relação ·entre ·estes dous~ · .. faot-orés;.; coil:ve:tlh:a- · · · · ' ... 

~ ·íxú>.S .qliff.~ as·sím.:··o- ·se.1a~ .. · máS".:: _to.dâs·. ··sábe·mo·s··~;da;_::·e~ast~·cida~e·:: da:: . -~ · 
._ .r~f~rida leí; : _guando dellá se ' 'àpOderaro , os .:monopolistas, os ,·' . .. :. 

· ·; a_ ~al:rib. · ... ~- ,r;ca-qor.~.s_ .. · .d~.·.·to!fó; genei'(), .:A<imó ''h<ij. e ,=~~ :9ü.-! <.· .. : :., .. ::. ~. _ .. _· .. · . : · · · . . '.: Nao· ha.·:l1iUitos d1as; uma ·í:Qtpo:dante reVista. _que-se -pu:.; ·,: ~ 
· blica: . nesta Capital 'pr.ontett_eü· tr~er. ' a· 1i·sta::'·aas ci(sas 'vâsiás,•~ ::: ' · 

· . em pod~r das :agenÇ.ias de loc·aç~_.=que ~'á.$ · r.etíhti: .. · dê-. :' aeõôt'(io : .. ' ~- ,, . 
. cori:;i · certos :'sénhorios,:-- ~tii'~ando:~assirir . a, , · · alta:" dós. .. / aiUgí.ieis:,-:c: ~::.: _:.;_, t :·l 
··Muitas .dessas · agencia!(diãpõ~i:n·-~de- grandes: -tapitaés;··de ' s_ór~ · '·': · 
' . 1-·. ' . . " ' : .. . . : : : :_ ... ' . . . . '· .. . . - .· .:·.:· : .. , . . . .. ~· 

\'• :.··· . 
·• • . •• .. j ' ':. 
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qúe podem perfeitamente . lanç.ar:..se !_!. taes J:l~goeios: alug~ro 
as -casas por preço razoavel, e; depo1s, ~obllla~as çu . nao,_ 
sublocam-n·as, ·já então a <precos l;iesarrazoados, ex:~essiVo~ . 

Tambem se dirá que a mão de o_?ra- e o ma~erml estao 
muito mais caros do que outr'ora. Nao rest-a duv1da, mas o 
certo é (Iue nessa allegação se incl~ero os predios construidos 
~mtes do àrmisticiQ, ·quando os preco~> não eram os actuae~. 

Comprehendem os Srs. Deputados .que esses e .outros 
casos que seria fastidioso enumerar, :não podem decorrer, po.o. .. 
-s]tivá e natüralmente, da lei da. oi'ferta e da P'l'OCura o · .o. Es- . 
;tado não deve cruzar os braç98 an.te -o. pro_blema, m~s pr:oourar · 
diminuir a sua gravidade com a apphcacao dos prme1p10S su
i)eriores, da idéa fundamental do direito que resume a . pro-
pria justiç-a" · : . . . _ . · · . . 

E ' facil verificar como outras iNa.;oes teem proced19o para 
-resolver essa situação entre senhorios e-inquilinos . · · · . · • 

Reall~ei um .breve estudo de legislação comparado, ex'!L
mioei o que se está fazendo em . Guba, ·na Argentina, no· Uru
guay, · e. penso que consegui aproveitar · al.gum~r · eoisa de . util. 
acfaptando.:..a ao nosso meio, aos nosso.s costumes, . pois são -dis~ 
positivos que nos .véem lã de fóra 1;10 combate ao inimigo com.;, . 
mum ... :Não' deixa de ser isso uma virtude,· Sr. Presidente~ 
;porque 'a experierieia é hem 'llma fortuna da .· ~cienci-a. ho
oàierna. Já Mori.tesquieu diZia que o segredo ·-do exíto d-os ro-

. manos, cuja' legislação 'chegou fl,té os nossos. dias, era justa;. · 
mente o aproveitarem, adaptando, as leis · e· costwnes, dos . 
povos .. visinhos, e -dos que conquistavam· • ' . .. . 

Tarde tambem affirma que, afinal de c()'),ltas, o . que ha ., 
'de continuo, o qúe ha de necessa.rio, o que ha de · submettido . 
ás leis scientifieamente formuladas ·nos· factos sociaes é ·o ca
racter com'mum de ·:todas e que é ·exclusivamente·do .proprio · 
conjuncto .de ser imitadas. E' ·uma expressão de s:Ympathia 
que preex:iste, &· eu diria mesm() uma · manifestação do 
·instincto de conservação. · · 

Estamos em face de phenomenos novos, que surgiram de
pois da grande guerra; é sempre a eterna luta do homem 
contra ··a naturez-a, e a civilizacão nada mais representa, como 
já o ·disse alguem, do que a victoria das leis meritaes sobre as 
leis phy~icas; é o homem dom~nanc:!o a natureza - o homem, · 
um· comuncto de. forcas physlologicas e moraes, cercado de 
outras forcas que precisa "'Vender, ein continua lut.a. Elle nio 
crêa energias .novas, mas tem de subjugar. ás suas neCessidades 
as existentes. · · . 
. Assi_m o mundo se me afig_ura. c9m essas perturbações 
mt~rna<nona~s. esses choques soc1aes, uma especie de labora
torlo,. onde se plasmam e se . agregam . energias novas, como 
que . attra.hidas ta.mbeín por certa .affinidade morar. · 

E, homem, o ·legislador nãa.. tem· outro caminho a seguir 
.sinão humanisar es~s forças_; essas m~;~dalidaô.es :nqvas, que 
. Be apresentam ·n-o se-10 <las soc1ooades, para assim ' ir. traoando 
a rota da. ·t:utura civilisação. · • . - <. . · · 
·. _, Eé um fl!c.to, dizem todos, ecónomico, :e~tá - sujeit.Q ·a .

. · .le1 ferrea da o'fferta. e da .prOÇQra; lei ·: ;na~ral• dé econoJ!lia ,, 
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PQlitlca,' .a que devemos ooed~cer~ Mas a ec~nomiit politica 
não é não pode ser soberana. d-o mundo_ . '· 

Não quero dizer. com isto que . a sua .applieacão se deixe 
de fazer, mas certas coilveniencias -sociaes, . determinados 
motivos · de ordem _pontioa podem estabelecer uns tanto~ 
gp-.ios nessa.· applicacão. · ·: ·. . . . ·. · . 
· o Jlrofe-ssor Charles Gide, 00. Universidade de ·Paris;. um 
dos homens mais eminentes, que mais têm estudado a eco
nomia politica, e/de. cujos· en$inamento3 . nos vamds s~rvir 
estug-ando essa sciencia, em que ·é especialista, . já ·charpa a 
economia politie.a de economia. pura./po~que se destina exclu~ .··· 
sivam:ente ao exame das rel~ções. e~istentes . entre -.os homens · 
e;.. as -cou.sa-s, ~os seu~ movim~ntos de. equil!brio.,. d-e transforma~ 
ç.oes d~scobrmdo-os, estudando-os, explicanoo-os . mathema
.tieamente, reduzindo-QS a principias. Entre estes o prineí~ . . · 
pio ; h~Qnistico, . isto é, ;o desejo :de a'ilfer~ o maxi::D:o ~uc~ · 

. co:in o menor esforco, .mas ella se abstem, quando applicada,
.. de formular juizos acerca · .. do valor moral de taes . appfi- , 

cações. · · · · ~' ·· . · · · 
Esta ego~tiea sciencia · da.S riquezas, · · busca sórilente.·. o 

meio de .utilisar-se de suas . leis · naturaes e Aos phenome,.. 
nos · r~lâéionados ·com. as ~uàs ftincções . :oardeaes ·qite .são· .á 
produccão, .a distribuiÇão e cons-U.roo dessa-s: riquezas. Não : 
desce ·ás.càmadas ·populares, nãó ' desce ao easebre . do pobre: ~, ·., 
ond~ falta. o pãO. e a miseria regótÍga,-·.pará ,perguntar· o :(ie 
que precisa, não se preoecupa com a · sua afflicção; não-bai- · 
n ás collootividades; pairá. mais ·alto, paira ·nos trusts . gi.:. ' · · 
g~n~cos; nos gr:andes ~ovimentos de concentração, · e sub~ 
diVIsao aa propriedade, nas causas_ que fazem·. augmentar ou( 
diminuir o· valor da moeda; nas utilidades do' cl\pif.a,l ·· etc.· 
etc. ])m frente á economia política; refere citado éscriptor 
está. sendo -erguida a economia sooial, que é •a scieneía'. da~p~· · 
socjal, ·que não· fia muito •do livre jogo das fc11>ças ooturaes 

. ·. para asségurar a felicidade .. humana; -.que· não se- preocc:Upa 
sómente .coín as riquezas seus -11:1cros e proveitos; mas .bü&.-
·ca .estudar de .Preferencia ·as r~laqões · OO'Jltractuaes' e qua~i, 
contratuaes· existentes entre-oo .homens, com .. (). fim.·de tornar 
:i, existencia mais feliz. sob · omanto protectol' de uma justiça 
mai~: alta do qúe . a que pe·sa na baJan.oa dO -. mercador. E' a 
sc!e!Jo!a· da p~. soeis. l,r_epito, tf>IDO a econo~ia.· politica é_~ 
sç_tencxa d.a. utilidade . soctal. . · . . . · . . . .~. ,. · . 

· ·. · · ' Não existe, · é beof d.e ver,. como diz o me,sm(). aptor, · U.·~a . , · 
valla infranqueavel entre as duas economias;. ao ··contra.ri.o, 
sempre se relacionam cónstantémente; e :se. integram na: vasta 
eneyclopedia sociologiea .. Eu exemplifico ;_!uma -destas 'rela.,- :. 

'ções, soccorrend() d:e um econozrusta: o sáJario. ·aetual corr~s:-~ 
p·onde a economia politica . ,porque .. está deteri::riinado pela . lei 

. da Offerta .e da procurá,: mas se se estab.eleee~ ó justo salariq~ . 
. ~alarias minin;lo legaes.meios\que conduze:m,:â. .$ua .obtencão, ens, , . ' 
. · 4-à~se_.!lO dominio d9: ~onomia: .. ~ill,l; -porqti~··aqql se·proéu,ra .. - ~ ~ ·>· 
: .. ·~gir ®ntra a brutalidade . da "lei. ;natura}':. ·' · . . ~-. . .· · . . · _ . · .- · · 

• . ~ . .• . • .• - . • ' • - ' • 4 ·• . .. .. 

·.·_:. 

. ., · .·:· 
l . .. ·· ' : • '• 
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A Camara me desculpe que para justificar o ponto de .. vis
ta em que me colloeo fazendo umas certas restriccves ao ca
pital e delimitando um pouco a;, actividade gananciosa, eu te-
nha produzido esta ligeira digressão. . · 

O SR. PRADo LQPES: -Aliás muito brilhante. (ApoiadosL 
O SR. DEOD.:\TO MAIA: - Muito agradeço aos meus dignos 

60llegas. · . . 
Vou agora . proceder á leitura das emendas que apresento 

ao substitutivo,· ora em discussão, . de aecoroo, com o . que 
transplantei das legislaçtres a que me . iteferi, :porque a lei do 
inquiliilató ·é; ao meu ver, lima lei ·. social e deve estar es
cuda. da nos pri~eipi0s axiomaticos da· scü~ncia do JUSto, 
aeautellando os · interesses· da 'collectiv.idade, com calma e 
PO!l(leração. · · · · .. .. 

Eis · a p:r~eira · e~enda: ,. 

Onde convier.:' 
«A renda .que terá por base o Ia.nçamento doimposto 

predial para· ci corren,te. exercício rião poderá; pelo es
pace de . cinco annos, a contrur desta data, ser augmen-
~da a0 inquilino sob . qtialqu,er J)i'etE)xtp.i> . ·· . 

. o substitutivo . çliz: 

<:A renda que t!'lrá sempre por base o Ia.ncamento 
. · . do imposto prediàl de i918 ...• :. 
Parece que a~i 'ha um caso de retroactividade da lei •. · ' . · 

. o ,SR. FMNCISOO VALLAD~RES _.:.... Mas v .. Ex~ con'siàere ·o~ 
seguinte: apresentado este projecto á C~mara, p.,roduziu um 
levantamento cwasi unanime de todos os alugueis, afim: de não · 
&er.em .ps proprietarios attinsidos· pt:la lei. ·Teve, poisi effeito . 
nocivo.. · · . · · · · · · · · · .' · :\ ·1~ 

Essas med~das ou não se applicam. qu então, 'Pr.o:o.ostas, 
elevem. ser immediatamente convertidas · e;n lei, pàr a: .evitar 
o facto que acaba d e citar, do levantamento dos alug\.rei~ . . ·:. · · · 

· o SR. DEODATO MAtA-Por i~so me réfiroao· ~imposto pre-
dial do corrente exercicio,, · · . · .· . . · · · . . 

O SB.. FRANcísl1o VALLADARES-:- À ouf.ra parte do projecto 
Que. foi approvada concede Mrtós favo~es a particulares para 
c.onstruccões de casas e ac.redito que dentro do prazo ·que ·es-: 
tipulo no meu projecto essas. edificações já sej~m em numero · 
sufficient~. determinando, naturalmente; · o· barateamento·, dos . 
a!ugueis. · ·1 · · · · · · 

Outra emenda qu~ apresento é a seguinte: · 
q:Duranle a vi gene ia do. pi:azo aeima (isto , é ~d~ einoô . . 

am~os ) . o predio ·que, por·· onàiQuer motivo éstíver ciu 
. for de.l!occnpádo. o senhorio ou loc>-atar'io. não poderii: .... 
ªlugal-o, sinão . pel<i preço anteriQI" á desocc:upação.~ . ·. · 

.·. 
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. Ainda. ha outra, emenda; . . . . . . .. 
. . : <As casas que se / construirem na vigen.cia da pre .... 
sente ·lei não poderão. ser alugadas, durante·uro ·espaço ... 

-. de t.empo igual ao que se refere o art. t•, por .quantia 
superior . ao que represente os juros. d~ 9 ·o/o ·sobre o 
eapHal empregado nas sua.s.· construccõês · e ·mais. s· ,% . 
sobre o valoll' real da . acqtlisição· do terteno, o que · ser -

. 'Virá ·de base • para n' lancamento dos .respeCtivos . im;.. .. 
JiOãtôs prediaeu .· · .··• . .. · · ·· . · . 

. · .· · Sabe-se que o\ preco dos terrenos em Copacabana é inuit«1 
· b;l~is elevado do ·que os dâ -Piedade, e então estabeleço .uma· 

providencia, certa osoillâção para ·os bairros na medida . dos 
alugueis. . · : · '· . .. 

Essa disposicão é ·mais ou · menos igual á de um projecto 
da Arrgentina ; · · , · 

·. «Art. .A porcenfa,J;em a~ que se refere o . a~t.Igi; . 
anterior é. ext~nsiva ao Iocat.ario e sublocador que não 
poderão excede l-a nos. àlugueis : que · fíxarem.?.>. · 

Otitró .artigo, par·~ :ti~ca.lizacão dos · dispdsitrvos ·acima:: · . 
. - •. . . ltÀ.rt.. . o~ : senll~rlos, .locadores e. sUblocadores. ra~ 

.. ··. rão - ~o_listar dC>srrecibos' g{le passarem para scie.nc_ü~. dos . 
mqmlmos o valo~ lO!:Jatwo · qas · propr1edad~s~ · ·· 

. São. medidas qtl~..,-: pare~em . v~atorias, mas : nec~sSa.f'!·ás~ 
' 0 ··BR. BEN'rO DE M·mANDA - .Mas O resultadO-é na.o se fa~ . 

!etem construccões ;: Isto peorâ a.:-sitti!WâO. . ··. · .. 
ú Sti. firooÁrro MAIA -~ · outra en!énda : 
·· .. · · ·. ~rt. . os qué subl~carem cohliDo.dos dt#it'!lo. · 

tambem ·fazer constar . de: seus t'ecibos a importáncia · · 
total do aluguel qlie Ilagam .I>elo pred!o .. > · · 

. «:ArL · ·As reClaniacões deis. inquilinos . Ioca.iarios e 
sublocatarios devem ser·_. ~cdmpanhadas do :., .recibo . .• do 

· in:ei . anterior e .de uma certidão do vátor iôcativô e se.; 
rã o leyàdas ·ao juizo competente qúe, de . fórriia sumriia- .. 
riá ·se 'J;itonunciará sobi'~ a reducção dó · alügiJ.el ou a .: : 
!!oa ·manutenção. cabendo ·da decisão . rectirSo para iriS-
tancia · superior ,;z, . · · . . · · 

.. ' 

··. ·.; 

.. .. ·· 

. Do , ~rt .. l~ ~u~n~ei :retirar o.s.§'§·j~ e·2;, .: ·_ , . , .· ·•. :· .. .-.· .. 
. . : Mandet_suppr1m1r - ~ _ arts .. ~r.· ?~. 4:'. e :- 5°: porque o ÇodigO: 

·. Civil~ · no art, L205 regula: -perfei~II1ente a·:· hypothese, até · , -
nielho~. do_. que_._o projectQ;-~.::- -: _-.. . . · __ ~ · . :~ .. ~ ·~-. : . -:. ~ · · · · · ·~::~-

-· '· Ao · .arL · 2°-mande~: &uppt>iDiir as pala'&a:s _:_ c:et' ·cEBteru·. · ·- · 
'.;:.. Melhor será 'que os ~· «et etjifera~ não figurem nas · .IEHs· · 

1 estas. deve.~ ~-er .. precisas. e clal'as.. . . · · é .. . · · · · · . · · ·. ·:. . </' . 
· "· .. f3uPl!.I'~ o «et c.ret.e~·a$ •. ~ ·a.ccrescentei: ·.~c·áina. inesa.·ves:;; ... · 
tnar1o - ·~~,- ~e~u~ad~ ~-· Jl~ ~!i~ J~rt.1liá; l;íteilsn!ci~ •.e ·· ferf~~e~tas· :: :· , 

.. .' . ~ . : ... : ~- ·-:: : . :. . . 
~ .. . . \ . 
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·10<1 1-NNAES DA CAMA1\N . 

dos mestres de offieio e · officiaes meeanicos, · que ·forem ill• . 
dispensaveis ás suas occupações e provisões de comida que se · 
acMrem n:i casa do executado, até o mínimo de 300$000J.. 

Neste ponto consultei .ao velho · regulamento de 25 . de no-- . 
vembro de 1850, que é sobrio e está aindo .em. vigo~ . . 
· Proponho a suppressão do art. 11. . . 

Accrescentei outro ar tigo: 
<r.O Governo entrará em ace·ôrdo com a Prefeitura -para 

que não séjam eoncedidas licenças para o funccionamento .. de 
agencias para locação de predios~. - · · · · 

Eis, Sr. Pre~idente, o pequeno subsidio que me. permitti · 
trazer a esta P'ave questão· <la habitação, que está .se tornando 
pela insistenc1a, uma necessidade publica; ao homem eomo .a 
propría hygiene e a saude. · . . 

· ~abemos o. que essa perturbação tem oc_c~sio~ado. ãs. eco
nomias domest.lcas, a ponto de pae.s de fannhas Haverem re-:-
tirado os filhos das escolas . primària:s e reduzido ao mii:ilinó 
a alimentação quotidiana, porque cincoenta .por .Cento de seus 
Grdenados são destinados exclusivamente ao aluguel de casa. ·. 
O Estado não póde deixar de .intervir ~ontra os .que m.ppõem 
qu€ a carestia da vida dev.e recàhir ·s6mente sobre .os . menos · 
favorecidos da fortuna. · . ·- . · .. · .. - ·. r 

Faço minhas as palavras da delegação franceza, na Con
ferencia da Paz: não . é mais rica a nação mais ~i.ca. .não · é~ 
aquena que tem ~aior numero de cofr.es fortes, repletos d e · 
'dinheiro, mas a que possue muitos berços cheios de creanças 
alegres e uma populaçãQ sa<)ia e forte. E ' o que. devemós que
rer para o nosso paiz que honra. a democracia e .o trablll:ho •. 
(Muito bem; muito bem. O orador é muito CU;mp7!imenta.do.)' 

Vem á Mesa, é lida; apoiada e posta. conjuntamente em 
discussão a seguinte · · · 

EMENDA AO PROJEGTO 'N. 326, DE. {92() . 

· (3& discussão) ·· .. 

N. 3 
Onde . cqnvier: 
Art. A renda, que ierá-=por base o ·. l~nçamento do 

imposto pre~i3l, para o corrente exercício, não .poderá, pelo 
ec;pac0 de cmco annos, a contar d~sta data, ser · augmentada 
ao inquilino scb qualquer pretexto . . . - · .. · ·. : .·· ·· · · · 

_ ~~rt. Durante a vigencia do J)TaZO acima o ,predio -que. 
por qualqu~r motivo estiver ou fôr deSC(lcupaâo, .o $enhoriô 
·ou Iocatario não poderá alugai-o sinão 'pelo preçO anterior á .. 
(LE.~ocoupaoão. · . : · . · .. ·· ' . · · · 

Art .· . As casas que .• se cc-nstrui.rein: na. ~ ~liiia. di\ 
.pr esenf-P. let não · poderão t ambem ser alugadas· durante •' um' · 
~spaço de tempo 1gual ao que se r~fere o' are. :·fo, por .quaati,_ 
superior ao que repre~ente os juros de nove pôr cento· sobré 
o . eapj;tal empregado · ~as suas ~onst.rucções .· e · ~ais · ciuco p~~ · 

·-: :. 
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SES:sÃo. EM . .2g' Dl~· sm:M:BRo_ DE,-1'920 . .. 1ot 

··cênio sobre o vaior r~l d~ acquisÍção dQ teFre~C!; o· que ser~ .;· 
- virá de base·para o lançamento dos respectl'vos. Il!lpostos. ·· 

.. Art. A percentagem a que ;;e .refere o artigo_anterior 
é extensiva ao locatari~ e sublocador .. que não Qoderao · a;ce~ 
del-'a nos alugueis . que fixarem.· . . .. . . . ·. . . . . . 

, , Art. . . Os senhorios; locadores e~: sulJlo_cad~es: · ~~ · 
con.~tar · dos recibos que. passarem para . sc1enc1a dos_ 4D.IIUibnps· 

. o .valor -locatiVo. das propriedac!es~ . · . . · · :.;. . · · . · 
... -Art~ · . Os que sublocarem commod~s deverao tamb_em . 

· fazer constar de seus .recibos .a importanc1a total· do alugu~l ,~ . 
@é J}agal:n pelo predio . .· ·· . . . . .· .-•. · · · , . . . . . ·· . : . 
, Art . -As reclam~ções dos mqmhnQs, locatanos e su-:

blocatarios devem ser 'acompanhadas .do recibo do mez ante~ . 
rio r e. de UJnã certidão ·do . valor · locativo e serão levad~ ·· a,o : 
juizo compe~ente . que, . de · fórina . su:zmnari~ se_ .. pronuneiarN . 
sobre a. reducção do : aluguel m!li a· sl1a. manutencao, cabendo· da ·:·· 

. · deeisã~ recurSo para a :ilistancia superior ,. · · 
Ao art. 1.o·: retire-se .o §' lO~- e·. o§ .p . 

. · . Arts. ·2o; ao; 4o e. 5", súppriiÍlà~s,e . .. · ·,;., · 
· Paragrapho tinico . a ·.,es::;es artig().s· diga·-se art ••• •. . . . • . . . 

· ·: Ao art. so. da: terceira linha supprima.-se as :P~lavras ~ ~, 
· coxiforme o . lancam.ento an·teríor . , > ·. . , . . ... 

Ao art. 10,suppriJiia;.;se ·o§ 1°: · . · · • : , · · . . 
. Ao § 2° --- digã.-se § ·.1°_ e supprima~~e as palavra~.:.;_ ~te._ 

-. e.· Districto Féderal :...... e·:accreseen~e~se: e:ama~ mesa; vestua":' . 
rio. do executado e ·de' sua.·familia,' utensilios •e.· fe~entas · 
dos mestres-de .officio, e officiaes lliecanicos que forem indi.S.:· 
pe~saveis . ás ·•suàs occupaç~es é . :Provisões ~e ·comida ··,qu~~ ... se . 
· aph;lrem · na .!mSa do _executado· até · 'Qm ll}inimo de: · tre~entos · . . · 
mil . ·réis. . . . . - - . • · · · · . __ -;. . · . · . . . .. · . . · ' ·.. . · ·· 

:Art •. 1 f >-:-- · Supprima-se .. . . . . . ·.· . . •· · · . . 
· Art... . o Governo entrará. em accôrdo. com a .Prefeitura 

para que não sejam concedidas licen:cas para · · o . funceiona-

. j . ~ ... 

· ... 
' . 

mento de agencias de locação de predios . . 
. ·. _é~in.nra dos·DeptitaQ.cis, 29 de setembro de t92()1>~ :Dee- . · · - ~ 

~ - . . tfato Maw. - - . . . . · · . . . .. ·. ·:· . · · .. - ;_;: ~ :·; .-1;~ · 
.. ;·. EnÇ_e~rada.: a . 3· diseussãoi <I{),- projeoto. . :~· :-326; ~ 4e; t92o ~ . ... .. 

· l · (r:edacc89·:.4Q. J)~OJ:OOtQ- n . . _··_5-7~~' de,: i9i~)., regul·ando-· .. ·a.:JO:Caçã~.- . : -~: ... · ... -
d_ps~ predtos ur~ha.no2- e dan~o ·. outras provid~ncias ; eoin substi".:. > 

- t~hvo. da . Co~1ssa_o ~e ;Emane-as, e ·adiada. ~ yof;acã·o~~ .até, que •· ·. 
/ .a . r~spect1va .· Commi$Sao dê · parecer sobre 'as-: emendas 'Offére~ . · 

cidas. · · .. : ... ; .. ·• · · • ·· .. I .. ·· . ~ .. ··· · ~ · · ·.· : .... ·· ·:·.: '·• · -:'· .... ., ..... ·.; ~'<;-
. • · . 2• diseussão d,:o· proJecto .n ~-168 A;: de .~ 1920~ <ló •Senâdci; i 
· , de.te~iziando qu~ os ofnci~es do_ ]l;xereito; que, n ão cón~i;vam::' . . 

. 30 annos d-e serv1co . effectrvo, -coro pulsados· ·ao.· entrar: ·em :·Q:.,;. . c 

. · · :eeu~ão .o. ~e.creti) . :11.- , ~2 . ~Q; 'ti~ .. }~~$;- ter~o:·a. :P~tente ·,ê~o,: s.oldó~··:. . 
·. ~os .. Posr~~ . ~;~~a~~t~. -· êllperiore~; ~om~ ya~.-~er~-favorav~l. - : -... ,-:-~~ - ·· 
da~ Commissoes de Marmhá e Guerra e d~ Fmancas . ·- ._, : : ~... < 
" ··.Entra ·em' discussão ·o -art,; 1... · _ ·"' :, . . . . :·.. . · .: · .,,. .: · ·· 

•' ~e ·~~~e}1ii~~~~ie : +-.:'~óhâ·:se_ sob~~: ~r~~,s~ .. , '~~:: ~riie~4 ·:; .. 
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. . E'. lidá, o.P<liada e en~iadá á. Comin:issão . de Fin~ncas. à · 
· seguinte . . . _ . . , 

EM_~DA Ao PBOJECTO N. 168 A, DE i 920 

(2a diseussã:o) 

:.N. f 

No art. f.D, ~nde se 4iz:· 

. :·. 

Ao ent,.ar -em ezecução, diga-se: em virtude.· . 
· · Sala das sessões, 29 de setembro de 1920 •. ~ Eugenio · 

Muller. . ~ - ·· ·_ - · 
o Sr. ·Pereira Leite :._ Sr. Presidente, ao .projecto do Se-.. 

na.do, em discussão, em tbese, nààa tenho que oppôr; sou, 
1iorém, força~o a apresentar uma emenda, ·sem a qual ellc se. 

, tornaria iníquo. : ~ · · · 
: .A emenda-é concebida . n~tes t~rm:os: (L~) · · · _ . 

O projecto n. 1&8 A, de 192o; .:vindo .dó Senado, que·_ ora 
se discute, pelo modo por: que se acl:la. redigido,: em .v~i .de ser 
uma consagração ao principio· de equidade, que, naturalmente; . 

. devia tel-o inspirado no seio . daQ.uella elevada :eorpq-!'8ção I e:.. 
.. gislativá, vem; ao CO!ltrari(), transformar--se na ma1s. mons- ·· .. ·•· 

truosa das iniquidades! - . . · . . _: · --. . : .- : _.: . . 
O SR. OrioNI-MA.cmr. __:_ Não ap-oiado. .. · - - • · _ - · : 

. o SR. PEREIRA Ltm!i...,..,. De iacto;· o ·decl'eto ri. 12.$'00, d'e· · 
' S ·ele janeiro de !918,. que reduziU, de dóus annôs a id;We para · 

a_ reforn:l;l- . compulso~ia, attingiu; logo ·ao entr~t> e~ execuç~o. -.
isto. ·é, n<i dia. 9, de janeiro daqueue· anno, 18 .o:ff.ic.iae..::; :ser1do 
um . capi~ã.o, oito pri~eiro~ tenentes: e nove segJ,uido·s tene:Q-
tes~ · ·. , · .. · : -· · -·. · · · · -·. · :· : : ·. 
- · Mas, _em virtu-de desse mes-mo ·decreto, fórarii · ig'ti~bn€:IitG 

co_mpulsados seis offici-aes, primeiros. tenentes todos; ·nas -mé·s...; · __ 
. mas condições que os 18 compu~ados· a 9 de janeir.o, cujos ·'· .~ 
· ·nomes sã() : .Alfredo da Silva Pinto, · Gamillo Augusto · de ~1e- · 
deiros, Pranci.scó ' José Monteiro _ ·-chaves, · Pedro· ;Americó---dos -: . 

·Santos Pereira, Hyp-polito Daniel de· Carválho e Miguel l3o.,. 
nifacio Cabral de ,Mello .• . - .. . · -, . : · - . · - :.. - . . --. 

· O SR. O'I'l'ONI MACIEL - Foram os unicos com'Puls-ados . <l> 
CID. i9i8. _ . _ ,. . . , _ . · 

o SR. PEREIRJ\. LEiTE:____ Foram os unicos •.. · . . · ,-. .. . · · 
· Que ·imp-orta· terem. sido estes o:t"fici-aes :att:ilígidos -dei)Ois 

·-dl' 9 de jánejro, ;·y; g., ein 30 da,quelle met;.Gu •. ·em , f~ve:.. 
-l"eil.'O. mà~, abril; julho e agosto do m.esmo amiQ.. ãinda. 
ttil·ando 'O decreto<era de ·: e!'teito transitorio·?· Tanto· .. mais
quando é· certo que · aquelles . que · tinll.am diante (le_ :si -:dous : 
'anlle.B . para attin.gir·a . idade -de . 48 anD.os •. ma.lS soffrê:ram: cQm .... 

. ·e ~id~ .. ~ecr~taQa .: por ~m. ~~-siti;Vó aD:~o, ._--p~.ramen.te . ~: 
.· or:c~menta,r::11); VIsto ~mo, _ SJ. ~o ·houve~e_ tal disp0~1t1yo, .e11es , · -~ ,;; 
: ser1an1, '·qu;tndo mutto, mfellzes · ou :.ca~ras, çoDlpu~~s . : -
com a grad-q.açjo de capi~oll Ao passo ·qué c oa· .~;·'esfa.v~>; ... -
com q~asi -4S annos de idade, est.abeieei<los pel_& ~iitiSa le'ide · : .. 
com:fulsoria, estes,· si _não houvesse' á "reduecãO. -de:O:;id~e •. ':e:t-Vi~- . 

:d9 'd~t:e.t~ ~r.~.&!A~l1tM.!~ dB 8 . de j_ap~4'~ d~ :J~i~ :ª · qq.à, ~~- · ... 
• - • • • •, • • • ··.'. # •• • :.: - • • • 

..... · 
I·:. 
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SEssAri· EM :29 DE ·sETEMBRO .~E f920. ,· 
·' - " ~ ·- :··_. 

J. 
.. :·· 

venho referindo, teriam cahido fatalmente na. .. coiilpulsor_ia. 
sendo que a maioria' delles nem a graduação nó posto superwr . 
alcançaria. Coino, pois, beneficiarem-se ~stes e não aquel!es"? . 

- O Sn; OTTo.:n · MAcmL ~ :O proj ecto não. manda. que ~eJarn 
aproveitados todos os que foram. reformados na execuçao do, · 
àecl'eto . · . . · . · · · . · · · · . · · . . 

. 0 SR. PEREIRA LEITE - Isto SÓ : mediante' emenda. 'Sem _ 
emenda o Ministro não póde mandar aproveitar OB; outros. 
. 0 SR;- Ú."Í'''QNI MACIEL ~, Pó'de • · .· . : , . .. 
· O SEi. PEREÍRA ·LEITE ~ v. Ex. terá de estudai' de novo 

a questão, _depois, ha de convir- ·commigo; . . . - .. 
. Não será isSo uma clamoro;:;a injusti~a? O autor da. eroendà 

nªo· é infeQ.&o ao beneficio qUe. o --proj.ecto tem .em v-ista rea:...: · 
lü:ar com re1a~ãq aos offíciaes corripülsados no dia 9. ·i;f8 ja-. 
:l!-eil:'() -:-de ü)i~, a:penas .o .que· pretE}nàe é corrigir-:-ll.le os de~. 
f~itos1 tol'nando.'extensivos. os seus..:benef1cios tambem. aos .of.:.. 

-. fícia·es: subalternos, reformados· compulsoriamente .dep.ois .do· . 
dia 9 de janeiro, ~ediato ·ao tla p11blicacão do decreto nu- · 

::Pltll'Ó 12.800. .· ·' ' . . .. . . - . . . ' ·.. . . . . . . . ' 
.·. ,'Obje~~a:t\-:nJ,é--!l:ão'!..: t~v..ei:: ~~as,_ pela ~o!ítl'jna ,.da•:. sua · · · ·' 
>emenda,nao havera maos á med1r nas reclamacoes,successlvas;v, 
que ter-ão -- de. appatecer-, aggr.a'vando assim os .. eocargo~ ~do 
Thcsouro Naciona~: · · . · ' . . . · 

·• . . · ... ~Não :h~ ,:tat: . po8:y(}.mpu1saqos ep:t· .t 9:1.8,; .-Qs· .unxooa_ prejú~. ·· 
diea~s. ~o!' .~!' :M ~fi)oi<t,es,, t8 qu~.o p~jeetó _do'Sén,a.do:))r~. 
'Ç.l,li'a ·h~-nei)mar ~ . .s;eis o:utnqa,.aos . quaes esta ~menda. visa ·.es-• 
~nd~v :<l me~ o }Wneficii~.. . .· ; ..... · · , .. · · ., ·. ·.· . . · · : : · 
: :> O Sf\.; .. :O~I .1\t.~QIEL .;..:.. ~-- yerdade; ·os. ·prejudicados : · 
:.~~~~--:eaf:~_~j~r~t~~~n~!~!?, ·%~óididJé ·:~~~~g~sb~~~=- . 
cre~ :n.. . .J:2 ~8QO.";-est4 : produz in(jo effeito p ~rm.an~riterP.ente. · 
. ·_ .... :.o:.~~ :e~iBA LE1TE ,.::.._ :Vo-u_:.J~ eip1icar ·a y-~ E;~ , · •. '· •. 

. .. . Dep{ns ·que .. o decreto n •. i2.8(}D, de :1.918, :tomou. -earac.tél~ 
.peinian~.~-. . ... ·.: .. .... ·_ . ·-. · · ·. . . · .·' , .· .. ,_·< .. -~- · · . 

. ::._ 

._-_-_.,, ...... -. 
. · • . O SR~. O~.qNr ,MAcí:Er. :-:-- T~mou desde a 'e~~ão> . , .. _ :_ . 

-~ ·· 0:$a. P-~ElR.<~._-,LEU'E ' """'"Na exooução. queJoide i9i8' estão 
<ls· preju-dicadOS. •.. · . . . · · : · ·. ._· ·. . _: . . o . ·, .• · . .. 

·· · · n·eilois que o decreto' ·n. 12.800,. de 1918-, tom.ou:i.éaraCter · • . 
Perni~D:~il;te, :'. ~enhurQ -.. o ffi:ciaL_~_-será -. pr~judic~do .... -~\~fsto:-._simPle~-----~ · · ~ · ·· · 

. :ment~ ·potq.ue' aquelfe~-deCI"~~-6 -;~ctuou,. quas~·:: exel'u$iv~eaté; .. 
· sobr~. Os -pf~i{;liaes sti:ba~t.erno~ ,;chamados tarinlbeir.os, que ~o ·· 

,/ tjn~am .. 0 , cur&i -de armas ~I , O · . · ',: - • · ,·: · . : • •. .' ; : . · · · • ' ·. 

· - · ·.· .... O Sá. ~-.0~"1 ~rn:~ . ..,- Não. apoJ.ado,.--o.:1:rro-jecto .:oo:n.;.: .. 
. ~iJ;l;ía a-.. ac'tuar ·h()je CÇ~m_o.-ãmanhã,: da· meSn:l,a m,aneira~ :.Todos. · .· 
®tão. su.,jeitos , aos homens · be:rtl•· como_ás .. 'vant~gens. ··que; ·ene ·::.. •• 
:creou.' . · ·' .. ·. . . · :._ . :. . . ·, :·:: · .· , .'' _ :, . ·.~ 

•. ..' , · . O -Sa, :P~EREtRA · LEI'i'E : ""::" :V ~ <:Ei:-.-; .ao que parece, . nãO:. qUe?. ., 
-'Ou:vir-;- • a '•D$1i;nba j~tific.ativa; :~'quer - ~' destiup.;...a antes ' L dé', me •, ' 
ouvir:. ·,. '. . . . ' . .. ; ·- ; : ; . • . . ~- : . < ' .' . - . • ·. .: :;<. . . 

. _ .. · ~ :· ·o ~ ·OT-I:oNr.· M.Açr~ ,~ Nã~,_,., 8enh~~\~--N~ ha :tal.; :v:~:ll'l:·J 
' ·d1~que ,9 proJe~ro é·!ntqu.o~·-;il_· · : 

·: __ .·.-·;. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 14:33+ Pág ina 70 de 75 

i 
-' 

~ 
<: : ~NÃES .A: OA:M:Alu! ~ 'f . 

0 SR. PEREIRA LEITE - Emfim, elle . terá de vir a. plena .. 
rio com o estudo de v. Ex. -V. Ex. Jrie permitta levar agora 
até o fim as minha-s considerações e então terã no seu rela-
torio opportunidade para destruil-'-as. - , · ... 

O SR. ANTONIO MACIEL.- V. Ex. está no seu. direito e eu-
estou no meu • . - -

0 SR. PEREIRA LEITE .-- Não ha .. duvida:. Si V .Ex. está· 
nc seu direito; deixe-me continuar. . ' . 

0 SR. ÜTlWII MACIEL - Aliás, .v: Ex. está fallando bri;_;, 
lhanteinente. · ·· , · · · · .- -· ·. · -

0 SR. PEREIRA LEITE _; Nãó apoiado~ Sou um magistrado 
velho_ e da -roca: não brilho em eousaalguma. _ _ 
. . _ o . SR. OT'I'O'.'.rt .MACIEL · - ·Não apoiado. Parece até um 
j·oven dando. licões. ·. . · - · . · . : , 

O SR. PEREIRA LEITE .,.:.... Os que perten_cem ao ExerCito de 
hoje, .iá rejuvenescido por effeito .do decreto n. ':1.-2.800, de· 
1918, vão sendo promovidos, lious -tereos por estudos e um.
terço por antiguidade. Os que não forem contemplados no nú;.._ · 
mero. dos prômovidos por · antiguidade, terão. c a sua refor~ ·.·• 
já· amparada, pelo beneficio que lhes çonMde o ~t. 55 da lel · 
n. 3:454, de 6 de janeiro de 1918. . : . · ·. . . . . ~-- ' 
· O SR. OTTO'lu MAcrEL ___, Esse artigo é :a · excepção que cria 

o favor. . · . . ·... · · _ .. 
O SR. PEREm..~ LEITE ..:..... Ora, é ex3ctainente ó beneficio do -

art. 55 da.lei n. 3.454, que o projecto do Senado, ora em ple'
nario nesta Casa do :Congresso Nacional, tem em vista ·tornar 
extensivo aos 18 officiaes 'compulsados a:-._9 de janeiro de .. -1918. 
e esta emenda, por sua vez,_-aos seis outros .offieiaes reformâ:-· 
dos nas inesmas condicões; · no mes:i:no anno, embol'h em meze! 
posteriores. - · . .. . . . · : 

Do exposto . se~ conclue que: si as doutas Gommissões de 
l\Iarinha e Guerra e de Financas da-Cãmara.-- não aeceital'em. 
esta emenda, o que -não eme1?o· aconteca, attento o criterioso .· 
~sp~rito de jus_tica da~ ·mesm~s Commis.sões, os unicos_ pre--. 
JUdiCados com 1sso serao os se;s i ... tenentes, acima referidos, _ ·· 
:reformados co~pul_soriamente, após o dia 9 de janeiro_ d~ . 
1918, mas em v1rtude de um mesmo decreto, o de 8. daquelle _ 
mez e anno. , · . -: 

Hoje que,-.por effeito de um projecto, ultimamente apre
sentad9 â Cama~~ dos Srs.. J?eputádos, se procura favor-ecer~ 
na Brigada Policial d!> DlstriCto·Federai. os. que foram am· 
~efo.Tmados coD?-pulsoz:•ament.e, em 19:1.8, ·.mandando que õ • se- - ·. 
,J4m no posto ,Immedi~tamente superior, por menos f3erviços, 
que te~ha~, o. qu~ se preten.d~rá negar essa mesma. medida· -
de eqmtatlva Justiça aos ·offtctaes do Exercito compulsados 
naquelle atmo, mediante um dispositivo de ·suÍ-preza?. - · 

No parecer da Comroissão, de Finanças está calculada a-· · 
?esp~za com o pagament!) .aos officiaes compulsadôs em -7 ·de 

_, .1ane1ro de 1918, em 24 :contos de ll'els. · . . . 
: Se~do 'aceeifu.. esta :l:ni~ha emenda, como é de·_ esperar:-se 

d~ Jus boa qa Camara, !1. ct:~ferenca para mais será" apenas ·de 
01to contqs e tantos mil rms annuaes. · - · · · 
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UD.1a· t-al tiifferent~ não . pôde Uoixa~· de ser cousid-efada. ,· 
·muito . diminut~ para . uma mcdidà legal de ·tamauha. magni-
.tude c <le suprema.- equi4ade. 1 . 

O SR • . OTTO:::><I MACIEL - Medidas de favo!r, tanto uma como ·· 
outra.. · · .. 
· O sn: PEREIRA LEITJ~ --=- Não estou de· acuórdo com V. Ex.· 

· Ne11i se argumente que; «a má_ situae-ão das t'inan\,~.ls pu-
\ blicas não co1p.porta favores como o de que tra~a o projecto». 
· como o dec-lara o voto · vencido dp illustrado c oneroso RQla-
tor do or~,;amcnto da· Receita, po.rque seria -essa uma economia 
insié."llificante. prejudicial sómente a. pobres servidores da 

·r,atria, ·quando é: ce>rto que, córtos em outras despezas adia-
_veis ou s_umptum:i~. propostos pêlo mesmo . illustre Relate-r 
da Ri~ceila, bastat•ão. para estabelecer o eq1:dlibt'iO entre a rc-

~·. 

. ceíta e a 'despezá publroas; sem ser .pl'eciso aggravitr' a 'iida, 
jâ pm· -demais· precaria dos 24 (lf.ficfaes coropulsados _pelo de~ 
ereto orçà.m~ntario de 19:18, Q~ ·quaes viram, uo uma ·hqra": 
para outra, . diminuídas as suáS _ i dá de& para tal fim. A repa- . · 

. l~ác~o de un1 sémelh3.titc facto -não· póde ser ;co~sideradO :como. : · ~ 
um Javor, simplesmente; no meu· humilde ·e obscuro moau de . 

· Ye~. - · . . . . . _:__ ~ ·· .. · . .-· · · . : > · "..:: · 
. Tambem não 'Póde· prevalecér a. doutrina de que {) acto de 

· melllórar os reformados de 1918,. já. consumado, deve ser · uma · ·' 
r-esultante da acçãó pelos· mesmos· propostas em Juizo, não . 

. cabendo ao Congresso ocoupa.-r-se ·do assumptó. ·- - .: ' . ·. . . 
. O projcoto , do ·Senado, accreseentando-s&-lhe a emenda 

. que tenho a satisfação. de apresentar; .como uma medida de 
.. inteira cqujdade, é: o~ mais razoáve't possível. . . 

· A minha eme~da se-impõe· á justiça ·das donta.s Commis-
. sões de Finanças e de Marinha e Gue-rra; bem como da Cam:u·a, 
.. em piena.rio. · ·· · . _ 

Sobr~; a sua oppo:rtuni~ade- folgo transcrever uma local do 
brilll,ánt~ 'Cqt.•reio da -Manhã, de 14 de agosto ·-d~stc anno •. que 
assim ·-s~ exprime~ · 

· · · · «A .Commissão de Marinha e Guerra da Camara as
s~gnou parecer- favoravel ª ' um projecto do $enado -rc

. l'ativo · a' -officiaes compulsados ao entrar em cxécu<•.ão 
o ' decreto n, 12.800, de 19:1.8. .. . , · - · · • 
. ·. Esse · p_rojecto · manda que os reformados em tarl::l 

· condições. sem contar 30 anuos de se~rvko effcctivo do 
ExercitO, tenbám a. patente e o soldo dos ·postos immc·-

. diatamente superiores. . . o . • .• 

. Encerrando uma medida Justa, a · proposir.ão .con
'tém, entretanto, uma injUSt-i(\3. clamoro~; pelos termos 
ciu Que se acha redigida. · · . · . · 

. Quando entrou .. em execução, o decJ?eto attingiu.· 
'logo, a um cápitão, doze _primeit'os tenentes e cinco· se..:· 
gundos -teo.en.tés • . . Sãõ esses-·que o legislador tem -.em · 
vista agora.· · 1\fas -depois, ·na exooueão do mesniissimo · 
·decreto,"" oCQ!JlPYl~-s~ · 9;i~ ' 9m~ia.e~ ·em sítua~ãQ 

c.- v~ vi11 ·- · ' ·· <R--

· ... · . 
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igual, quer dizel', contando menos de 30 anuós de ser-. . 
vif_;o effcctivo. Porque não cornprehender. essa ·gente 
tambem ria. medida legislativa que se quer distinoouü• 
p elo espírito de equidade? . , 

Cump!t'e que a, Camara· emende o projecto !)ara as .. ' · 
segurar o bene-ficio não só aos que se reformaram .ao · , 
entraT em execução a lei, mas ainda aos que o foram · 
na execução della. O contrario seria iníquo . 

Mesmas causas, :J?lCSmos e.ffeitos.~ 

O ~.:onceito externado · neste· artigo está mesmo na alt-ura 
da justiça-da medida, que visa a minha emenda •. Apenas o nu
mero dos officiaes compulsados no dia 7 de janeiro de :19!8 
não ·está e_xacto, · mas isso não tem importancia alguma. _ Em 
vez de 26 · ~;>ffi.ociacs são 24; em v.ei de 12 prime.iros -tenentes 
::;ão oito c· em vez de cinco segundos tenentes são nove. ' . 

Nenhum prejuízo advirá p~~ ·os com pulsados qtie · o pto~ . 
;recto do Senado tem em vista "'benefíéi'ar, aliás com louvav&i 
espírito de equidade, esta emenda por mim apresen4tda, que, 
apenas, o demorará por ma:i,$ alguns .dias, emquanto · vae ell~ 
transita·:r< de novo. pelas C.Ommissões r ·espectivas .. Essa. de.:. 
mora, porém, Jrelativamente pequena, se'rá compensada pela. -
satisfação moral . que os 18 beneficiádos "terão, certamente, .. 
vendo mais seis companheiros nas mesmas condições tambem 
contemplados com igual beneficiO'. (Muito bem; muito bem.)" 

·Vem a · Mesa ·é lida, apoiada ·· e enviada á Commissão d~ 
Finanças a seguint~ · · . _ 

Emenda ao proje.c·to n. -168 A.. .. de 4920 

. (2a discussão r 
N. 2 

. \ 

~à..o art.. i o . ao· em vez . de : «Os' officiaes do Exerci to . que 
não .contavam 30 annos de effeotivo exer~icio e foram compul
sados ~o entrar em exeeuçãô o decreto _n. 12.800, de 8 de ja-. 
neiro de 1918, reduziu-do do dou,~ annos a idade para a . re
forma ,coropulsoria, etc. etc ... {o ma.is como está.) ... ~; di
ga-se: «.Os officia.es do Exercito que não contavam 30 annos · 
de effectivo s~iço e foram comptdsaàos ru..• anno d-e 1918, em 
virtttde do decreto. n . 12. 800 ;· de 8 de janei?'O do mesmo annt). 
etc. etc . .. ·.· (o mais como está) ... ~ 

Sala das sessões, 29 'de setembro de 1920. - Pc-reõ."~"a 
Lf~itc. · 

Encerrada a 2• discussão dos arts. f~,· :2° e 3°, do pro
jccl-Q · n. i6S A, de 1920, do Senado. detérminando que. os 

· officiaes do Exercito, que nã<i contavam 30 ann6s de servi·ço 
cffectivo. compulsados ao entrar em e::x:ooucão o decreto· 
n .. 12.'800, de -1918, terão a .p~tente e _o sotdoA-Õ.s po~s'imme-, · 

- . 
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diatameóte superior·; e adiada. a · voi:ação a t.ê que .a referida. 
Commissã.o <lê parecer sobre as emendas of'fe~ecidas . 

• Encerrada. !a 2" dlscussão. do artigo unico · ilo · projecto 
n. 427, de 1920, ab;rindo o credito ospecia.l de 4\:~00$, ·o~o. 
para pagamento· ue premio de_ viagem a D. Hel_çnsa AocaolY. 
.de-Britto, e ann.unciªda a votação... . . 

Approvado em 2• dlscussão o seguinte art. dP-
- - - ~· . . . 

PROJEa;I:O 

N. 427 _;_, 19.20 
'. 

O Congresso Nac.ional decreta: · 
:.Artigo uni co. Fica o Poder . ~ecuti v o autol\tzado a abrir,_ 

p elo Ministerio .cta Justiça e Negocias Interiores, o credito es-. 
pecial d e 4:200$, ouro, para pagamento.do premio de viagem, 
eoncedido á a.lumna. do Instituto Na-cional de Musiéa, Heloisa 
Accioly de Br:itto ; 'r-evo~das as· disposições em contrario. · 

. 'o Sr. · P·resjdente ...:._ O projecto .Passa a a• dfsc~ • 

. · Encerra-da ~à . 2" discussão dos arts. ia e 2" ::do . :Pl'Ojecto · 
n . 428, de 19.20, abrindo o _credito de 42 :000$, supplementar 
á verba 3c do orçamento V'igente . do . Ministerio da Guerra, e 

· annunciada a votação . · - · : ~ 
Approvados successivamente em 2• discussão os seguinws 

artigos do· · 
. PRO.iEaro • 

N. 4Z8- 19ZO 
O ·aongr.csso Legislativo decreta: · ... 

. . Ar t. .. -1.0 }!;' o Poder Exe~utivo autorizado a abrü·, pelo , 
;\[Jiustet'lo da Guerra. o credtto de 42 :000$; supplementar á. ' 
verba s· - Justica Milita-1'--:Supremo Tribunal Militar.· e Aú
d!tores - ·Auditores - do orçamento -do mesmo !\linistel"io . 
para o c:ccrcicio vigénte, destinado ao pagamento, · ql!e com- . 
pele, no· corrente anuo, aos auditores de Guerra bac.hareis 
'l,homaz Gomes Viega~ e Elias Ferna.ndes Leite, · á · razão . de 
21 :000$, a cada um. · . 

Art. 2." Revogam~se as disposições em contrario. 
O Sr. Presidente .- O projeeto passa a a• discussão. . . . 

Encerrada a 2" discussão . do artigo UDico do projecto nu
mero. -129. de 1.92(), abrindo o credito especial de 7 :720$671,'-· 
para restituição . de peculios ~ de aprendizes marinheiros, · é 
annunciada a votação. · · · 

Approvado . ém 2~ discussão o ·seg-Uinte artigo do 

PROJ·ECTO 

N. 429- 1920 .. 
9 CongTesso .'Nacional · dec!'eta: · 

_ Artigo -.unieo . E' ~.-utorizado o Poder EXec~tivo a ab~ir~ , 
fJelo Ministerio da. Marinha~: o: · ei'e~t.Q:. e~~tt.! d~:- ~_:_'7,2-ºlli'l.li 

' ·-

~ .. 
-. 

. -· . . 
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I .. ara allcmlet· á r e :o; Li tuieão de pcculío:; de aprendizes mari-
/ rrhciro~. dewiado::; ct·imino::amcnte; 1:cvogadas as disposir;õ cs 

IJill contrario. 
O Sr. Presidente _, O projccto passa. a 3" discussão .. 
1• discu:-;;são de pr·ojecto n. 221 A, de 1D20, mandando que 

sirvam dous officiaes de justiça, perante os juizes feder;;wi':i 
de diversas se.cl]ões; com parecer favoravel das Commissões 
de Constituição e .Ju:stiça e de Finanças; 

Encerrada e annunciada a votação. 
Approvado em f• discussão o seguinte 

PliOJECTO 

N. 221 A - -19:W 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Lu }Jcrante o::; juize::; ·federaes nas ~s.ecções do Acre, 

Amazonas, Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio .Grande· do Norte, 
Pa.1:ahyba, Alagôas, Sergipe, Espírito ~anto, Santa. Catharina, 
Goyaz e Matto Grosso · :servirão dous officiaes de justiça, com 
a::; mesmas vantagem; dos actuaes. · o 

Art. 2.u :Fica o Podcl' Executivo autorizado a abrir os 
- necessarios creditos para execução .11esta lei; J:evoga.das as 

disposições em contrario. . 
O Sr. Presidente - O projecto passa. a 2"' discussão. 
1'- discussã!} do pro.iecto n · 298 A, de-1.920, autorizando 

a cessão gratuita -á ·Municipalidade de S. João d'El-Rey, de 
um~ fa.ixa de terreno; com parecer favoravel od'a Commissãn 

''<lc Finanoas; · 
Encerrada e tumunciadu. a votação . 
Approvado em 1" discussão o seguinte ~r. 

PROJ'ECTO 

K. 398 A-- 1920 

O Congresso Nacional resolve= 
Art. 1.• Fica o Governo autorizado a ceiJer gratuitamente 

á l\Iunicipalida{}e de S~ João D'El-Rey, Estado ,de 1\iinas Ge
racs, uma faixa de terPeno de propriedade d~ União, nos fun 
'dos do pt·edio em qÚe funccíonavam os escriptori.os da Es.
irada de Ferro Oeste de Minas, paro. a abertura de uma rua. 

ArL. 2.0 Hevogam-sc as disposic,:.ões eni contrario. 
O Sr. Presidente - O proj_ecto· p~sa ~ 2a discussão. 
P discussão do prójecto n. 299 A, de HJ20, autorizando 

accikdc com a Garoara 1\funicipal de Lavras, para transfer ir 
lhe a linha de bonds electricos da Estrada de Ferro Oeste de . 
Minas; com parecer favoravei da Commissão -de . Obras Publi -. ~ · o 

cas e p_are~er Q pme~da da ,ÇooJAmiss~:o de ;Fi11anoas; · · 
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· Ericerra'da e annunciada a votação. 
:Approvado em 1.a discussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 299 A',- 1920 

O Cqngresso-Naeional resolve:· 

709 

Artigo unico. Fica o Governo autorizado a entra!'- em 
aceôrdo com a Camara Municipal de Lavras, Estado· de Mi
nas Geraes, para o fim de transferir-lhe, por venda ou ar

. rendam,:mto, a linha de bonds electricos, da Estrada de. Ferro 
- Oeste de Minas, naquella cidade; rex_ogadas as· disposições em J 
· contrario. · 

O Sr. Presidente -:-- O projecto passa a 2:' discussão. 
O Sr.· Zoroastro Alvarenga (pela ordem) requer e Qbtem 

dispensa de interstioiG para os projeotos ns~ 298 A e 299 A, · 
de 1920, figurarem na ordem do dia da sessão seguinte. · 

Discussão unica do parecer n. 28, de i920, indeferindo o 
requt>rimentc em que Serafim · Leme da Silva e outros {leQ.em 
concessão para uma estrada de ferro de ·Pereiras a Jaboti~ · 
cabal. · . . -

Encerrada e annunciada a votac.ão . 
. ,. · · Approvado. · - . 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar~ vou le..: 
VD.t1tar a ses·são, des)gnando para amanhti a s~guinte 

ORDEM DO DIA 

3" discussão do projecto n. 400, de 1920, abrindo o credito 
especial de 5 :38-i$531, para pagâmento a D. Jesuina da Cruz 
Rondelli; · _ · 

-- 3"' discussão do proj ect.o n. 399, de ·1920, abrindo o credito 
c!special de 6 :691*510, para pagamento u Felip:pa Monteiro 
c!e .Barros: 

3" -discussão do pro.ject.o n. 343, de ·1920, abrindo o c.r.e-,. 
íiito esp('cial de 938$709, para pa.gam·ento a Leovigildo· ,de Car-

- valho; , .. 
2" discussão do pro,jedo n. 298 A, de 1920, aulüfízando 

n· cessão gratuita á Municipalida-do de S. João d'El-Rey, de 
mna faixa de terreno; com parecer favoraver da Commissão 
de FJno.nças; . : . . · 

. 2" discussão ·cto projecto n. 299. A, de HJ20, ·autorizando 
:l.Ccúrdo l.'om, a Camara Municipal de J...~avras. para transferir
lhe a línha de bonds e1cctricos da. ·Estrada de Fe:Fl:.o Oeste de 
Ninas; com parecer favoravcl da C<:fmmissã.o de Obra.s'Publi-
C'il~ P parecer e emenda da Commissao, de FinanÇas. , __ 

Levanta-sCJ a sessão ... ás 15 horas. · 

· -· f I 
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101• SESSXO, ::F;.M .30 DE SETE'MBÍ\10 DE 1.912'0 

PRESIDENGIA DO SR, BUENO BRANDÃO, PRESIDENTE 

A.'s 13 horas comparecem os Srs. Bueno Brandão, Arthur 
Collares Moreira, Andrace Be~erra, Octacjlio de Albuquerque, 
Ephigenio de Sailes, Costa Reso, Dorval Porto, Dionysio Ben
tes, Cunha Maebado, Luiz Domingues, Rodrigues Machado, 
1\farínho de Andrade, i\foreira da Rocha, Thomaz Rodrigues, 
Vicente Saboya, Osorio da Paiva, Affonso Barata, Cunha ~ima, 
Oscar Soares, SimBão Leal, João Elysio, EduaTdo Tavares, . 
U'ervasio Fioravante, Turiano Campello, A.ristarcho . Lope~, 
Luiz Silveira, Leoncio Galrão, Seabra Filho; José Maria, .Raul 
!Alves, Elpidio de Mesquita, Antonio A.:,ouirre, Sã.mpaio Cor-

. rêa, Paulo ·de Front in. ' Mendes Tavares, V:icente Piragibe, 
Raul Ba-rroso. Manoel Reis. Yerissimo ce l\ie.llo. Mauricio àn 
Lacerda, Herculano Cesar, · Francisco Valladares, Americo 
Lopes, Odilon de Andrade, Zoroastro ·Alvarenga, Antero Bo
telho, Francisco Bressane, Moreira Brandão, Raul Sá, .Fran..:. 
cisco Paoliello, Valàomiro éle I\{agalbãAs, Jayme Gomes, Alaor · 
Prata, Manoel Fulgencio, Edgardo da Cunha, Raul Cardoso,. 
Ferreira :Braga, José Roberto, · Barros Penteado, José Lobo, 
Rodrigues Alves Fil11o, Carlo~ de -campos. Olegario P:íll.to~ . 
Severiano Marques, Pereira I..eH.e, .João Pernetta., Alvaro Ba-. 
;ptist~. Gomercindo Ribas. Carlos Penalfiel,. Marça,l ce E s -
eohar e Octavio Rocha (71) • · · 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa-
recimento de 71 Srs. Deputados. ·· 

Abre-se a sessão. 
. O Sr.· ~ctacilio de Albuquerque "(Supplente," serv~ndo de 
2° Secretarw) procede á leitura da ar-ta. da sessão antecedente, 
a qual .é, sem observações, approvadtL 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura qo expediente. 
O Sr. Andrade Bezerra ( ~· Ser.TÚario)' prQcede á leitura 

do ·seguinte 
EXPEDIENTE 

Officios: . 
po Sr. 1 o Secretario do Senado, de 29 do corrente, com- . 

mumcando que aquella. Casa do Congr·esso Naeional adoptou 
e nesta data enviou ao St·. Presidente da ·· Repubiica, para . a. 
formalidade da publicacão, a resolução qtie. proroga a actual . 
sessão legislativa até o dia 3 de dezembro do corrente anno: 
- Inteirada. · · 

Do Ministerio dos Negoeios da Fazenda, de 29 do cor-
rente, envianclo a seguinte · 

• , .:i!.:IENSAGEM 

Senhores Membros do.· Congresso Nacional - ·Reméttendo.;. · 
:vos .a inclusa exposiÇão . do Ministro da . Fazenda sobre a ne,.. 
cess1dade de um cr~dito especia~ cl(} ro :55·4$320, para. ~aga-
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gámento dos vencimentos relativos ao period0 dt1 5 de feve-' 
:reiro de 1916 a 7 detj,aneíro dte 1.919, e qlie são devidos ao 
fiel ·do thesoureir0 ·.da- Alfandega da Capital .Federal, addido, 
Di.· .Wa.lderoiro de Araujo Leite, tenlio a honra de v.os soli..
oitar a competente autorização pàra a abertura dO -<llludido 
c r Mito •1 ~ · 

Ri.o cle Janeiro, 24 de setembro de 1920, ggo da Indepen-
í:lencia e 32~. da Republica. - Epitaeio Pessôc;,. · 

ExposiçãO 
Excellentissímo. Senhor Presidente.da ·. Repllblica - O· Dr~· 

i\Valdemiro de Araujo Leire foi dispensado do Ioga.r de fiel. 
·-do ·_tl::.esour,e<iro da ~fandegn. da·· 'Ca~Pital Fede.ral, por ihaver 

· sido seu logar supprimido p-ela lei n._ 3.089, de 8 de janeii'Q. 
de :1.916.- · . "",,. , .... " .-.:<'..,..~i 

. . O _ tr:teressado, porém, não se conformou com esse .a~tõ. · 
que julgava contrario ao disposto no art. :1.36 da nies_ma J~i, . 
. 'Uma vez que este dispositivo obrigava o GQverno à conservâr 

· como "addidos os funcciõna:r:ios cujas cargds fossem 531Jmri.~ . · 
· midos.~ . - · · : ·-· i 

. Depois- de reclamar varias vezes, :viu, em!im seu direito_ , . 
'rooo.nhecido, de accôrdo com a opiniãú do Consultor Geral da. 
Republica. e do Conselho de Fazénda. · · 
. ' . Em vista dessa solução oabero-lhe os vencimentos. eor.:.. 

.. respondentes a0 periodo wmprehendido entre 5 -de févereiro 
-~- de 1 Si 6, ·época. em que foi dispensado, e 7 de :Janeiro db aDnd . 

findo, data em: que 1.oi considerado addido. . , ' · · -
·Esses vencime-ntos mon-tam a 20:55"41$$00, seguindo. ()S--

calculos · do Thesouro. . ... . 
. · · Como, pre,sentemente, esteja caduca a· disposição orç~- · 

. on;ientaria que permíttia a. abertilra. <Ie creditos para. paga:
·:mento de tal natureza, o dos vencimentos em questão,s6 pode;.; 
. rá ser satisfeito' por me~o dt\ um credito especial, cuja;;, aber-
tura depende de autorizacão le-gislativa.. . .. , _· 

· Pe~;.o, pois; a V. Ex.· as neoessarias prqvid(mcias no sen-. 
Hdo de ser obtida essa. autor~ ação·. · . . . :.: 

. !Rio de Ja:neir~, '24 âe setem:bl>9' ·de 1920 . ....;.. Homftro ·'Ba
ptista . . -;-' A' · Commiss~o .de Finanças. 

E!- lido e Ya,e ·a-- imp.rim1r o séguinoo 

PARECE'~\ ~.,. 

N. 30 - .i92Ó. 
'Manda arcMvar o oftic.io ao ·T'dbu,;,al 4-e . Contas.)v{laitiv~ '4 

' ·r'eq'l,lisição do 'Ministerio do. Gue,..,.a, ·.ãd importanc~a-de · · 
80:0. :000${' p·apel, po:ra ·a C(Jfm'fYrá "àé uma:. esqw:tdTilh'a àe 
cmiões ·. · · · · · _, . 

. O~ avi'iios~ :ns.- 1.776 e 1.852, de 2 e 17 de detemb?-o d~. 
:1919, d~ste Mini:s't.errio, pediram ao da Fazenda a remessa 

/ · 

\. 

'' .. 

-· 
•. 
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para· ,Lóndres âe_uma. cambial, em-francos, . de 800:000$, afini 
de ser adquiridá, ·pelo coronel Jos~ Fernandes Leitê de C~s
t.ro, chefCJ da eommissão de: estudos e acquisíoão de material 
na :França, uma eaqua<:ldlha. de aviões, .devendo a de;;pez_a 
correr poc conta .do decreto n. 13 . 417, de 15 de janeiro· da
quelle anno. 

Ppsteriorn1ente, o aviso-- n. 1 . 877, de 22 ·ainda do m:esmo 
mcz, pediu fosse a alludída importancia ~ntrégue em Paris, 
ao cn-vez dr. Lm~dres, tendo, por isso, o Minist_erio da Fazenda, 
officiado ao Embaixador da França no Braszl sob.t·e o J!aga
menlo de Fs. 2. 318. S<i0,57, pela conta - B ·- do Convenio 
ír::mco-brasiteírc. · · 

O •rribunal de Contas, quando lhe foi pi'flsen:t.e oprocesso, 
{:o!}verteu o seu ,julgamento em diligencia, afim de saber si 

· fôi~a . ou não f !ti ta a entrega -de tal · importancia, pois a ope
r.ação assumia Q -caracter d·e ad€antamento sujei tu a · registro 
t< í)OSteriO'l'i, e aquelle official não prestara ainda COnta~ de '
um adeantamento de 4:500$,. recebido: em. 1912, quando major. 

A respo.sta da-da por este Ministerio foi affirmativa :__...:; 
fôra feito o pagamenLo pelo Governo francez. . • . , . 

Assim, 9 ·Tribunal, em julgamento . final, não tomou co
nhecimento do-processo, devolvendo.-o a este Ministerio, fün-
dado em _ que o registr o da operação <lew~ra · ser' a pr.im•i, o· 
que não .era mais possível por já haver sido effec-tuado o pa- . 
pm~~- . . .· 

. O saldo deixado .pelo decreto n. 13.417, .nelle comprehen-· ' '· 
(lida . a importanc.ia .da cambial, foi revigorado para o aetuar 
exercicio, na importancia de L019 :739$050, cuja distribuição 
ii Contabilidade da Guerra foi solicitada da Fazenda por aviso 
n. 1.118, de 2i_ de -setembro do corrente annQ-. ./ 

O co.Tonel Leite de Castro- não recebéu nem se utHízou , '· ·. 
portanto, da ·quantia ele que dispunha, tendo ella, como vimos, 
passado com outra para o actual exer.cicio, como saldo. 

Houve, de . facto, o pedido do Minist.erio da Guerra aó da 
:Fazenda, no sentido de ~er post-a á_ disposição daquelle cffi
nial a quantia de 800 :000$; tambem houve o expediente da 
Fazenda, attendendo ·á alludida solicitação. Mas, ·po!t' não te
r<1m sido effectuadas . as acquisições. o .coronel Leite de . Cas
tro não levantou a importancia em. questão. E, por essa ra
~ão foi ella, com a outra parte .existente, r~vigorada para o · 
aclual exer~icio. o que teve o registro do . 'Dribunal de Contas. 

Assim, tendo desapparecido a causa da resolucão da re~ 
i'r.r ido Tribunal,· communicada á Camara no offi.cío. ·em estudo. 
o ef~eito consequenté sé annu\la, podendo ser Q mesmo offició . 
archtvado, pelo que é: de parecer que seja archiva.do. ·. 

~ . . ·. . . . 
. . Rio, 29 àG setembrro de ·l920 . -Jos-é. Lobo, Presidente.-
Saabra Filho, Relator. -- Gorn.cs Li-rna. ·-: Thoi'aaz -Rodr'iattes, 

·- Leoncio :Galr.iio, Olei1~1·io Pinto. - . ·. · 
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. I SESSÃO Ê~ 30 PE SBTÊMBRÕ DE 1920 

P~OJE.CTO 

,-- N . ·5 F .:_ Hl20 

E:;tabclece · mna segunda epoca de, e:xant.es 'de iJ?·êvm•au~riQs;. 
· com. 2)a·roecer da Commi.~são de Jrtstrücção PulJlwa. éo'~J,.trario. 

ao p1•o,iecto e fm.:oPa,viel ao « véto » (JW! lhe foV. oppsto 1pélo. 
Sr. P1·o-sidente da _Republica · · - --. . 

O Presidente da . Republica vetou o projecto que: · «est.a• 
lHJlece em agosto· do corrente aÍlllo, e nos seguintes, uma. se
gunda . época de exames de preparatorios para :todos -OS 
alUillUQ.<;; màtriculados~ ou não no Collegio Ped1'o n .é"'que pro~ 
:varem inscripÇão na primeira época, bem assim, que nã01 pu-' 
deram realizar por qualquer circumstancia os exames; r_eque
yides .tou foram inhabilitadós, reprovados ou deixaram -' uma 

. :rrateria; .a.. qual poderão repetir;. sendo. que as ínscripções se 
, far~o, nos' termos . do . projeêto · yeta.do, .exclusivamente . ~o_ Col-

legw ·:Pedro II:•. . 
. ' . '" 

· - . Da ~.,simples . Iéitura da proposta legislativa approvada 
pelo ..Coiíg.re:sso ~- que não logrou a sanccão do Chefe do ]?oder · · 
Executivo, se verifica· que urna <las suas partes·.es.tá prejudi
enda · irremediavelmente, . ·a; r elativa .. á: concessão dos . exames .. 
em a:;osw pi"oxiino· pasSa.do. ·. . · ·. · . ·. : ~ :, · 

Pensa, entretanto, â' Commissão que a idéa. .essencial que 
se. teve .êm mira- com. ci .:Proje(}to, ao coit~ario· do que dispõem 
os motivos do v'éto, encerra muito de ra.zoavel e justa, e1 não 
·<leve ser .desprezada . de modo ·.absoluto . ·Tratou-Se de igúalar 

· para ~os effeitos. dos .favores ---que a legislação -vigeli~ já fa-: 
- culta·· os preparatorianos inatriculados no alludido Collegio; 

.aos que por si não · contam a matricuW., mas .se achani em 
·condicões de preparo e competencia equivalénte ou .superior 
aos discípulos do estabelecimento de ensino official. ou equi-
parados.· · · · ' · . . . . -
. ·' O_ .facto de frequen:tar~m as aulas de institutos de eduea-
c;.ão sec_und<iria ~ com . às regalias de que gosa o. ···collegio Pe.- -:· · ... ~ 
d:ro II, ·.não dá a medida exacta do merecimento dos alumno.s· 
para receberem' o · jwivilegi o da situação que o .decreto 01'-' 

· · ganico do ensino em vigor. creou, ahri.ndo.""1hes no.va banca de . · · 
· exames: em caso3 espec.iaes · taxativamente expressos, . -só-
. mente para: elles, e com exclusãb dos pretendentes ou estu
e;Ja.ntes não matriculados; mas, obrigando quem não as f!t'.e- ' 

· quelita · a submette-r:,.se a-· provas ·de jul~aroentó del ,capacida.de 
scienfifiCa. perante ccnnmissões examinadoras :constituídas:. do .· 
corpo· docente de · ·faes ·institutos·, deixa )nquestionave:thicnt~ 

,· 

.. ... 
· (l~ alnmno, qu,e de livre vontade ·se ..exP.õe a esta condição, :,~u~ 

. jeito á.s vicissitudes . das prevenções ou ·escrupulos. dos seus _. , . 
julgariores, que não o conhecem do exercicio da·s liÇões; e .. cjue .' -' 
lhe vão ex·:glr ~O naquelle m.omeilto. todá. ·a ·~deino~tracãQ· do- ! ....... 

seu sabelt' .n::t materia· elo curso 'para a qual concorre. · _ .... 

.. 

. ~-
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E nestás circumstancia.S · nenhum mal resultaria á mora
lidade e aGs rigores -da instrucção secundaria uo paiz, a ex.::· 
:tensão das épocas e:x:cepci<lnaes de e~ames. a qualque~r indi_::
'Viduo que, frequentador ou não do curso gymnasial, official 

_·ou equiptt~t'ado, se sinta habilitado ás exigencias das provas. 
· Todavia, o projecto forçou. uma ex:oepçã.o inexplicavel em 
:face do espirito de equidade e justioà, apenas legislando para 
os estudntes desta Capital, quan-do determinou .QUe as in-

, .seripcões para os exames que instituiu fossem feitas no Col
legio Pedro li; esquecendo-se assim da existencia nos Esta
dos de Gymnasios equiparados, f['equentados, tambem, por 
OCiuroero consideravel ·de preparatorianos _ . , · 

Em vistá do exposto, a Commissão é de parecer que seja 
~.vprovado o véto. . 
. ~ Commissão, 29 de . setembro de i 920. - Anter~ Bo.
telho.- Ra~a Alves, Relator.- Barros Penteado.~ JoSé .Au
uusto. - Azevedo . Sodré. - .A1'istarcho Lopes. ___,... Paulo de 
~rontin. · '·' 

PROJECTO N; 5, DE 1920 

O Congr~~so. Nacional decr.eta: 
~~t. 1.° Fica estabelecida uma segunda. .éP<ma de· pre...: 

iJ):a.ratorios, nos termos do art. 86, do . decreto n. H·. 530,. de 
i8 de marçO de ·:19:1.5, d'e 1 -a 15 de agosto, do eqrrente anno, 
e nos seguintes, de aiecôrdo com o qne se observá· no Coll~gio 
!Pedro ·m. .~ · • .. 

Art_ 2." Só se utilizarão dessa época, os candidatos que,, 
provarem. inscripção na primeira época. sem terem podido 
realizar· os exames requeridos ou aquelles. qué, :P<l~ qualquer · 
oircumstaneia, foram inbabilitados, Í'el)rovados, ou deixaram 
uma materia, a qual poderão repetir. 

Art. 3-0 .As inscripcões se i'arão no Collegio Pedro rr, de 
;j 5 a 31. de julho, no corrente anuo. · · 

:Art;· 4.0 Revogam-se as disposições em contrario.· -
I . 

Sala <ias Commissões, 13 de julbo de 1920. ,_ Dorval 
'l!01'fo. __, P1'ado Lopes. -.Raul. Sá.. · 

MENSAGI:m.I 

:Eimo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados - Ha
;vendo negado sanccão á resolução do Congresso Nacional ·que 

· estabelece uma. segund11. época. de exames de pireparatorios 
pelos motivos constantes da exposição que a est:a aeol:n:panha: 
:tenho a. h9n;-a de devolve;-. a Y. Ex. ·os dom; autogral)hos que 
:fo~am recebidos com p. mensagem .de 13 do corrente mez . 
. · Rio de Jan~iro, i9 de jull~o de. i920, ·.99.0 da Independenoia · 
~ 22° da Repubhca. --' Epttacto Pess~a. ·. - . . - · 

.. { 
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/ ' ·s~sai\o · -~ 30 DE BETFJMMW DÊ "i920 "lt~ 

. ····....: .. . 
..... 

RESOLUÇÃO I QUE SE-REF~E A !\tENSAG"EM 'SUPRA 

O Conooresso Nacional resolve·:· . 
- rA:rt. 1.° Fica estabelecida unia segunda epoea d~ exa~es ~ .. 

ao preparatorios, nos termos {}o art:" 86, do decreto I:.~ 11.530, . . 
de 1~ de março de 1915, de 1. a 15 de agosto do eorre"!lte ann!', 
·e nos semintes, d-e arcôr-do com o que se pbser:-va no Collegto 
Pedro II-.. / -- . · ...... ! . · • : • ~ 

·· ·Art. 2.0 Só se utiltzarão desSa época, os candidatos qu,e 
provarem · ii:lscrípcão na · primeira época, ~em terem . pod1do 
realizar: os exames requeridos . . ou aqu3llC? que, por q~alquer ... 
ci=cumstancia, foram inhabilitados, reprova-dos, ou del.Xal'am -. 
;uma materia, a qual poderão . repetir. . · . . · · 
. . A.rt. 3.0

• As inscripções se farã:o no Collegio PedNt_}I, de 
ii5 a 31 d e . julho: no corr-ente anno. · . . . "' · · 

Art. 4.0 Revogam-se as -d-isprosiçõe~ e~ contrariO.: 
Camara dos D~putaàos, 13 de ·julho de ·1920. - Julio 

Bueno Brandão, Presidente . - .A.. V. de Andrade Bez~a. 
d~.Secr~tario. - Jlanoel Reis, servindo. -de 2° Seore\a-rio.; 

Ít.4.ZÕ'ES do «VE':TO»-
\ 

. «0 .decreto n : 11.530. de 18 de marco âe f!}-i;)" que e a 
nossa lei organiéa de ensi"no, creou -duas ·épocas . de .· ~xame, 
uma em dezembro, pa.ra todos os estudantes de l)reparatorios, 
tenlham QU não seguido . o curso gymnasial; e a segunda em . 
m_ · arçO; · só . para os que fi7érem esse curso, e . por força m~or 
se :não tenham apresentado a exame na P ép<lca, ou haJam . 
sido reprovados, ou . deixado de ser examinados; ~m uma . só :. 
ma teria. Isto está expresso nos arts .. 7 4, 84, § .1°, _86 e_. :t.OO; e · 
consta da exposicã(} de motivps que precedeu ao decreto, nes
tes termos: <~:Para evitar- que reprovados em preparatorios, . 
-em dez·embro, . se inscrevam de novo em. março, ficou expresso . 
il10 art . 86. que <(.s6mente os al'!.tmnos dos Gymnasios o(ficiaes 
.se ·apresentem i:i exame na ~ época . . . «OS· jovem all~'ef,os- aos 
Gt1mnasi<Js dq Gover-nó~,sujeita.rn-se ás p-rovas finaes ·de oádâ._ 
ma teria <cem dezembro, u.nicamente'>. · · · . ' - .·.· . . 

A fi.Xaçãó dâs épocas de exaine no cómec;ci"" e ·no fi.Dl ·~dos 
· trabalhos - lectivo~. tem a grande vant-agem: de não interrom
per estes t~abalhos _ Por uutro lado, a regalia -outorgà.da aos · · 
-alumnos do .Colleg1o PedTo 1[ e -dos Gymiiasios · · estaduaes, 
.equir~rados, .é de to(la a ·-:instl<;;a, sujeito<; como estão a ça . 
~Seriação :regular, á frequençia obrigàtoria e. ás p.ótas..:.de. a ·· . . -
-e sabb~tm:as mensaes com as consequentes média$·. . ._ ~-- .. . ·. . . 

· , ~O~a, o proje.cto ~ubmettido·. á apreciac;ãU·: do : P.l)d-er Ex::.: 
..:. -'ecutlvo quebra este crlterio>racional e, de ·um-J.ado e·onoca ém · 

-I>é de igüalq~dé.! sem -n~nhUma razão 4e . j-ustiça · o'~ equidade,: 
... . -os es_tudantes nao matriculados e ·lls que J~zem . regularmente 

Q c.urso .":dos GYTilll'asi.os, e, de outro; institui-do· bancas de 'e:x:am~ · 
-e:n :Pleno _period·o lectivo, ,_-encurta. ainda mais esse periodo, ·já 

./ · 

. ... · 

. .I'. 

: -..._-

...:... . . 

··. · 
;· _ .. . 

. = ... ·. f!';_! 
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ji.NN--\ES· DÁ CAMAM ,.,----:_·.;. 
-/ . 

:reduzido pelas férias~ feriados e ~s. ·dias oe imP.eâimentti . 
supervenientes. · , 

Accrescc que, pela lei em vigor; as bancas examinadO:ras 
se constituem com o pessoal docente do CoUegio Pedro II, e 
difi'icil, senão ímpossivel, será concili-ar os traba.lbo~ dessas 
bancas com os tr-abalhos Iectivos rio mesmo estabelemmento. 

Ainda mais: o ·árt. 3° do p.rojecto, manda fazer as ·inscr~
;pções no Collegio Pedi.·o TI, o q-ue tira á med1cl,a. a. genera.h

~ düde que deverá ter e a converte em um favor d e caracter. 
restri·cto. votado em beneftcio unicamente dos estudantes desta. 
Capital, · eom exclusão odiosa dos que residem nos Estados. 

ReleYa finalmente lembrár a inconveniencia das medidas 
parcellad'as em ma{eria de ensíno, que p_recisam obed~cer · a -
uma orientação geral, segura -e homogenea: . 

Por estes fundamentos, nego sancção ao proJecto que, 
conYei'Lido -em lei, seria mais um factor de .depressjio do en
sino entre ·nós, com grave prejuizo :para os inter-esses •nacio
llaes; e, .na fórma do art.. 37•, § 1°, aa· Const~tuioão, devolvo-o 
{L Camara. que_ o iniciou. \ 

Rio de .Janeiro. 19 de julho de 1920, 99° da In<lepen<:lencià 
o 32° da Republica~ - Epitacio Pe.~s6a. · · • 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente.:,. . 

O Sr. Carlos Pen~iel - Sr. Presidente, preciso- da atten
ção da Camara, não pelo desejo tão sóme-nte de responder a. 
uma nota. editorial do Co1·reío da Manhã de hoje, mas .pela pre ... 
occupacão, mu·ito mais olevad.a, de dei'inír a minha attitude 
CQroo interprete do Partido Republicano Rio-Grandense· e dele-
13'ado -d::uninha bancada junto á. Commissão de Legislação· social. 

Vbu demonstrar á Camara, á. opinião publica dG paiz, 
que a tarefa {);os dous membros da Commissã{l. visados na lo
cal desse di-ario, não se tem limitado apenas· a uma eXIXJsi
~ã·o theorica de doutdna ou de idéas junto á ·mesma Com
miss_ão. EsUt jú concretizada em factos positivos. cujas pro
vas trag-o ús mãos, afim de pól-as sob os olhos daqn.elles que. 
mo ouvem c rodêam. · 
.... O Co~rcio d,a 1lfanltã reclam~a cnntra .a Contmissão. em· ge- · '· 
ral por uma. supposLa morosidade no dar conta de um fl'I'O:
hlcma. t.ão complexo. pela. primeira vez vent.ilado a sério eín 
11osso P:1r!amcnt.o. de tal modo que se póde f-aze-r a a.f.fírma-
~ão inequívoca ele que :foi esla le~isla.tur.a. federal republicana. 
a primeit·a, sob · a pressão ou ini'luencia suggestiva das gra
ves . questões sociaes qu~ a Grande Guerra veiu pôr, mais. do 
qu~· nunca, e-m fóco, a se ent:regacr com desvelo, com o maior 
int·oresse e <:om a mais intensa. a'clividade .ao estudo- entre nól'l 
dei pro!Jlel!1~ magno que enYQlvc_ n. incorpora()ão" ào proleta.:. 
l'l:ldo a soCJ cdad'C modr-rna. . - . · 

Si a accusação tivesse s ido sómonte r.ont.ra a : Commis'são ' 
em geral, tocaria· ao meu illustre collega por S. Paulo, o Sr.: 
.Tosé Lobo, que tão bril:hantcmente tem p..residido aos .. trn.ba..:. 
lhos da mesma, n resposta-eonveniente. Mas o t.opieo ·visa es-'
pecia.lme-nte dous meJnbros da Commissão cha;mados por 

~· ' 
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aquclla folha positi.vislas, porque a ess~. nucstão s~oial, conio 
t\ muita~ outras, al)Onlam ·solucõcs pm;Iiivas, soluvoes verda
d eira.rileu·tc rep.ublicanas, soluoões ·. ínoc01:poradas ao- cyçlo 
scientifico geral. c não pa.lliativos mntapllysicos, idealogms 
revo-lucionari?s. e ~~é cedas ch~1eras .. bolchcviqui~ticas ou 
out.ras'" cambmntes, · de côres "·-crmelhas, do 50CHlh s mo ra-
<.ii~Jal. • • ·· _,.... 

A Commíssão E special, a. que se refere a not i-cia , c{)n)o 
a Garoara· deve estar lembrada., foi c-reada .em :1918. N'<> anno 
seguinte .foi ele-vado à e sete para onze o numero dos seus 
membros l)orquc o Tratado da Pa~ nos interessava .em um ~s-:
tudo . mais global da. questão, e -por· tod'Cls as · suas faces e 
prismas a ~um t empo , 11'oi. nessa . occasiã.o que entr-ou para 
clla ·o meu -illustre am igo c oollcga pelo Par31ná, Sr. Joã(} Per
netta, uin . dos accusa-dos pela . imprensa; companheiro de tra-· · 
·halhos c.uja activ•idadc a · Çamar a inteira conhece c cuja . in-· 
Lcgridade de earactet' é clesnecessario enca.reccr .; . • · · 

·O SI~. SE,\DH.\ FIW:ro -::::-- De grande competoncia.· (Apoia-' 
elos.) · · 

o Stt. c,\HLOS PEN,\FlEL- ·- . ••• e de h~a:nde compeiencia;~ 
De .aecôrdo com â incumbencia recebida, por forljá. da

guelle Tratado, a materia foi repartida ·. em tbeses, .ctistri.:.. 
t-uidas a cada um dos n1embros da referida Commissão. 

··- Manda a verdade d-izer, Sr.· Presi<:~ente, que de$SCS onze 
membros os dous incriminados de crearem obstacUllos á ta~ · 
refa, de <tobstL-oocionistas~ á m-archa dos trabalhos, foram jus-- .. 
tam ente aquelms qp.e l ug.o· cumprü·ain com r<l!p,ict·ez, com so
licita .diligencia, o :seu {!·e ver, despbrigando-s~ da inçumheniia - . 
desde .o anno passado. · · ~ 

. Coube a mim a thesc llygiene e Seató~ança do Traballio, · 
e a .Jndustria em domicilio~. Apresentei á Commissão- (mvs- . 
tr~o â Camara um folheto impress·o) um estud{), que com
prehen,de as .cen.to e quaxenta paginas deste volume, onde:. ca
.'Pit'Qlo PO! capiL~l.o; artigo p(}r a~tigo, ])aral:?l'apho . p'Or para.o 

. .grapho, f1z a ,cntwa da actual l er sobre aco1dentes d() tral>a..-
' lho inQll!-ida, como tinham que estar, na minha thesc, essa: 
materia, ate então ainda ·não amplamente tratada entre nós, 
referente a iacc-i{lentes do trabalho. Troux·e largos c n ovos / 
subsídios · que, em sua ,grande · .maioria · acceitos pela: Com-
missão, serviram para a refusão comple ta da · lei da Republica. 
n. 3 .. 7.24, de 15 de jane:iro de ·191.9. 

Na discussão attenta; meticulosa, dos· meus collegas sobre 
o trabalJ?.~ de. qu~. f~i ~elator, gãstamos ~.erca dedous- m ezes: 

. em reun1,o_es. qua:~~ <ha!Jas, de quatro e ~1nco horas ·.cada uma, . 
tendo a le1 em VIgOr ficado em todas. as suas partes . refundida. 
Si até agora o novo projecto a:inda não ve:iu,. ao plenario, p@Stó· 
que acabado e votado p ela Commissão rlesd€~-nieiados de 1919 
culp a não me cabe por issO. Foi por haver prevalecido · con_: 
tra o meu voto, a · idéa . do nosso óaloroso collega. Sr • . Màuricio·: 
de !--Merda, que entendeu, ·,a rp.~u ver · err,;ld~mente, que se . . 

. d€,:1a prende,r esse tra!J.albo ~ csper~ .da ~.o.Iu~a!>. ~obre as de~ 
•• - • "<ao - -:~ • • · ·~ • ·~ 
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mais theses entregues á alt..a competencia dos outros mem-
bros da · Commissão. · . 

• Refundida, então. a lei sobre accidcntes. dei-me pressa 
· em ent.r-egaT um outro trabalho· escripto, -projecto <:onc~rnente 

á «Hygiene e Segurança do Trabalho _ ·e a Industrra. · e~ 
domicilio:>, folhetp impresso em 45 pagmas ( mostrando~o),. 
que, !'\alvo uma OU outra questiuncula de redacção, 10g1'0U a 
unanimidade- dos votos dos meus companheiros, não por um 
acto de: cortezia delles, mas depois tarobem de um exame ~e 
d.iscussão ·prolongada, analyse assim feita com a m:aior ass1-, 
duidade,. cuidlido . e att.enção, . e parte por parte, de todos os 
_seus pontos e artigos. · 

· Eis a .minha collaboração. E não foi só, Sr. ·Presidente.
Dahi por deanle dei-me á pachOrra de sempre discutír e exa- ,. 
minar, linha por ~inba, inteúção por intenção, tudo quanto a 
proposito tem occorrido sobre · outras questões em debate no 
seio da 'C'omrnissão, sempre na defesa dos princípios que, · mal 
ou bem, represento nesta Casa.. Essas attitudes estão, em re
sumo. graphadas nas actas das respectivas reuniões.. . . · 
. A outro «pOsitiV!ista::>, visado pela local, ao meu n0bre 
collega Sr. João ·peruetta, \coube a thése «Trabalhos de me-
nores (> c:reanças e Trabalho de mu·lheres~ . . 

O illustrado representante do Para:p.á. não se limitou a 
abordar magistralmente, a parte que lhe foi' .confiada, dentro . 
da doutrina cu:jas idéas defendémos na elaboracão · de me
á: das políticas dt~ legislação social tendentes a promover e 
ap;ressar a.· solução do problema . proletario . Foi. além; 
e de um .modo feticissimo. Sujeitou á nos~ consideracão de 
legisladores um projecf.o de ·ordem geral, uma obra synthe
tica e perfeita que honrari-a qualquer parlamento do mundo, 
e, onde, Sr. Presidente, não se prescrevem soluções que só
mente os denominados «positivistas do Brasil» são os unicos 
homens publicas a propor. Ess~s ideias estã9 sendo nesta. hora 
tambem levantadas .por outros cidadãos, em ou-l.ról.s terras, 
como necessaria.s á ordem e ao Pl'Ogresso social da humani-
dade. · 

A -esse l'e&peito trag-o oá Ca.mara. uma. ca:rta aberta, recen
temente dirigi-da, em F-rauça, a:o ex:-ministrú <i:a~ . Finanças, 
Sr. Klotz, co.n.densa.da no liVl'O d:o fiéne F.av3.'I'e-i1Jl~,' ·sob o ti
tu~·o Réforme Adm..inistrative par lo. responsabilité des {on
(;tiOns'>, onde, condemnanido o erro ·do~ ra:ctica:es s~i:ali-stas, 
esse .parlamentar, que não é positivista, escr.eve: 

<Não ha aqui -espaç,o para resumir, mesmo <~~ grand-es -tra
ços a. phHosophi.a. o a poutié a. positiva de Augusto Comte e 
o_nde o socialismo franc-ez enco.ntra.rá, quando quizes·s~ <CI.al'-se 
a~ trabalho de nellas descobrir, os fundamentos de : uma dou

t;'ina, m~ito mp.is ousadc. p elo seu caracte1~ relativo; mas -rea- ·· 
ltza:vel; do . que a-s ·~himerM com as queres · ·lhe estão fazen<do · 
perdel' seu ·tempo.» . · · . . -- . . · · 

As solur;:ões acima le:oibr-adas· a dirigent-es da França 
como era .. então _Klotz :naquelle momento, e aos socialistaS , 
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i'rancezes, sooialismo que .uão tem~ ne Brásil, po~que aqui' ô 
sodaJismo não tem -exi~tencia po,li~ica nem mgaruz·a.çãq. pal'
tidaria ... 
. O SR. 1\'L'üm!i::Jo O!!; LAcERDA. .:.._ Me::m.u porque o franee2; 
se divid~ .em dôus: ufu que e:21:p1lora. e .Outr.o .<IU~ div.íde.. _ 

O SR. CA.ru.os PE~AFIEL -...,-- DeL"'Cemos de parte o &ocJ.a- · 
lismo que, ·em ·thase,. é uin sú, 1;omo · ba;ç.deira social, em toda. 
parte, :Sieja f'l'3iJ;,teez, .seja br3::3üei·ro, 1uglez ou l'U:SSO. ~ ·• 

.. 0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Ahi V. Ex.. !se engana to"" 
talment.e.- · .·~ 

O Sn. CARLos_ . .PJ'}NAFIEL :- Ha mulLiplas e divel'6aS va-;· 
riantes ... 

o SR. MAuruoro DE LA.Qllo'RDA ~ Vadantes, não. "São ad...,; 
versaJ."ias.. 

0 SR. CARLOS PENAFIEL - Qo!O:hei}O -pet'fei•tameute as Or""'i ' · 
gani.zações diversas do socialismo francez ... 

0 SR. 1\iA.URWW DE LACERDA - Sei que V. Ex. oonheee •: . 
O Sn. CARLos PENAFIEL - Vamos adeante. Ta.l·. pend'8ll."'! .. · 

ela po.ueo imp&t:a á qu~stã-o que me traz á tribuna ... 
Essa .solução, .po:rtanto, Sr. l?l'·esiç1ente, a -solução . que·. 

nós do Rio Graude sempre apontamos, desde os ;prim.o.rd.iob ' 
do reg-im-en. sobre o pr-oblema da inc'Orpora.ção ·do proletari-ado 
univ.ersal á sooiedade m-oderna. nã;o é,- assim, só :por ilós 
~emb!'a:da. .. . .· . 

Não direi noví{la:d=e_ á úaiOOil-a dec1a.ranrlo que o projooto 
do moo illustr.o oollega Sr. - Joã.o Peroetta. logrou app.rov~ção _ 
plena do meu ~hef.e político-, o grande r.epubli(}ano Borge-s. oo 
Mede i-rOl$, cidadão que -allia á sua. inteireza; ·de oo.rooter, . ·de 
homem. ·d~. _.gCNerno prooccupado oom ~;o,efornia.s administrati.,. 
va-s d·e rat-.a e vi-gorosa- aroplitu:de, p~las -qua;es ;o .pa;iz 9.nteiro -
1h~ :rend-e as maiB mer-ecidas bomenagtens, .o inte.r~se supremo 
que os estadistas de ·larga v~ão devem ter eom as mais gr&-' 

:v.es q-u-estões 60Ci·&es. . ·: . 
E não ·é de hoje, :Sr. P·i·e:si<lente, nem acossado, como aJ.to 

represe.ntan:té do podreJ; plJbllieo em minha tetta, petas I'eso-
, luQ.Õe!s apre.si3ooas que ·:;. g;ue-rra. tr.ouxe ·e os movimenil(t.S gr<':

visLa-s entre nós impt.-ovizaram. Já em men€agens de 1913 
e 'lle -daf.a. anterior aeonselhava e -praticava sobr.e ·a:ssumptos 
dessa ordem ou semelhantes, aetos de. acertada.· compre
hensão... · __ · 

O SR. MAURICIO DE· LACERPA - Isso é ver<iade. 
o .SR.. CARLos PgNAFIEL. ......,. .... e a càda f a~ to cõncreto, a 

ca-da. ~aso ~mergente, como · ,as gréves, por: 1ex-6m:l)l~, ·tem s.em-
pr\:. dtlido a mais prompta ..soluçã-o wlitica. .. . 

Em telegramma. que me dirigiu, de nov-embr.o -do' ~o 
passa'do, em l:'esposta -a uma consiUlta, aconãelb.a.va. o .· éml
ne.nle estadista riogram.dense: «Em resposta á vOBSa. · carta de 
24--de outubro findo, felicitõ-vos effus!yam~te pelos .novos / 

-. trabalhos qU. .eoonsagrastes á Questão .·Social e nos .·qua.es,. 
. mais :urila vez; · evidenciastes vossa erudicão e -. superior:. 
orieiltaçâ? rio a·ssumpto. . · · · · 
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'"<!Quanto ã :attitude <la nossa banc~lda, 1!111.- face das ques
~;;e~ · .susci~a'tlas no seio da Comnüssão -de Legislação Social, 
:ili Q)JJJOl'twwrrwnte nt.w!,i[e~>tei o m ,eu apoio. ao projecto do it
lt~tre DeP.ntado J.orlo Pcrnetta, po1· conside1·al-o - . o 11U'is 

·wr;;vctâente c o unico cunsentaneo com a nos3a doutnna. 
«Por ;:5so, . caso vclt.e a ser di80Utido na. ·camara O projeclo 

Maximiano uc Fjg·ueircdo ... ~ (E' . o t>rojecto que a1f1'0U, 2JOr 
lttrnos, 1ws!a Co.sa,- modiFicado pelos Srs. Arul?·ade Bcze1·ra e 
l>mdenl<: d't "llurae~). «eonlr!.\ o qual calegor icamenLc no:i 
TJt·onunciámo.; em 1918 . •. » {-F1ti até, corno a Cama·1·a deve 
lemú'YtÚ'-~>e, mfl, .dos -inle·rpretes dessa CJpinião ?•iO(J1'andense, 
t:m dot{-S d-iscv.l·sos· qzw constitniram. . rninha estréa aqui) ••• 
«pnn:;o rl!almcnte que · rlcvc a banc;:..da, reaffirmando as nossas 
idçias cunLrarins <1 cl!e, assi!Jnar o pr:ojetto Pànetta. co-nw 
sctt :>·r~bstitutivo, feitos us retoques lJUe forem julgados nc • 
ce~sarws. 

-tA~;uarúu t:om inlercs~e a remessa dos vossos novos es
t.u<los sobre . «Hygieoe e Segurança çl~ Trabalho» e . a iwstítui
tão de pen~es. Saudal/ões aft'ecLtio.sas. · - BO?·ues de Me-
dei1'0S.» . · 

·Não é, pois. uma attitude pes~oal a minha no seio da 
Commissão de Legislaç~o SociaL Corresponde á vontad·e dó 
meu chefe, as aspirações <l-o meu partido, ús ideias da ban-
cada a. que estou incorporado. . - ~ 

· Além daquelles attes tados, . provas insophis.maveis da 
minha collaborar.:ão e uctividade, já approvados para virem ao 
plcnal'io, tenho ~·prompto, Sr. Presidente, como se deprehende 
do tclcgrarnma acima e disto já dei noticia, desde o· anuo pas
sado, ao meu collcga. Sr. José Lobo, presidente da Commis.
~ão, um projecto que pretendia, c pretendo apresentar, -como 
sulbstitutivo. instituindo o regimen do pensionato official, de 

_ fúrma ·mixta, com collaboraoão do. Estado, dos patrões e dos 
propl'ios opel'arios, ideia patrocirÍàda por Borges de Medeiros 
em 191.8. Esse ante=:projecto não o tenho podido apresenta'!.' 
á · Corrnnissão por uma questão de delicadeza, . ·de deferen."? ia 
com um do:; collegas a quem está,-cntregue a parte dos nossos 
trabalhos referente ao seguro operario, o Sr. Nicanor Nas
cimenlo, e que ainda não deu :-;at.isfacão a tal incumbencia 
por haver. nessa intercorre.ncia; surgido, fóra. da Commfssão,·· 
no Dlcnario, um projeclo do meu illustre collega de bancada 
&r. Nabuco de Gouvêa, instituindo no Brasi\ o monopoli5 offi
c.ial dos seguros. De ante-mão sabíamos, dentro da Commisw 
~ão, que era uma ide ia antiga do Sr. Nicanor · pleitear o mo
nopolio pelo Estado dos serviços de seguro em geral. idei:.1. 
já antcriormenJe tambem .concl•etizada. em projecto do' Se-·· 
nado pelo saud9so Sr. Alcmdo Guanabara. 

Devo dizer qur. · tenho Junto á Commissão. 1>ela. qualidade 
inhcreu.te ·á. propria. funccão que alli exerço, responsabíli
àades ;pesadas . Conferem-me, por isso, estas a auf~ri·dade· nc- ·· 
cessaria para julgar que alli interpreto e represento, na 
esphera õessa legislaA;.ão social operaria em preparo, o en'"" · 

;. •. cargo diqi~il, penoso, de :Quasi !r:~d!'J"= d() pen~~~en,to da )Jan~ 
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cada. a. que ambos perLcncemos, o meu amigo e collega, $r·: 
.Nabuco,. e eu. · . .. · · · · 
· Sobro . o monopolio de .seguros . pelo Estado, devo, desde · 

já, d ec1arar, de passagem, muito a · contragost'O, que, embora se · 
trate de. um colle~õa de bane.sda, .orou obr!gado . a divergir . ~ 
condemnar o systema de seguros sob a forma .de monopoho 
do Estado . . O projécto do meu illustre col}ega, Sr. Nabuco,. 
crnbora adeantadissimo na apparericía, ~ redunda; mal disf~r-· 

. (Ja·do, em uma idéa focle de mais .para o nossa meio: o sociq.-. < 
lismo de Estado, At~ certo pop.to existe, muit?,s vezes eon~. ·· " 
vergcncia. de diversas· .escolas na solução de varios problemas 
·de tal. especie . . Mesmo entre o· sociáH.smo de ·Estado e o so
cio.cratisn:w . á feição positivista, de. Com te,. se veritiea, p(!r 

. -vezes, essa ~oncordancia em alguns propositos. Mas, .no: caso 
. · p::.rticul:ll', não posso deixar de resalvar o ponto de visf.à. rio-
~~~; . - . . . 

o Sn. MAU.fUCIO DE l..~t'I.C:ERDA' __: Mas aJltes desse projeeto, 
o Relator fez uma consulta á Commissão para examinar . :os · 

. pontos ca:pilaes d~ theoria e f icou mais· ou. menos resolv,idos-. 
qs ~ que foram assente.s.... ·. . _ : ~ :. · · --

. O Sn. GA.RLOS PE.NAFU:t. - Não ·estive presente· na occa·.;. 
· s ião; po1• <loonta e por guardar o !dto ~0 . Sr. Mau1icio de La

cen:la con.{ir1na com a cabeça) . . . Em ma_teria de monopoliza
t:ão de seguros .pelo Estado, deve a Camara estar .re-cordada 
<ht enorme campanha que em 1910 se levantou · na França •. 
Si lá, pnde ·as correnf.es socialistas são for'tes eleitoralmente 
c preponderantes, a cousa é inexequivel, móri:nente o ,:seráJ 
em uoi5so paiz, e, aincla mais, dentro da nossa fórma politic~~ 
· r.Jm projeclo sohrc ·monopolização dos seguros. pelo Es~ 
üúlo é. anles tlc: tudo( iuconslitu<:ioual. 

~\lém c!(, vicio uo inconstitur..ionulidade, vicio ol.·~ginario 
:-suffioienl•) para matar o pro,ieclo porque não se póde tirar 
a nenhum ddadão a líhenlade d1! garantir-se üOmo chefe de 
um lar. onde br~m 1!1\lenclcr, conlt·a o risco que, por sua morte, 
eona ::;ua l'anJilia - isso só !oi pos!iivcl n(} Uruguay, paiz pc~ 
~uenn, de nopulacãu tle tlous milhões_ de almas, a·ccentuada
JIIC>nlc sociali:sla com ati rcrorma:l do BatLle -y Ordoíiez. · · . 

..:\ ínl.cl'ff't'lmdu. do E;:;lt\Cio . deve existir, mas prudente:.. 
monte. Não :m pódc sec -coutL'ario á socialização desse e dJe 
OUli'OS HCl'VÍ(.'.O:l pelo l!}::;f.ado, Dil ')poca trans'itoria ~e ariarchia 
~Odal dc~de CJUC O Estaco l:iC l"C~trin.ja a nivelru: ,e gencràliza-r 
a:S .<:àndkõc::; d1'1. verdadeira concurrcncia . . «Tão pel~igosa, sus- . 
t;.mtou.. o PresidentH Borges de Medeiros. é a falsa . concurren-
cra, ~_:orno· funest.os os monopol~os ó~ .. úr.J.víhig:io~ · quaesquer. . . . 
Em um c em out.ro .caso a socwdade e sempr·~ a victima <la · 
cxplot'acão' .de poucos~. . ... . . . . ·. . . > . 

N'ãÔ.i é ·que ·SejamoS., nós do Il.io Gi-ánde~· de .todo contra~ : 
rios · á: ~socialização:& . deste . servi co .. Sómênte.:.rião'"' o · t'óleramos : ··. ·. · · 

·sob o car~·cter: ·de monopolio; : seja ·executado pelo .. Estado, ·. ··. 
seja pêla exploração · -de .. particulares; 'Sob ;:a .'fórrila , êle con'.;..- : .. 

··o·essões privilegia"das. O· meu ;presa do -chefe~ . Borges·. de Me;. · 
· - c.-vot. vm · · · · · ·· · f.ô · 

. : 
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oeiros, escreveu pagmas admiraveis e:rri suã mensagem de 
.. ·1913 sobre o assumpto conne:x:o e que podem ter inteiro c~ 

himento, por analogia de applicaçües, -ao caso do serviço pu-· 
blico dos seguros em· geral. . · · · . · . 

Vou lêr á Camara alguns trechos, -rap-idos, porquanto, em 
. ultima analyse, a questão do seguro social é no fundo,. ma
teria : economica, um problema de economia social,. de orcem 
economica, de repawtição de uma parte da r1queza, acumulada 
pela co.nc.entração das fortunas, no sentido previdente de am
parar a misería e o -pauperismo con:i. uma obra conectiva de 
seguros contra os accidentes ·do .trabalho, as doe.nça.s, in
dustríaes ou não, a velhice, contra certas fórmas de falta de 
trabalho (chômage, etc.), incluindo-se até, talvez, ao lado · 
dos seguros de vida, o seguro contra os riscos que corre a.· 
propriedade.,.. . - · 

O que vou ler na citada mensagem presidencial seria até · 
a:pplicavel talvez. a alguns serviços de interesse publico, de-

. penden,tes ou ligados á propría industria bancaria, pois ·eÍIV 
:um recentíssimo . escripto da revista Rélnaissance politique, 
littéraire et éconirmique, de 21· de marC-9 de 1920, o Sr. Er
nest Tissérand, reiviilldica até certo ponto para o · Estado <i:i
vel'sos direitos e certos deveres quanto ~ funcção bancaría, 
accentuando : o seguinte: «Não é· de modo algum intenção 
nossa sustentar que o Estado deva substituir os particulares 
no exercício .d~ uma industria. delicada, complexa, c:psycho
logi~~. por assim dizer. :Nada tem essa industria de· com
paravel eom o serviço dos seguros, limitado, ca,talogavel, re; 
sumivel em tabellas, em quadros mathematicos; em graphicos 

. claros. O. Estado, no seu interesse, e. sem lesar em na<ia, nem 
· as companhias antigas de seguro, nem os segurados, ;póde en

carregar-se da industria dos seguros. Em ma teria de banco o 
seu mooopolio seria outro completamente, e exercer-se-hia 
por divel'sos direitos e por certos deveres. Seria. um mono
polia de cinspira.ção~ para lhe dar um nome. Os direitos <10 
Estado Jimitar-se-hiám a ([)Tohibir a accumutação, em um 
mesmo ba:nco, <ias operações de deposito e de emissão, etc ..•. 
:Quanto aos seus deveres, quanto á sua inspiração, esses de
.veres cxerccr-se-biam pela creacão, em cada categoria. de 
negocias, de ·bancos ,pt:la. instigação e imitação dos qUaes os 

·bancos particulares se transformariam. · · 
o Banco oe Fra~a foi o bam.queiro dos banqueiros) seu 

conselheiro, seu apoio, seu guia.. Indisp·ensavel ao regimeil 
capitalista e burguez, . ..... , tornou-se) pela for~a . das (l.ir-
cumstancias, antes o cai:r:eiro do que o bafliqueiro dos ban-
queiroB> •. '1 , • • 1 ~: ~, ,, i ~{ 

E é, no em tant o, isso, Sr. . Presidente; que ·S·e ten,ta,_ 
agora, copiar para o ·Brasil. . · . .. . 

Não estamos longe talvez de ver ·à;pplioavel no · mundo,. 
at.€ á, industria bancaria, como · ao serviço . de· se'guros; e a. 

· iúdo · _quanto :possa ou <Jeva ser <socialiZado~~ em ·· um futurQ 
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não muito remoto, -- -- a doutrina, o principio, a · idéà contida 
nos ,topicos da. mensagem do tPresidente do Ro - Grande •. · 

· Fóra do regimen definitivo da plena liberdade ·bancaria, · 
que seria o ideal, e ha de vir um dia como decorrencia _lo-

_. gica do desenvolvime~to completo, pacifico-industrial, da-· so- . 
. ciedade universal, - os .\lervicos de emissão, entregues, na 
maioria dos _ ;paizes, a o;peracões da industr-ia banc,:a.;ria o~ 
institutos particula.rês l>;rivilegiados. devem. per emquanto, 
constituir · de prefereucia mate:r:ia de monopolio do Estado, ·. 
:pois o poder publico, como refere. o . proprio Augusto · Com~e. . 
pôde, em qualquer. momento, abrír níão mais facilmente desSe 
monopolío, .o que nunca. aconteeeria. com aq.uellas instituiQOOs, 
particulares, privilegiadas. por concessões do ·parlamento, seja . 
a um só banco emissor, ou seja á pluralidade t.le casas de_ 
credito com a ·faculda<le· de ' emittir .. -úu se defenda · a :plu:..; 
ralid&de das ·concessões; eomo iilo Governo Provisorio, ·. ou -a . 
actual concessão, somente ao Banco . do .Repuhlica, o que. é-

. .'' profundamente . <:ondemn-avel, não é que exista um .só ·.ou, 
varios i:nstitutos de credito com. aqu?}la fa~uldade, mas o pri:.. · . 
vilegismo · em s~, conferido officíalmente a taes particulares_ ' . 
·pelos pO<l·eres ;publicos. - ·· · . . . . : _ . 

Em um regimeii.' inverso,. ideal, de .plena liberdade .ban
caria, não reside tambein no numero do!:~ bane os, :-a questão~ 
Os particulares? por inic.iativa:: propr'ia dos .productores, com;.. 
mercia.ntes, in-austria.listas e -banquekos, podiam, por eonve- · 
niencia delles mesmos, · se consorciarem emJavor'de tim banco · 
unico . emissor, mormente. ein um Estado ou· paiz terr.itoríal- 
mente pequéilo, de . produeção sujeitá a oondicões do meio 
physico (sólo, cl~ma, etc.) e do meio social pouco variaveis, ··o 
que já não é o caso de uma vastíssima associação de Estados, 
como é , a federação brasileira, diversificados de .norte a sul~- · 
pelas condições de clima· e ·uma população muito disseminada 

· de agricultores, com a safra· de seus productos pedindo appa
relhos de uma assistencia banc~ria dífferente no espaco ·e no 
tempo, si assim me posso exprimir. · ·· · _ 

Fico, porém, á margem da corrente de ideias e alvitres 
• que o problema financeiro está suggerindo neste momento e 

. volvo á granàe Questão Social, apreciando-a pela face da in
.terferericía do ·Estado na vida economica da collectfvidade •. ; . 

. Mostra~do que (lendo) «Presidindo ao livre jogo das for
~;as econom1cas, compete ao Estado exercer. uma -accão regu
la_dora na medida das necessidades indicadas pelo _- bem ·pu
blico~, _:_ esareve o estadista · riograndense: ·«Deriva-se .dessa . 
concepção · o principio que aconselha a suhtrahh· da. -expio:::-' 
l'acão particular, privilegiada, tudo ·quanto se ·relaciona . eom
o . interesse · da _eoqectividade. E' ~- a .soCializàção. dos ·seT;v.iços 
piiblicos~ ·~er:vindo~ essa .desig:1;1aç~o generica. -p~a eX:ptiniir , _ 

_ que a , aqmttilstraçao de_ taes serv1ços de:ve estar. ·a cargo ex-· . 
· chrsivamente _do.- poder 'Ptiblico.> .. · ·-· · - .: -· · ._,-~ · - : _ · 
. · · - S~guem..:se nes? pag!oa período~ 's'obre o niuri:ícipalismo;·· -· 

modahdade çla «socwhzaçal? .dos sennços publicoD -já ' em_ pra- _ 
~iça no a,io Gr~nde do $ul, ha muit~s ann~s) - em Porto Atear~- : 

. . -... . ··-

.... .... -
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~~ oulros' n1unicipios, no proposito elovadameulé social alo 
rnatár, no meu Estado, qualquer tentativa de monopolio . 

.A doutrina que alli sustentamos (lendo) é que «é nc
o:~ssario municipalizar, como ainda pondera Borges de Me
deiros, todos os ~eryiços 11ue a ini~iativa particular não p0ssa 
éxplorar sinão mediante monopolio.~ 

Applicavel aos . poderes publieOS'., estaduaes, á adminis
trac.ão publica da propria União, os s~rviços tomados á sua 
conta. no interesse da socié,.dade em geral,,-n.ão .devem, porim, 
ser tolerados. sob a fôrma de urna exploração industrial por 
IJarte dó Estado, quando implicarem, por outro lado, em mo
nopolios que venham a fcrü· de frente, injustificavelmente, o 
f'Rpirito do nosso regimen politíco constitucional .que asse
gura aos particulan~s a liberdade do cornmercio c industria 
em toda a sua plenituàe. · . 

llcfcrindo-se part.icularmenle a Porto Alegre, a . primeira 
cidade no Brasil que iniciou o syslema da municipalização 
$~1!1 caracter de exclusividade em favor -dos poderes pub!icos, · 
pois nlli, para citar um exemplo, o serviço de fornecimento 
de luz e de •.mergia eledrica, é explorado. ao mesmo tempo, 

·tom rvidentes beneficios para a colleetividadc, pela propria 
administrar-ão publica, nl'.micipal e; mais, por duas ernprezas 
particulares concnrrcntcs (a «For~ a e Luz» e a «Fiat-Lun). 
-' escrevo Borges de .Mf!deiros--: . 

«~\ superioridade (lendo) do regimen, incontcs:ada ho,le 
naf; ddadef; ingle7.as c allemãs, está bem evidenciada nesta 
Capital, onde a ·crarivickncia, do seu prov]3cto administrador 
iniciou, soh o:; lJlelhore~ auspicios, a municipaUza.ção dos 

princÍ]JW1s serviços industriaes. " · 
«Os mesmos prindpio.~ c factos, proclama ~ propbcLiza. 

muito h1~m Borge~:~ de Medeiros, hão de. regulai• a ot·aanizaçã/J 
tlu8 llerdços p11blic:os nadmwes e estadttaes . . 

<o:Não ha uet,rar a tendencia cxaggerada dos E:.;ta.dos mo
dPJ'nos para monopolizar varias industrias. taes como ó fa
bl'iro e c-omJ)lercio do fumo, dos phosphoros, do alcool, dos 
cxplo~ivos, do sal, do quinino, das cartas de jogar e outras. 

q:Sem duvida tans monopolios são injuslificaveis o eon
haric.l~ a•.l nosso regimcn político · ctue assegura a liberdade 
elo eomnn•rtlio e indmtria em toda a sua plenitude. 

~E' n"'ce::;::;lrio, J)r)l'ém. 1uío conf'undil-os com. a «sociali
::.m;río tios sen•iço.~ publicas» (JW? tem pm· {im justarnffnte dcs....:. 
trnt1' ns 11101WJJOlios. 
. «:A ·udministrac:ão direda do Esl~do, para scr .. legitiima~ 

l1a de rPpousar sobrc> f"lstes dous fundamentos e~scnciacs: 
1 ", que o ób,iccto da exploraÇão sc.ja nm st'rviço public.o; 

· 2", !J.ur;, esse scrv~e.o não possa ser. CXJJlora?·~ pr~los- parti-
cu1à!·es smao soh a. forma dr monopolJO ou prJvo~legiO> · 

i\!'o~t~nladas rslas condi-ções, fac.il. 1! ex.f..remur o campo< ele 
ad.iviua(lc da aclministra~ão publica -·'3 privada. .. 

· :'l'ingucm ousa mais contestar a competcncia exclusiva Q.c 
Estado para gel'!ir. os servíç.os de arrecadação-dos impostos. dos 
correio~, dos tf~legrapbo::, da cunhagem da moeda e outros.· 
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Est.ão nas mesmas condições o.s' serviços que entendem 
com a viação-ferrrea, portos e .canaes .::> . _ , .• 

Corroborando com De Greef esse modo de y,ensar, ' c1t.a 
este trecho: «Si. na origem do colossal dr~senvolvimento da 
viaoão..,.ferrea, e!l~ontramos de ordinario a iniciativa p~i'Cada. 
sob a f-órma, as mais das vezes. já conectiva no curso ·da evo- . 
lu<}ão, ·vemq!! accen.tuar-se a tendencia para t.ransmonpar o 
se~viço das estradas de ferro em serviço publico. Cumpr~. 

· finalmente~ observar que me~mo nos paizes onde prevalece 
ainda o systema da economia pztivada das estradas de fr.rro, 
é preciso uma cõncessão do Parlamento. · · 

Não podia ser. de outro modo: de facto, o regimen da 
eoncur.rencia não é app·Iicavel á exploraoão da.S ·estradas de 

. ferro; elles ~ão sempre um monopolio ou um. polypolio. 
· . O interess.~ ~eral tende ent.ão.- naturalmente, a transfor-

mai-os em serviço publico. . . · . - · · . 
O . ;;erviço das es-tradas de 1eno. tende por . toda a part-e·· a _ 

ser considerado como de interesse ger'al e.; por conseguinte, a 
ser. attrib1.túdo ao Estado. __ .· . · ·· . ·• · ·· . 
· . Accresce a isso lambem, de ordinario. uro interesse fiscal. 

_ -_ sobretudo em face · das necessidades oróa~·entarias --.contem-
~- p~ranea~. ->. . · , · • 

. Não tenho necessidade de .accrescent.ar. Sr. Presidente, 
··porque o paiz inte·iro est;\ no ·conhecimento do facto, . agora. 
po~itivo e real. que foi sob o .. i!illuxp dos principias, ahi invo--
· cildos nessas linhas, que o ,governo- de Borges de Medeiros 
ncaba, agora, em f920, de . conseguir a coroação da obra so
cial que vinha desenvolvendo com a sua palitica economica 

. õe pt•otecção efficaz aos intere;5sses sociaes. A encampação · da: 
estrada de ferro, como complemento logico da. encampacão. do 
porto e da barra do Rio Grande; at~esta a plena realiz~u;ão. de. 
t.aes desejos, sobretudo depois da prolongada e dolorosa ex
pcrilmcia a qoe estiver-am submettidas as forcas ec6nomica~ 
do meu Estado com o funesto systema do a~rendament.o da 
vi::u~ft.O ferrea a emprezas particulares. '. ·. :. _ . 
. Pelo exposio- deprehende-se que nós, do 1\io Gr;mdP., não 

. somos contrarias em , t.hese, ao . princ.~pio e~ que se funda-
menta o «Seguro. Soc1ah.. . · · · . · . .. 

Posto, porém, pelo projecto Nabuco de Gotivda., .·e como 
. parece 1.amber.ri _desejar o Sr. Nicanor · Naspimentó, Relatol' da 

- 'these «Seguro Social:!>; sob o ponto de vista de uma" reconsti- 
tl.lí~ão geral de .todos . os , serviços de seguro, . creando-se um 

·Jn.stit-uto Nqc·ional de S.eg.uro, · O'!J símpl~smente pelo lado res
,t.riCto do· ~eguro op~rario:., nas cinco formulas 'Classieas -
·uelh:i<'e, imJalidez; • cJ,oenças, ·.ciccidér~tes ·e· · morte, ·- o Rio 

. Grande do Sul . rep'!lblicano, · a travei de tim telegramma d.e 
. _Borges de Medeiros, já ''publico, 'Já ' registrado nós · Annae.s': . · 
desta · Casa em discursos de mais de um representante do . nossc ~·
·Esta;cto, _inclinou:..'s~ ~elo §_egurido modo, em~i~ra: r~st,ricüvl), 

.. :sob .a forma de penswnal8 OU;. p!J.tr.onato oíflmaes· ·regulalfos;: 
no que· fo~· possive!,·. pe~o mesmo · r~gime~ O.as ~.posentador~a 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 14:44 + Pág ina 17 de 61 

e outras garantias outorgadas aos funcaionarios publicas em 
geral. E até lembrou o estadista riograndensê '(Jue poderiam se 
com;tituir para occorrer a essas. despezas extraordinarias, -
fundos de ta.~as excepcionaes e contribuições dos patrões e 
até dos proprios operarias dentro de ·limites razoaveís. 

Quer na hypothese do seguro operaria, quer na hypo
ihe~e ampla de um linstitutó geral e vasto, em que se inte
grasse por parte do Estado todos os effeitos sociaes do se
guro corno pretendem os projectos dos Srs. Alcindo Guana
bara. N'ahuco de Gouvêa e o ponto de vista, na Commissã.o, do 

· Relator dessa materia, Sr. Nic·anor Nascimento, ~ o que não 
póde deixar de ficar- salvaguardado é que concurrentemente se 
deve tambero manter livre a acção dos· particulares. 

A referencia que. de passagem, fui . obrigado a fazer 
~·· esse ponto. conduz,-me a dizer á. Camara que, a. proposito das 
discussões travadas em torno dessa questão de assistencia e 
prcwidencia operar] a, quando se cogiüm e se fez a reífusão da 
lei sobre accidentes, I. amei minhas notas, . organizando uma 
especie de act.as particulares, para meu uso, sobre taes debates. 

A minha pouca confiança, por um lado, na org:ani.za()ão 
das actas das rt>..uniões, :Porque toda a Cmnara sabe como ellas . 
são 1'eitas · nos parlamentos modernos - e desse mal ainda 
iloje soffremos auanto. a omissões Iamentaveis. nas actas. da 
Commissão dos 21 na Constituinte Republicana, e, por. outro 
lado, nos resumos insertos n~ imprensa~ levou-me á paciencia 
daquelle registro ,de notas que, varticulares emnora, ficarã~J a 
f.odo t.empo como valioso subsidio 1á interpretação da lei solJ:re 
accidE:'!ntes e ao estudo de questões connexas; 

Estas notas faco, agora, incluil-as ou additàl-as ao meu. 
discurF:o para figurarem nos Annaes da Casa e, .. a qualquer 
-t,empo, servirem. na pratica, para P-lucidaQão da "espectiva. tei. 

Os «positivistas~. acoimados de .obstrucionistas ·e de res
pon);aveis pelo rt~tardamento de uma solucão ao problema ope
raria no Bru.sH, os «posi!.ivist.a~ do Rio Grande teem ain~a 
c-om seu favor o facto expressivo dos jornaleiros a serviço ria 
União, haverem invocado, muito recentemente, um artigo ~>S
pccial da Const~Luicão rio-grandense, auando entregaram um 
memorial ao Sr. Presidente da· Republic~. _c;olicitando o apoio 
do Chefe da Nacão ao projecto Frontin. Não posso deixar de 
tecer elogios ás disposie.ões essenciaes desse projecto, e mos
trar que. nesse particular, ainda os denominados «POSitivis-: · 
tas:t- do Rio Grande se anteciparam, na pratica, adaptando na 
lei or.ganica. basica. do seu Estado. o alvitre agora. suggerido 
peln eminente Deputado Sr. Frontin, em um project.o de lei 
ordinaria. Considera. com effeito,. a Constituição rio-g-ran

d.nnsE': qualqu~r jornaleiro, desde o dia da sua noroeaçãn no 
Rio Grr·ande, funeeionario , publico vitalício. Des.de esse dia· e 
não com sel!S :iireitos assegurados sómente depois de dez ·an-
nos de serv1co. . . · 

A at.titude dos taes -«]Josi:tivistas:. do Rio. Grande estli, 
como se vê. demonstrada em factos· positiyo~~ concretizados em 

.~ 
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leis e projectos. Si algumas das .idéas dos projectos não ~·je..: 
rem a prevalecer, não será por culpa noss~r. . · . : 

· Em confirmação das boas intenções dos poderes pub!ieos 
do meu Estado, . afuda hontem mostrei a collegas de Commis
sãO; Srs . · J·osé Lobo, Mauric-io de Lacerda e Nicanor. deixando 
nas mãos deste ultimo,: um decreto d9 Governo do ·Estado do 
Rio Grande, do mez passado, creando, officialmente, o loga.r 
de um medico legista com a funecão especial de verificar, em 
u~· ~os ~is imJ?ortantes ser:vicos iJ?.dustriaes a cargo· da ad~:. 
mm1straoao . pubhca, os casos de acc1dentes do trabalho. Quer 
isso dizer que somos ·os primeiros, antes da União installs.r o . 
seu ·Depártamento do Trabalho e antes de outros Estados. a 
crear um dos orgãcis indispensaveis para as novas funcções· 
que a lei da Republica n-. 3 . 724, de f5 de. janeilro do anno pas:.. 
sado veiu estabelecer. ·E já · antes · dessa providencia, eu que 
acompanho attentamente as raras e escassas a~plicacões ef!e;,. 
ciivas que o novo direito, inaugurado eom a instituição legal 
da doutrina do risco profissional no · Brasil, vae revelando, ....., 
verificava, ·com orgulho para nós, para o espirito .de-solid~ 
riedade que. tanto caracteriza o povo r:io-grandense, que ·as . 
autoridades policiaes de minha terra se adeantavam, se apres-
savam na execução a sério da lei nova. · · · 

Sabe· a Cama.ra que em mátel'ia de~· aceidentes do trabalho 
estamos em· um período tão· embryonário, em parte · explica
ve}· pelo .nosso incipiente desepyolvimento indu5tdal de Qaiz 
novo, que em nos'sos tratados de medicina legal, escriptos até 

· por profesSares de valor, entre os qliaes posso citar o do emf
nénte· bahiano, Dr. Afranio Peixoto, por ser dos rnais adean..:. 
ta dos e cultos, não h a ainda capítulos abertos sobre _ tal as
sunipt:o, de · occurrenci& quotidiana, no emtanto, na vHda social 
moderna, como já se vê ·entre nós, sobretudo .nos grandes cen
tros industriaes do paiz. Es~as paginas. em branco dos nossos 
livros de medicina legal e <las ·obras dos juristas patrícios bem 
traduzem o alheiamento em q:u~ aqui andavamos ~eSsa. ma
teria; ·emquanto na Europa, .na Amei"ica dó Norte, etc., .iá se 
cogitava ·de tal modo, .ha deceD.Dios, do caso>que para não falar 
da uma vasta .literatura· medica e juridica de escriptores tra
tcl-ndo espeejalm.Ante e ex~lusivamente de ~cidentes do fia- · 
balho, as proprlas obras dida.eticas '!)ara . uso doS estudantes 

.. de medicina !egal estão repletas de capitulas .. comagrados ao 
me!'!mc ponto. · · · 
. · Referi-me a -autoridades policiaes . porque , infeliz
mente a lei. brasileira foi buscai" tnqdelo, como di~se na cri
tica que lhe movi em f9f9, na legislação argentina, que é ·a: 
unica, com a <la Russia, dos .t~mpos do · Czar, :qu!i. dá a Uma l~i 
sobre acc.ídentes· do trabalho ·feiçã.Q .criminal .(l .adoJlta, por isso, . 
:providenéias dl> ordem. poÜ.ciai" :rios ·: d~talhes.: õa .sua parte 
procf'ssual. · · . . . . . .. , '· ... . . .· 

Pretende-se insidiosamente· culpar os .: ~siti:vis~ de · 
· uma retarda~ão· nos -passos; já·. ayan~dos pelo Congress() Na...;· 
cio:Qal .em 1918 ... e 191~.: quando.· infel~~merite · homenfpu})li~os 

· \ 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 24/0612015 14:44 - Pág ina 19 de 61 

• 
rle ei~idencia na acluahGaàe. como dirigení.es dos ·nossos desti
nos, ent-endem que a questão so<'-ial não cxisL:e ainda no Bra
sil ou pam o Brasil, e que «a agitação OJ)araría é uma qu~s
tão que interessa mais á ordem publica do que a ordem 
social~. pretendenoo rom isso dizerem erradamen te que nind!l. 
ú uma questão de ordem poub!ica no sentido· polir:.ial. . . 

Por todo!; os att~stados, aesta i,ribuna exposto~. verií"i- . 
carão os Srs. De:pul.a'Clo~ que da parte do n·osso co !lega da 
bancada paranaense, Sr. .João Pernett.a. como da mi'nhn · 
"'arte, não tem havido protelação . Ao :<:onlrario, os tars, po
sil:ivistas» cumpriram immediaf...'l:ment.e seu dev-er, deram com
:ple-ta satisfação {L pnrt:c que lhes t.oeou, sendo~ portanto, a 
noticia do Cai-reia, além :de não verdadeira. uma .élamoro~n 

. injustiça.. • . . . 
O SR. F:P.:.-\:'\Ct!;CO YAT.LADARE·s - VY·. EEx. já SI! ·de:;;o

brigaram ... 
·, O Sn. C:\m.os PENAFIEL -- Já· nos desobrigamos, e. si 

não ínvoe.<l' o testemunho do meu · iilust.r e collega Sr. .José 
Lobo, aqui presente, é porque elle, ao enc.errar os nossos 
tr·abalhos no anno passado, c por occasião da reabertur-a 
no corrent-e -n.nno, fez lançar em acta um voto de Jouvor. ~:s
pecialmente aos membros da. ('..ommi·ssão que lwviam na
quellas datas apresentado seu s telatorios .. , 

O SR. JosJ~ Lo'flo --· Perfeitamente ; virei á. tribuna da 
Camara. . 

O SR. C:>.P.LOS PE~APlEL - Estão as;;irn reaffirmadas, nas 
actas que se publi.éam no Dim;ia dn Ci:m.gresso, pela prO}Wlll 
palavra do nobre Depul::tclo qur. prr.side nossos trabalhos, u . 
correccão e a. solicitude com Que nós, os C'.hnmados · r epresen-

tantes da corrr~nle positiví s! n. no seio da Commissão, nos· des
obrigamos da tarda que noi' foi commett.ida. 
· Tambem não 6 exácto qne em qualquer das reuniões rea
lizada~ houvesscmos manifestado proposHos obstruccionistn;;. 
Ao contrario, além dP deeididos . propulsores. !los primei- -:
ros que em ordPm P-hronolngica desempenhat·am o seu papc'l. 
cJahi para rá, tivemos sempre· opport.unidadc <.l~ ~nos en
Yolv-ermos em t~das as discussões nli travadas, emi:Jrenh:m-
do:-nos, artigo por artigo, .letl.ra por I P.t.~ra., ' aLravez tocio D 
cierJat.e, -ora re-llaf.<~ndo, pO\' um lado, ur~ument{)s de escola::; 

. revolucionar-ias no se.u pçml.o ele vista. radicaL oro.. por outro 
lado, atl.iludl's f'lemMiado consel'vadoras c por nós considera
das retr·ograd::~.s ... Temos ali sido, com o nosso ponto de 
vista, co~n o po_!'itivismo, qllc <~ n. don lrina do relativismo. do 
hom senso, Um meio t&mO, um f iel ela balança. . . . · 

Si esl.ivrsse presonte o learl.e1· da bancada pel'namlmcan:z.. 
o nos~o illmb'e l!olleg-a Sr. Andrade Bezerra, que ia s~:r· · o R('
tator gr.ral dos nossos i raba1hos, mas debw'h n Comrnissão pe
las incompatibilidades qu~ como membro. da Mesa desta:· Casa, 
lhe crflOu o novo R:cgim~nto, - app~:llarifi; pnra o .tcstêmunho . . . 
·fln S. Ex., insuspeít.o ú redac(!ão do Correio rla 5lanhã por !ler 
à ·~. RezP.t'l'a \.m1a: das suas pe·l'sonas gra.tas, nn1 do~·mni s· r~s- · 

. siduo$ c~?llaporadQre$ qQ mesmo matutino •. .• . 
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E' verdade que d.efendcmos . com fer:vór nossas idéas ~m 
:.;mn. Commissão onde existem representadas differeptes cor- ' 
rentes de. pensamento, diversas fo.rças e opiniões, alli con
t.rabalançada!'l de pr·oposit.n. por designação do Presidente · ~a 
Camara. .. · 

O 81\ . .Josf: LoBO - O ·ln[,ujto foi justamente esse: passar 
q lraballlo ·pelo crivo d~ , :a rias. opiniões ... 

O Sn. CAru.os PE?\Al:'IEL. - Em toda paetc do mund9 é as-
sim . . ·. - · 

. O Sn.. Josfr LoBo - Probkrna·_ como es?-c: não podia. fi~a~ 
t.ntregue a uma, escola sü. . . . · . . · 
· O Sn. CAru.os PENAFrur~ - Leviandade · enorme do not i(}Ja- . 

rista é presumir ou conceber que a soluQão ou o estudo des~c 
. . problema, complexissimo, possa serr rematado em uma só le.., 

. gislatura, quando na velha !Europa, cheia . de capacidades no
taveis. nos paizes civilizados onde a préssão dos aconEecimen
·tos tem sido. formidavel na imposição· · dess·as leis, ellas, de 
.longuissima, ·data, p·ercelladamente; aos poucos, . c quasi mo-

. ·rtificadas de anno para anno, tcem sido votada$_· pelos paria

. ·meritos, c. soõre ns qúaes. como v. i mos .·.na Conferencia da Paz. 
·os estadistas de maio"r· nome ainda.. não r.ntraram em é.oncP.rio. 

·u!>i SR. DEPUTADO - Nada resoiver·am nt.f~-agora sobre o 
a.'!!sumpto. . · · . 

· O SR. Fa.~.~Cisco VALT,ADARES -A · a:pplicacão sociali>=fR 
:I'US$a falhou por completo. · . . ... .. . .. ·: . 
·. ··O SR.· CARLOS PE:'JAFJEL - Restando-me poucos . mürutos. 

·I)odia: aproveitar a · opporhqüdade de estar: na ·tribuna palt':i 
apagar a falsa supposição r.m ·que and:1 ·taut.a gent.c· a pensa-.:-
· que a solnoão positivista tio pí'obloma s.ocial é umn. cxtrava
. ~;ancia dos adeptos, nó Rio Grande do Sul. ·dessa doulrina. ou 
:tntcs dos· comtistas brasilci!t'os. :. - -. · · . 

N.ão me posso demorar na t-ribuna. mas tomo o compro
· m~so: com n Caniara de apontar. no primeiro ·enscjQ, a n.cÇão 
cada. vez mai~ infilt.rnn te;· decisiva, enorme, continua com ~qu(l. 
gottu a gottu, as .idéas de Augusto Corritc .vão dissemit:làndn 
~:úa int'luencin pot· tQdos <•s: paízes principaes do .mnn9o, Não 

·me _refiro· á F!t'anÇa, onde !1 ()amara erudita, a Camara que 
cumpulsa ·obras francezas do~ nltimos · tempos, -sobretudo· rle 

· cte?. ·annos a -essa · parte; está a caàa .passo lenrlo .c vúdfiúiu:ido . 
tal infiltração, ne~ á Inglate.rra onde o positivismo de Ion~ 

·. data se · nlasf.rou docitando ·ràizes -tão prof\mdâs. ··quanto no 
. Hr~siL. eitaref a Rgssia. a Turquia.· 0 nde os Jovens turéos· 
alicerçaram a ~tla bateria dl(l combati!' coutra os preconceitos 
da velha Tutquia sob1•e. uma folha de .publicação ·diaria, .dfri- . 

· wida : por ;positivi_slas da eii.cola. de ~com te. 0 : .p.roprio Japão, :l. . 
Allemanha, sobretudo a do suf, sendó d.~snecessaria a me:n~.ão .. 

· do i\'fe.xico c das Republicas , sur.::amerícana.s,. .N'O. proprio Bra.,;: · 
.· sil, a .não serem certos .. rrioç.cis .cn;.e' empre.gairi á. ~ua· moéidta,je 

.. n. ,·GOmpulsar· sjmplesmente: ~ a réspP.ito · rla C.omte, . o . livro de . 
..., · · <'~-Senador ''Erico Coelhó ~ ·, ~Pof.l,logJ:apl:lia cpntra .iu>:rnom- , 

:-~nia~;' ~ ~ VÜllO!l: . ijp, PÜ~$, (um llll~lür.o,:,. <los-mai~ :~ille'i\'O'S~.i 
~ - ' . ~ . . . . 

/ 
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se assim se póde ·dizer, pelo seu apego ás correntes de idéás · 
tradieionaes de Minas, catholica, o Sr. F~ncisc<> Bre5sane, 
~ítar, justificM13o o seu projecto sobre habitações operarias, 
Disraeli e Augusto Comte e appellar para solução d:este por.:. 
t.entoso philosoph0 como a melhor e a mais definitiva - ~ 
Questão Social. · 

· Ha muita ·gente, Sr. Presidente, que confunde a. idéa de 
cplena, ou completa separação dos podere~. teml>(>ral e espi-, 
ritual, com «absoluta~ separacão; Essa idéa é a base &l gys-4 
tema republicano, · contemporanea . de todas as idéas dos en
cyclopedistas francezes, e não apenas dos chamados com
f.ist.as. A palavra ~lena,, porém, não póde ·te:r, nem nunca· 
teve o sentido .de «a.bsoluta.:t, mesmo porque o 'POSitivismo é . :i 
rioutrina do bom senso, d~ relativismo. A prova . de que a 
inter:vencão do .. Estado é admittidá p.elós 'positivistas para 
apress;tr o advento das r eforrp.as pelas quaes to.dos se interM
sam, é que, nà. propria obra de Comte, o grande jl.trista bra
sileiro j:í falleeido, Sr. Carvalho de IM!endonca, fez- um extra.
ct0 das l)assagens onde aque11e pensador re·vela que a Iegi{:la.:.. 
cão social p6de ser· feita com .interferencia do Estado. do 
poder temporal, -para supprir •. p9r emqua.uto, a insufficienm~ 
~ simples moral, nos casos de ·necessidade mais urgente.·· 
Assim escreve Carvalho de Mendonca: .· 

«No sentido, digamos objeetivo da le:~c.lidade, o d1reito 
é uma institn!ção pel"'Iillnente da Huma•nidade, que não p_odia 
ficar fóra d·a grande construcçã0 · de A'Jgu:;t.o Comte. 

Assim, di'z Com te cnie a: legislação. nunca poderá ser dis~ 
_pensada, mesmo no estado normal, para suppdr a insufficien• 
cia da simples moral · qua.nto ás. necessidades 'SMiaes, mais ur-· 
:;entes. . _. · . · · . 

C.ria ir.stitui~õ.es civis corresponden'fes aos sacramentoo. 
teligir,sos. · . ·· ·· · 

Ensina aue a lei -devia punir tantó ·quanto premiar. 
Pediu a liberdade de testar e de . aó-optar. 

, Fez votos para que a maioridade fosse prot~'abida p~eta.S. 
leis.. . . · 

Desejava ver nas leis consagrados os .casos lie .:.divorcio 
~'lmo elle os admittia. . . 

Clamava coníra .uma ·leqalidade v iciosa, o que im}}lica 
necessariamente outr a .QÚe não 0 seja; . etc., etc.~ · . . ~ -

E' o bastante. . . · · · . ·. ' 
· E a pro.pria · abolição da escra~atura. não foi plP.iteada ' · 

. UI'! lo~ nositivistas pedindo . francamente a in~rvenê~ó do Po- . 
delr Publico. não esperando a regeneração. dos costumes e a . 
aeção apenas das força.s do poder eSpiritual? . · . 

. A attiL11~e, poi~, dos .rio-grandenses .não é. cruzar os 
braços em face .da: qUestão. sócial . e disso _já d~i, no comeQ9 

. do discurso, ·provas incOIJ.cnissas. . · .·• · • . .· ·· · ·. · ·. : · 
O proprio Comte, -a oada. passo, na c,Politica P.oli~v~D diz·:j 
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<Não ~eao a potencta dessas medidas de ordém temporal~ . ~ · 
circumscrevo.> ·· 

E avancou: 
-lNinguêm supporá sem iduvida em mim a · int~nção de 

condemnar aqui qualquer modificação pQlitica · propria
mente dita, ·mesmo proxima, . antes -<la época: final em· que o: 
conjunto do systema politico deverá ser inteiramente rege
nerado de conformida<le com- a appli.cacão gradual de úms 
nova .'()ootrina social. quando um .dia essa doutrina veriha a 
ser convenietemete a~eita. Modificações mais ou · menos 
profundas ·na ordem politâc!l ; aétual, tornar-s~ão antes .in...:. 
~vitavei.s· e mesmo· indispensa:veis, a.inda _que éom o fim · de 
torn~ essa or~em mais progres.Siva· e melhor compatível com 
a evolução fundamental.,. . . . -

Outra p~ova de que da inte~fereneia do Estado. os posi
tivistas · pretend~m medidas eapazes dé moralizar o re~men 
industrial modernq e de reag~r · ~obre. a effici~ia até .da su.a 

· aütividade, está em que o· seu• ri!presenUmte ·mâXimo nó Bra:
sil. o Sr. Teixeira ··M-endes; ~ sé· tem ·sempre e:xiprimido . com 
esta .condicional ~ . «Se a · cultur.J.,.·:affectiva. e .intellectuâl não · · · 
estivesse i.rifeliz!n.ente · tão ·me'nospreiada entre os patrõ~, se-: 

priam elles os .. primeiros a estabelecer espdi).tímeamente ·ta.I 
reaimen> . . . I"'' · . . ~! ' . ~ .1 .:~""f-"! 

.,· ~-- Aj·ooi .ha :diaS · Ó~tro positivista-o sr. ·~ague.ira Lea.t ~e-
c~mh~cendo embora que o: 'problema :é em-sua r~oluQão reli-:
gioso. falav~ na n ecessiêiade de . medidas por parte do .:Podér , ·Publiw .· . . , . - · · . _, ,_ · · ._.. _,, ._,_ , .... , .~ . 

Re~tificio, . port.ànto; . como e~racia . a . ~uppÓsição, • ou~ida· ·M .. 
algrins oràdores · desta. Camara; e seguidamente repetida: ein 
livros Ei · jornaes. de . que a doutrina pela qual sé orienta , o 
programma politico rio;..gr.anden:s~·. saja . identica. 'ao jndivi..; . . 
dualismo . dos liber~P.s ·. da · v~Iha: , escola, ,cont:rarios • ao · •inter;... . 
vencioni$mó dos ·poderes publicos . . Isso faria estremecer . os ·.-
ma:nes do proprio AugÚsto · ,Com te; ·"'Pois sua :· escola ·-·é -.:· tudo· 
qúanto ha .demais contrario: ao · indiVi.duaHSm·o·. -. Não sacrifica · 
o -int.er·esse individual · ~o interesse sooial. nem : este· ãqliel1c" 

... · .c·oncilia......:os... --- · : · · : , ·- .·. · .: -.. ... -~. ·· .. -. ..... · · . . -·i· 
. . ' Sém dúvidá .:a intervenêão. <io.-p()der ·deve. -'ser:>miiitci:-~ns;:. . 

cret.a a: al~n:s respeitbs ~ No --caso do Brasil ·a: -,ctuêstão soeial 
.- . está -a ·pedir -ai'orá, ·mais =oo·:{{Ue. -em qua:tqu'er.-J)3l"be; prude~t~ · 

~nterv~ção. · ·o ~perâri_o, ·PQrém, , VivendO .. <Ia.. itidustr.rà; . e ... a · . . 
mdustrta -brasHell'a. ·· sen-do. U.m . movimento •. àinéla em esta'll'o .. · ·· 

· . . nascente . sob ·multjplos .. asp~tt)s . • ~-."· de uma: ·j:lrudenéia · ~1.e.:.. : · 
. menta.r : .n,ão .co.meça.r·:por· de~.ru:U;.;a. · · . · ~ -~' .· ... ~ < <.;: , · "·. 
-: -· ~ - - ~{inàâ :_Q~ ._-dias, · sr·s-~-- -~-- ~:i>Utados~·. eseandâli~ar·aii\~se · ai~ · . ·. ·.· 

' · · guns- S~nadores" da Republina,· --oqm a .. 'd,efeSa. ·que fiZ de pr.fri~ -. : ~ · 
:ci:pios repUblicanos. · U1íl· d'elles,: ein revíde: a ·· iini>Senador -dó··' . 
. Rio· Grande, -tro\rie· 'á. ba~Iá a :· fórmula i ordem·. e:· :?ro~esso~, ·· . 
. da. noss_a.· ba:ndei.i'a, .·criticando;.;a,· por ser positivista/ .oondemna:, 

·· · .. ção- que, na: mesma · oocasião,: levantaram .:aliuns : -fedérà.listàs , ·· 
' ' ' .···" . . . .· . ·.. . . .. : ,.,, . ., . ; ._·. · 

. : .. ·- . • ,··.· 
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riosrandenses que •pretenderam oPPOr-se .a que a bandeira 
nacional cobrisse o corpo de Sih'eira Martins. 

Em chronica, em cartas esoriptas para A Federação, or
~ão republicano . do partid.o a que pertence a bancada ·rio

.gi'andensl', .sob o titulo d.Jo Monrõe .• . :z., mostrei ha . dias 
que <1 proprio Poincaré l;razia o mesmo apophtégma luminoso 
<~:Ordem e Progresso», segundo J. Desairtt, enrolado por sõ])re 
a sua braç;adeira de jornalista, pois a phTase que encimava o 
seu jornal e com a qua1 ascendeu á suprema magistratura óo 
seu vaiz, foi a· mesma, textualmente, de Augusto Comt.e; . «0 
progresso não é senão a. ordem em movimento». O praprio 
Sr. Clémcnceau por sua vez, .logo que deb:ou os bancos nca
ôemieos da · Faculdade de Medicina, tradmiu na. America do 
Norte, quando por 1~ demorou-se, pouco mais ou menos em 

· 1862, a obra de Stuart Mill «..-\ugusto Com te ~e o Positivismo~, 
segundo relata o Sr. Ge-orges Lecóinte. 

Fa!lava do projecto FI'ontin e fui ~levado a divaga~;ões 
philosophícas. esc,revendo•: - . · 

~Mas a Republica Franéeza ainda agora, nos seus dias 
mais gloriosos, quando os :povos mais civilizad<~s do mundo 
a rodearam !Ila defesa de um patrimonio humano com- · · 
r·lum, por qumn era governamP-ntalman_.te representada? J(-or 
J~oincaxé? Pois esse ex-Presidenle da Franca quando· chefe de 
partido, a. sentenra. que sempre êarrégoú nos seus eseriptos .Je~ 
imprensa, a ,phráse polit.ica · significativa .que constituia seu . 
preceito diario de propaganda cívica, seu principio do accão, 
foi sempre, segundo J. Dessaint, a mesmu que figu:ra no em
blema da nossa Patria : «0 p'I'Og.,.esso não é s~não a &rdem em 
?aovimento.~ · · 

Poiricaré repetia textu~!menté .. Augusto Com te . . 
E quanto ao velho Clemence:a.u, cognominado popular

-mente O Ti{J1·c pelo vordadeiro espanto que na imaginação eol
lectiva causam suas qualidades formidaveis de energia; ~nas 
propensões di.ctatoriaes de mando? De medico ali~::Jnista, dire
r.lor de um manicomio de 1\farselha, medico e politico como s~u 
pae, veiu a ser a alma da r~sistencia suprema do · seu povo no 
momento mais diffici1 da. Graí1de ·Guerra. e· quem nos podP.r:í 
dízer cnw foi allleio : á tempr:ra desae caracter de acção e de 
tmergias a infl·uencia preponderante ·que o positivismo de 
Com te exerceu. durante a mocidade-~ na· formacão do seu es
y;írito ?. Com effl~ito, nnrra Georges Lecomte, no livro que eii
-c:reveu; em 1918, sobre Cl~menceau. ·apreciando sua· accãn n 
!';11:1 obra, o' seu ppder como homem publico. poder fortü)cauo -
f•Of eSsa calorosa confianr,a de. que elle sf:\ viu sempre ,cercado. 
e ~c ,justifica pela sua mais nnergica conducta· nos négucios 

. Ptlblicos e na Guerra. os prime}t'os tcmp.os da vida desse 
·valorosl:l est-adista patriot.n, Quando .moQo, depois de ·algu.mas 
S('manas passadas em :!862" na prisão, em conscquencia amda 

. dos acontceimentos dn i848'. em·França, e :dn sua formar,ã;) em 
medicina com nmn. these de doutoramento,. mide manifestt\v:a. 
seus pem;lonor!:!s-.pel~ p~Ho~o.phi~ e;q:Je:rimental, Q~ p:rimelros 
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:Passos, · os trabalhos inciaes car~cteristiCos ·do joven cidadã~ 
quando já organizava seus _e:S.forços em pról · da Franya_, fo1. 
uma viagem de estudos pelo mundo · que o levou a · res1d1r na 
Inglaterra e, com mais demora, ná .America ·· do '•Nor~e-
1\·e~~e ultimo paiz, medico já muito illustrado, ens~nou ·_a llt
t cratura franceza' e traduziu a óbra de Stuatt -1\{Ill Augusto 
Conte c. o Positivismo. · · .· · - · 
. Volta~do paira a .Pranoa; as idéas de August.(J~ Comtc f'i..., 
nbam-l·he. de certo deixado no espírito, (ness~ período do . . 
{J.escnvolvimento cetebraí em que ·:aS idéas deL"{am mais pr.o_. · 
_fun'dos . sulcos em nosso- earactcr; par~ . o resto -da v i da) , - · 
suffícien:te dóse, d'e. inclinações. que o .. arrastaram de pr'efercn-

. c ia para o ·· mei.o dos . ·operarias, dos empregad9s, dos m,o-
. desL<>s lo.Hstas e pequenos bür~.zes da Butte, ·em l\iont.martr·c • 

. 'Foi a.l:Li qiue elle instaJiou: suas· esperanÇ?s, de àlcance social, . 
:>Úa. · VOiltadC de. justiça como SUStentaculo doS fracos. DeSd'C ·. 
então nunca mais cessou de falar; de esc:reveL', de agir, ar
dente c forte, -' semprc cheio de fé no -futuro. E, como p ar a 
agir . ~ p!'eDiso pensar ·e para .Pensar l:Íem· é preciso sentir, 

· i)Ódc- se dizer que tódo cr movel dos s·eus sentimentos, desde 
1871, foi a recordaÇão amargá, o só:fftiine-nfo · da d:erí-óta quo 
a Allernanha ínflingiu á sua ·Pa:tria. A magoa ,qulmoi'tifica..:. 
·va p seu coracfto de patr iota d€ixou-llle; pela sua \-ida po
lilica-. intéira, no coraçãotuma _qQloi:·osa . ü:IIipll'_~ssã.(). Na,qu'ella 
épóca o Governo da Defesa ryáêional, o nomeou · «niaircl) .desse · 
mes'n1o l\fontm·artre, on<lc . . dcvid'o á (l 'bem m6'ral c nlatcriãl 
que cllc;/ fez, se tornou tão· IÍ'opular,_. ciue, nas eleições . se~ 
guintes, ri~o tardou a ser el~ilo Deputado pore tal circum~ri.:. · 

. pção ú· Assembléa l)acionaL . · . _. · . _ · · ' 
· A c~_rreira. • dess~ homem; · d-e5se · ponto ~m deante é . inuUl · 

:r·et'nemoral-a. ~ Q. mundo. inteiro .·sempre. tove sobre ella os 
,. olho~ attentos a l-é a liber'dade de sua Pat-l'ia, acOnt.ecime~t:o de · 
. agora;·· que __ ,rep1·es~nta. ? ll.lcHwr rccompcn~a, em vida, ·a iodos · -

os· csforeos, formtdavciS, desse octogen:i.r.i:<> ! .O .• que tile p ro-
. [.)Qnhó ª' :assià-t'lalar é que no animo résoluto. ·. ao ·ge~t-o · encr.:. . . 
gic.o, á toda a acUvidade laboriOsa desse rebento .fort~ ·da ·_ · 
r~oa . .latina; á pai:xão férvorosa -de . suas idéas, ú sua ,n-ic:: . 
diLação · ~obre os homens ·e -os ,faCto s, á sua figura · inà.pa:gavcl · · ·· · 
d e dvisirio, - não foi de tow estranha· a notavel influencia;
inicial' de Augusto Comtc; ·o ·zeade1· do pens·amerito moderno. 
_ · o ·: proprio Poi~aré ... cqmo divisa de suas -luctas politicas, 
tr·ouxe ~empre-. o apop:htésma significativo 01·dem e PrÓ(Jrcsso 
enrolado poi" sohrc a.. sua · braçadeira de .i orn~lista . . Foi ·com 
essa bàndcira , ·com n qual · à sua:· ãMnna ·âccnava ·á . opinião 
p t)bl.iCa fran!!eza; · que aséendéu á supreni:11 ·magistil.ilduró. 'tlc 
seu pàizl. • .. . · · . · · - · · 

li;/~ . ..:...,. Poin.caré O··Clemenceau "- viveri1 em \i:mo: Repu.;. 
· blica a cujo parlamentarismo · se ~iliam como· .ideat· político Qe . 
:1"-órma de gov-erno; aquelles- . mesmos p,a!'lame~~·isbcis:- :ri<r:i' . 

· .. . 
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granc!enses que vivem a :mote.iar do_ distico, tão forte e so
cialmente evocatório, da nossa bandeirab 

Concluindo, Sr. Presidente, vê a Camara que as ideias 
conservadoras, condensadás no celebre <A:ppello aos Consevao.... 
dores~ de ~ousto Comte, estão hoje· cada vez mais d~sse
minadas, teem todos .os dias mais· razão de ser ouvidas, e, 
por essa infiltração <:om que vão .. entrando por todas as partes 
d'o universo, bem demonstram que não constituem apanagio 
p.olitico -dos visionarios do Rio Grande do Sul! . (Muitc.' bem; 
muito be.rn! O orador é vivaqnente cumprimentado.) . 

Subsídios para a · interpretação· da lei · sobre accidentes do 
trallalho --:- Notas sobre os debates travados por occasião 
da refusão 'da mesma lei, em 19f9, ·no seio .da Commissãd 
4e Legislação Social. ·· ' · 

O SR. CARLos PENAFlEL - Entrego, Sr. Presidente, para 
serem incluídas no meu discurso ·as notas a que · me referi 
sobre a revisão ou refusão cuidadosa, feita·· pela Comrrilissão 
:Especial da Camara, na lei n ~a. 724. de 1919, c~:mtendtY infor:... 
mes e subsídios preciosos para a interpretação,. na,pratice;,_·.dos 
seus novos dispositivos. . · 

Por elles póde-se ter . uma . impressão hgeira, mas geral> 
da maneira correcta e elevada de como· foram conduzidos os 
debat~s em torno da adopoão -~dt;} · taes medidas, de ptpfundo 
a:lcance SOQial, e que vão inaugurar· entre nós .·um -dir..eito IiOVO, 
que, mais dia ou menos dia, dentro de um breve têll1po, por 
suas applieaeões directas e collateràes, irilprimlirá . com· seu· 
funcoionamento regular, com 'sua dynaniica, ·modificações sa-
lutares nos costumes do nosso meio industrial. · · 

;para esse fim, a Co:nup.issão de Leg]slação Socia~ esteve 
rel).nida desde o dia 14 de setembro de 1919, sob & J)residen
ciá do Sr. José Lobo, estudando e discutindo, artigo-por ar
tigo, paragrapho por paragrapho, as· bases apresentadas .por 
mim, para refusão (jaquella lei. · ... · ' 

Esta..-; notas contém um resumo _de verdadeiras conqu:is- · 
tas que já podiam beneficiar ~ffectivamente as classes pro'le-
tarias uc paiz. · · · 

Eis as notas : 
«Na. primei:ra reunião o Sr. Penafiel allegou que na sua 

disposição inicial, no Drimeiro artigo, que é -sempre a chav~ 
de abobada na organização de·uma lei, era-já deploravel o. es
quecimento de instaurar-se no Br.asü um direito. novo de. pro:-: 
_teccão ao proletauiado, com graves deficiencias. · · 

Mostrando qute a lei deixou de lado, · e não o devia . ter 
feito ante o espirito moderno ·da legialacão social ern genero 
~ das Ie~s operarias em especie, qual a dos. accidenteà do tra- ·· 
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balho, O famoso problema das· «CODCaUS3S>·_ e <tdas causa.s, oC-. 
o~si~naes~, que, de · ha muito, j"á j nvade . em outros . DOO..Z.es. o_ 
di:t:eito c1vil na apreciação dos damnos causados. pelos s_mis

·tros da intensa ·vida iridustrial dos nossos teinpos,. depors .·de 
acMito e resolvido, com justiça, no terreno da penalogia, ex
plicou o -Deputado snl-riogranderíse · que pela -Iettra a · do 
art . . 1° da aetual lei, ficavam excluído$ de sua protecoão, os 
casos etri que o. áccidente nãó fosse <ca-usa, unic~. da . morte 
ou ·da in,capacidade dà victima, ficando . de todo desamparada 
a família da inesma; quando o accidente «viesse>, por exemplo, · 
a «concorre~ simplesment~- para o -fallecimento do operaria • . 
por uma . injunccão morbida, :accrescida adventiciamente - ou 
preexistente. · · .. . . . · ·. 

.. •: 

Não podia · ser possível, segundo · sustentou · o" :Relator -da 
nova -lei, .que um damno menor foss$ .reparavel, e um m~ior · 
se libertasse de uma neutralizaçã() que a lei. devia prescreve~ 

... f. 

a todos· os _- damnos. económ:icos em geral,- causad9s á família . 
. operaria pelos riscos da industriá. · ·:- . . . 
: Essa questão, "reva.ntada no :seio • ·· da · Corilmiss:ã-o -. por, · 

. aqueile .Deputado, . provocou manif-estações ·favoraveis dos 
.Srs. Mauricio de Lacerda, · Andrade :.Bezerra, ·Dorval >Porto, · · 
,João Pernetta . e· N iéanor. ·. Nascimento;,· que tomaram a . :palavra · 
sobre . 0: assumpto, r econhecendo a . fallibilidad_e .. da . lei; . ern 
taes oécurrencias e afíg\lrando-s~, · a todo juizo;· resolução mais 
justa ' e mais humana a- protecção ao operario. ampltiada de 

. , accOrdo' -com ' a·· idé8., "Perfeitamente ·: justificada, ·.·. de ·que um· 
ôamno . pessoal . qualql.ler;.. processo : ou ',.: lesão - trauma;.. 
tica póde dep-ender de · <U1Ila causa : unic~. ou, ·quanQ.o ·nã:o; -
de ~ar ias ca.usãs -entre . suas ·. concorr_ente~; · reciprocamente . . 
iniluenciiandG-se e sGmmandando-"se nos ,.e-ffeit.os . ·. 

' Foi assim unarumemente acceita pel-a Commissão á :mo.:. . -
· ·dificacão ·proposta _ ao· primeiro artigo da lei sobre acciden~ · . 

.. · tes, aetua.ll:nente em: vigor, que :fieou assim redigido: . 4!Consi--: 
deram ... se aooidentes do trabalho: a) o accidente produzido por 
:facto subit.o, ·violento ~xterno. e involuntal'iO .no . exereiciô do 

. traJjalhó, determinando leSÕ'es corporaes que constituam causa 
ou coneausa!i da morte ou temporaria de. capa~id-ade para o 
trabalho.>. . . · . . . . . ·•. .. 
· . Correspondentes modii'icacões foram feitas á lettra b do 
mesiD{) artigo, supprimindo-se a. palavra ce::rclusivamente• e 
a &pressão csó por· si>. · · · . 
. · · · Quanto ao par.agrapho unico do mesmo artigo no resp~ 

'.ctivo decreto· executivo n. 13.498, . de 12 de marco wtiiP(), 
· que regúla aquella lei, a Coxnmissã.o aobou bem ii15PirQda · a 
idéa do Sr. · Carlos Penaf.iel. sobre a. necessidade. imprescin-

··· ... 

. divel .de extender-se as mais graves.; e maris. nitidamente de
fi:iíifias doenças do tr-abalP.o, proprias ao-meio ~Ii.acional, ; o' prin
c~pio. do :rtsco profissional, mas !!nte-ndeu que o_as~mpw deye . · ,,_. 

. . ~. . . 

- f1car a carg<) ,da r egulamentaçao da mesma medida · legisla--· . 
ti:Va .pelo ·Dê:p,artamento ·do Trabalho. , . · ·. .- -. · , . · 
~ . · Uma .bôa lei de reparaçã·o, .insistiu o .])é.Jm.tado.-__ C:arlÔs ~Pe-- -: · · : ' . 
pa,iel, copsidàrada a questão; ·nio · estrei"tápi.~ute, no P9DW à~.: . · · .. . . . . .. ' ' . :· . ... 

• • ~. •• > 

: :l·. · . ' · 
; . . . .. · ,, . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 14:44 +Página 27 de 61 

vist-a juridico, mas social,· tem que ser a· um temJ!o ~ma util 
lei de preservação. ~ssa elasticidade que faltava a le~ -de. ac
t:Id-entes quer'ia, agora,· sugg.erilc.a para qu~ se empresta.sse aos 
seus noYos dispositivos no maximo ""interesse economwo so
cial e moral da nação,' o maximo po:::sivel de acçã·o pre>;eu
tiva. Não podemos, concluiu, em resumo, essa lo.nga,~arte do 
seu relatorio, estar- .a copiar legislac,;óes estrangeiras, abando
nando as doenças caracteristicamente ·proflssionaes, do nosso·· 
n.nrbiente nacional,. que mais inutilizam e mais. d~vor~m gs 
trabalhadores do Brasil. Excusado 'é repetir a fellz msp1ra.cao 
do novo profecto na parte em que o D~putiJ.dO gaúcb~ ~rova 
o cunho· caracteristieamente profissiOnal das tres prmcrpacs 
(.:a!àmidades nacionaes quando- contrahida.s -«nos~ iogares . do 
trabalho» : a ankylostomiase. a malaria e a ·doença de Carlol3 
Chagas». Quando. com cffeftó. para ó. operário,· o campo, a 
fabrica, as minas, as oconsLrucéões á margem .dos rios, em zo• 
nas em geral de alto coefficíente morbigeno, são logare& ond~ 
:;c apanham taes doenças, não podem ellas escapar da lista 
das doenças proflssionacs. De todo.s ·os males a que ·está ex
rosto em nossa terra o exercito dos trabalhadores, e que re
sultam de doenças profissionaes, são os niaís Jàignos de atten
t;.ão dos poderes publicas c os mais desastrosos para a eco-
nomia. sociaL A lei de 1897, na Inglaterra, apeza1• da sua dc
fkienda . occupa o primeiro lagar, em progresso social, ·sob 
esse ponto d~ vista, porque·'fo1 logo· inch,lindo, ·~o lado .. do. 
envenenamento pelo chumbo, pelo mercurio, pelo pht)sph.oro, 
pelo arscnico, o· «anthra:-..~, affecção frequenüssjma entre, os 
opcrarios que lidam c.om lã', crinas, sedas e pelles, .Qada. a. 
e!lormc manufactura inglcza de fiação ·c tecidos, e a ankylQ:s
tomiase, a.. «moles Lia .dos mineiros», na terra tradicionat,. da 
indusLi'ia cxtractiYa do· c;.u·vão de pedra. . 

·() .Sr. Carlos Pepafiel· foi vencido, nesse pontu, ·ma~, já 
ituc vcneidu, · sug,.;et·iu a conYeniencia de ouLra feita o. Go-
vct·no nã.o c~qucccr de collocat· na commissão ex-parlamentar, -
coiúo act)nteccu em março ultimo, um m~dico, cujos·· conse
lhos tiãO iadispcnsaveis á elaboração {k um regulamento so~ 
b:re accidcntes do Lrabalho, mórmcnLc quandQ u. lei teve a ma
gnanima c:;ttcnsão de abranger a::~ doenças proJ'issiomics. 

No . .ar:. zo a Commis!lão aeceitou os alvitres, ainda 
snggeril10s pelo Sr. p·enaíiel, de ::c~ accll'esccntar, no final <lo 
artigo, á palavra. «extranhos:r> :.t desibna~.ão «cxtranhos ao ser~ 
vit:o~, para resolver de· vez · a. ambiguidade a que se tem 
prestado e de tamben1 juntWt' ac. rm~smo. artigo da lei o pa
ragrapho ll11icO que o Tegulamento já lhe addicionára abrinC.o 
uma cxcepçilco pela. qual deixa. de constituir forr;a maior. ·3 
s.ecã.o uc forcas naturaes, quauclo occasionada ou agl;ll'avada 
pela i'i!.o'ta•liaç.ão , do estabe4e.cimcnt,,, pela na.tu'reza do .;ser, '· 
'jt;o,. on :ç.el:ls êircumstanuias quo erfectivamente o cercarem. 

Não passou, porém, a idéa do ~:r. Carlos Penafie11 quan!/.). · 
au arL. 3" da lei, de corripreheuder todos os accidentes occor:--

. ril!os no trabalho, submettendo e e:xtendendo a 'lei á induz
fr-ia- inteira,· a ·todo o .trabalho iudustdal, ·incluião. o f.lrab~ho 
t;m dom:icU~o. A !:.'-ommi~o, pelo vot() .do *'eu PresideAte, de_, 
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c.idiu pe1a. e~clusão ·da industrià em domicilio, que tev~ qu3-
iro votos contra quatro, o que fez 0 Deputado Penafte1 ob
Eervar ,ao ST . José Lobo, anted do voto deste represectante 
oc S. P~nlo: 

- Lembro que aqui nos reuniu r Presidente desta Com
missão e di~tribuiu as theses que r~os estão confiadas, para 
concluirmos de accôrdo com os itlJi!.S da Conferencia da Paz. 
Ora, o Tratado da Paz não collocon · o problema do Trab~'tlo 
em domicilio no item referente a'J ::;n.l.ario, e Sim no item refe
rente á l:ygie'ne e segurança :;o'!ial, o qUf} bem demonstra que 
<1 criterio é tcrnan: extensível ao trat.a1ho em domicilio as leis 
oe seg-urança.: e unta -lei sobre accidentes não póde esquecer 
a hypoihese e.qui em discussão. 
. Not1r-'ns ·1os jornaes A Noit(f, O Paiz e A Razão, a re:5peilo 

d esse n -mto, levaram o Deputado Jo:-é Lobo á tribuna da Ca
::nara,- o que obr-igou por sua Vt}Z o representante do Rlü 
OrandP t> um discurso imroediato e:n resposta, sobre eS'Se de
t~,Ihe tãe importante da questão sr.r::ial, isto é : o trabalho in
clustria\ em dom:cilio. 

Uma das revistas do Rio, co~: palavras de . Clemenceau. 
a-raiou o ponto lle vista em qu~ se rollorou o Deputado Pena~ 
fiel. · 

, Quanto ao~ · .t.rabalhadores rtll'aes· e _aos empregados ::Io 
'·vmmercio, em favolt' dos quaes, qnnnlo sujeitos a riscos p;·o-· 
nssionae:-.. o Relator P enafie'l- advof;1:1· até elles os beneficios 
da lei, a maiorfs. da Commissão, _ do;;p, is de demorado debate, 
resolveu extender a e1les os bcnefiei~s ·da lei com a lim!t~- · 
ç.3o, porém, do criterio de que na exploracão agricola se t::m
r.reguerri pelo menos «dez pesso:ls>. om vez ào ~~riterio s_llbl'e 
e'!lpretc dos e.motores inanimados», que é o que figura na 
Llctual l·!i err' vigor. 

Os Srs . 1)€-nafie.I e Pernetta entendiam :que o criterio do
<.numere"~> e-ra tão falUvel e sujeito a injustiças· quantu ao 
<lriterio dJTlÜ!.l{lnte na lei de ,;nneiro, cnm respeito ao prn-
1<>tariado ~·gric·o1a, !com cuja :::uppressãn tambem conleorda
vam po~ém <.u1n a condi(,)ão de generaliza!' o favoll' a todo~ r)S 
tr:lbalh:::dr;rfs, uma vez que- a adopção oa doutrina do rill.~• · 
profissionai fôra feita inl€gra1mente no Brasil. 

O lllvitx:e , encedolt' do cr"it13do do numero partiu do ~r. 
Augusto C:e Lima. a quem co~bera a th<>se reierente á pro
tecção cio tr-&halho rural, tendo para aquelle pal"larn€' ;1 : ~r 
nppellado o I•reside'nte depois de vrurias propostas pa:·i;,tJ~q 
de diversos membros da Commissão, qnc não entr_avam e-n 
cpnccrto ~':!brc c pooLo, SObreb1do o Sr . Andrade Bezerr'l; 
ql)c entr;n<iía pc:rigosa a medida para as pequenas induslnuc;. 
t}uer urt,a~las. (jUer ruraes, o ífUe fez o Sr. Penafiel tlizcr. 
que não era J:;om abusarmos da ob.iecf;ão sobre a desorgani
zação cto f.,..,abn'ho, pois a esse argun:ientrJ, improce'dente, nos 
tempos monarc-bicos, se haviam atado atê 1.888 os partidan<H3 
àa escravatura. E' preciso c!e -qualqncr modo ensinar aos 
grarideo; donos e senhores da vtop!riedad~ agrícola em :v·U
yidade, ·que elle~: _com_e> () empr_ezar_io qu~ _é chef_e_ industrial, 

c.-Vol. Iti. 
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n:!o devem s<'mente ao operal·io o sel'Í Enlario, devem-ilLr.s 
1a:nl:iem eserr.1ridade ... ~ e que o salario não deve coilW:tua:r 
a ser pará o trabalhador rural a instituição, que é, ~Snb o 
ponto de vi,.t.a servil que até hoje a!li domina, mas sob o 
j)Onto dl] ·;isl.a civil e social que é o uniro compa.tivel com a 
dig-nid:~.d~ itumana. 

Fi~almente, <:oncluiu a Commissão por acceder á me:i-:or · 
formul" de toda:; as suggeridaa para a ~ubstituiç,ão do al'L 1° 
d:;. lei, q;le foi a do Sr. João Pernetta que. depois de algum:,s -
alteraçf.•<!.."-,· propostas por outro:-< collegas, · ficou, assim t·e
dtgida: «Arl. ~-" E' considerado operario, para os· effe:itoc; 
derta lei. o mdi·áduo de qualquer sexo <.u idade que ext~~·- · 
.;;er, por con:ta de outrem, a süa accão "liD qualquer dos ra
mos d!i.S in.du"Sirias fabril, commercial_ P seus ·annexos, bem 
eoiillO àu agrico1a, desde que esta empre;;:;.P. mais. de dez tra-
.t.allladores.> , 

Act·ou excmado a Commi3são, em face do nosso di.reiro 
commercial, a E;!,peci1'icação da industria bancaria:; .por ser 
esta aç>coas r·onsiderada entre nó~ como mais um ramo apc
íi<~s de c.xpl0ra-;;~o commercial, ;;entra a idéa do Sr. Pernetta, . 
que acha a ins tituição bancarja prim~.cial e pugnava ],J~la 
.<:ua es(;ecificaçiio no corpo daque'lle .arti~o da lei. 

A ohrig:a~~ão estabelecida nrs artigo acima extende-:-se á 
.União. Estados c. municípios . . · 

A p:ropos5to, o Sr. Sadock de Sá. director do Circulo elos 
Operarias ela União,. cuju. idoneiôade 10 Qovern9' da RcLJtl.; 
l1 !ica a<>~t1a' de reconhecer nomeando-o delega«ô do operà.riJ.no 
ao Congre:;so de Washington, dirigiu um officio ao Deputado 
·penafiel apresentando, em nom~ da referida associacão, feli:... 
dtações ('~alorosas IJOr ter este, com a maior justiça, incluído 
nas emendas á lei s obre accídentes a extensão a que agorà 
alcancam seus beneficios, evocam.do o Sr. Sadock a phrase 
dolorosa do saudor;o Senador Ale indo Guanabara . que dizia 
que· o patrão que não acóde ás victimas do trabalho, por acbi
<iente, explora- as e ailira-as á rua como · um bagaço chupado. 
Nesse officio · aquelle representante das classes obreiras pede 
a.o Sr. P enafiel que se interesse vivamente pela SU!}:Pre:-são 
do systema das mdemnizações, substituindo-as · IJelo abono 
1parcial do salario em caso de accidentes secundarias, e pelo 
abono integral, em casos grave,,, invalidez, ril\lrte, etJc. Esse 
-systema, diz o Sr. Sadock, acabaria. com a deprinrente disse
<·.aÇão do corpo d.o infeliz· operario, valorizando-se os· seus 
orgãos como si fosse um animal destlinado ao talho!. . . ~ Para 
esses abonos, concorda o Sr. Sadock, com Íli triplice coritri
buicão. do Estad<>, dos patrões e dos pro·prios interessados, os 
operanos, para se crear por essa fórma a fonte de renda 

· para os fu.ndos da grande e meritoria obra de previdencia. 
economica e ~ocia! qq..e seria uma caixa .gera! .de pensões; nos 
moldes da lembrança, suggerida no a.nno passado, pel.o · ·presi-
dente Borges de .Medeiros. · . · · · · 

Sobre o titulo II, prop_oz o Sr. Penaifiel reduzir os epso!õ 
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de incapacidade a tres, em lugar de quatro, ach.and.o que essa: 
r ('duccão tem mais vantagem na pratica . . 

Lembra que os allemães até reduziram os caso-s de incar
pa.cidade a dous: accjdentes segUidos de incapacidade total 
para o trabalho e ace.identes seguidos de íncap_acidade par
cial. O individuo attingido de pequena incapacidade parcial e 
temporia, cuja reduccão não attin.ia 5 a 10 o/o , poderá em 
poucos dias restabelecer-se, sem neçessida;de de prooe;.;so 
algurr,. Assim já o entlendem diversas legislações congener es. 
Tudo se resumira nessa hypothese em garantir a. assistencia 
medica e pharmaceutica, domidliar .ou hospitalar, e no pa
ga.ento de um semi-sala.rio, ao p.assq que a divisão da actuar 
lei vae dar em abusos na prati~: a qualquer lesão mínima, 
insignificante~ se levantará. tOida a sorte de diffi:culdades, ·de 
fraudes até, etc. O regimeo que propõe é o da lei belga .. 
A legi-slação franceza tJambrem reduziu o numero de casos de 
incapaci~de a · tres, depois de haver outrora experimentado a 
divisãO em quatro calegorias de in-capacidade. O mau syste_, 
ma da lei brasileirà só encontrava abono na lei i.taliana, qu~ . 
é a mais. ;mtiga de todas pôr orden:.. chronologio!J;, p.ois· prece- · 
deu a 'Primeira lei franceza de 1898 . E' a uni~ que ain~ 
conserva a sub-:divisão da incapaci-dade para . os effeitos da 
indemniza.ção em quatr-o categorias. . . 

Na votacão, foi v~ncido o Relat,or e o artigo fic.ou . tal qual 
já estava na lei, re;;;olvendo apenas, por unanimidade, a 
Commissão, -quanto ao paragrapho · unico do mesmo artigo, 
que . se recommendassem pàra os . effeitos :do regulamento as 
suggestões do Sr. Periafiel a respeito. · . . · 

Suscitou-se ahi debatida controversia entre o Deputado 
, riograndense e .o Sr. Mauricio de Lac.erda, propugnando o
primeiro o ·systema da indêmni.zacão por .meio de pensões e 
o Segundo defendendo a redaccão ào artigo nas -condições em 
que .se acha, isto é a indemn.ização, por somma fixa, de uma 
66 vez. · 

Appellando para uma assercão odo Sr. Adol'Pbo Gordo ·de 
que só dolis paizes adaptaram· em materia de · a~ccidentes o 
systema de pensões, só al{}.equado, ·;;egundo entendia o Sr. 
Mauricio, ás aposentadorias, ao retiro· dos o-perarios por inva-
lidez e velhice, retrucou-lhe · logo o Sr. Penafiel. . · 

Julgo · que o .meu nobre collega faz uma affirmativa er
rada, base~.da talvez sohre uma· informação falsa do ·Senador 
Adolpho Gordo, si é que este ' a p't>desse assim ·ter feito -. Ao 
contrario, a maioria dos Estados para o .caso especial dos acci....:. 
tl.outes, instituem hoje em . dia o -;:;ystema de pensões. Um ou 
,outro . mais atrazado é que n~ou no reg:imen das somroas 
fixas. Ainda agora acabo de folhear em min-ha casa o texto. 
d-os arUigos referentes ao ponto das leis belga e franceza.; ·am
bas faliam em rente viagere, em pensão vitalícia igual a. tanto 
por cento .do salario. Para· dar uma ideia <ie quanto é fri
zanfe a disparidade dos .:;ystemas, um simples confronto De 
('~cu_IG:S . prova que no caso, POL' exerrwlo, de. uma. :m:Ulher ti-: 
car viuva no Brasil, por alcei :~ .. :::e mortal sobrevim~o .ao· seu · 
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marico no trabalho, ficará em tal situação, e.o1Y, 6G ·;~ do sa
lario de tJ['(is annos, o que lhe dará para nãr- ficar dc8am

parada durante um curto tempo, emquanto a mulher do ope
raria franeez terá sómente 2{) o/o, e a víuva belga 30 o/o do 
salario, mas durante toda a · vi<!a. . . 

O Sr. Mauricio attendendo á situação das industrias no 
Brasil, declara que, embora. quizesse acompanhar o seu no
bre collega do Rio Grande, em r elação ao regimen de pen
sões, pois achava que em principio estava muito bem orientado, 
achava que na pratica só era racional Q bem applicado <P!e 
existissem industriaes eslabelecidas e enraizadas e não man
tidas pelo artificialismo do nosso proteccionismo. p:recarias, 
vivendo de materia pnma extranha, sujeitas á concurr,eneia 
e até a mcdic.as de governos estrangeiros, sobre as quaes não 
podemos influir. Não se encontrassem assim as industrias na
cionaes .sujeitas a uma .politica de alfandega, aliás eondemna
da pelo Tratado da Paz, . entre as nações componentes da 
Liga, e elle estaria tambem de aceõrdo com o s~·stema de pen
sões. L embrava as leis sociaes adeantadissimas do Uruguay, 
inspiradas pelo partiC!o do Sr. Balthazar Brum, adaptando 
princípios mais radicaes do que a legislação ingleza, e onde 
a tendencia é agora recuar do radicalismo, da grançle abstra
ccã.o com que precipitadamente applicaram ao meio industrial 
uruguayo, ainda pouco adeantado, aquellas medidas inadc
quac!as. Declarando que adaptava a indemnizacão por somma 
fixa, de uma só vez, obedecia ao costum e, ao meio, á situa
t-ão, em summa, a: que tu~o, materialmente, o determinava. 
não podendo _trazer para o corpo de uma l.ei positiva principies 
que ainda estavam em uma phrase de dívu1gação propagan
dista. 

O Sr . Penafiel, replicando, disse que se comprometteria 
a respon,der ao seu illastre eollega da bancada fluminen'se sem 
usal' de argujllentos C.e ordem doutrinaria, uma vez que sobre 
esse ponto o seu contendor era sympathico á idéia do pen
sionato, mas -com licões praticas, . com factos positivos, de
monstrando que o regimen pelo qual se bate, logicamente, 
seria até efficientissimo como meio de facilitar a organiza
ção da defesa economica. do nosso meio industrial. 

Continuando a tratar ®s systemas de indemnhação, o Re· 
!ator, Sr. Carlo.s Penafiel, disse que, entre os poucos argu
mentos de valor contra a creação, no Brasil, da instiLuicão do 
pensionato official, at-é aquella data suscitados, não havia um 
só cuja solicnz não 'RUdesse ser promptamente aluida. 

Repetiam-se com insistencia, como forte ponto de apoio, 
nsscrcões do Sr. ·Jorge Street, em entrevista concecida ao 
Jornal do C9mmercio; asserçõe.s de que tambem s·e valera ·a 
maioria da Commissão de Legislação Social, nas suas reuniões 
do anno prox;imo passado, <ie que a extensão do nosso terri
t01'io, a diwersidade de condições dos varios centros industriaes · 
do paiz. a C.isseminac.ão da populaç,ão e a . extrema difficul
dndc de communicações, embaraçariam tão elevad<Js CmDre-
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liendimentos de prevideneia sÔcial. O Sr. Carlos Penafiel · ac
eentuou que se podiam refugar taes supposicões com o exem
plo, em contrario, de um paiz mais novo do que o nosso, de 
extensão territorial quasi a mesma, de populacão tambem dis-

, seminada e, o que .mais importava, cinco vezes menor do q\).e 
a do Br<J,sil: a Australia. Possue esse paiz uma área terri
torial de 7. 865.000 kilom~tros quadrados, tendo o Brasil 
pouco mais, isto é, 8 . 488. 490 . . O numero dos h-abitantes da 
Australia chega apenas a cinco milhões, entre, portanto, um 
quarto e um quinto da população brasileira. · . 

Fórma, semelhantemente, urna federação de Estados; 
· cotn diversidade do meio physico e social. Para rematar o 
exemplo, já que o outro forte argumento levantado é a nossa 
má. situação financeira, eonvinha salientar que as dividas 
-publicas da Australia, a sua despeza annual para juros e 
amortizações desses dividas, subiam, em 1905, a quasi durut 
vez~s mais do que as do Brasil : a 250 milhões de francos 
a~ da Australia; e a 136 milhões, as nossas. 

E o relator continuou, dada a differenca de p<>pulação, 
pesava, naquella época, a quantia de 1 . 250 f~cos sobre a 
cabe<:.a de ·cada habitante australiano e 160 francos sómente 
sobre a de cada brasileiro. A Australia era, então, por ca
beça de pessoa, em todo o mundo, a nação que mais devia . 

. Seguiam-se: immediatarnente . .Portugal (com a divida. de 
840 francos por pabitante), França '(com a dividà, por pessoa, 
de 780 francos), e successivamenfe, Hespanha, Inglaterra, 
.Paizes Baixos, Republica Argentina, Beigica, . ltalia, Allema
nha, Greéia, Austria, Hungria, Canadá, Egypto, Rum.ania, 
Servia, Brasil (em 17 .. logar. com a dívida, por habitante, de 
1ô0 francos) estando abaixo . delle a Dinamarca, a Russia. a 
Turquia, a Suecia, a Noruega, a Suissa, a Bufgaria, a Ame
rica do Norte, o Mexico, o Luxemburgo, o Japão, a India, o. 
Montenegro e a China. 
·' · Declaro1,1 o Sr. Carlos Penafiel que esSes dados tinham 
força de argumento, porque os extractara de economistas 
francezes, nos quaes ~á os encontrára ordenados. Extraeta
ra-os propositadamente com referencia á estatistica de 19!)5 
por $er a lei da Australia, sobre seguros operarios, de 1908, 
tres annos depois. Urna pessima sitUação financeira. portan
to, não impedira que a Australia, como, em geràl, as colonias 
inglezas da Australasia, votasse o seguro social e, muito antes 
<!a Grã-Bretanha, tivessem esses paizes instituído a assisten
cia obrigatoria sob .a fórma-.. de pensão vitalieia, não só aos 
operarios, mas tambem aos velhos indigentes, na genera-
lidade. · · 

.(>raticamente, disse o relator, pareciam-lhe exagerados 
os temores do Sr. Mauricip de Lacerda ante o caso da Alle
manha. Quando esse paiz inic-iou. o seu desenvolvimento in
dustrial; . em phase até ;inicial de sua vida, corno grande nação 
politica, íguaes argumentos haviam sido . adduzidos contra _o 
systema de pensões sob a fórrna de seguros, pelo elemento 
eo"Qservaqor allemão. A despeito de uma intensa grita, o go-
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'verno do então imperio germanico institúiu e espalhou por 
todo o terreno economico do .paiz uma. .. rêde de seguros de 
toda a especie, rião so contra os accidentes, mas abrangendo a 
invalidez, a velhice e todas ás enfermidad'es em geral. 

Essa mediõa, longe de preju:dicar os surtos ind·ustriaes · 
da Allemanha, só veiu favorecel-os, sendo que o seu regi
meu . aduaneiro, parallelament.e, foi ·o de barreiras. proteccío
n isúis,' intransponíveis, accrescendf? . a fá.~ta de materia prima 
aos seus industriaes.. · . 

O' Sr. · Màuri.:lio de Lacreda discorda do Sr . · Carlos Pe
'llafiei, fazendo riotar que na Allemanha influíram factores 
muitO. importantes, éoi:no a densidad_e de populaçã-o, unidade 
!POlitica, f~ilida-d~. de credito, . grande accumulo de capital, 
colloca.cão g_eographica, facilid:ade· de. transportes.· 

: O Brasil, · ao contrario, é um paiz sem c3.pita:1 nacional •. 
· uma yerdadeira wlonia bancaria, colonia tambem em 'I'ela

ção a transportes maritimos ·e, por falta àa materia :pri!l!a · 
ne.cessaria ás ·suas industrias. uma nação, errifiro. 'sem in"Cie
·p-endeneia. economica . . Por outro ·lado, a Allemanha d ispunha 
d e inventos, d e descobertas praticas. que muito serviram ao 
desenvolvim~nto d~ suas fabricas. Todos factores, <i'ue '<l Sr. 
C~t'los Penaf iel desprezava, eram os -motivQ.s que ·lhe . <ieter
rni.nar~m não fazE't um estudo compará.tivo entre o Brasil e a 
Alleman'ha. . . . . · 
· Retrucando, o Rélator affi:rma qu·e. por isoo mesmo. ·eot
locarâ <l Bras il entre· o~ extremos· da Anstrali-à e da Allema:.... 
~ha:. · Hist.oricarriente, €m desenvolVimento social, .e, política:.. 
m~ntê, pela ·sua situa<}ão financeira, a Austrnlia -pert-éncia a 
t1m grtw~'~ mA~::: nt:ra:r,adó ()e ni\çõ~~. ~m eom:paração . com o 
'ho·sso paiz. · Entretanto. · isso lhe não . .t:UffieulW,-,r.a ·a . ~niciativa. 
<i e 'I'.eformas. soeiae·s no ·s~ntid'o ·de.· q1.1e .ene. Relator, -propu
gnava no seio da . Commissão, isto· é, a inst.ituicão 'd-o pensio
nato com a .rP.sponsabilià'ade ~ffeetiva do Est':lido . . 

. o Sr. .roão :Pernetfa. ma.nifestou->Se .contr •• : ··o .m'Odo à'e 
-p~nsar do· $r~ Maüricio . de J.,acerd:à, por · ·entender que a. 
<TU·e5tão urinci:pal se. r~sume em . procurar garantir o ·sala.rio 
que. :repreS·enta ·. as oondicões necessarias. -pa.r·a a. m anutenção 
rilàt.erial d e eá.<Ia familia p'Y'ol~t.aria, tNwendo es-se salario ser 
gar:a.nt~do . pela empresa. particular, . emql.tarito subsi-stir. e, 
comol·~mP,ntarm<>rit.r.. peln , Esf:íl,do, no l'.aso de f~U~ncia oU: 
oextineÇãó àa empresa. Para isso, . . <ievià.,..s~, na.turatri).ent~. 
eompl~ta.r a lP.i. lnst.itnindo. por parte <iõ Estad'6, uma caixa 
ger.aJ. d'll. pensõell3 proletarri9.FI- . . . : . . 
. .: O Sr. Augusto ·de Lima d·eclarou preferir, .eomo o Sr,. 
M?-uriçio,. o t.f'~tfl da lei consagrando as indeinnizações; por 
~omma fi:x:a, Q'e\u~ s6 vez. . ;-

Disse que, p_ela sus. na.turez·a. . juridiea. a · itíd~mnjzação 
Mrrespondia a um · dtreito .do QJ)P-!'ario. a um.a obrigação d'O 
'{)atrão. ào passo . q1ie a p ensã-o, p.rinc!palmente noo tennos eutt 
que l'l.cahava de ser definida. exclui<la mesmo evetitua1ment e' 
• ()brigação d·o :patrão, tornava-se :uma. liberalid-ade do Es-

• 
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tado. E nas circumsLancias em que se' encontra o nosso paiz, 
o· Estado não póde assumir uma obrigação para a qua'l 111e 
eseasseariam ·os r.ecurso'S, como é facil de se veriflcar, at
tendendo á precariedade da maior parte das industrias · de 
que se Hlirn:enta .o erario ~ublioo.. . . . _ 

o. Sr. José Maria Tourmho d1sse que, em VlSta das razoes 
de ordem prat.ica adduzidas pelo seu eollega, Sr. Mauricio de 
Lacerda votava pelo regimen já instituído na lei actual_. 

o Sr. Dorval Porto tambem votou pelo texto da lei vi
gente, allegando a~sim fazer, para a tornar. exequivel no meio 
brasileiro. • · . 

O Sr. José Lobo, pensando que o .Sl'. Mauricio àe Lacer
da rlefinira bem a situacão da industria, em relação ao ca-· 
pital ·empregado, ,ao credito, ao transporte e a tod(_?s os out~os 
meios de,que dependem a sua vida e a sua prospen.dade, aíflr
mou sua 'preferencia pelo systeroà da lei vigente, muito. em
bo.ra. acreditasse, em principio, que um systema mixto, abran
gendo os dous modos de pensar, e do relator e o da ~ctual lei, 
seria o melhor e será, no futuro o victorioso. 
. · Assim, .por. cinco contra dous votos, caiu a pro:posta do 

Sr. Carlos Penafiel, referente 'á substituição da actual lei de 
indemn.izacões pela pensão vità!icia baseada sobre o salario, 
como inéio de subsistencia material á familia ptoletaria, nos 
casos . pelo inP-nos, como queria o · ~relator, dé morte Cíu df.li 
incapacidade total e permanente ·das victimas por acoidentes 
do trabalho. . · . · · 

· As suggestões do relator, sobre materia regulamentar, 
foram :tmanimemente acceitas, todas com referencia aos casos 
de incapacidàde total e.- permanente. . · 
. . Depois dessa approvação, pediu o Sr. Carlos Peiiafíel ·a 
palavra. · · · ... 

Declarou que, vencido quanto á·· questão do systema de 
garantir à.o cciperario e á sua família â. _neutralizaçã,o. de um 
damno que a iridustria moderna a cada passo, lhes causava. 
pieHeav~, pelo· menos, não fosse tão exíguo . o quantum da 
in_demnit.âêão, Propunha, se determinasse o seu tpaga'merito in-:
tegraLrelativ~.tnent.e ao salario no Brasil, em primeiro logar, 
porque este era mais el~vado.,. em épocas normaes de paz aqui 
como em todo o continente ámericano, do rwe na Europà; em 
segundo Jor;ar; porque a elasticidade desse· salario lhe par_ecia 
curta quanto ao poder de sua acquisição. Queria isso, juata
mente . estribado nas razões aNegadas pe1o Sr. Mauricio· -de 
Lar~rda,. entre as qnaes a da nossa exaggerada,polniea pro
tecciOni:;ta . .. Assim, propul).ha uma. elev11ção da base tomadà 
para p calculo do quantum da inderimiza!,ião. Em _vez de se 
tomar o maximo de «tres annos:). para o8 casos de mórtê e dê 
cal?acida.de total e permanente e::rtendesse-se. esse prazo a 
q:cmeo anno~. , . 
; . . 0 Sr. Mauricio concordóu e_m que era illjusta a limitação, 
1mportando em uma verdadeira reduecão ao· saJario, por
(!uanto si o trabalho do individuo1 lhe d~va um salario elevado, 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2410612015 14 44- Página 35 00 61 

/ 

744 

o justo era que a base da índemniza~ão fosse tal sala.ria. Era 
claro que os accidentes não sendo a regra. e sim a exceJl1}ãO, 
nenhuma indu:str'ia iria <rrruinar-se por indenmizar e;oibrc 
uma haso mais elevada aos operarios. A lei, ·como· estava, 
de tal fór-ma regulava a questão, que um .operarío, ganhando. 
por exemplo, 10$ díarios, não terá · indemnização · correspon
dente ao que aufei"ía para a manutenção da familia; de tal 
modo que esse opcrario, que já tinha um determinado am
biente· de vida, em rélaça0 · com a productividade do seu tra
balho, pela limitação da lei, se verá obrigado a receber re .. 
munerac-ão equivalente á d•e um simples aprendiz. 

Nessas condições, votava pelo · artigo da lei, com a r es
tricção, po~ém, de q;ue o calculo tivesse por base o .salario 
·<ia victima. · · . 
. O Sr. Carlos Penafiel, lembrando que, já particularizara o <il 
mesmo d.efeito da lei, quando citou o caso de operarias es
pecialistas, techn.ioos, dos proprios empregados das e~prezas 
industriaes, contra-mestres, 'gerentes .e 0 utros, aos quaes não 
poderia deixar de proteger o principio do . risco profission~l, 
ftJasP. da lei e que, actualmente, percebem salariQs annual 
muito superior a 2:400$, correspondente á jornad'a de 8$, o 
que vinha tornar em demasia flagrante a injustiça da equi·-· 
ponderancia cwn que a rasoura âa morte nivella taes situa
ções, declarou que se associava , de muito bom grado, á me
lboria J)'l'Oposta · pe)a formula Maurício, como base para a in-
dcmnização. · · . _ 

Votaram pela m·e~ma os Srs. August.o de Lima, J osé 
Maria Tourinho, João Pc.rnetta, Carlos Pen:afiel, Dorval Porto 
e .José Lobo. . . 

Quanto á proposta do Sr . Carlos Penafiel, mandando 
multiplicar por cinco annos em vez de tres, como está na 

, lei, o salari0 da vict.ima para os · effeitos àe inden1n ização, 
votaram a favor os ::;r·s. Mauricio ·de l..a;.~erda e .Toão Por-

. uet ta (' con~ra. os Sr·~ . J ós!: Lobo, Augusto de Lima, .José -1\'laria 
'J.'our inh0 e Dorval Porto- - e-ste~ 11elo; fucctam<!nto de qne. 
uma vez ad~tada a modificação, já vencedora, do Sr. Mau·
ricio de Lacerda, de - ser tomado por base o salario que a 
victima percebia, estava perfeitamente garantida a situação 
~o operario. 

· O Sr . Mauricio de Lacerda propoz ajnd.a. qUe ás ultimas 
palavras do a-rt. 6°, que passou a sei.' o 7° pela .modificacão 
<l.a lei e q:ue di1.ia «e mais 100$ para as despezas de enterra
mento~, se d'éss:e a seguinte substituição «e mais as despe
zas funerarias»·. 

Essa proposta foi areeita contra o voto apenas do Sr. 
José Maria Tourinho. 

Na reunião seguinte, de 21 de outubro, o deb'ate prinei
Dal ~"!'OU a inda Clll torno do systema de . indemnizaç.ã~o voltan-· 
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do :i: carga 0 Sr. Maurieio <! eLacerda, depois de declarar ao 
seu collega Penafíel que lhe dava as mãos á 'Palmatoría quan
to ás asse<ções que fizera na reunião antecedente sobre· as 
idéas do Senador Adolpho Gordo. Esse representante de São 
Paulo, ao contrario, no seu projecto, de 1915, regulando a 
respo-nsabilidade dos patrões e a reparação aos óperarios vi
ctimas de accidentes no trabalho, pedia a instituição do re
gimen de pen-sões, que os !patrões podiam transferir .a comí 
panbias de seguros ou a . syndicatos de garantia, que quizessem 
fazer o serviço da ten'da, «emquanto, dizia no seu projecto 
0 l:;enador Gordo, o · Governo Federal não óreasse ' um insti
tuto .par-a esse fim.:~>. 

A prova de que · o Sr. Mauricio de J"acerda buscava· tran
sigir com as idéas já -sustentadas pelos Srs. Penafie.l e Per

netta, vencidos nn sessão .anterior, é que, ao se ·discutir o ar-
. t.igo SO &obre inca;pacídade total e permanente, o représentante· . 

do Estado do Rio já propun'ha. que para .esse caso, e para o de 
morte, se. adoptasse um regimen ln.ixto, · semelhan~e ao da 
lei hespanhola; de indemnizações e . de pensões. O autor da 
nova. proposta assim a explioou : 

4 lei, como dissera na reunião anterior, adoptára e muito 
hém, o eriterio, como regra geral, da indemnização, attentas 
as condições pouco estaveis e autonomas de nossas industrias 
ém sua maioria, só por esse àrgumento que o Deputado pro
ponente julgava .decisivo, se inclinára pelo principio geral rla 
indemnização. Succedia, porém, que està era uma solucão 
exigida pêlo meio, pela situaÇão das industrias, muito plau
sível, mas que, pequena a quantia, se . era bastante nas inca
pacidades relativas ou t~mporarias, revelava seu defeito em 
ser in:.ufficienle nas permanentes absolutas ou com· a morte. 
Pensava o Deputado fluminense que, ·sem qi.lebrar a regra 
da 'lei, ainda para esses casos, pod~r-se-hia admittir a . opção 
dó operario, desde· que fosse verificada a estabiliàade ou ag 
garantiaS' do capital empregado pela -pénsão, e só ; nestes casos 
como propunha o Sr. Maximiniano'de Figueiredo, no seu pare
cer de 19! 7, de 35 a 60. % ou_ :p1esmo 80 · % do salario da vi
ctima. A~sim~-a uhidade do .systema continuava. Em todos os 
casos, devido á artifieiosidade das nt\ssas industrias, a indero- · 
nização era a regra, ficando '.só, por opção, afastada naquelle 
·e.aso particular e nas condições referida$ isto é, de plena se
g:uranca. da industria, ca,usa essa cuja falta motivara a ado-
pção das indemnizacões. · _ · 

O Sr.· Nicanor Nascimento~ declarou @e sendo· a lei de 
assi:stencia social e o operario por ella, para· esse fim, conside~ 
rad<f.relativamente incapaz; não poderia escolher com discer
nimento -seguro, e sendo muito falha, por incipiente, a fis~ 

· calizacão do Departamento do· Trabalho .. para assegurar . a() 
operario uma escolha certa, pois muitas industriaS' prosperas í 

appareciam, em :rapidos dias, em . fallencia, votava contra. A 
Commissão, com os votos dos ·srs .. Perneta, AqgustO de . Lim~.., 
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Mauricio de Lacerda e Penafiel, approvava e .dos . Srs. ·José 
· Lobo, Nicanor, Dorval Porto e Andrade Bezerra, rejeitava, o 

Bystema · mixto naquelle caso. Dera-se, pois, empate quando 
eomparePeram os Srs. Tourínho e. JoSé Augusto, os. qua.es, 
consultwos, votaram com o Sr. Nicarlor, sustentando assirn a 
maioria da_ Commissão, em toda sua plenitude, o systema ex-
clusivo .da inderonízacão. . . 

DiscutiraQJ-se, antes disso, os §§ 1°, 2° e 3° do a·rtigo an
terior, que ficaram assim redigidos, depois das modifitações 
que soffreratn: . . 

. § 1. o O eonjuge sobrevivente terá direito . á· metade dá. 
indemnização e os herdeiros nee:esarios á outra metade, na 
conformidade do direito eommum. · -· 

. § 2. o O conjuge, que_, ao tempo . do a;écidente; estiver di
V'or~iado por culpa sua ouvíver voluntariamente separado do 
pre-morto, não terá direito á indemnizaÇ'ão, que reverterá in-
tegralmente aos filhos. , · ~ · ~ 

§ 3. o Não havendo con,juge ou estando . este divorciado 
por .culpa . sua, ou voluntariamente separado e não existindo 
ascendentes ou. descendentes, si a victima deixar pessóa~õ>. a 
cujà subsisteneia provesse, a essas deverá ser paga a.indem~ 
nizacão. Existindo, por~m. desoenàent!IS ou ascendentes, a in
demrli~ação ,,seja repartida, cabendo duas partes a estes e' uma 
áquella:s. · .. . 

Na discussão dei § 1 o acima, o Sr. Penafiel offereeeu duas 
propostas, declarando· que as fazia porque leis congenere~, 
qi:ier a franúzâ, quer a belga, o fazeni, respectivamente, nos 
seus arts. 3°, let.tra á,. e 6°, Iettrá k, para resalvar que o coujuge 
.Sobrevivente ;;6 i.ivesse direito á. indemni.zação com a condição 
do casamento ter sido coiitrahido anterio;rment.e ao aocidente. 
O"IJ., como dispôe a. segunda daquellas leis em seu-~ 3° do art. 7°, 
que. a ·viuva não tivesse· direito ~ indemnização sinão quando 
a vietima fosse seu sustentaculo. ' 

Entendia o Sr: .. Penâfiel, quanto á primeira. proposição 
que assim se creava na lei um incentivo á legitimacão de 
uniões não sanccionadas pelo casamento civil, pois no Brasil 
e rio operàr'iado eram muito communs as ligações livres e sem 
aquella ·imposição na lei fàcilitariamos cada vez mais a eon
eubinagetn em detrimento do matrimonio legal, mão exem
plo moral entre a massa proletaria .. Votou apenas com. o Sr. 
Penafíel o Sr. !José ·Maria TO'u~inho. manifestMJdo'-se de 
modo oontr[lrio os Srs. José Lobo; Nicanor Nascimento; João 
Pernetta, Andrade :Bezerra, Dorval Porto, José Augusto . e Au-
gusto dê Lima: · • 

O § 2° foi de redaeção do Sr. Nicanor. O 3°, depois de .li"" 
geira discussão, em .que foi. feita a proposta· do · Sr. Nicanor 
com emendas de re(laccão · dos Sr. Mauricio de Lacerda, ,foi · 
modificado, de modo a à.ttender ao pagamento :da. . indem~iza
~ão; "ás pessoas que tivessem snstentado, ,quando. o operaria 
solteiro, por lembrança do Sr. Penafiel, e a garantir o paga
me1lto 9a Ill.esma ~ pesso(l. com quem cohabite, independente 
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de roatrimonio, com tanto que,. si houyer ascendentes. o'Q des
cendentes, aquella passe a receber um terÇo da indemnizacão 
e esses, dous terços da mes:ina. O Sr c Maurioio al)plaudiU.)l 
idéa sein a divisão dos terços e, sim, em partes tguaes, de.sde . 
<iue se .reconhecia . ~om . d ireiti:) á. concubi:na, o qtfe represen..:,. 
ta'va,éii1 urna lei de âssistenaia social, se.,"'UD.do elle, ap_eil.as 
uma transigencià · ccilll. princípios jui'idicos c-uja essencia se 
não adoptava. . . . . . . . · 

A alteração unanimemente acceita, .ieita ao . art- 9°, qrie
oassou a ser o go da nova lei, importou em uma mais justa e 
eqW.tativa concessão, feita aos direitos do operaria, pois · se 
clev6u de metade p.ara ~ous terços do salario diario a base 
da indemnizacão por incapacidade temporaria. O Sr. Nicanor; 
com essà proposta, c.;>rreu ao . encontro dós dese.ios do Relator, 
Sr-.. ~enafiel, que, quer no trabalho que apresentou á Con:imis
são Júl.ra base . da refusã9 da lei, _quer pela sua proposta. na 
s.essão anterior, qU.ando. v.encido, nà questão do p_ensicinato, 
re~imer:i a que. çlava preferimcia, já baV'iá solicitado pelo me:
:riós: o augmento da . indemnizaoã() ... Justifica:Q.do e apoían~o 
~ssa elevaçãO, disse in'!lito bem o Sr. Nkanor qu~ ella. equívah~ 
a. reconhecer, a i::,'1.taldade do operario privado ao do Es'tado e .· 
este,. tendendo a· se . igüalar em direitos aos funccionaríos pu.., 
blicos em geral, aquella igpaldad~, tàl quàl nos casos de Fi-:-: 
cenca •. sê impunha,. pof$ ést~ erá. licenciado com dous terço:!! 
dos. mesmos, pelo regimen ~ente na União.. . ·. . . -
. O art.-. 1.0 foi modificado, elevaiidó-s.e. por propo·sta . dO 
Sr .. Penafiel, O mínimo de. 5 a.:iO %. e, por· pr.oposta do Sr. 
Andrade Bezerra, o ína:gjimo de 60 a 90 o/o quanto· á iriderr:rili.,:.. 
zàção ein caso de incapacidaa~parcia.l permanente. 

A'. ultima parte do mesmo art~go, onde o Sr. ~Penafiel 
!riostrou :algun)a$ falhâs dà. classificação, ·como eUa está actu..:: 

1 almente estabelecida no regulamento, e que a Comnlissão .. ac
ceitou para que. constas!?em .do parecer que deve justificar a 
lei orâ altêrada, o.Sr. Mauti~io.pediu ... que se j_untasse após~
palavra «regulamentm•, -. o~egumte; 4:0 qual fixara as respe-
ctivas t.abellas em cada caso~. .. . . . . · . · . · 
. . .. o ~utor do regulamento Ii.ãQ. tendo, ao organizar a· ta-:
bell!'l qos ~aso~ ou .. esP.ecíes de acciqentes,. fixado o. 'quantum 
da mdemmzacao, estabel~cend:o de preferencia a este systema 

. ·o. ~aà bases maxiqia. e rrliriim.ã, o resultado é qU.é,impossibili..; 
tár.a. assjm ?S segiJr_os, pçii_s . às co~p~hi~s, ou ,_que~ .. os fi..,. 
zesse; nao tmham tido nunca uma quantra · certá. para sobre 
ella pperar o seguro.respect~vo. . .... : · . . • .. 

. .:Nô ·ª:rt~ ,11, .. elevOtld~e,. àé :ac.côr.go co~ o :veli~ido, .:a dou~ 
t~r_ço$ op.de se. m~d9:-va .pagar, a inde'~niz,acão .. ,pela díffe.I;"eri~~~ 
a.~spp C~lçpla.da,. ~ntr.~ 9 .sala!' I:>, gue y~nÇ~SSe :~ 0. que yie_sse. a 
vencer .por motJV() da- 1ncapac1dade relativa e te!pporaria; · .. 

. O a,rt.. 1 lt e, seu pa~gr~pho ~ora,m mantidos. " .. . . 
• r .. Q .!lrt,_-,18 e,,I}.~,J,'~1flhos, bem· c_cimo o ar.L. i7 e :Par:~. 
~apnos, foram relegatlos, ·por proposta do Relator, para ôütro 
titulo, por lembrar o Sr. Penafiel que Já não se ~efeia:~n ~ :j.D,.-
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ôemnizacão propriamente dita, e sim, o primeiro á · assisten
ci• medica nos casos de accidente do trabalho,. e o segundo á . 
revisão do julgamento por erro substancial do calculo. 

Ern seguida o Sr. Carlos Penatliel chamou a attencão da 
Commíssã.o para a dureza inaturavel do art. i4, dizendo que 
havia por eseripto, no seu trabalho, proposto a sua completa 
supl)Tessão, mas, reflectindo posteriormente sobre o caso, já 
não se contentava em pedir a sua. eliminacão, mas via até a 
eonveniencia da ·lei estabelecer textualmente que. as indemni
zacões percebidas pelas victimas em virtude de qualquer in
capacidade, não excluam nem reduzam ás que forem devidas 
por motivo do seu fallecimento. · 

Mostrando o absurdo do rigor do art. :14, fez ver o relator 
que, justamente nos casos de incapacidade grave, que trazem 
em si a possibilidade do . aggravo de um infortunío ainda 
maior. pois muitas vezes a morte póde de antemão ficar 
prognosticada como consequencia fatal, decorrendo, mais dia 
menos d~a, do aecidente, - a victima se via na dolorosa con
tingencia de uma ideia oppressiva: eila propria, com a du
ração do seu mal, na tortura de estar devorando aos poucos 
a somma que deveria, por morte, proteger da miseria a sua 
família. Figurou exemplos e casos á Commissão onde se tor
nava evidente, não só a injustiça de computar-se na Iiquí- · 
dação definitiva a indemnizacão já paga a titulo profissional, 
como os seus effeitos contraproducentes,· que podiam ir a 
tal incongrucncia que um operario que perdesse, por exem
plo, um dedo, em seguida a uma lesão que não requeresse a 
immediata amputacão, e voltasse depois de alguns dias ao 
trabalho, podia vir a receber a mesma indemnizacão que um 
outro, que tambero tenêlo perdido o mesmo . dedo em conse
quencia de um fleugmão da· mão, depois d~ permanecer varios
mezes incapaz para o trabalho, quando entre o damno eco
nomico so:ffrido por um e por outro existe uma incomparavel 
disparidade.· • 

Todos concordaram com o 'relatqr, achando apenas al
guns que bastaria a suppressão q, artigo, mas á nova insis
t.encia do relator ponderando o perigo da mudez ou do silen
cio da lei em tal assumpto. por alvitre do Sr. Nicanor ficou 
deliberado que seria sufficiente trocar a expressão do texto 
do artigo <serão deduzidas» pela fómula contraria e negativa: 
~não SIJ1'áo deduzidas das indemnizações ... '). Apenas o Sr. 
Tourinho votou contra essa orientação da. proposta Penafiel
Nicanor, julgando que· se deve fazer a referida deduccão como 
estava na lei. · 

O art. 15 foi modificado por proposta do Sr. Pernetf.a 
elevando-se de 300 para 365 vezes o salario da victima no dia 
ào accidente, mantendo-se o paragrapho; contra a elevação . 
houve os votos dos Srs. José Augusto e Dorval Porto, este por 
entender que o anno util só tem 300 dias.· O Sr. Nicanor. ex
plicou, que nunca se deveriam, em taes .. circumstancias, des
contar os domingos e feriados, os Deputados, n.e~ o~ :rtt~c-
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cionarios publicas por exemplo não descontavam esses dias no 
seu subsidio. · 

O art. 16 foi ma,ntido, assim como o 18, ficando assim 
concluída a votação do Titulo Il, referente á indemniz~ão. 

_Na reunião de 24 de outubro, poz em discussão o Sr. José 
Lobo, Presidente, os dous arts. 13 e 17 da actual lei de ac.ci
dentes que a Commissão deliberára passar para outro ·titulo. 

Esta resolveu manter o antigo art. 13, que continúa. a ter 
o mesmo numero, com uma modificação, proposta .pelo Sr. 
Carlos Penafiel, e o accrescimo de uma Ilaragrapho, que pas
sará a ser o 30, ficando as§iim redigidos: 

«Art. 13. Em todos os casos o patrão é obrigado, além da 
in,demnização e diaria (proposta do Sr. Carlos · Penafiel), á 
prestação de soccorros medicos e pharmaceutieos, ou, sendo 
necessarios, hospitalares, desde o momento do aceidente. 

§ V Quando, por falta de medico ou pharmacia, o patrão 
Dão póde prestar á victima immediata assistencia, fará, si o 
estado da mesma. o permit.lir, transportal-a para o lugar 

· mais proximo em que fôr possivel o tratamento. 
§ 2.0 Quando o estado da victima ·não permittir o trans

porte, o patrão providenciará pará que á mesma não falte a 
devida assistencia. ·. 

§ 3 ... Pela inobservancia do disposto neste artigo e seus 
paragraphos, incorrerá. o patrão nas penas estabelecidas no 
artigo. · · . 

Deste modo, alterada a ordem nuroerica dos artigos, os . 
de ns. 12, 13 e i4 passarão a ter os ns. H, 15 e 16. O mesmo. 
r-esolveu a Commissão quanto ao. antigo art. !7~ que conti
nuará com o mesmo numero, mantendo-o com os seus dous 
paragraphos. . 

O Deputado Mauricio de Lacerda voltando á materia já 
vencida propoz, e a Commissão acceitou, que a seguir· ao 
actual art. 11, se accrescentasse o novo artigo abaixo, com 

. um paragrapho, lembrado pelo Sr. Andrad-e· Beierra, artigo 
que tomou o n. 12~ 

<Art. Ú . - Do dia do accidente até a liquidação defini
·tiva da indemnização, o patrão pagará uma diaria á victima 
correspondente á metade do seu salario, a qual será descon-
tada da referida indemnizacão. · · · 

Paragrapho unico - No caso de não ser satisfeito esse 
. pagamento, será elevado ao dobro a indemnizacão que fôr de-
vida. ao cperario.~ · 

. O ·Sr. Mauricio considerou que o operaria que fosse vi
ctima de um ac.cidente precisava, além dos C!lidados roedieos, 
de alimentos, · durante o tempo do seu afastamento do tra- . 
balho: Devia-se mandar-lhe. por isso, como Uma especi:e de 
direitQ a alimentos,· uma dia:ria de meio ·salario; desde o. ac
cidente até á liquidação definitiva da indemnização, da qual 
-será deduzida a importancia daquella diaria. Isso imporia () 
intBresse de uma rapida liquidação aó patrão, que,. no caso 
contrario, poderia prorogar···o curso da acção, de modo· a ~r-· 
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~ ' 
ç.ar o operaria a acceitar, P<!-ra não morrer de fome, um má{) 
accõrdo. 

· Posto em discussão o título seguinte, o art. i9 sobre a 
declaração rio accidente. o Sr .. Carlos P.enaf~el, relatór _pro.; 
poz qu~ se ~xcluisse com respetto ao r~latono da_ autortdade 
nolicia1 a refereneia· á «natureza dos ferimentoS»; ficando ada
ptada, depois de alguma discussão, a substituição dessa ex
pressão por «séde dos ferimentos». A Commissão ass1m vot<Ju 
p()r' uriauimid~de para _evitar divergeucias, p~rqu~t_o a au
toridade pohctal não dispondo de competen!Cla med10a para 
saber da «natur~Zal> dos ferimentos, qualquer declaraÇão sua 
:Só se prestaria, confrontada ' com o laudo do perito quando 
houvesse desaccordos 1'lagrautes, 'para dar logar ~ chicanas; 

. Por proposta do Sr. Carlos Penafíel foi dado a esse ar
tigo um novo paragrapho: <a autoridadé poli~ial providen
ciai;á para que com a possível brevidade seja a victima exa
minada P<lr medtco legist.a, onde houver organizado esse .ser
viço, e fará a.ppenso ao inquerito o laudo respectivo.,:. E o 
Sr. Andrade B~zerra pediu que s€t aeerese-entasse · um outro 
paragrapbó, as:lim: · ~ó Districto Flederal serão competentes, 
para o exerei.cio das funoções determinadas neste àrtigo é seus 
paragrapbos, os delegados "ou comniissarios de policia, con.:. 
form~ ~s a~t;:-ibuicões que lhes -são gommettídas por lei.~. 

Ao antlgo § 1 o desse mesmo artigo, paragraphb que com 
a intercalação dos dous .acima passou a ser o s·, o Sr. -Carlos 

Penafiel fez ver que se a expressão nelle usada «attesta.do 
medico~ se refer]a . á . attestadó passado por conta do me
di~o-assistente, não devia ter cabimento, porque o segredo 

· prol'issional o Impedia de fazer ·declarações para qualquer 
fim, ·e que me1hor .'fõra dizer ·em logar de <Um attestado me

dico :sobre o· éõül.do da vict.ima~, ~um laudo d.e exame medico 
perieíal sobre o f\stado da victima~. O relator foi vencido. 

No fim do antigo § 2°, que passou a. ser o 4° do mesmo 
art. 1.9, o Sr .Maur.ieio de Lac.erda propoz a troca da pa-lavra 
final ~para a instauracão do summario:tJ pelos dizeres ·cpara 
a instauracã.o do :processo,. · 

Quanto ao primeiro paragrapho acima, da proposta Car
los Penafiel, unanimemente p.cceüo, a Commissão entendeu 
que a exig.encia nelle contido era como a da identificação pa.i'a 
o alistamento eleitoral, em cada logar ou cidade em que hóu:.. 
"er o servi co medico-legal, e não l)oQr circumstancias · federaes. o art. 20 teve substitutivo, apresentado . pelo relator, e 
constante do seu pare~.:er, qué visava os accôrdos amigavei& 
por arbitramento, em caso de coutroversia medica sobre a· 
natureza do acc1dehte. Esse substitutivo foi, porém, depois doe 
combatido p.~lo Sr-. Andr-ade Bezerra., rejeitado pela Commis
são, obtenQ'O sQ. o voto do relator. 

Foi tambe~ vencido este, t;tepois de debate prolongado. 
em que se mamfestaram contrarws ao Sr. Carlos Pena.fiel;-os 
Srs. ·Andrade Be:lerra, .José Lobo e Mauricio de :Lacerda na 
questão, por aquelle sustentada, de se deixar a· liberdadeda 
~oolha d<J medico assistente ao opevario, e não ao patrão., 
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O Sr. Carlos ·Penafiel collocava-se sob o ponto de vista mo
ral dizendo qu~ a: liberdade de confiança, do paciente por este 
ou aquell-e me'dico era um direito de cada um, pois a liberdade _ 
àe confianÇa nada mais é do que uma dn.s ma.nif esta'}ões mais 
justas e legitimas da liberdade .de consciencia, da liberda'de de 
crêr, etc. ·· · · · · · · 

O Sr. Mauricio de Lacerda propoz que ao patrão só fosse 
permittido requerer a ·verificação do estado de saude ·da vi~ 
c'tima se esta escolhesse o medico, accrescentan.do-se o se

·guinte no come<; t• do art.igo,: q:Ou 'ao patrão quando. fôr o me
dico assistente da escolha ·do operario;, . 

. Essa proposta foi combatida pelo Sr. Bezerra, . que sus-
tentoü não se dever privar, em qualqqer caso, o -patrão de 
verificar o estado de saude . da victima, ·para evitar especula
çõtls possíveis de prazos ou declaração da natureza dos feri-

, mentos,. tendentes a agguvar a ·inderonização. No caso de 
revisão, por e:x:empl6. esse recurso se impunha. 

Tendo Sr. ·Mauricio de Lacerda observado deveL' ser mo
dificado o prazo de dous annos para prescripção da aêcão re
spectiva, o Sr. Bezerra. állegou ·ser c_onven.iente tqrnar esse; 
prazo igual · ao da prescrlpção da accão sumniaria. . 

· A. proposta do Sr. Maurício só obteve o seu· e o votp do 
Sr. Pernetta , .· _ . . 

Quando se disi:utiu a questão de soccorros medicos, atraz 
já exposta, o Relator observou que a -lei· er;t ·mulia: na hypo
these da não prestação desses soecorros e perguntou si não 
seria . conveniente tran~portar para ella o que já -dispun·ha 
o regulamento. em seu- art. 5'8, dando direito .á víctima, quando 
deixasse · de ser feita regularmente a assisten'cia medica, de 
reclamar ao repre::sentante do ministerio publico, afim de. que 
este tomassQ as necessaritis providencias ou até mesmo ao De
parlamento do· Trabalho, cr-eaçãó- aliás do Sr. Mauricio, quan
do esse apparelho acroi.n.istrativo fosse entre nM uma reali-:
dade. Além da conveniencia na lei de disposiçao semelhante 
á Ço. regulamento, conviria, como es~reveu ás pags. 96 do se'\1 
parec~r, na parte referente a infraecões, penalidades adequa
das que forçassem o: patrão a o cumprimento daquelles soc
icorros. , Q Deputado Mauricio re~ondeu -que a actu.al lej 
eli!l)inará o r(;lcurso administi:ativo no caso de accicente, dando 
9 judicial ·apenas, e parecia que assim se conservára até en
~ão. ~aso não propuzessem, dalli por deante, a medida da con
ciliação ou arbitragem anterior áquella. No primei':ro easo, a 
autoridade do Departamento era · dG natureza administrativa
fiscal, , compeLíndo-lpe, ex-:officio; zelar pela observMão da 
lei- e: app}icacão ·dos regulamentos por elle elaborados, :sem 
que :pudesse ·substituir a sua á autoridade do ,Judíoia:r'io para 
!)S.· recursos determinados em lei, a qual, . nesse. como no 56'- . 
glindo, devia sempre instituir ·a sancç'ão da multa para .que, 

.. por · 'leu .intermedio, pudesse ·a .autoridade: · ou administrativa. 
OU jud~cial, OU todas as duas; . ·fazer respeita!' a· lei.· 'O Op~ . 
rario, nessa _yerdadeira lei de· assisten.eia, fôra con:iparádo ' ·à e· 
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relativamente incapaz, dando-lhe o Estado toca a assi,stencia e 
tutella judiciaria, como fôra equiparado ao miseravel, para 
que o processo corresse independente de custas. A lei, por
tanto, administrativamente, ficava, por essas· e outras razões 
de ordem publica, sob a -...'igilancia e guarda continua ·perma
nente e efficaz do Departamento, ainda que . não adoptasse, 
antes dos meios judiciaes, quaesquer recursos de ordem ad-
ministrativa. . 
. O Sr. Per netta1 no final dessa sessão, declarou que, com 
respeito a algumas questões attinentes a exame medico, es
tava em desaccôrdo com o que se .votára, ag-Uardando-se para 
em voto posterior e.m separado apresentar suas razões . 
- Na sessão de 27 de outubro concluiu ·a Commissão os 
;~eus trabal!Jos quanto á. refusão da lei sobre accidentes. : O 
Sr. José Lobo, Presidente, annunciando a ordem do dia dessa 
r eunião, o capitulo referente ao «processo judiciab, o Relator 
.Penafiel pediu para antes dessa discussão formular ainca uma 
proposta que era, sem voltar ao vencido, uma tangente sobre 
a questão do rriedieo assistente da victima de accidente: En
tendia -que, depois desse, a todo tempo poderia a victima que
rP.r abandonar o medico de escolhá co patrão, por um de sua 
p1·opria, de sorte a abandonar todas as vantagens da indemni
zaçã.o pela maior de ficar vivo, e, si era grande o valor ma
terial daqnella, maior era o valor -morar e · humano desta. 
Propunha assim, de accõrdo com seu r elatorio (pag . 116), dous 
ar tigos: um, mandando que a victima · que, depois de estax 
aos cuidados do medico patronal. quizesse mudar de assis
'tente no decurso do tratamento, .devia 'informar dessa substi-

tuição ao chefe da empreza e lhe dar a respeito os lll.Otivo.s; 
e outro art)go ql!e-, sendo feita essa substituição. em caso 
nenhum pudesse a victima responsabilizar o patrão por fal ta. 
grav e do medico que a attendesse e lhe prestasse cuidadol" 
pr ofissionaes, uma vez que a eecO'lha do. operario fosse, por 
fo·rça de lei, perfeitamente livr-e. ~ volun.taria e pudesse este 
mudar oa r eclamat' outro pratico qualquer que bem lhe pare
cesse. Do mesmo modo Q patrão não poderá, presoripcão já 
vioeooriosa na. lei, s~gundo as modificacões feitas em reuni
ões anteriores, em face . das mesmas razões, allegar que o 
tratamento medico foi mal feito ~ sus,tentar em. juiz'O que, 
6egui<io de uma man:eir.a diversa. as lesões teriam acarretado . 
uma incapacidade menos grave ou mesmo a cura {lOmpleta . 

O Sr. José Lobo declarou que -essa proposta era uma 
volta a9 vencido, uma tangente para o mesmo resultado. 
1;omo declarara mesmo o p roponente, -com o qual a té collltdia, 
pois o que ~este tivera •em. vista, no systema consagrado, fôra 
obrigar o patrão a a.sistencia medica e prestação de soccor 
xos immediatos em um e outro caso, cobrindo de exigencias 
que foram augmentadas ra.zoaivelm-ente em o novo texto de 

· lei, ·de fórma a provocar o interesse do patrão pelo d-esen
vohimento de serviçoe medicos -e sua efficiencia <!.entro -do!3 
119!l.,S ~stª!!el~i,me:ç~,tos; e a PI:.OP~ta ~ep.afiel, aJJ.r indo uma 
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porta. à es-Ses ;sysLema, . a.i.nda .àggra.vava sua.. ·desvir·tuaçã.-o com 
o pretender que, por ter tomado o alvi.tre de chamar out~o 
medico.- "ficasse, por esse acto .do .operario, exone·ra<l.o de obl'l
s-as.~ão para eo-m elle. o .. seu patrão. . · · · · . · ' 

. O Sr. Andnde Beze-rra, reforoando a argumentaçã~ do 
Sl' . . Jooé Lobo, móstr.ou que a lei proeul.'lâ.ra, al~ diSSO, 
cerca.r a victima do accident-e de g-arantias d:~ que ene .pr-o~ · 
pr.io não poderia ~brir mão, da-do o ·caracter- d.:O· assi.steneia do 
seu -t~""i:lo. · · 

Além di-sso, a ·lei já determinara. a assistencía medica e o 
pagament-o do accidente, de9de o primeiro <lia, e'levar.a. a oous· 
terçoo -o pagamento do salario ria índemnização por incapaoi-, · 
dade- temporaria; prescrevera o soccorro immediato· sem des.:. 
conto -d~ indemnização e outras. e~gencias afi-m de insti1~uir · ·· 
por um systema_ .severo a necesstdaod·e de se funda.rem a5sis:.. 
tcnefas hospitalar~ aos operario&, :maoLidas pelos patrões; 
como m~Jores intei'essad-os; d-epois d:ell-es, . na sua cura .rapida. 
O Sr ; M:a:uricio de Laeer.da," dando se:u ·v.O~o. dlsse que ao pro-
pol' -<NC o ope~ario .pudesoo -eswlh-el' . seu meãioo, .se lhe obj.e
ei.ara que· íS6o póàeria dar\ loga·r a ·exploracões e abus-os; sem 
.querer voltar. ao .vencido e só para fundamentar oou voto. na -
·que-stão aetüal, lembrava, porém, de ,a_ccôroo com o Sr. Ara,ujo 
Castro,· .um dos 'rc-.gulamentadores da · lei, que -esse. abuso. es-
tava _ corrigido por nã-o .ser () patrão· obrigado a.o pagamento 
sinão das despezae medicas .arbitradas . :Pelo juiz, <!e· accôroo . 
COD;l a tabella . reg-ulamentar. A r-espnsta de .que "€m França. · 

· ::~csun.<lo <i.isse o .Sr. Penafiel, ·se ·tenham dado -exploracões <tos 
· cham!idos «<neàicens-marron~, · não colhe no caso, pois aue, ·· 
·segundo ·demonstra. Ví:be.rt, nesse mesmo ·.paiz; ·;on® ·não· s6 
o mndieo, mas .o pharmac.eut~co -e até ·o medico perito deveiJ} 
SCl' pago:; por os~a fórm.a, igual ·princil)io se a<io.ptou: regU
lando o-J> trib:un-aes· não pela fortuna -do ·patrão, · mas pe'tas 
faculoqadcs do op<>.rario os .hono~·arios -~edic_os, · como <> .~e.· 
lt\Jcro1, que ·(}n:f-endeu as ex1genc1as destes nao deverem <l-el
xal' um infeliz ferido sem s~ fazer .operar, .por qu-eni em . con- . 
di~úes,de ·sufficie-ncia. poder-..1 ISalval- o. Quando escoihidQ pela 
v1ctima, que~· c.~ta tenha rectisado o do .patrão -ou o das c~:.. . :· 
panhias <.1~ seguros ou esses .não lhe tenham sido ·propostos. : 
O$ sc.us .honorar:~os . .são sub;ffiettidos a u-m regime-nto que, ai-n
úa que o 'Operarw e o me<l~~o se !)1ancommuoero, não póde. ser . 
transgredido . - .. • . . · - · · · 
.. . só quando o medico ~ <lo patrãQ ou . da coÍnpanbia. de "se:.. 

guros é que os houo~aríos se proc-éssam pelo <iireito · com~ 
mum. Dessa. fórma a CommiSsãQ andára eni equivoeo na r·e....: 
jeição .da.' GUa propo·sta G agora TCCahia em'J~entic·t) preten..; 
{!~:::ndo .que o. ·sr. P~naf.i~l r é&taqrav:a aquellé seu · primitv<r . 

: ;pr.-oposi~.o. O que . o. · ~r.· {:ar'los P.enafiet p~ia: era, depois d.c 
!S~CC(}f_rido .· 1)81~ . U~e<heo ·do patr.ã~J; . O . pperal'Í"O· ·que · ll() · mesmO: · . 

. · . n<l,o .. trves~e ~onfianca, .. ter. -o .direito d.l}. continúa.r seu .- "trata-· 
. .mento coll?- • :outro: :de sua confiança; A recusa -á· súa ptopQsta: 

C~:-V"oLVIII. . . . . . 4S . 
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nv "\·espera Impossibilitava 3cceítar eS<Se .alvitre .sem a clau
sula de -exoneração de qua.l.qu·er responsabilidade patr<lnal, 
proposta pelo Sr. Carlos . Peu-~fiel, salv() si -essa. :permi·tisse 
a indagação da imperícia medica .por· pa.rt..e <lo .patrão, .Votava 

. ~ 

i) elo <artigo. . 
O Sr. Penafiel retrucando aos Srs. José Lobo e Andrade 

Bezerra particularizou ainda majs uma vez que o ponto de 
vista intransigente . em que se co !locava defendendo ú direito · 
supremo da familia. proJetaria escolher medico de sua con
fiança, não podendo nunca o patrão ou as companhias de se-

··.guro imporem seu medico á victima de um accidente. era c 
de defender para aquella famHia um direito igual de que go
~ava já. . qualquer outra familia na sooiedade humana1 o d~-

. rei to daquella guardar o que ha de ma)s humano e ae ma1s 
digno e sagrado a o seu proprío respeito, pois a liberdade· e 
confiança. conio já escrevera a respeito do ponto · em seu re.:. 
:!atorio, era m.la das fórmas mais legitimas da liberdade de 
consciencia, accrescentando que é:ssa liberdade ampla do ope
rario escolher á vontade o seu· medico; era já unia conquista. 
quasi geral nas ·Ieis congeneres dos outros ~aizes. Era o re
gimen pertinente á legislação franceza, italiana, sueca e ou
tras; só na Hespanha é .que a escolha do medicó assistente 
cabia unicamente ao .patrão e taNez na Allemanha on<le a 
:victima fica aos cuidados do medico da corporM-ão a. que es
rtiver alistado. .A..' pagina 100 do seu parecer aconselhára .o 
que, agora, o Sr. Mauricio ' suggere como remedio ao caso já 
vencido, lembrando que si a escolha do 'medico pelo operaria 
podia levar a abusos, por pa..ct:e da victima, e -a t~ntações a 
.que nem sempre re.~istem certos medicos, o freio para con:.. 
tel-as seria tomarmos por paradigma, caso prevalecesse 
aquella liberdade de escolha, a tabella franéeza . de 1905, de 
Dubief, adaptada convenientemente ao nosso meio . Além de 
se respeitar a liberdade de consciencia, a fé, que é meia cura 
do enfermo as tarifas da tabelia theor:ícamente não podiam 
~er applicadas sinão,;..quando o medico ·fôr escolhido pela vi
ctima. A lei como vae ficar é que . deixará perigos maiores 
á ca.usa patronal, porque, si este não vier a ter seL"ViC.9 me-

. dico da ~ropria fabrJca !)U hospitalar, -~ sua custa, o. q~ será 
a exccpl}ao á regra, estará subentendido, .uma vez que é o · 
ohefe mdust.riar t1Uem escolhe o assistente, que o· medico po-· 
derá apresentar 'honora.'t'ios mais elévados. Pelo regimen que 
:estava a propor aos seus companheiros- de Commissão, . os 
;1busos. õe· parte a parte, ficariam evitados. ~ 

O Sr. José Lobo, ·voltando a fallar, chamou a a.ttencão 
· kios .membros aa Commissão :para o caso: estava-se delibe-

ít'ando contra. o vencido. . . · 
· O systema da •Iei se caracteriza po!l' um. complexo de pro-
videncias a partir da . obri~acão imm~wata de prestação . de 
soccorros por parte do' patrão, da. prestação de. soccorros bo_s
:fitalares, da visita e attestação pericial de medico Iegísta até 
_final tratamento sob ai responsabilidade patronal; A proposta · 

\ &ar los llcnafiel viria . anarch~ar esse tra·tamerito pela nova . .. · 
i 
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escolha de medico pelo operaria, pondo até 'em perigo a pro
·pría indemnização, que des~pparecet-ia, nesse, caso. Além 
{!isso, a lei não véda ao o1Perario ou pessoa de -sua familia 
. recorrer a medico de sua c_oonfia.nça, para verificar. si o tra
tamento_ está sendo bem feito. Em todo caso, a Commissão 
poderia reconsiderar, si o entendesse, · o seu voto. · · 

O· Sr. José A'uuusto, apoiando· essas considerações, decla- --
rou votar com o Sr. José Lobo. · · · 

- f 

O Sr. João Pernetta, dizendo cwe, sendo deolaradÕ pelo 
!~residente poder a Commissão reconsideràr o seu voto do 
9ia anterior, hia propür uma redac.;.ão .pcrmittindo a as.sis
tencia de medico escolhido pelo operaria. 
. - Essa proposta só teve o voto de seu aütor, votando·com
tra ella e contra a ·cto Sr. Carlos· Peuafiel mais os Srs. An
drade 'Bezerra, Dorvat Porto e Eugenio Tourinho, sendo re--
jeitadas, amo as . . 

O Sr. Relator propoz ·-mais que se incluissé, conforme se 
lia á -pagina 11 i de seu trabalho, um titulo - ~special sobre 

- perícia, permittindo que o juiz designasse um só perito, pro-
- · v:idenciando soBre accidentes a bordo, em alto mar, incluin-

dJ~:-se no texto da lei tudo que dispunha a respeito o actual 
:Fegulamento. - .. · . 

· Essa proposta foi recusada por .parecer ã Commíssão de
- iVcr · continuar a .constituir materia regulamentar. 

-~inda pelq Relator foi proposto que o art. 410 do reg-u-
lamento fo~se inco.rporado . a lei, prohibíndo que funccio
nasse · como 'perjto qualquer medico ligado ã em preza ou so
ciedade de 'seguros em qlle tivesse interesse· o patrão. 
· O Sr. João Pernetta, entendia que não se d.evia em uma 
~e i estar a · deerc!at' . em funcção de companhias de seguros. 

DepQis de fallaFcrn. os Srs. José Lobo e José Augusto, o 
Sr .. An.drade Bezerra propoz e foi unanimemente acceito, que 
no art. 20 da lei.se accrescentasse, de accôtrdu com a proposta 
do Relator; a -seguinte disposiçãQ: · · 
· .::Art. 21. Nesses casos, a escol h r , do juiz nunca poderá 

l'ecahí:r em medico ligado á em preza ou á viotim~·. 
· . O Relator :t?ropoz_ Hgalme?-te, que s~ i?tercallasse en~ro 
o art. 19 e o 21. da le1 um cap1tulo novo mtituladQ .;;Garant1as 
.da indem.ni~acão» como traziam as leis - congimeres · estran
geiras, em vez de deixar releg-ados .para «Disposições gerae~. 
~ssa parte, qu.:, considerava a· mais importante praticamente, 
porque era por ella que se devia garantir ef:fectivamente ao 
operario as promessas feitas -no corpo e no texto anterior da 
]ei, qualquer que fosse o · seu regimen de reparação, bem 
como sobre a 'necessidade- da lei adoptar, em artigo especial, -

· -P arbitramento e conciliação. - . .· · • 
· o Sr. Andrade Bezerra, preliminarm~nte declarou - que, 

- ~eni querer entrar no merito da questão, pata saber-si alei 
,vigente era .melhor que os projectos .!Jue .I~mbraram o . seguro 

··•. facultàtivo ou obrigatorio,. entêndia deve:r ;ponderar que as 
e:x:igcncias aos patrões de , depósito no Ministerio da Fazenlh 
~(hoje seria no da ~"Ticultura), em apolices ou de_9ar hypo~ 

l 

\ 
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theeas, : garantias para esses scgur_os, t'az.ct~d.o minguar as c~:. 
Ilitanli . .j{~ · tmtre -nós çxignos, ov nnposs1b1ht~ndo, quem Ja. 
·~mittíra del)entur('s, d1~ dar hy.polbeca., mostrava como e~a 
delicado o assumpto, talvez. o mais importante daquelle. capt
íulo nara se r~'Solver. sem maior exame. naquclle titulo. Con
eordâva, pois, que eonsLiíuisse um tituio especial :para ser 
JevidamP.nt.c examinado. · 

O Sr. José Lobo, mostrou que, além disso, o Rclatoi· desse 
casa era o Sr. Nicanor. que estava ausente. 

O Sr. Mauricio dé Lacerda, concordando ·com o adia
mento do :n•ligo proposto, verguntava si a mesma providen
cia w estendia á E{uestão da conciliacão, accõrdo ou arbi:-: 
tragem. pelo Departamt:nto do Trabalho, · antes do processo 
judicial, sendo que ncssn assumplo tinha apresentado :i Ga
mara um J)rojedo dn 1917. 

O Sr. .José Lobo, <ieclaraudo que essa questão, sendo um 
titulo especial· da nova lei, distribuído ao Sr. Be~rra, ficava; 
pelo críterio adopt-ado, tambem adiada. 

Pas:sou-se. rntãl), ao capitulo da <tacção judicial:!>. 
O Sr . . Mauricio declara .. que, com o Sr. Andrade Bezerra, 

lcm daborado um substi tutivo ao capitulo seguinte, que fi-: 
car .. i assim redigi de: .. · 

<rCapitulo IV ~da act;ão judicial ) .~ : 

«Art. 22. Rec~hidos pelo .iuiz competente ~o inquérito o 
<locu):rHmto. dn que trata o § ~· do art. 19, será immediata
mrnte in.st.aurado o processo judicial. Ouvidas as partes e 
suas tl~stP-munhas juntos aos autos as allegacões e documen
l.os, o juiz proferir:'t a senteri!:a na primeJra audienciaJ>. 

E~íe é......Q processo est.abelecidQ 110 decreto . n •. 9. 623, de 
2~ i.lc no,·embro tle 1911, para as .causas até o· valor de 50v.$, 
c h serva o Sr. Mauricio, é a ace,ão summarissima que. fa1.emos 
suhstit.uir á summa.ria da lei em vigor. Foi approvado unani
memente o novo· artigo': 
. _Art: 23. Nos E stados. a acção será pro,postn perante a 
.1ust1ca competente c terá lambem ·o curso summario. seg:un
d? ~s prescripções das respectiva~. leis de orga.nizaçao judi-
c1ar1a e processo. · . 

Art. 211. O re.pre-senta11 to do Minislerio ·publico 4.i obri
gooo a promover todos os tP.rmos da accão competente até fi
nal sentcn~~a ('. sua ~xevução, desd·e que a . victima intimada. 
pelo juizo não eonst:itua advogado · deontro do prazo de tres 
dias. contado!3 da intimação (proposta <io Sr. José :Bezerra), 
obrigação que cessará <iesde que a victima :nomeie e ·consti
Lua advogado ,para <Jefender o . seu direito c justiça, . caso em 
que se limitará a. sua intervenção á prestação de assistencia 
judiciaria gra~uita. 

§ i. • Quando a sentença de condemnação não fôr profe- . 
rida cont.t'a a victima. set·ão contadas as ·custas e na conta.-.. 
computados os ilellos, ·taxa judiciaria, emolumentos e . demais 
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d~spez'tts por inteiro, competindo n.o Ministerio Publico a.~ 
custas regimcnt.aes pelos .actos em que tenha. fu.nccionndo fi 
cando isento de quaesquer custas c scUo:; ou· emfllumentos n 
nperario, embora vencido.~ 

· Essas leis, diz o Sr. M'aurieio, são ·promulgadas pelos Es-
ta•los, .e:c-vi do que esta tu e a ConstitUi(:.ão Federal. · · 

. O al't. 2-i, diz 9 Sr. Mauricio, . deve ·ser alterado confor
me ás vis~s trocadas a rés_peito com o Sr. José Lobo dando 
c~stas gratuitas e isenl}ão de sello ao operafio, embo;a. ven
~~ldo, mas !azendo o ·patrão, que decahir . ou fõr '.'encido, pa_
~al-·é\s na mtegra, de modo a não desinteressar os serventua
.,.ios da justiça ·no andamento desses processos, que não teem 
os grándes .padrinhos ,nem o pervertido interess'3 eleitoral, 
tambem gratuito. 
. . Neste paragrapho havia a .phrase «adversario:) da v icti-
ma»>, supprimida, segungo proposta o o Sr. Dorvni t>orto. 

Es~ ultima .parte foi modifiC$.00 pelo Sr. José Lobo, 
não tenao, de ac.côrdo com este, a Commissão aceeito man

. -<iar que os honorarios de advoga.dos dos represf'ntantes do 
: ~linisterío Publico, quando no feito tivesse funccionndo 

apenas como assistentes. fossem pagos pel'os patrões, como 
queria . o Sr. Mauricio, dizendo este .que a cthica profissional,/ 
fõra ahi, como no caso .uo medico assist~nte, qu~ já era 
;pago"'pelo pat.rão, alterada para esse fim sor-ial,. pois todas 
essas exigencias, como a das custas, forc.avam a parte pode
rosa, ~que podia supportàr demandas longas, a encerrai-as, 
preferindo um aOOõrdo ou eoncilia;;ão ou arbitragem ;por 
:processo administrativo no Departamento do T1·abalho, em
quanto o operaria, para não morrer de· fome, muita VP.7. 
devia transigir quando essa demorasse. · 

Ain-d·a pela opinião do S·r. José Lobo, com que s C\ con
'forinou o Sr. Mauricio, deixou do se eonsignar na lr.i que fi-. 
casse o escrivão do feito incumbido ele receber todas as 
custas. 

O § · 2" ficou assim. redigido : 
4:§ 2-." Si o representante do Ministerio Publico estiver· 

Jmpedioo d e exercitar a accão, -por se tratar de operario da 
União, das Prefeituras do Districto F~d-eral ou do .Acre. dos 
Estad.os .. ou municipios, · será substituíõo por pessçm i~onea 
noin~ada pelo jui1., o.n-de não houver. Assistencia Judiciarin:.. 

Essa ultima parte sobre assistencia ' foi . accre~centada 
pelo Sr. .To sé Lobo, que combatera antes· o impeãirnento do 
representante do Ministerio ,Publico no caso, da Prefeitura. 
onde o promotor era -competente para intervir; visto como 

. és ta . tinha seps procurado~eS- :propi'ios . . . . . . . ' . 
· · O· .Sr. ·.Andrade Bezerra combateu .esse parecer~ citando 

as ultimas instrucções (i() Supremo Trihunal 'Fetieral. · 
.A Comrilissão approyou. :P.o:r uuanimidade. ~ -paragraptro •. 

....... 
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Pelo Sr. Mau ti cio fo í ainda proposto o seguinte ;· 
«Ar t . 25 . Qua:ndo a acção d·e índemnização for cont ra a 

União, será prestado á v ictima o benefkio da- Assistencia 
.Tucliciaría gratuita. de conformidade com a legislação . em 
Yigor no Disf.rictQ F ooeral c nos E sta-dos. concernente á de
f esa e patrocín io gratu1to dos p oderes.lit,igantes no civel e no 
~rime, para o que o Governo creará a A.ssistencia Judiciaria 
F ederal : » · 

Esse artigo, em que colla.boróu o Sr _ .José -Lobo,. de.
c1arou· o . Sr _ Mauricio ser ~um velho pr ojectQ seu que agora 
revívc deanto do ult.imo accól'dão do Supre~o. onde a falta 
de uma assistencia federal foi not.avel, devendo e~.se tribuna:l 
haixar instrucções para ;não paralysar todos os prDcRssos de 
acci.frentes á ~spera d~ nma lei <lOrno o actual pro.}ecto . E;m_
f)uant.o ,essa assistencin não exist isse, o · pro.ject.o ~onsugravn 

. nquelle accórdão, mandando que os juizrs nomeassem pl's-; 
r-:ons idoneas . · · · 

. O S.r . Andrade Bezerr a propoz. e foi u.nanimemente . 
aeceito o seguint6: . 

·\ , «Art. ~ 26 . Nas accões de inf)'emnização, a appellação ern 
qualquer casó será r erebl-da no só 'pffeit.o devoluti-vo, Çl que 
evitarú. delongas. :1> 

.-Ainda :pelo Sr . Andrade Bezcl'rn foi ,proposto ·e acceito Q 
P.f'gnin tc : 

. t.:\rt.. 21: (Na!:: acçõe~ m (>Vidas contra a Fazenda 'Publica 
federal, Astadua~ ou municipa l. a appellação será. em qualquer ' · 
ca!'-o, voluntaria, para ambas as partes:.. 

o.~ .t~r.ç. Josr: Lo11n e .Umrricin dl! Lncrrd,i ar.rrr~enlrtvnrr.t 
m li' p ud!'~l' !' l'ffi qualqunr i.cmpo o seu repre~entanLe Lr:msi ..... 
.!!ir, o que o St· . Andrade B f"i: rrra. r.om'bat.ru. dizen-do ·ser me-· 
lhor deixar a :wçüo cheg~u· alé n appellação, onde. sr.ndo vn.:.. 
lnnta.ria, o rt>presentanLe do Minisferio Publico attenderin; 
ppr·feitnm(lnle infMmado de sua jns1~ça. aos direitos da vi~ 
r. tirnn. não a-pppl1and0. · 

Propoz mais o Sr . Andrade Bezerra e a C(lmmissão .accei.:.. 
t.nu o ~mguinte; 

ArL. '28: «No DiRt.rii"lo Fedm.-al. qualquer que s~ja o va .... 
lor tia aeciío. a com'p elenc)a =-erá prh·ativ n dús pretores~ . 

Não s~ :wMitàn a rf'!da-cvün «nlça<la dos pret.ores», por de~ 
~ir.i : • o artigo comn0.tV1nr.ia sem firmar alçada. · · 

s~gundo p~posta do Sr . M:tmricio de I.:acerda foi a.cccitd : 
ainda 9 seguinte: · . .. . · 

Art.. 29: . <tA's ac'ções originadas da present.e lei presr.rovlJ..:. 
riTO TIO I{H'3.7.0 de- dOUS annOS» . . . . -

O mc~mo .já está prescripto ll;O art.:' 22 da Iei.l ·.1 
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Fí.lr.ou a· ainda · mantido o seguinte: 
Art. ::lO: «A pres~ntn lei nfio exclue 0 procedimr n l.o r.ri

.. minal. nos casos previstos,· em ,direito commuml>. 

--· 
(E' o art. 24 da lei n . . 3.724). 

.O titulo V. sl)bre àisposicões geraes ficou a·ssim redigido:· 
iA'rt. 31.. E' privilegiado e insusceptivel de penhora o 

credito da victima.ipelas indemnizações determinadas' na. pre-
sente lei. . · \ . .· · 
. Paragrapho unico. A divida proveniente dessas indemni-
7.açii~s . gosa; sobre a produe.cão da fabrica em que ··se .tiver 
;fJOOO o' accidente. da preferência eX"eaJCÍOnal attri.l:lUiJÕ:a . pelo 
paragrapho unic.o do artt. 759 do Codigo Civil aos credíto-3' 
nor salario de trabalhadores agTicolas. / 

Art. 32. E' nulla de pleno direito qualqu,er oonvencão 
contraria. á presente lei, tenden.te a evitar a su~ applic~ão out 
alt.erar o modo de sua execução . . 

Em t:.elacão ab antigo art. 27 (quando os beneficia.r:ios . 
àa vi<':tíma. f.or~m estrangeiro~ só terão d'ireit.P ás indemniza
çõel'l si residirem no· territorio nacional por occasíão do acci
o~nfe) , cuja suppres:;[o o· Relator _cpropoi em seu relatorio •. e 
pela qual .iá ~e havia batido_ no anno 'Passado, sendo vencido 
por cinco contra quatro. votos, o Sr. João ~ernetta propoz a 
sua su_ppress~o por eontlraria aos ptineipios . do direito, . a 
qu.a1 nao benflfíciava c:om a Ã'tl.demnizac.ão a familia do opc-· 
tario, a qual residi>1se no estrangeiro, De a~ôrdo com o Sr.· 
.T-oão P~rnetta, manifestou-se o Sr. Maurieio de Lacerda cotno 
o Sr . Carlns Uénafiel. O ST'. AndraJd'e Bezerra rejeitava logo . 
o artigo. . 

Toda a Cómmissão votou desta. vez, unanimemente, pela 
suppressão. 

O Sr. J9sé Augusto. a quem toe<m esta parte nà distri
buição de· t:heses. aprest-nf.ou, quanto a est.a. snppressão. a 
seguinte declaracão: · · 

• «t.t\! dispo3lcão r-ontida no art. 27 é assii:n eJ:Jpress:ll ~ 
<~:quando os . benefieiarios da victima. Í()rem estrangeiros . só 
terão direito ás indemnizaçõe~ ~i residirem' no territorio na
citmal por oc-.casião do aocidénte:. .....:.,r.roi nrgui<la. de inconsti-
tuci()nalilda-de quando à e sua discussãn ·no seio des!.'a Com_, 
:tpis.>ã.o. o anno passado. · ·· .. . . . 

Allegou-se que a Constitluição Federal, no seu extremado 
liberalismo. ~quipnrou a situação do estrangeiro á ·do 'ila
ni-!>rtal em tudo quanto diz respeito á inviolabilidade dos di~ 
rcitos concernentes á liberdade, á seguranç-a individual e á 
propriedade. · . . · . . · . · · · · 

.Do débate que, então: s~ ·estab;eleceu resultou para · a · 
maioria da Commissão, sinão para. a sua unaninüdade. á con.....:. 

- vicçã._o' de que poderia -;;er ac.ceito o disp.ósitivo sem ferido 
~ ·' . . ' . . ' . . . . . 
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ficasse .-o ltexLo const.ituc;ional. IPOis a propria lett:-a do ar
tigo da: nossa L ei !.\fagna invocado (art. 72-) ~é refere aponn~ 
:!OS estrangeiro;;. r11_sidentcs no Br asil quando aqnelle dispo
_.::ítivo manda excluir dos beneficios da in·<_lemnização dncot·
r<!'llte do acciden te .s6m rnL0 o e;:;trangeiro não rçsidcntP- em 
nosso paiz. 

Assim, .pois, ·parcee que pelo aspecto constiLuci(ma1 não 
póde.: sE:r atttendido o que dispõe este artigo de lei . -

Cumpre salienta"~: qur. o princítpio de residencia. no paiz 
dos beneficiados peia ]('j f>m face do ar.cidc•nte r~ r?ommum :ís 
legi!:'lações européas. 

A lei franceza, por exemplo ·di-~põe: 

«Les OltV7'ier.~ étra:naers, victirnes d'accidents, ·q·uí cesse- . 
?'Q.ient de ré$ideT su-r le territoire trançais, 1•ecevron.t, pom·, 
toúte índem.nité, tJ.n capital égal i1. ilrois. fois la. renla qní leu?·, 
a1>ait été all011-éc. 
· il en serd de mêm~ poúr lettrs ayants d-i'Dits étran{,m·.~. 

sessant de 1•éside-r s~1r lc teN'itoire françai.s, sans que toutc,ff:i.~ 
Ir! r.apitVlf JH.li.~se alm·.~ rtépas.~er ta 'Va~cur actuéUe tle rente ,-

. d'((pres ele tarif vi.sé à l'<wti cle 28. ' · -
Les rém•ése-ntants étanae-~·s l fttn ou-v-1-ier étran{/er ne 1'.;

c.1vPon-t m:.eurtn indemnifé si, ·c~u mo-nient de l'(u;cident, ·ils ne 
7'1Jsidoient 1w.s .~m· le tertitoi1·e tra-nçais.» 

_ Crit1íca:- foram levantadas na França 'Contra o· pridcipio 
consagrado rias dis_posicões que venho -de transcrever qul} 
Paul Pie classifica- de desharmonic,as com :)S interesses legí
timos dos t rabalhadores francezcs c com as genero:::as tra
d icc;ões da :França. em relação aos cs~rangeiros . . 

Assim, admittiu o legislado-c francez, em 31. de marco de 
1905, a seguinte modificacão : 

«Les dispot;i.tions de.s t7·ois alinées precédents po.urront 
toutef ois, atre m odi{iées par traités dans la limite des in
dcrnnités 1)?'/Jt'Ues au. p1•esente article, pottr les etl·ange-rs .dont 
les pays d'ori{Jine ga1·ati1•oien:t à. nos natioanu:.c des m .•anto.-
{fe& équi?Jalents:t> . ' 

Foi a cons~gra.oâo do principio de reciprocidade em face 
de accôrdos internacionats. principío que, em .nosso conti
n en te, foi acceito p ela legislaç-ão a.rgE:mtina, onde se encon

-trou na lei n. 9. 688. o seguinte àrtigo que tem o numero 
·14: el _obrero vi.ctima. dl ttn accidente gue qrigine sua incapa-
cidade transitaria zwra el t1•aba.io, perderá e~ derecho ·a con- 
tinttar pe1•cibíendo la pat·te d_e sala?·io que le acuerdo la ley, 
dr:sde el dia en que ausente det paiz y los sucessores :del-ob-nrro 
estranjero, ?lo percibú·án ninonna. indemnizacion ~i en eZ m.o.;. 
mento del accidente no resUJ.ier.J!n en el pais y sólo en losca
sos de reciprocidacl estableeidos por acuerdos e tratados -in-
ternacionales."tJ. · · · - · - - -

'Comment.adores <la legislação social argentina, -entre el
le.s Alejandr<~ Musain, po:udQ embora em releyo a. inportan-· 

' o· 
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' cia da acceitação do principio da reciprocidade c.omo bas~ 
par\io a iniciação de um direito internacional operaria; ideiâ 
tão acariciada hoje pelas naçõee mai!; 1mltas, salientam que 
nos paizes de immif!ração como a Argent.iua. romo o Brasi!, . 
e[c ., os onus decorrentes do accõrdo ou tratado em que tal 
principio se firmar teem de recahir, affnal dC\ contns, unica-

. menLet sobre a industria de taes paízes que aprmas recebem 
operarias a serem beneficiados, pelos aecurdof;. nunca. os seus 

'nncionaes, podendo delles receber qual(iU~l' \•antngom. · 
.Os Estados Unidos sao tamb~m um pair. de immisraçã.o. 

Cumpre, pois, examinar-lhes a ·Jegislacão a respeito do a5-
sumpto. Musain -diz que- nos Estados Unidos não ha sobre a 
questão uma legislação uniforme. As legislncões dos varios · 
Estados autonomos que formam áquetla Federação ·podem. 
porém, ser distribuídas da seguinte maneira: a) leis que si-

. lenciam a respeito do assuínpto; b). leis que em absoluto· ex- · 
ciumri .. OS residf~Tl {flS no estrangeiro: P.) ]P.Í:l que OS incJu~m 
com as mesmas vant.agens · CIU!\ . são dadas ao~:~ residentes no 
paiz; d) leis que. os .incluem, porém, em situal)'íio diffet"ente 
dn dos beneficiados residentes. 

Assim, temos que, mesmo considerando apenas os paizcs 
·de . immígração, como é o nosso, não h a um padrão uniforme . 

. de legi,slaç;ão para os casos de operarias estrang~iros, com· fa
milia ausente do paiz em . que trabalhe, c em quo o nccidente 
1he póde advir; variando as soluções \lt-.sde a . que equipara em 
absoluto a situação do estrangeiro á do nae.ional ató a qne 

·as distingue igualinent~ de ·modo . absoluto. 
. Em nosso paiz. a Coilstitl.lição, como Yimos d~ come~o. 

não ·· é obstaculo a. qualquer. das sele(.cõcs. · 
Inclino-me desde ·já . para a acceitncão do principio de 

11hsoluta equiparação e, portanto, pela eliminn~ito do art. 27. 
E' um passo àvançado que damos no scnt1do da interna

cionalização das leis operariaS'. E' rum incentivo para que se · 
~volumcm as correntes immigratoriaS' d{) (lll!' tnnto~ecisu . 
olli~. . 

Accresce. ·que si acceitamos a indemnizncão_ cogw justa 
reparação . feita aos· herdeiros 9o . operario victima do ·acci
dente em .substituicão aos :r;:ecursos · pecuniarios com que elle 
I:na-ntinha o& ·que vivilim . sob · suá dependenoin e da sua eco- · 

· no'rnia. não vejo motivo para .que o legislador negue o bene
Jir.io da indemnizaoão a .alguns dos que _em tal situncão se en
·contrem, sob ·O pretexto uriieo de que elles . não estiio no ·mo-
mento residíndo no Brasil . · ·· 

I~so· me parece uma d~sigu.al:dade no tratamento legal Que 
póde ·não estar · em .desharm·onia . com ·a Constituiçlo Fe- ...:. · . 
. dera!, mas . e~tá certamente com o M]ltimento de justiça · e , -
equidade qÍ.ie deve pr~sidir â elaboração · da's medidas legi~-
lativas. . . · ·. . . · · -· · · 

. . Sala 'das -Coromissões1 27 de outbro ·de 1919 •. - · José Ait.:.-
. g_usto.'Jr · · . · · . . _. . 

~ 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 24/0612015 14:44 - Pág ina 53 de 6 1 

7ri2 . A.NNAES DA C<\M;\RA: 

Art. 33. Todos os patrões, attingidos por esta lei sãd. 
obrigados a affixal-a, com os r espectivos regulamentos, eni · 
logar bem vísivel de suas fabricas, offielnas ou estabeleci~ 
mentos. · · l 

Conforme a suggestão do Relator, em seu parecer, o Sr.l 
Mauricio lembrou que. a lei devia conter saneções e o. Sr.; 
Perrietta redigíu. um artigo r.m qu e todas as infracções ·nãO: 
punidas · com pena especial ria lei, praticadas pelos patrões, 
tivessem uma multa: «.A.s infrac~ões da presente .lei que não 
estiverem . expressamente previstas na presente lei, serão pas ... 
siveis de multas de 100$ a um conto, quando o i.nfl'acto~ 
fOr o patrão:.. · · · 

Os Srs. Bezzera e José Lobo redigiram, o artigo da se-; 
guint~ :fórma: · 1 

Art. 3tL «As iníracções, por parte dos patrões, aos arti""' 
gos ·sobre declaração de acci.dente e affi.xacão de editaes, se ... 
rão passíveis de multa. de 100'$ a 5"00$, elevada ao- dobro nai · 
reincideJlcia, sem prejuizo. das responsabilidades .ordinarias 
dos mesmC)'3'> (a ultima ph;rase foi proposta pelo .Sr. Pena .... 
fiel.). · .. / 

Foi considerado' que as outras infracções tinham na lei 
~uas IJenalidades já expressa-s. · só havendo além dellas essas 
duas, e que a limitação aos patrões · era !:'acionai, pois que a. 
víctlma não tinha vor que fraudar 'textos s6 fe~tos em ·.-seu; 
favo.r. · · 

Art. 35 . Esta lei será regulamentada dentro de 30 · díàs 
e, findo esse prazo entrará im:tnediatamente elO vigor . 
· Art. 3õ. Revogam.:.sP. as disposiÇões em Clontl'ario;· 

Concluído o estudQ-""das modificações á lei que· J:egula os 
accidentes no trabalho, o Sr. MauriC'i.o de -Lacerda apresento~ · 
por escripto, ·a seguinte declarac~o: . 

-tP~nso que a. lei devia extendér a nullidade com que fui:..: 
mina--WS pactos contra ella fts · obrigMões contrahidas pela vi~ 
dima· com ·intermediarias que se possam encarre~r. medi.:.. 
ante emolumentos ~nvenc.ionados com a:ntecipao!io, a. lhes 
assegurar o gozo das vantagens da rei de aooidentes; pois 
aquelles poderão, prevalecendo-se da s ituaçã'O precária ~de. · 
necessidade, .do operario, ·extorquir-lhe pingues : vantagens~1 . 

Penso· que. a. ' lei devill; incluir medidas tendentes á s~"'ll-o~ 
ranca . do trabalhador que prev~miS..c;em o~ aecidentes. as,qúaes,. 
nüo !;erido observadas. seriam passíveis de peSadas mhltàs., 

Penso que a lei' de"ia. prover o caso de ·um onerario qu~ . 
trabaUhe para dous ou mais patrões, em d.ias e horas diver-:-~ 
sas; estabelecendo a ba•se de um . calculo do seu salario . e -â 
quem . tocava a r e;;ponsabil idade do mesmo na 'indémniza~o, 
parecendo-:me q.ue se devia -por equidade reciproca com a 
viclima. e .o p_atriio dar uma maJoração no salario da-victima, 
DP;l~ qual r (.:ipo~desse o pat;rão em cuj0 serviço se t ivesse ve ... , 
!t'IÍibaflp .. . o acC'lde'nt'e;. · - . . · _ 
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Quanto ao voto da·. eommissã·o mantendo uniformemente 
para a incapacidade tei:nl!)-o:raria .ou parcial perman:ente, e 
para o totai e permanecendo o calculo de tres annos 6 iníquo-, 
poi\S a situação do estropiado que póde trabalhar não é igua
lavel ao invalido que 0 não póde. E tendo a CoipiiJ.isSão man-' 

.. tido os tres annos no .. segundo caso . •para uniformizan creio 
que andou mal ínspirada . n~sse objectivo, porque u caso era 
prcc.isamente \de ~desuníform.i!Lar.~A · 

Não estive presente á sessão em .que se votou o . § 2• do 
art. . 5.. da lei, sináo teriil votado contra a sua ultima parte, 
por entender .que o .·coojuge di<iorciado ou desquitadQ se
gundo a linguagem do Cod,ígo nenhum:a C<lmmunlião n)a:ís 
pólie t er nem deve desejar com os bens de uma pessoa de que 
.se separou voluntariamente <>u JUdicialmente, tendo ou- não !j 
.culpa; . demais·· essa ;'disposição 'Parece c~llidir C:óm a do .tf""' 
ragrapho s~guinte. : 

Quanto . ao art. 10 da lei, accrestando .aJS palavras «O" 
qual (regulamento ) fixará riu · respectiva . tabella as P<>rcen_, 
tng:àns. para oodã. - cãso'> não tive com ellas em vista. crear 
um regimen de · tabella rígida; impossibilitando ·. a fixação da · 
(lorcentagem, pelo juiz, -em eada . ca:so segU.ndo as condiçõés 
personalissimas âa · victima, isto · é, individualisarufo a· cifra,, 
segu-ngo ta.robem a p.rMissã<J do indivíduo. . · 
. · Quanto ao calculo d&-sa1arío, entendo Q!le eleva 9e 300. 
(systema allemã'O} para 355 vezés o salario, n0 catculo da in ... 
demnização, se deverá avitar .. que o <,livisor · do Regulamento 
cresça igualriH~ntc~ mantendo-se a.. cifra. de 3'00, quando, p ·ara 
caleular no operario que reçeba salario annilal, o sa.lario dia-. 
rio, si tiver de .fazer a divisão, ·bem como .a de 25 para se ter 
o salario merj.saL Red~daria em desprove~to de muitos oqJe
rarios a cifra accrescida si não se observasse esse criterio,. de ', 
accôrdo com o espirito da lei. 

Julgo que á .. victitna se devia dar o direito de accionar. o 
pn.trãQ nO fôro do accidente ou -no do· seu ·d()!nicilio, pois assim 
se lhe daria .mais amplos meios de eleger o lOWcJ:r d0 _pedido 
onde nãó alcanÇ~sse, a seu ver, a absolv~n.te . influencia dos 
patrões. . · . . . · 
: · .Julgo que -a ÕJmmissão · aeveria ter, adoptad·o ·um regimen: . 

mixto de indemnização e :pensão, como lembrei, .Preparado I) 
· caminho para chegar ~- fundaÇão, pelas càixas . de garántias, ai. 
seguro.· gàrantic;io pelo Estado; do operari~: ·em todo caso c<lmo 
c~t.a . lei não -é üma declaracão de direitos, mas uma posítivaçífo 
dos mesmos ou meio de f.ornal 7 os effectiiios, limito'-me nai 

· . affirmação de um. objectivo ideal, .a .exp"rimir, n~ contingeocia · 
· • dn momento· de transição que ~e opera ém nossas re,"Ta·s ju-

ri-dicas. essP. votO:. - illauricw de Lacerda., · · ·. · · . · 
Antes de Ievantar··a sessão; o Sr. Pi:'es.idente declarou CJlie· ·· 

0 Sr. Rclator geial · iria redtigir 0· vencido. aJP6s. o que . seria .. 
coíwocada uma nova. r.eunião para estudar à segunda parte dQ. 

trabalho do, Sr •. P.enafiel?' · «Hygiene e Segurança do· Trabalho:). 
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O Sr. Octavío Rocha ( ·} - Apr.oveitando-me dos ultimos 
n1inutos que restam da hora do expediente venho justHicar 
:um proj e elo de lei relativq ao Orpha~to Osorio. 

Quando em 1H08 se cogitou da corríinemoração &o :nmi
:ver.so.t·ío natalício deste inclyto cabo de guerra que todas as 
classes· sociaes deste paiz tomassem delib('ra!;ões a respeito 
e entre ellas era mais razoavel que as classes militares ti\:cs-
sem uma i ntervcn(ião mais dírecta . . 

Em uma sessão realizada no Quartel General do E:!:ercilo 
em 21J. de janeiro de 1 WS, presidida .pelo illustre e saudoso 
general Luiz Menaes de .:'lloracs, houve uma, reunião em oun 
se tratou· de fundat' o Orphanato Osorio. 

F·icou deliberado então que a ídéa, que. não era propria
mente dos que se· reuniam naquelle momente, mas do saudo
so _zeneral _:\tallet, fosse levada a effeito. E nesse sentido foi 
aberta .uma subscripção publica que rendeu lôgo na oc-casião 
23:871$, e, continuando, P-m breve tempo o Orphanato Unha 
um patrimonio de 107:1 HJSOOO. 

J>ostedormentc, o Governo Federal deu em usofructo no 
Orphanalo um predío nesta. Capital, â rua General Canabart·o 
n. · 4:?, ondo presrmtementr? funccíona h . E:.'lcola '\VnneeslaiU 
B~. . 

Foram fundadores ·e grandes beilemeritos dessa obra os 
Srs. generaes J"uiz Mendes de Moráas e Antonio Geraldo d !"' 
Sou?.a Agriar: Dr. Julio Benedicto· OUoni; t enente-corooel 
Jonathas dP. ~fello Barreto: capitão Lobo Vianna; tenente
coronel Antonio José mas de Oliveira e aíguns ·outros nffi
~íaes. que fi~ram parte da primeiro directoria. . .- . · 

Como, porél11, . as difficuld"J.des tivessem surgido e o pre
dio da rua General ICanabarro, quando não ameaçasse ruínas, 
pelo menos necessítava de grandes concertos, para. · os quaes n 
sociedade não tinha recursoso, resolveram os seu mantenedo
res dissolvel-a e enlregaraD) á União o predío àa ·rua General 
Canabarro. onde se ínst.allou a Escola '\Venceslau Braz . Os 
107:H!,~ em dinheiro. transformados c>m apolices, acham-st>< 
nn. Dircctoria do Patrimonío, nn l\linisf.erio do Interior . 

.Pelo~ termos (la dissolução social e. do contracto ·feito 
eom o Governo para a entrega do alludido predio, a clausula. 
~· re~avn. o ;;eguinle: · 

«Uma. vez installado o Orphanato. o patrimoniio . 
dC' (Jil(\ se trata se"rú incorporado, como fundo de· reser"" ' 
va: á ~ntidade .iuridica que ficar resílonsawl pela sun 

manut~nção. ~ 
/ 

/ 

A installac::-ão-d<o Orphanat.o 'ficava por conla do GovPrno. 

( • ). Ji:ste. discurso n~o foi rev~s~o P.elo orador,: .. ~ 
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O meu pi·ojecto trata prccisaq~.ente distO, permiLLindp ao 
GoYerno installar por si ou por entidade juridíoa de sua es
colha, o Orphanato Osorio, que será exclusivamente destinado 
ás filhas <los mHitares àe terra e mar. · 

O Governo emittirá apolices correspondentes ao patri
monio ·recolhido ao 'l.\hnísterio d.o Interior o ao valor do pre
dio, em que se acha iostallad'a a Escqla 1Wenceslau Braz, () 
qual será avaliado por perit-os da confianca da administração •. 

Esse patrimonio será inalienavel e destinado unicamcn-
.tc a manter o Orphanato.· . · 

Trata-se de uma obra, a que. o Governo está obrigad9 
visto que, mediante o termo da ·-entrega e consoante as C.Oll-

. dições constant-es ·do contracto, publicado no Diario. · Of{icial · 
de 21 de junho de 1911, elle se comprometteu à installar .o 
Orphanato, o que niio foi possível até este momento, por mo ti-. 
vo que ignoro, ·mas que naturalmente será de · alta valia. 

~ão sou propriamente inioiador desta providePCia; fui 
procurado pelo Sr. desembargador Nal:mco de Abreu e pelo 
Sr .. roão Pessôa, que hoje 0stão a frente dessa iniciativa br i
lhante e caridosa, os quaes .me . pediram se restabelécesse o 
patrimonio a que venho alludindo e .· que, uma vez isto fei t.o, 
installado fosse o Orphanato Osorío. · 

Si de tão pouc.0 d~u..ende a realização desta idéa, appello 
para a Camara afim de que eoncorra com o seu voto para que 
a grandiosa ·obra se vl3rifique . . . 

l\fais ainda. Peço ao illustre leader da maioria o aos de -· 
mais membros . da Commissão de Finanças não· demorem o 
parece-c. a elaborar, afim de q~e o projecto tenha rapido an-
damento. · 

Era o que tinha à nizer. 
· (Jlttito bem; muito bem. ·O m·ado.!~ é cu.nlrp?·ime-ntado·. ~. 

V~m ú Mesa n é lido um t:·rojecto do Sr . Ocl,a:\•io Rocha.. 

O Sr. Presidente - O ,projcclo fica sobre á mesa até ul:--
tedor. dclibe!'ação: :· 

Está finda a hora destinada. ao expedionte. Vae se pas~a1· 
á ordem do dia. (Paus~. ·: . · . ' 

dornp:trncl:'m mais os Srs. Antonio J.liog:ncira. Abd Cllet·
n1ont. Bento Miranda, 1Prado Lopes. Pires Rebello. Armando 
Bnrlama0,ui. 'Fredel·ico Borge;;; · Jos~ AugustO., Alberto Ma

. ranhão, Da!.lhazar Pcre~ra, C'wnzaga. Maranhão, C01~reia ck 
Britto; Alexandrino da Rocha; Pereira d t> Lyra. Julio de 
Mello, .Toã.o Menezes. Rodrigues Doria, Deodato Maia. OctaYiu 

_ Mangabeira. Pires drJ Carvalho, Mario · Hcrme~. Pacheco ?!fen
des, .Toiio 1\fangabeira., Alfredo Ruy, Arlindo Leone, Eugen io -
Tourinho, Leão \rt'.Jioso, Manoel ,1\fon,iardim. · Buarqnc de Na
za.retb, Ramiro Braga; José de Moraes, M:ario d~ Paula, José 
Alves, Ribeiro Junqueira, Gomes Lima~ Landulpho de .Maga
lhães, Fauslo Ferraz, Vaz de Me.Uo, Saltes Junior. Cincinato 
Braga, Ccsar Vergueiro, Eloy-: Chaves, Veiga l\firánda, Sam-
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.puiu Vida! , Pedro Costa, Luiz Hartholomcu, Pereir a de Oli
Ycira, Celso · Bayma, João ·Simplicío, Domingos .Mascarenhas, 
Joaquim Osorio e Carlos Ma:'\.imilínno (52) . . 

Deixam de comparecer os Srs . Felix Pacheco, Juvenal 
:Lamartine, 1\,nnibal de Toledo, Monteiro de Som~a. Souza,. C1l.s
tr·o, .Chermont dr. Miranda, Herculano Parga, José Barreto, 

Agrippino Azevedo, João Cabt·al, Hermino Barroso, Thomaz 
:Accloly, Thomaz Gavalcanti, llàcfoaso Albano, · Solon de Lu
_'.cena, ..a.ntonío Vicente, G.ervasio Fioravante, Estacio Coimbra, 
Austregesilo, Pedro Corrêa, Natalício Camboim, Alfredo de. 
Maya, Miguel Palmeira, Mendonça Mar tins, Manoel Nohr·e, 
Pedro Lago, Lauro Villas Boas, Castt•o Rebello, Uhaldino ··de 
Assis, Arlinco Fragoso, Torquato Moreira, Rodrigues Lima, 
.Ubaldo Ramalhete, Heitor de Souza, Octavio da Rocha Ivli
_randa, Azurém Furtado, ~ícanor Nascinie.nto, Salles Filho,. 
Arisüdes Caire, Norival de Freitas, Lengruber Filho,. Jcsé 
Tole.ntíno, .Azevedo 'Sodré, Macedo Soares, João Guimarães, 
Themistocles de Almeida, Francisco Marcondes, Raul Fer
_nandes, Teixeira Brandão, José Gonçalves, Augusto de Lima, 
Albertino Drummond, Mattá Machaco, Silveira Brum, An- · 
tonio Carlos, Emílio Jardim, Senna Figueiredo, J osé Boni
iacio Lamounier Godofredo, Josino de Araujo, Honorato Al
yes, Camillu .Prates, Ivlello Franco, Saltes Junior, Alber to Sar
mento, 2\Iarcolino Barreto, Prudente de Moraes Filho, Pal
meira Ripper, João de Faria, Manoel Villaboim, Arnolpb r· 
Azevedo, Ramos Caiado, Ayres da Silva. Tu !lo Jayme,- Co~· ..1 
·Narques, Ottoni Maciel, Luiz Xavie_r, .Ãbdon Baptista, E ugeuio 
.MüUel', E~isto Amaral, Auguslo P estana, ·. ~Alcide:S M\aya·, 
Nabuco de Gouvêa, Flores da -Cunha ~ Barbosa Gonçálves 
,{S5). . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de · presença accusa o compa
recim~nto de 123 Srs- Deputados. 

Vae se proceder á votação da materia que se acha sobre 
p me~; · / 

Pe0o aos nobre Deputados que occupem as sua~ cadeiras. 
'(Pausa.) · 
· Vac ser consid-erado ob,i ecto de deliberat;ão, um pro-
'jecto. · . 

. ' E' lidO: considerado objecto de d0liberaçãÔ e enviado <ÍS 
.Comniis!';ões de Instrucção e de Finanças, o seguinte 

i1ti.OJ'ECTO 

N. 447 - i920 

A 1.ttoriza a -installação do O~pltanato Osm'io 

O Congresso Nacional decreLa.: 
Art.· L o Fica . o Presidente da Republica. autorizado a 

: installar por si ou por entidade juridica de sua escolha, .· o 
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Orphanalo Osol'io, ·que SCL'á exclusivaincn le des tinado ás fi-
lhas orphãs de militares de terra e mar. · · 

, :\rt. ~. •. O Gover·uo emittir"á, para esse fim, apolices em 
numero equivalente ao valor que peritos, da confianca do 
Governo, arbili·arem para o predio- e teiTeno stluados u esla ' 
~apital, ú rua General Canabarro n . 42 (antigo), e seu mo
biliaria, que per tenceram em usufrúclo ao referi.cto'· Or.pha
naLu, como tudo consta do termo de entrega e desistencia pu
blicado no· Dia:rio Of{icial, de 21 de...junho de 1'9111. 

.Al'L. 3 . • :Farão par Le do patrimonio do Orphanato, além 
dos fundos patrimoníaes mencionados no ultimo balart~o do 
conselho administrativo dos patr;imonios, dos eslabelecimen- . 
~os a· cargo do 111inisterl(} da Ju,stiça .e Negocios Interiores.,..-õ· .' 
predio, terreno e mobiliaria necessarios á installal}ão e fun
ccionamento do instituto, que forem ac!quiridos a juizo ·do 
·,Governo, pela importaucia retirada das apolices a quo se 
~·efere o art. 2u. · , . . · 

Art. 4. e As apolit.:~s restantes e os. bens a que se re
ferem os · dous,arligps an4eriores ficarão gravados· com a 
~l.ausula de inalibabilidade . 

. .r\.rt. . 5. 0 Revogam-se as disposicõcs em~"'éÕntrario·, 
.Sala das sessões, setembro de 1920 .. ---, Oc_tavio Bocha •. 

O Sr. Presidente ,_ Está, finda a votação •. 

Pa.,ssa-se ás materias em discussão. 
3 .. -discussão do IJrOjecto n . 400, de 1920, abrindo o cre

. dito especial de 5:384$531, para pagamento a D. Jesuina da 
.Cruz Rondelli. · 

Encerrada e anuunciada a votação. 
Approvado em 3• discussão e enviado ·ã C'o~missão de 

,I\edacÇão o seguinte 

PROJECTO 

.N. 400 - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Fica. o .Presidente da Republica autorizado a . 

abril:', pelo M.inisterio da Fazenda, o cre<lito especial d e cin.co 
'\ contos trescntos e oitenta. e quatro mil quinh-entos e trinta e 

um réis (5 :3-S-í$531), destinado ao- .pagamento, por diffe
renças de montepio -e em · virtu<ie de senrlenc;a judiciaria, de 
D. Jesuina da Cruz Rondelli, viuva do engenheiro chefe das 
obras do porto de Pernambuco, Constantino Rondelli. O Tbe
.souro descontará da.queUa somma. as contribu icões de monte--
pio e devicqs impostos sobre' vencime~tos . · / 

Art. 2.; Revogam-se as disposiçõ_es em ~ontrario.: 
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3~ discussão do projedó n. 39D, de 1 9:.!.0, abrindo b err.~
diio especial de 6 :6!.11$510, para pagamento a FeliiJPC Mon
ldro de Barro:;. 

,&;ncet•rada c anuunciada a vota(;ãO. 
App1·ovado . em 3" discussão e enviado á Corumissão úc 

nedat:~.ão o seguinte 

l'nOJECTú 

~- 390 - 1920 

O Congl'esso ~acionai decreta: 

Arl. 1 . • Fica o Presidente da Republica aulorizado a 
abrir, pelo Minis<terio da Fazenda, o credito especial de seís 
cnnto~. sciscenics e noventa e um mil quinhentos e dez réi:;; 
(G :G91'$5i0), que se d<?stina ao pagamento c~e Felippc Mon-
1 dro de Barros, reintegrado, em virtude de s.entcnça judi- · 
rju.ria, por decreto de 29 de maio ultimo, no. cargo de chefe 
Jc sec{;ão da Alfandega úl' Santo:>. Importam naqueUa somma 
os vencimentos relativos ao periodó de 29 de maio a 31 de 
ri ezcmbro de ·19.20. · 

A.rt. ~.o Revogam-3e as clisposi~ões em contrario. 

3\ ·diSCU!;Sá() do projêdo n. 3·Í3, de 1920, abl'indo O cre
rlilü r!';pecjal de 938$7tJH, para pag-amento a Leovigildo de 
Carvalho. 

Encerrada c annundQda a voia(.'ãO. 

Approvudo em 3• ãi::cu:::são c enviado li Commissão uc· 
lleclaL'('ÜG O Seguinte 

!"ROJEC:TO. 

~- 3i3 - HJ20 

O Congres:'\1.1 :\acionai cleerr.ta: 
AJ't. !. " Fiea o Podcl' Executivo autorizado a abrir, pelo 

!I li ll i~lPL'ÍO rh (:uetTa, O crediln C5pccial de !lS~$7'00, paL·a pu
~amr:n(o an :2'' official Ja Dirceloria de Saud<>. da Guerra Lco
,. i~i lrJo (Je Cat·valho. df' differ~nr:a de~ vcnoimenlos. que Ih r. 
(•r:mprlf•1n. ~~nlr·r aqucllr• cargo r o de 3° official da ml"sma 
l'~~!)Ul'ii<.:ão dr :!O ue m:m~o :'1. J t de dezembro de 1903. 

"·\r·[. ~." llevng-am-se ns di~posiçúes ('nl contrat"io. 

· En~er·rada a 2" discussão dos arts. 1 ~ c 2• do projeeto nu
m<:>rn 2\)8 A. d~ '1920, autorizando a c!'ssão gratuita á Muni
cipalidade de S: .João d'El-Rey .. de uma faixa de terreno; ciom 
parecer· favoravcl da Commissão de Finanças;. annunC.iada a 
voluç.ãc. · 

·'I. , 
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~l..prH·,)\·~düs suer l ·~si\·anwnfr. (~m .2·' dÍ::;cu::siio os scgl.:lin
t es ad-igos do 

T'P~OIJ EC'tO 

!\. 298 A - 1920 

O Con::;-re~;.:o :.\n.c:ion~l .resolve: 
AI· t. 1. n Fica (I Governo aulor·izado a f~cder geatuita.men{c'! 

;i. Municipalidade de S. ,Touo d'El-Rey, Estado de Minas Gc~ 
Tnes, uma Jaixa (\c t•'t'rcn11 de p-ropriedade da pniã<_), nos 
tundo~ do predio em qLlC funccionU:vam os· escr1ptonos da 
:E~trada dr.·· Fc1.·r~' OC'~tc de l\Iinas. ·paro. a alwrtura de uma nta. 

,_\l't. :! . " R ~~vogam-~1' a::; di:::.posi~·ÕC~ pm eOllf.rario: 

Sr. Presítiente :_____ 0 r}rojcQlO p~~sa. a 3" dj::;cuS!:!ãO. 

O Sr. Odilon de And~ade (pel.a m•den~) · requer e obf.e:nl 
di~pansa de inlct'stido para o project.o n. 2~JS A, dr: 1920, fr
s·nrat· n:t ordem do dia da sessão se.gu1nte . 

Er1ecna<:1a a 2' diseussão do artigo unico do prujec!o nu
HV'l'O zgg A, de •t920, autorizando aecõrdo com a Ça!fiU:ra Mu
lÜCipal d':! Lawa:;, para transfcriJ·:...Ille a· linha de bonds cl.;
etricos ela Estmda de Ferro Oeste de Minas; .com parecer fa
yoraY~l da Conimissão ele Fina7lças e :mnunciada a votação.· 

O Sr. Presidente - A: este projecto foi pf_ferooida, P~l~ 
Couunissão de Finanças a seguinte 

' EMl!;~WÁ 

Depois aa&·pa!avras ~linha de bonds-' accrescente··stf:'. 
· <<e ._installações hydro-electricas~. · 

·:Vou. submetter :~ ·votos o pro,iccto :>alvo -~ emenlla. 
ApprQvado em 0 " clisnussJo, salvo \l emenda, o. !3egüiufc 

artigo do 

PfH),TECTO 

:\. 2!Hl A- -1920 

. O Cungt'e<,c:;ü :\'aciona! resolve: 

-~rlig: ' uni~~~.~ . Fka. 'p _ .Go~-c~·no aui.ol'1zado a- rmti,ar em ar..
<:,'•nk' c•..~:•-J a 'nun~I!.'<L Mr'ruidpal d1~ Lavras. Estado de l\Iinas 
Ou·a•·:;. p;: r a " Jím iJ,• ~tnntSfl~:·i r·-llw;· por v0nda {Jtl at'rcfida
lll('n i.o. a l inha d•~ l!LltH.b '~·lcdrieos. d:1 .:B~strada de Ferro -
Oç~te •i•: :\hn:;ts, nuq uella cidade; revogadas as disposições em 
'contra.río.. ., · · · ---

c.-Vol. \.-''IH. 

~-

L. • 
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• 
á Sr. Presic!ente - u projccto l)assa n. 3a discussão, iudo 

antes á Comrnissão de :Finanças ·para ser redigido. 
Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, des-

ignando para amanhã a seguinte · 

ORDEM DO PLo\ 

2• discussão do pr·oject'o n. 202 A, de 1920, fixando a 
cespeza do Ministerio da Mâr inha para o e:xercicio de 1921; 
com · parecer da Commissão de Finanças, sobre as emendas 
apresentadas; · 

2~ discussão do projecto n. ·221 A, de 1920, mandando que 
sirvam dous officiaes de justiça, perante os juizes federaes 

.. de diversas seccões; com parecer favoravel das Gommissões 
de ConstiL~ição e Justiça e de Finanças; · 

3• tli.')cussão do projecto" n. 427, de 1920, abrindo o cre
. JiLo especial de 4 :200$, ouro, para pagamento de premio de 
v iagem a D . Heloisa Accioly de Br itto; .. 

s• di!!cussão do projecto n. 298 A, de 1920, autorizando 
a cessão gratuita á· Municipalidade de S. João d'El-Rey~ de 
uma faixa de tel!reno; com :parecer favoravel da Commissão 
de Fina.Dç.as; . · ... . 

3• tl.i.~;cussão do projecto n. 428,- de 1920, abrindo o cre
dito de 42 :.000$,. supplemcntar á verba s• do orçamento vi
genté do .1\ün-isterio da Guerra; _. · · . ·· 

a• discussão do projecto n. 429, de 1920~ abrindo o. cre- · 
dito especial de 7 :720$67{, para restituição de peculio de 
aprendizes ma,rtnhe.iros. · •' 

Levanta-se a sessão · ás H horas e 20 min~tos. 

:mr!lr DO V:úii VOLUME. 

e!Sl gao - Rio de J'aDelro- Imprensa N:tçionl!l-1921 
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