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-CAMARA riÜfnÉi>UTADOS 

Tercei_ra. sessao da . -deci~~ legislatura do : Congresso Nacional 
-··"""-

A's 13 -horas· comparecem os Srs. Bueno Brandão, Ocia- . 
cilio de A1l;>uquerque, Ephigenio de Salles, Costa Rego, D-Otval 
.Porlo, DiO)lysio B~tes, Prado J~opes. Cunha Machado, Luiz 
Domingues,' Rodrigilés :\facl1ado, Marinho. de Andrade, Thomaz 
Rodrigues,. Vicente ·Sab_:Jya, Osorio de Paiva, Frederico :Bor
ge~. Qunha Lima.· Ose-~r Soares, Simeão Leal, João Elysic', 
Gonzaga. -M~ranhão, Eduardo Tavares,. Gervasio Fioravant·e, 
Arnaldc Bastos,·' Pereira Çe Lyra, Estacio ·Coimbra, Austre- · 
gesilo; Túriario - Canipcllc1. ,.Julio t:!e .Mello, Luiz Silveira, João 
'.Menezes, Rodrjga_es ~. Doiii!, -octavio. Mangabei-ra, Leoncfo Gal
rão, Paehecp Mendes, João .Mangabeira, Seabra Filho, Raul 
-Alve~, Torquato Moreira, Rodrigues L ima, :EU:genio Tour.inho, 
_Leão VeJloso, _Mano-el :.VI0njardim, Antonio Aguir:r;e, Heitor de 
Souza , . Sampaio Corrêa; ~iéanor Nascimento, Mendes Tava
res. Raul B àr;mso,· · Manoel Re:is Buarque· de Nazareth, Fran
cisco !l\farcoriéles;- l\fauricio de L acerda·;. José Alves, .r~sé Gon- . 
Çalv~s, fferculaJ.1.ó Cesar; A.ugtlsto de Lima, Ribeiro · Junqueira; · 
Silveira · Brum,:·"'.Fr_ançisco Valladar.es; · Amerieo L opes, Landul-: 
pbo de Magalhães~ Zorõa.Stro Alvarenga; - Antero- · Botelho. ·· 
Francisco Bressane, Làmounier . Godcífredo, Moreira Bra_ndão, 
Raul S-á, Francisco-_ Paolíello; .J~.yme Gomes: Honorato- Alves, . 
Manoel FulgenciO, Edgardo da Cunha; .,-Raul Card_oso; Carlos · 
Garcia, F erre-ira Braga. Ciricinato Braga, ' Alberta Sarnien tc;> ... , _ 

_ e. ~ -Yo1~ 1x , - ·-· - · · - 1 
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Cesar Vergue iro, }'a lmiür·a Ripper, José Lobo, Carlos de Cam
pos, Oiegari:o Pinto, l.)erdra · J.cile, .Luiz Bartholomeu, Joãq 
Pernetta, _\hdon Baptista., Pereira de Oliveira, Eugênio Mül
ler, Alvaro Baptista, M::tr·çal de Escobar, Octavio Rocha, Joa
quíl'.!1 üsorio e Carlos T•la~imiliano (92). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
rooimenLo de 92 Srs . Deputados. 

Abre-se a sessão . 

. O Sr: Ephigenio de Salles (Supplente, servindo de 
2° .~ecretario) procede á · leitura da acta da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente. 

O Sr. ··octacilio de .Albuquerque· (4º: · Secretaiio, seMJ'indo 
áe 1º.~ procede á leitura ,do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officio: 
Do Mínisterio da Fazenda, . de 30 do me~ findQ, enviando 

a seguinte· 

:MENSAGEM 

Srs. membros ·do Congresso 'Nacion~L· -. . Remeí,tendo
vos. a inclusa exposicão do iMinistro da ~enda sobre. a.. ne
cessidade de um .ct'edito de 3. -000 :000$000, supplementa1· ,\ 
verba 31", «Exercicios findos)), .co orçamento do mesmo mi
nisterio, do corrente ex~rcicio, tenho·. a honra ·de vos soliCitar 
a competente autorização par~ a abertura do alludido cre-
dito.. , 

Rio .de .Janeiro, 24 de .. setembro de 1920, 99º da lnde1)e11 ... 
dencia e 32" da .... Republica . . - Epitacio Pessôa. 

E:zpoftção 

Exmo. Sr. :Presidente da · Republica A verba. 3i ª, 
~xercicios . .findos.~, do oroamento deste ministerio, foi d·o
tada, este ann.b, com u credito de 6.000:000$000. 

A despe·za já effectua.da o reduziu a um saldo de 
HH$354 . . 

E, no emtanto, immmei'os são os processos cuja ultima
-~.o está dependendo. -eÀac.tamente, de credito para o rc~r>o-,, 
:etivo pagamento. · . . .. .. , 

\ . . . 
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Até. o cncenam1:nlo do . 1~xere1cw. cakula-sc t:m 
3. 000: 000$ o importe cas despP.zas que téem de correr poe 
{;üI!ta . ca. r cf erida verba .· 

Nã9 se achando a verba em questão incluída· entre anu~l
las ús quaes o Governo póde abrir creditos supplementare~, 
a sua supplementação só poderá t.0r logar mediante acquies-
eencfa c!o Congresso N aci ouaJ . . 

Por isto, peço a V. Ex . . se <ligne Je :;olititar a n~cessa
ria autoriza~ão para ei!Se" fim. . · 

llio de .Janeiru, 24 de selembi-o dC' 1920. - Homero Ba
'JJti8fo. - - A' Con'unissão de Finanças. · 

Da mesa da As~embléa Leglisla-Üva t.lo -EstadCt d(l Ama
zonas, em 1\faná-0s, · presidida pelo Sr. .Jonas Costa M. Tapa
jos, de ·5 d~:r mez findo; enviando 1.:ópia da act..a da se-ssão e-s
pecial <dessa· assembléa para apuração da ~leiçãt') realizada á 
H de junho ultimo ·e reconhecimento do Gvverna<lor e-leito. 
---.. A' Commissão de . Constituição e Just~a. 

Do Dr~ Clemente Quag-lio, director <la 1'1aculdad1~ de Pe
dologia do Esta<l.o de S. Paulo, -de 30 do ·me-z findo, enviando 
um exemplar .· de c-a-Oa um :dos 'trabalhos destinados ao 1 'l 
.Congresso· . Bra.$Heiro d·c Pro.tecção á Infanci-a. Inteirada. 
N Bibliotbeca. 

Représenta~~ão : · 

Do f>llgeriheiro Alberto de Oliveira :\laia,· sobre a estrada 
<lé rodagem para Petr-0wli1S, . ·com um ·. protesto .. f-Ormulatio 
:perante ·a justiça· foe<ieral no Estado- do Rlo. - A' Commissão 

1
• de Ffoanças . . . . 

. São suecessivamente Hdos e ·ficam sobre á . Mesa até ul
>terior · deliberação tres pro-j:ectos dos SI'S.. Olegario Pinto, 
Oscar Soares e outros. e Alfredo Ruy. 

São :Successiv.ament~. lidos e vão a -imprimir os _seguintes 

bn.oJECl'OS 

N. 84 ·C ~ 1920 

Fi:ia a despeza do Minist"el'io da Justiça e Negocios Interiores 
para o e:eeréi"Ci<>.· de- l921, com: po:recer da "Com,1n#são de 
Finartças· sób-:re as em,endas apresenta.das ria 3ª diséussão 

F-0ram áprese.nta&.i'IS aó· ·-projecto;· redigido para a 3~ dis-
c.u·ssão, com as cifras. globaes . de 29 :736$ our-0 e réi o; · 
65. 966 : 442$4$>0, .papel, ~mais seis -emenda.g, no ple.nario, so
hre as quaes a C-Ommissão_ deve emíttir pareo:er. 

As emendas não ausmentam a desp·ez~, o que é v~'.Jado 
pela Regimento no .pres1mte turno do orçameuto·; mas provi-
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dcnciam $Obrh matcria de eHeitos já assegurados nos 'cre
dltos. -constantes das verbàs inscriptas no pro_j;ec.to. 

Tres <las -seis -emendas apresentadas se re.f erem a su.h
venções, ampliando o numero <las instituições já incluidas. no 
p1·ojeoto pa1·a o beneficio constante de seu artigo_ segundo; 
uma corrige um erro -de redacção, outra pr'.lví-dencia sobre 
etapas no Corpo de Bombeiros, e .·a outra ·manda decompor· 
a subveni;ão aos estabelecimentos officiaes de ensino em 
parte conso1idada e parte variavel. 

. A Commissão é -de parecer favoravel a todas essas emen
das e apresenta tambem á consideração da Gamara mais duas, 
uma -das quaes é a substitutiva geral sobre ·subvenções no 
Districto Federal e nos Estaqos, com a reda,c:çãn definitiva 
encontrada pela Commissão no estudo que fez, neste ponto 
da lei orçamentaria, com as informações dos relatores da Re
ceita e do Interior, nos termos exactos da significação do 
voto da Gamara, ·em 2" discussão. 

São estas as emendas: 

N. 1 

A' \'Crba Subveneão ao::: institutos offic.iaes ele· ensino: 
A' vBrba deve s(.r decomposta .em parte cousoFdàda ·e 

parte variavcl, sc-ndo a prime.ira a que fica no Thesouro e a 
segunda a que é entregue aos· institutos, em seis ptestações 
semestraes. ,,. 

Sala das Commissõe'3, 6 de setembro de 1920. - Paulo. de 
Frontin. 

A emenda obect·ece ao novo criterio adoptado na proposta 
do Governo pa.ra discrimin:aç~o dos creditas,· separando nas 
consignações respectivas a parte que pod-erá ser aug1rn:n.tada 
ou diminuida1 annualmente, da que deve ser empregada di
rectamente pelo The,sour.o no pagamento de despesas conso
lidadas. . 

A Commissão é favQrav-el á emenda. 

N. 2 
Ao art. 2":. 

Acerescentem-se as .seguintes instituições: 

Facu1'dade ·de Direito. 
Faculdade ele Pharmacia e Odontologia do E5tado do 

Céará. · 
Santa Casa -doe Miserie-or<li:a de Fortaleza. 
Santa Casa de Misericordia de Sobral: 
Asylo de Mendicidade de Forta·1eza. 
Asylo <le Alienados de Poranzaba. 
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Dispem;ario do::: ~obres de For! alcza, nn E;;;l 8do elo Cen:rá. 
Sala das sessões, 6 de sc!cmbt'.o dr' 10:.'.l'I .- Thn;;1u: no

ri.·;•i (JtleS. 

A CommL~são ínclue as instituirões 1·on~~ "E:<'~ da cmen.
da na subsLitut~va geral que. udean(;; ;ip:·,~~1: 11. '.·J. c (~ por i~lrJ 
contraria a sua approvai::ãn. para ,. ·,·it:11· ·m:.1 duplica.ta. no 
-,o to dG: Carr; <U'a. 

N. 3 
Subvencões : 
Onde se lê Asylo de S . .Joaquim, do Serro, ~iinns. leia-se: 

<rAsylo ·s. Joaquim, de Conceição do Serro. 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1020. - llerc11lano 
Par{l(J.. 

A Commissão é favoravcl ú e.menda. CfllC eo1·rigc um erro 
de redacção. 

N. 4 

Ao art. 2.º 
Dentro. 

Inclua-se. o Hospital de rtahira d<' :-iratto 

Sala das sessões, 6 de sf..'tembro de 1.920. -- José Boni
facio. 

A Gommissão incluP. a emenda na sub;;titutivu g0r-al nue 
a..dea:n.t.e apresenta, e é por isto contraria á sua apprnv:v:5o. 
para evitar urnri. cluplic.at.a na vot.acão. 

N ... 
• ::> 

Ao arl,, 2º, _a:;rrescenLe-se, entre as 1nstíttüçõP.~ ht'nefi
ciadas pelo m esmo artigo a seguinte: 

CollegiQ de instrucção secundaria. para meninos. man
liclo por· padres da Ordem de S. Domingos, em Por!.o Nacio-
nal, Estado de Goyaz. · 

Sala dás sessõ:es, 6 de setembro de 1920. 
SUva. 

T. Ayres dª 

' 
A l Commi~são incluiu tambem esta emenda na lista géral 

rins <'stabelC'.cimi:nfos que d<'vcm ser subvencionados e por 
i~t.o P. :l'?·Ontrariu á sua. ;ipprovaçã.o. para evitai· lJma repeti
~·fio d0 ,·otn no plenario. 
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N. ô 
Verba 32": 
Na quantia destinada a pagamento rtL alimenfa~ab das 

praças, destaque-se a imporlaneia que f,ôL' necc~saria para o 
·fornecimento ck dua~ etápas aM sargento~ do Corpo de Bom
béiros. 

Sala das sessõP-~, G de sefomhro de Hl2-0. - Octavio 
Rocha. 

Verba 32": 

.A. Commissão é· favoravel á emenda. 

EME.:.~DAS D.\ CO~I..:.\.l:ISS.:\.O 

Substitua-se o arL. 2º e os augrrientos consignados na 
verba 38ª - Subvencões, do projccLo, pelo seguinte: 

· «Ü Governo distribuirá pelas inst.ituições e serviços 
abaixo descriminados, no Districto Federal e nos Estados, em 
1921, a renda proveniente do.s ]mpostos que a lei da ·receita 
consignar para l!Ste destino e as contribuições que figurarem 
:iJos contractos de loterias uacionaes, eontempladas nesta ul
tima hypothes1>, as inst.ituiçõrs já incluidas no contracto vi
grnte. 
· Todas ~slas subvencões. serão pagas depois de ter exa
rninado · o Ú()Vc1•no as condicões eh~ ea-da uma das instituições 
heneficiadas e da tomada de contas da subvenção anterior, nos 
t.'<l sos em- que esta SP tenha verificado. · 

As ~ubvençôes Cu$teadas na f órma deste ar Ligo ~erão as 
:~(·g-uintes. podendo os seus quantitativos augmentar propor
cióna1rnente. si ~(~ -verificar· augmento na renda arrecadada, 
para Lal rim. µ01· smi1P.stre vencido, na éscripturação do The
souro, qtw ~<·rvirã de bas(' na di~tribuição do beneficio, cujo 
pagamento deverá sel' effectuado logo cl<'pois da arrecadac.ão 
da receita do. semestre anterior: 

No Distric-tó Feà<'ral : 
T r1st-ituto Hi'.3torico e Géographico Brasileiro .. 
Díspensarjo S. Vicente d.e Paula, dirigido 

pela. irmã Paula . . . . • . . . . . . . . . . . 
Lyceu de Ar1 es e Offieio:; do Rio de ,Janeiro .. 
Liga contra a Tuberculose no Rio de Janeiro 
AS$ociaç;,ão de ChronistaB Desportivos,' na Ca-

pital Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Snciedade Proteetor·a:. da Instrucç:ão que man

tcm .o Lyceu Popular de fohaúma. . . . . . 
Socieélade de Coneert.o::; Symphonico::o. no Rio 

<le .Janeiro .... : . . . . . . . . •. . . . . . . . 
.-\ssisteneia ás Ci·e:rnc:as Pobres do fnslituto ·AI-

vu1·0 .'\!vim . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 

30 : 000$000; 

·120 : 000$000 
30:000$000 
:?O : 000$000 . 

2:000$000 

20:000$000 

50:000$000 

fi.0:000$000 
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~.\5ylo Creche par3. pobresa:, de Mmc. Araujo 
Penna -.. _. • • . . • • . • .. . . . . . . . . . . . 

Associação Protecto~:a de Cégos, 17 de Setembro 
J>:ltronato das Creancas Pobres da Freguezia 

S. João Baptista da La.g~a .·. . . . . . . . . 
Instituto de Protei~~~r;c, e Assistencia á Infan

eia, na Capita~ Federal . . .,. . . . . . . . . . 
Dispenf;ario :) . José. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:.\mbulatorío do Hospício s'; João Baptist.a, em 

Botafogo . . . . ~. . . . . . . . . . . . . 

· . Nos Estados : 

Santa. Casa de Pedra Branca, Minas .. 
8anta Casa de Christina, Minas . . . . 
Santa Casa de Itajubá . . . . .. . . . . . ., .. 
Santa Casa de Passa Quatro . . . . . . . . 
Orphanato de Santa Arma, Passa Quatro 
Santa _Casa de Santo Antonio, de J~cutinga, 

Minas . . . .·- . . • . ... • . • .. . . . . . . . . . . . 
Escola de Engenharia de Juiz de F6ra, Minas 
f'ollegio de Santo Antonio, Natal, Rio Grande 

·do Norte . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . -... 
Escola de Oommet'eio; Natal, Rio Grande ,do 

Norte . . . . . ~· . . . . . • . . . . . . ·· . . . . . 
Escola ·dos ·pobres dó Collegio da I. Conceição, 

- Na tal, Rio . Grande do' Norte . . . . . . . . . . · 
CoHegio Santa T .. uzia de- Mossor6. Rio ·Grande 

do Norte ; • . . . . . . . . . . . . . . . . . : .. 
Collegio· Coração de Maria de Mossoró, Rio· 

Grande <lo Norte. . . . . . . . . . . . . . . . _ 
E:::enla dos ·pobres a cargo do vigario de Ma

eahyba, Rio Grandn do Norte . . . . .. . . . 
Escolas da Sociedade Artistas Mecanicos da 

· Parahyba .......... ·.. . • . . . . . . . . 
Para as escolas da Loja 7 de Setembro. de São 

Paulo . . . : . .. . . . . .... · .. , . . . . . . . . . ·. 
Jlnra a Faculdade de Medicina: de Bello, Hori-

zonte . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 
Par.uldade dfl Medicina do· Estado. do Rio de 

Janeiro . .. . . . . . . _ . . . . . . . . . ; . ~ . . . 
FactildadP- de Medicina de Pernambuco .. · , . · 
Escola de Engenharia-de Pérna.lnbuco ·. . . . . . 
Escola de Direito de Goyaz. . . . . . . . . . . . . . 
Institutos Pasteur, nos Estados onde. sá exis:... 

tem . A cada um . . . . • . . . . . . . . . · . ·. 
Faculdade ·de Pharrnacia e. Odontologia, de· 

Nictheroy . . . . . . . . . . ~·. . . . . • . . . 
Faculdade de Medicina de Porto .Alegre 
Faculdade de Engenharia do Paraná '_ _ / 
)faculdade de Direito do Paraná "· .. ··• · .• 

7 

2:000$000 
12:000$000 

20:000$000 
' 

68:000$il00 
10:000$000 

12:000$000 

2:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
2:000$000 ' 

2:000$000 
50:000$000 

5 :()00$000 

5:000$000 

5:000$000 

5:000$000 

5:000$000 

2:0008000 

5:000$000 

5:000$ú00 

100:000$000 

i00:000$000 
1-00:000$000 
!lo :OOO$OOa 
:?O : 001l$QOO . 

10 :000$000 

-J0:000$000 
100 :000$000 . 

50:000$000 
20.:Q00$000 
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~ot.íeàade :\ . S. do Bom Conselho, eom csta
bP,leeim<~nt.os de ensino e recolhimento ·de 
orpbãos "m Alagôas . ·. . . . . . . . . 

ln.":ttit.uto Benjamin Cónstau(., de Manáos 
.Escola Commer·cial da Bahia . . . . . . . . . . . . 
OrplJ.anato de Santo Antonio, de Bcllo Hori -

' zohte . . . . . . . .. . . . . . . . -. . . . . . . . . . 
Santa Casa de Mi"sericordia de Bello Horizontr: 

(Hospital d1~ Tuberculose), (Materni-
.• da.de) . . . . . . • . _ . . . · .• ·. . . • . . . . • . 

Asylo da .Piedade, em Caethé, Minas . . . . . . 
Casa de Caridade de Leopoldina . . . . . . . . . . 
Hospital S. Salvador de S . .T·~~é d<' Além P a-

rahyba . ·~ . .. ......... .. ..... . . . 
Hospital d€' Caridade de Cataguaies. .· _ . • _. 
?osp~t.a1 de Cari~adt> de. Ubá . . . . . . . . . . . . 
1fosprtal de Caridade d 0. Viçosa, ~finas. . . . . 
Hospital d e Car)da.de de Santa Luzia · -OP. Ca-

:rangola • • . . . . - . . ·. • . .. . . . . . . . . . . 
Hospital de Caridade d(' S. Pau lo de Muriah r~ 
lJospitaI de C:ar ídad1) dr, Mar -de Hespanha, 

. Minas· . _ .. .. . .. .. . . . .... . . .. . . 
Hospital clt> Caridndr, dr. S. João Nepomn-

oeno . . .. ......... .. .. ...... -.. 
.Bospit.al dr Carkladc de Rio Branco . . . .· . . . 
Santa Casa de Misericordia da Bahia . . . . . . 
Institui.o Geographko f' HistJJrico, da Bahia . . 
Instituto dr P r-oteeção á Tnfancia, da Bahia 
A-!3sociaç.ão das Senhora~ dr Caridade. da 

Bahia ...... _ . . _ ... . ... . 
8anta Casu de Amargosa . . . . . . . . 
Santa Casa de Ilhêos, <la Bahfa. . . . . 
Santa Casa ele San to .:\maro. Bahia . _ 
Santa Casa. d<' Cannavieiras, B~hia._ 
8nta. Casa d0 Itabuna. Bahia . . . ... 
Santa Casa r!e Vali>nt;a, Bahia .. 
Banta Casa <.10 Naznreth. Rah i!! . . . . 
8anta· Casa dr, Maragogipr, Bahia .. 
Santa .Casa de> Cachoeira. Bahia . . . . . . 
Santa Casa d0 Olive1ra da. ·Ln.mpinha, Bahia. 
~anta Casa da Cidadi> de Barra. Bahia 
Santa Casa da Cidade- -de Belmont~ . . . r • • 

Instituto S. JosP:. na Bahia .. ·· ......... . 
Academia M.an00l ·vfot.orino .. Bahia . . . . . . 
Sociedade Be1ieficent.. J~uz Prot.ectora. dP 

·. Santo Amaro. Bahia . . . . . . . . . . . . 
Escola Polytechnica, n a ·Bahia . . . .... _. 
Faculdade de Djreito. na Babia . _ . . . .. . . 
Lyceu de Artes e Offfoio:' , n;;i. Bahia. . . . . 

· Collegio dos Orphã:cs S . . foaqt1im, na Bahia 
Lyce.u Sal(;'siano; na Bahfa . .. . . . ·. . . . . . 

5:000$000 
5:000$000 

. 20:000$000 

5 (000$000 

10:000$000 
2:000$000 

'l0:000$000 

2:000$000 
2:000$000 
2:900$000 
2:000$000 

2:000$000 
2:000~000 

2:000$000 

2:000$000 
~:000$00(} 

'.10 :000$000 
5 ~(}00$000 
5:000$000 

5:000$000 
5:000$000 
!"j:000$000 
2:000$000 
2 :000$000 
2:000~000 
5:000$000 
2:000$000 
5:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
5:000$000 
2:000$000 
2 '. 000$000 
2:000$000 

2:000$000 
50:000$000 
2.0·: 000$00"0 
10:000$000 

5:000$000 
5:000~000 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 24/00/2015 14:46+ Pág ina 18 de 77 

SESSÃO Enr 1 DE OUTUBRO DE 192D 

Gentró Operario, na Babi.a ...... :-. ..... . 
Escola S. _ Vicr·nte de Paula, na Bahia . . . • . . 
~\.sylo Bom Pastor, na Ball'i/1 .. ·. _ . . . . . . . . 
Collegio Santa Euphras ia. na Cidade da Barra, 

na Bahia . . . -. . . . . • : . . . . . . . . . . _ .. 
fiociedade Benefic-ente elos _ Artistas. om Ita-

buna, na Bahia ........ _ .... _ ... . 
Sociedade ProtPcto1·a dos Artistas. Bahia. . . . 
Centro de Catechesp· Pontal do Sul e Collonia 

S. José, mantidos pelo bispo de Uhéos, na 
Babia . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . 

Abrigo dos Filhos do Povo, em S. Salvador. 
-Bahia . . . . ..- . . . . . . . . . . . . . . . . -

~ociedade Beneficente dP Sant'Anna. Bahia .. 
Hospital de Caridade dr Ri.o Preto . . . . . . . . 
Santa Casa de -Misericordia de .luiz dA Fcíra . . -
Santa Casa da Cidade de Penedo .. -. _ ..... . 
Santa Casa de Cidade de S. Miguel de Campos. 

Alagóas .................... . 
Hospital de Caridade df' Viçosa, -Alagôas .. 
Gremio Beneficente dos l\fachinistas. Bania
Santa Casa de Ubcrada . . . . .·. . . . . . . · .. 
Asylo Santo 'Antonio. de Uhr.rnda .. 
J:Tospital de Barbacena .. 
Hospital de Palmyra. 
Hospital de Queluz . . . . . . . . . . . . 
Hospital de Marianna . . . . · . . . . - _ . 
Hospital -0-e Oliveira . . . . 
Hospital de Pontr Nova. . . . . . 
Hci:mital dP Enfre Rios . . . . . _ 
Hospital de Piranga ....... . 
Asylo de Orphãos de Barbasena 
Santa Casa de Abaeté . . . . . . . . 
Santa Casa de Santa Rita di: Cassia 
Santa Casa de Passos . . : . . . . . . . . . 
Santa· Casa· dr Guararn~sia . . . . . . . . 
~anta Casa de Gtiaxnp? .... ; ...... . 
Santa Casa dr- Monte Santo. Minas.. . • . . 
Santa Casa de Uherabinha . . _ . ( . . . . . . . 
Santa Casa dr S. Sebastião -do Para iso. . . 
~)ão de Sa.pto An~onie ~e B~llo Rorfzonte .. 
Santa Cas~ de P1tangu), Mmas ........ . 

'r ·"-

Santa Casa.de Ricr Novo ............. . 
Santa Casa de Lima Duarte . . . . . . . . . . 
Santa Casa de Santa Rita de .Jucutinga, Minas 
Asylo de Invalidos dP 8. Vir.ente de Paula de 

Carangola .......... -........... . 
~anta Casa «Antonfo Moreira:> de Santa -Rita 

do Sapucahy . . . • . . . . . . . . . . 
_,\svlo João Emilio. d<' .Juiz de> Fóra ... 
Casa de Caridade de_ varginha, Minas 

9 
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Casa de.: c'aridadc de Turvo, Minas .. 
Asyfo de Mendigos, de Juiz de Fóra 

. . . . ... 
Casa <ie Caridade · da Enerúzilhada de Bae- . 

pendy, Minas . . . . . . . . ~ . . . . 
Casa de . Caridade da ·cidade do Pará. Minas .. 
~ociedade de $. Vicente de Paula, dé Caxamhú 
~ocieda4e de S. Vicent.e de Pauia, de Ayu-

. rU:oca, Minas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Casa de Caridade de Sylvestre Ferraz, Minas .. 
Casa de Caridade de Santa Quiteria, Minas .. 
Casa de Caridade de Baependy . . .. . . . . . . . 
Hospital <lo Piauhy, .Minas .. . . . . . . . . . " .. · .. 
Santa Casa de S. João d'El- Rey ..... 
Santa Casa de Caxambú . . . . . . . . . . . . 
Casa de Caridade de Lavres . . . . . . . . . . 
Çasa de Caridade de Ouro Fino . .. . . · . . ; . 
Ca::a de Cal'idade <le r.armo .do Rio Claro . . 
Ca:;a de Misericordia de Sorocaba, S·. Pauto 
~\sylo de Invalidos do Pão de Sant.o Antonio. 

em Diamantino . . . . . . . . . . . . . . . · .. · . : 
Bscola da União Caixeiral de Mossoró. no Rio · 

. Grande do Norte . . . . . . . . . . . . . . • . 
'.A.sylo: de S. Joaquim do Serro, . Minas . . . . . . 
~:ollegio Providencia, de Marianna, Minas . . ; . 
<:asa de. 1\Iisericordin <la Barra do Pirahy, Es.:. 

:tado' do Rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hospital de Bomsuccesso, Minas . . . . . . . . . . 
lfospital de Caridade da Parahyba do -Sul. Es

tad() do Rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
--~asa ~~ Miser1cordia Je Rezende, Estado do 

.Rio . ·. . . . , . • . . . . . . . . . · · · · · · · . · · 
Hospital d<~ Dôres da Bôa Esperança, Minas .. 
Hospital de Formiga. Minas . . . . . . . . . . . . . . 
t·asa de Caridade de Magé .. Estado~ .do Rio . . . . 
(:asa de Mh:ericordia d<~· ~antagallo. Estado 

. do ·Rio . . . . . . . . . . . . . . . . .· . . . . .. . . 
1:asa de Caridade dP. Macahé. Estado do · Rio .. 
A:;ylo de Invalidos da Cidade· de Campinas, São 

·paulo . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . ._ . · 
2'.faternidade de Campinas: S. Paulo·:·: ; . : .. ~ .. 
Hospitaes. do Circulo Italiano Uniti . de Campi-' 
" · nas, S. P.aulo .. . ..... ... ·: ;· ·~ . . •·. " . : . · 

Casa de Misericordia . de , Victoria; Espíríto 
· · Santo . . . . .• , . . . . . . . . . . .. ·: . ·. · . ·~ . . . 

·Casa de" Misericordia de Cachoeiro .de -Itape-
miriin. Espirito Santo . . . : .··. .:. . . . . 

Santa Casa de Perdões, !\!inas . . . . ·. . . . . . 
'Maternidade do Ceará . · .. ~ . -. . : ; ~ • . . . . . . · 
Sociedade de Beneficencfa de Ttapetinjnga. São 

Paulo ............. .- .. . 
,Casa de Caridade do Serro. · . , . . . . . . . .. · .. 
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Santa Casa do l\laraul ião. . . . . . . . . . , .. 
A.sylo de Mendicidade do Maranhão . • . . 
Asylo de Misericordia. da Parahyba . . . . . . 

. Santa Casa da Capital . da Parahyba . . . . 
Santa . Casa de Areia. na Parahyba .... . . 
:'3anta Casa da A.lagôa Nova, Parahyba .... . 
Santa Casa de Arara, Parahvba . . . . . .. . 
Santa Casa de . Campina Grande, Parabyba 
Santa Casa de Pocinhos,- Parahyba. . . . . . 
Santa Casa da . cidade ·de l\fisericordía, Pa-

. l'ahyba ·. . • . •. ~ . :. . . · . • . • . . . . . . . . ... 
Orphanato D. Uribo, Parahyba... • • • • • • ~ ·· •• 
Santa caisa de Misericordia de Mhnáos ..•... 
Instituto de Protecção á. Irufancia de Natal, no 

· ·fü-0 'Grande do Norfo .· .......... . ..... . 
Instituto de Pr<rt.ecção ú. Infanda de Juiz <l-e 

· ·Fóra . . . .. . . . . . . . . . .. . . : , . . . . . . . ·. . ... 
'.:\.o Instl.tut.o <le · ·As.sistencia · á Infanc'ia do 

-Geará· . . · .. ... . · ... ...... ........ .. .. . 
·Jns~ituto da Assi·sf.cnci·a -á. Infanc.ia. <lo· Mar~- · 

· nhã-0 . . . .. ; ...... . . ..... ·. ···· ........ · 
JnsUtuto dr., Protec<_:.ãr) " AS5.istenci~ á Jnfan-

cia- do Recifo. . . . ..................... . 
Jn.;;titufo d.e Assis>f.enl_;'üt . ·~ Protecç>ão ú. Infan-

-cia;· na Pa1'ahyba do N"orte . ... ... ... .. : 
Es<'"ala p.r.0>fissi-onal F.'t'·mhiin.a ck Bello Hn-

:riz·0:nt.e ~ . . ... . .............. . ..... . 
Ext.i:-mafu do Pat.rona lo Ca.m]'}C:; S~dlt·~. d0 

P.assa Quait.ro . . .. ... ... .. ..... . . . . ~ .. 
Collt~gin dr• Ins~ruci:ão Sncund:iri<! pa1it• me

ninos . . manti'(i() -pela ürrl·~m $. Don:iini;o:-;, 
f"m pol'to nac-ionaL :8g.!ado dP (i<ir·az .... 

Hospil.a.l d;(' HalJi.r~ d<• l\fatlo Dentro. '.\tinas .. 
g-uuta G3.sa d-(} Angra dos Rei s. Estado do · Hin • 
Santa Ca-sa dr. Therezio a. · Piauhy . . . .. .. J:. 
Santa Casa de Parnahyba, Piauhy . . < .. . i:·· .. . 
·sanl:a casa d1e · Flo\·iano. Piauhy ... . · .. ' . .. .. . 
Santa Casa dC' Piêo5, Piauhy. . . .. . . · ....... . 
E·srola ·nomes.t.i~a ·ctr. Nat.al. R'.!i GJ"alnd1'> jo 

-· .-. Norte . . . . ...... : .. . · .... . · · · · · · '. · · · · · 
Santa. Ca'sa d'f'. S. ·Jo.ão: da B:arra, E~t.ado .... ôo 

Rio. .. . . . .. · ... . . : : . .. ....... .... ~ . ·. 
Ceiit.rc> -Caixeir.al do Marrin:bão . . .- .... ~- . . . : 
Ly-ceu .de Art~s ·e Officios :id.e P2rnambuco ... · 
Sant,a Casa de Alagoinhas, Bahia .... .. .- . . .. . 
Facu'ldade de Direito. Cêari ~ .. .. . ·. : .. ~ ... ; . 
Facµldade de ' '.Pliariüacia· e Od-0ntologia. Ceará 
8a·(rta · Casa . · de' Mi~rfoofdfa de ·Fortaleza. 

Cear1à _ . ; .. '.·:·: .. ..... ~:-: ....... · ... . 
Sanita Casa · de, Mise'ricordfa ·de Sobral. Ceará. 
As-3'lo de !.\fendie}dade de Fo-rtaleza; .Cear~ ... 

. .. · . 
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J\~;rlo de ~1\:lie1iados de Por.nngaba. Ci•arú. 
Disp~nsar){) .cios Pobre:< de For(.ailP.za. CJ><Ú'ú. 
Hosp1tal. Jovrno Barre.lo. :'\at.al Hin Grande 

·do NorLr . . . .. .. .. ............. .. ... . 
~anta Casa. ela. Feira dP S~nL'Anna. Bahia .. . . 
Ca!sa de .l\hser·wo-r.dia dn Vj}]a Braz !Vlinus. . . 
~an.la Casa de :\fisericol'dia de Pouso Alto. 

Mina.s . . .. · . .......... . .. .... .... .. : 
Santa Casa de Miser1cordia de Porto AlBg:re 

Rio Grande do Sui · ... .. . .. ........... : 
Hospi1lial dP. Sant.u Antonio ·de J.esus, Bahia .. 
Escola d:c S. Vic.enl.r.. de "\reia. Bahia . .. . .. .. 
.Asylo de Mendicidadr .foão Ma.ria. Xatal. ' Rio 

{'TI'ande do · Norti: . . .... . ... · .. · ... .. ... . . 
Asyln Cond" d-e Pereira ).faÍ·inh-0. Ba.hia ... . 
Rec-olhimento do~ Hurnilde=' cl f Santo AmaTo. 

Bahia. . . . ...... . . . ... . -: ........ . . . 
.A.sylo Filhos dP "\nna da Ca{;hoeira'. Bahia: . 
.A·$Yl-O No·ssa :::;enhora d(~. T ... onrdes. FPira de 

-SanL\.\nna. Bahia. . ....... .. ....... . . 
Fa:cutdade de Medir.ina. .de Guryt.iba. Paraná .. 
Hospital Coração clr• .T~:-;u-: de Guar.a:r"á. l\{jnas 
Hospital de S. Vfoent.r ·dr' Paula <lP. S. Ma-

. noel. ~ ~ina·s . . ........... ... ......... · 
Sa:nta Casa da ·cidadf' rlf' Bomfim. Bahia ... . . . 
Monte.pio cl:os Aflti:-•l.as F·PirP.n-se$, Ba·hia .... . : 
~nch~dade ..\rnanti, da fnsh·n~eão r· Trabalho. · 

.Rr!lln Hori7.f\nf.C'. Minas . . .. . .... ~ . ... 1 

::::.anta. Cu-5a clr ).fisePi(·ordia dr. $anta Rita ele 
Sn:puea hy. Minas . . .. . .. . .. ; . . . . .... . 

$a.nt.a Ca.-"'ill dri !\fü:;cricorrlfa d1' .foazf:'irD. · 
Bahia . . . . ..... ... .... .......... . -. 

Sant.a Ca:sa da nidadí- dr Campanha. l\'Iínas .. '.; 
~:a.sa. ~fo Caritlad<' tia vil la tle Paragu.assú. Mina.g 
Or·.pha.natn No&l.-;R S1>.nh1wa de Lourd1"S da Casa 

dr Caridade S . VicPrll f' d·.~ Pau'la cl.r 
Pousn A legrC'. !\Hna.s . . .............. . 

.\·sy,Jo <J.p P. . \~iePn l f• dP. Paula na capHal de 
.(.:fovaz . . • • ... ........ . .. . ......•• • . 

Assoda.ção da~ Damas de Çaridad'e - de Na1l1al. 
Ri-o Gr.and~ do Sorte . . .. . .... . . . .. .. .. . 
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Inr:.tituto de Eng:enharia d~ .Porto Ale.gre, Rio 

. Grande do Sul . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 50 :000$000 
·na verba Mo,teri.al da Secretaria da · Cama-ra, d·esta·quem

se 12 :OQO$ paT.a re.prrsenlaç:.ão d-0 ·Presíde.nf.e. 

Safa das Commis-sõe.s. 30 d:e ·seí embro -de -t 92-0 . - - Ca?'los 
tle · Cam.;pos, PI'esidente: -· Alberto .~farmi.hã_o.. Relat.or. -
Pacheco MerW..es: - Sa.rnpaio Corrêa. -- Octavw Rocha. --O.<?
car Som.·es. - Souza. Castro . ..:._ Octn.vio Ma:ngu.IJei:r((.. -~ Ce[so 
Ba11m.a.. - - Ant.on.io Garfos. -- Baltfl.o-;(w Pefreira. :__ Chu:·i?Wt J 
Braga. - C. _Y.a.rimiU.ano. 
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~- 452 - 19:20 

l'onced~1. u Francfaco Can.elfo e ontrus a coriistriicçüo ele v.ma 
est1·ado. de {en·o ent1•e os portos do Rio de -Janefro e 
Santos 

(Vide projedo ii. 515, de Hl18) 

. Em Tequerimento de i ce agosto do corrente armo, u 
SI.'.. Aldovrando ·Graça, solicita andamento para o seu pe
dido de toneessão -pam a .:.:onst.rw;ção de u~ua poule metaJlica 
entre Rio e Ni theroy. , 

Data de 1912 esse pedido de· concessão, sobre o qual fo
ram .ouvidos o .Minislerio da Guerra ê o Milüsterio da Ma-
l'inha. .. _ .. , · 

1 De accõrdo com dsas informações a Cornmissão de )~.i
. nani;;as d.eu parecer, de que foi Relator o Deputado Baltlíazal' 
. Pereira; concluindo pelo seguinte projecto: · 

A.rt. 1." E' o Governo autorizado a fazer ao Sr. Aldo
vrando Graça, ou a quem melhores \;·antagens of.fereç.a, a 
concessão- de uma ponte. ligando o Districto Federal á cidade 
de Nitheroy, sem_ favores espeeiaes-.. "e sem onus para o The
sour·o, em local que não prejudique a defesa da b~hia, as cor-

. rentes, o anc-oradouro da marinha mercante e as cvolueõcs 
da esquadra. · 

Art. ._ 2. Q Revogam-se as d ispo.:;ü;ões em contrario. 
Desse parecer pediu vista o Deputado Pereil'a Braga, que 

ainda não se pronunciou sobre n. questão. 
A Commissão df' Viacão l~. Obras Publicas é·· de pat·eccr 

que a concC>ssão pó<le ser feita nos termos formulados no 
project.o do Deputado Hulthaw1· Pr~T'l'ira. sobre o qual. ainda ~ 
não se pronun('.i~u definitivamrnle n Commissão de Finanças. 

Sala das sessões. 30 de sei crnbro <l.e 1020. - .4.laor·--Pro.to: 
Presidente. - L. Cm··rea d'ie B1·ito. 'Relator. Veiga llffranr.la. 
- Anto"râo Aaufrre. - Elpidio de :.lfesqttita. - Manoel Reis. 

1 

N'. 453 - 1920 ... 
Autoriza· a fazer a cimcessão de u.m.a P01J.te ligando o Districto 

Federal a Nitheroy ao 81'. Aldovrond.o Graça, ou quern 
melhores. vantagens off ereça 

(~iP,e '.Pr?jectO n. 516, de 1918) 

O projectô n. 232. de 1914. autoriza o Governo a con
ceC.er aos c-i.dadãos Francisco C'a11ella. Albert.o de Oliv!eira 
l\.laia, Raul Ribeiro .da Silvar ou á empreza· que organizarem, 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 24/00/2015 14:46 . Página 27 de 77 

A::-<x.u :s ÍJ.\. C.\!\LA.RA . 

o- dil'eilo de constru11·ent e <:X!JlOl'arem, sem on us va ra o 
'fhe~olll'O Sacional. uma esLrada de ferro entre as cidad e::; <Ju 
Hio de .T11m·i1·0 e. ::=-anto.:;, duranle o pra:r.o ma:x.imo de 90 
aunos. 

A e:;.~e 1)1·ojr.elo foi apr1.1 s<.•nfada uma emenda pel9 De1J~I.- . 
Laúo Joa11uim Ornrici, auJ.ori:land() o Governo a ·abdr conour
renei u para a construcção e exploração da mesma csfrac!a. 

_.\_ commi::são de Finanças. em parecer· de 23 de dezembrn 
de 1H18, Joi í'avo~avel .:to projecto e .contraria á emenda. · 

Em 2.1 de dezernbr-o de f 918 foi o projecto enviado á 
.Ccnnmissão lh~ · ·yia~ão e Obrns Publicas como ·emenda ap
s;1vyada f! ueslaeada co proje~to n. 156 e, de 1914. 

A pedido do Rciato1·, a. quem foi disLribuido, o Presi
tlente de~ta Commi:3sãu requisit0u informações do Poder 
E:x:cc.ut1 w. 

Ern officio (!e .:.:o de novembro de 1919, o Sr. .'.\iinistro· 
da. Viação . e Ob1·as J.Jublica remetteu ~1s informações presta
da:-5 pela Tnsr>cctoria J;"cJeral de Estradas e pela direcf.ori:i. 
da l~sfracla d1~ }~cri·,) Gentral do Brasil, declarando estar de 
accôrdo com J:st~s informações. · _ 

Fnpndo um· rn.pido histo1·foo das leD.Lat.ivas feitas para. 
a liga-;:.5o fenu-viaria da -cidade do Rio de Janeiro ao Es
tado de S. J.)a ulo, mostI'a o Sr : ínspector· ue Estradas que 
data dP. 1880 a primeir:i concessão, feita ao engenheiro Mor
zing,. para a eoP.slrucção e exploração da linha Rio-Angra dos 
Re5s, r.om prefrreneia para prolongar-se at.é o Estado ce 
8. Paulo. 

18\lt>, o f?,r. Feancisco Canella requereu a conce5São- ela 
·~~trada li t1or Pana Rio-Santos, com bitola de um metro. -

B;m Hn2, os Sr.::. Raul Ribeir~ da Silva, Alberto de Oli
veira Mala. e cutro~, pedfram a concessão da mesma esl.rada, 
~um bitola Lle ·im,ôO e Lracção electrica. -

Em -U:H3 o Govei·no, pelo decr.eto n. 10. 088, recouheccu 
a cuuveniencia da grande estrada · de ferro litioreana Rio
.l'ortu Algre, cüjê.L constl'·ucção não foi emprehendida. M.as u 
l!:.~l.raJa de. Feno Cént.ral uo- Brasil iniciou a construcção dn 
ramal de Ilacul'U::isá, que se póde conside:rar como a parte 
iuit;ial da gr:ande Unha Rio-Porta · .Aleg·re. 

Conclue o Sr . inspector federal de Estradas que e:slá 
r~~ouhr.dda a. necessidade da grande linha- littoreana, e. por
JanLo, da. linha B.i\)-Sanlos~ <:gora pediçia pelos varios . reque
rcnles. QUc a yr~em solicitando de1>de 1896. 
· J,embra. entretanto. a 1·:.mveniencia de . ouvir a directoria 
e.la E~t!.·ada de. Ferro Central do Brasil por ter sido construido 
pú:3ler iormente · o ramal de Maugaratíba, que parece collidir 
f:Om a parte inicial d() traçado R.io-Sant.Os. 

O '8r. director da E strada de Ferro CenU'ar do Brasil· 
i1rfohna <iue o pon.Lo J~ part.ida da coiicessão requeriéa não 
pó de $C1· mais nesta C~pilal, . porque a Central do· Brasil, 
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pelo ramal de Santa Cruz, prolonga).lo até Mangai·atiba, Ja 
occupa a estreita faixa d.e terreno, que fica livre pa.ra o es
\abeledrnenlo tl.8 uma esL1·ada de ferro entre o atlanüc::o e 
u encosta da Sena do l\:Iar·: Além disso a Central do Brasil 
já in:icíou a Cl}~strucc:ão do prolongamento do ramal de Man
garatiba a .Angra dos· Heis, cujas obras se acham actualmenle 
paralys_a.rJas, podendo ser dada a concessão a partir <ie Manga
ratiba com a condição de ser a Central indemnizada do valor 
dos trabalb.os já executados no ref erico trecho.· 

. Assim esclarecida· pelas iuformacões p_restadas pelo Po
d0r Executivo, a Commissão de Viação e Obras Publicas é 
de parecer que seja adoptado o seguinte 

PRO;JECTO 

O Cont;rr::sso :Naeional resolve:. / 
Art .. 1. º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 

aos cidadãos FraneiS<:o Canella, · Alberto <!e Oliveira Maia, 
Raul Ribeiro da Silva e Francisco da Silveira Machado, ou 
á erripreia que organizarem, o direito de construirem e ex
plorarem, sem, onus paTa o ThesouTo Nacional. uma estrada 
de ferro que, partindo de. Mangaratiba~ termine na cidade de 
Santos, observadas as seguintes condiçeõs: 

· a) os concessionarios. indemnizarão a Estrada. de Ferro 
Central do Brasil .do valor. dos trabalhos executados no tre
cho comprehendido entre Mangaratiba e Angra dos Reis; 

b) o prazo da concessão será de 60 annos; 
· . e) serão fixados os prazos de f8 mezes para. a aprcsenta

i:'.ãO de estudos <!efinitivos. de dous annos _para o inicio éffe
cti vo da construcção e de oito · annos para ·à conclusã~ dos 
trabalhos de construccão. 

Art. 2." Revogam-'.!:ie as disposiç.ões em contrario. 

Saln. da::. Commissõcs. 30- de setembro de 1920. - Alaor 
l'rnta, Presidente. - -Elpidio de Mesquita, Relatar. - L. 
Cor1·,Ja de Brito. - Pires RebeUo. Veiga Miranda. - An
tonio Agui-rre. - Manoel Rtri.s. 

_PROJECTO N. 5f6~ DE,o19f8 

(Emenda destacada. do projecto, n~ ~32, de 19!.1) 
A' Commissão de Financas foi presente 0 projecto nu

mero ~3, de 1914, e, bem assim, a· emenda substitutiva apre
sentada em 9 de outubro t;1Jtimo, pelo Sr. Deputado Joaquim .. 
Osorio. . - . . 

A Comri1issão de Finanças entende que o projecto está. 
cm condições de ser _ approvado pela Carnara, parece~do-lhe· 
rião haver necessidade de concurrencia pUblica, . tratando-sé, 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 24/06/2015 14:46- Página 32 de 77 

A:'\~AES DA CAMAR.~ 

como se trata: de autorizar o Governo a éonceder, sem onus 
·para o Thcsom·o Nacional. o direito dP, construir e explorar 
uma estrada de ferr"o entre os portos do Rio de Janeiro e ,de 
Santos, . a cidadã.os que requP-reram a concessão em outubro 
de 189.6 e em julho de 1912; nestas condições, a Commissão 
não-·aconselha a approvação da emenda substitutiva. 

Sala das Commissões, 23 de dezembro de 1918. _.Galeão 
Ca-rvalhal, Presidente. ·- Sampaio Corrêa~ Relator. - Jus
tiniano de Serpa,_-com restricções . - Balthazar Pereira. - . 
lóão Perrzetta. - ' Alberto Ma1·anhão. - Celso Bayma. - Pa.,;. 
checo Mendes. 

EME~DA AO _PROJECTO N. 232, DE 1914, A QUE S_E REFERE O 
PARECER 

Ao artigo unico - Substitua-se: 
' Art. · 1 . º Fiea o Poder Executivo autorizado a abrir con-

cu~ncia publica, mediante as ielausulas que estabeliecer, 
sem onus -para o .!fhP-$Ouro Nacional, ouvidos os Estados
Maiores do Exercito e da Marinha, -para a construccão de .. uma 
estrada de ferro entre os portos .do ·Rio de Janeiro e Santos. 

Art. 2. º Ao co.ncessionario será garantida a explo·racão 
· da estrada durante o prazo maximo de 60 annos,_ findo . <JS 
quaes dar-se-ha a reversão da' mesma e bemf eito rias, o re
spectivo material fixo e rodante para o domínio da União, 
indep.endente de qualquer indemnização. 

Art.. 3.". Na hypotll ese de haver entre os concurrerites, 
algum cujos estudos tenham. servido de base á concurrencia 
publica, e de não a haver obtido, ficará ao concessionario a 
obrigação de fodenmizar o valor desses estudos, obrigâi;;ã.o 
que será ·imposta cm clausula da eoncul'I'cncia. 

Sala das sessões, 9 de out.ubro de 1918." - Joaqv.im 
Osorio. 

PROJ'ECTO '."q, 232. DE 19U. A QUE SE H.EPEB.E O Pl>FlECER 

(Í>o or0amento da Viação) 

O -Congresso Nacional resolve: 

. Artigo unico. O Governo. eixaminando os traçados; as 
condições technic~s, as obrigações, vantagens e demais clau..:. 
sulas constante& das petiç_ões que ao Congresso dirigiram os · 
cidadãos Francisco. Canella. Alberto de Oliveira Maia. Raul 
Ribeiro .da' Silva e Francis<iô da Silveira Machado, o pr'imeiro · 
em outubro di:: 1896 e os ultimas em junbo de 1_912, ·e · ou
vindo o Estado-Maior elo Exercito e o da Marinha, fica au
torizado," mediante as clausulas e obrigações que estabelecer, 
1em. (/nus para o Thesouro NacionfJ._l, P. garantindo,_se a ._oe-
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· c\1padio <la estrada em qu~lquer tempo e sua enca,mp.a.ção e~1 
condícões vantajosas para · o GoYerno.. a conceder aquelle~ c1-
àadãous ou empreza que organizarem o direito de- construirem 
uma estrada de ferro entre as portos do Rio de Janeiro e 
Santos e de explorarem a· mesma. estrada . duranLe o prazo 
max.imo de 90 .annos, findos os quaes dar-s~ha a reversão da 
estrada. suas bemf eitorias. o respectivo rnat.erial · fixo e ro~ 
dant e para o domínio da ··União, sem ·indemnização alguma; 
révo.gadas as · <lispo·sü,;ões em . contrario. 

Salà das Ccmimissões; 21 de dezembro de 1g14·. -. Lt&
t.:'iano Perei:ra: -- Victo3· Sifocíio.. - Gustavo Richm·d. ~ 
;'\lanoel . R~is. - Sebastião ·Jt-Iasca:renlWs·~ 

~: 

O Sr. Presidente -· .Está finda a leitura do expediente •. 
_<\cl1a..:..:-e sobre a mesa wn :r·equerime~tõ · que vae ser~ lido . 
E . lido, apoiado e posto em discuss.ão o segt1:inlc~ 

REQüER!MEmTU · 

:ç. 48 

· 'R.éqúeiro que, pefo fnterinedio da Mesa, o Governo envi~ 
in fo1·miu;õe~·~ $Obre as prisões, ·. aggressões e morte de op'cra-
1·íos havidos em Pernambuco., bem como violenta [nvasão de 
ass1...H:iacõ(~.5: e jornae3 · de.sses, conlra todos os direitos e garan
tias declaradas e asseguradás na ConstJtui(Jão da Repubt.ica. 

Sala <la~ sessões. 1 d e outubro de Hl.20. -. · Jlo.ttricío de 
Ltrcercla. ·· -

Enccn~da e adiada a ~;o la<1ão ' do rrqu erime1~to 1i. -í t-:. · 
. . 

O Sr. Mauriqjo .. de L·acerda ( • ). - · Sl'. President~, recobi 
lio Reci:t'e. um teLegrarnma pelo cabo submarino, senrJo que, 
pelo Telegrapho Nac:ion~l, ·nenhuma noticin chegou a ~sta ci
o:Ja dc. sen.ão favoravel a:o governo estadual; o que·· revl!ia · qu•l 
~e exerce; neste . momento, · na estação telegraphica daquel li.: 
E_slado, a . mais,..seyera censm':<.\ sobre os grav~s factos qué, hn 
r
1
:,mc_o ou Q'Q._att'o. dlas, ·se· devem ter desenrolados .na cidade do 
. \~C.!lf ('. . • ... 

·Pelo êiespachci· que Úve a. honra de i;i:P·roduz·fr: á Gamara ... 
:~abc-se _que ·'ho.uv.e ·.u.ln choque entre· a. policia e ·os· operaríoi;, 
resultando desse· .. choque, além de ferimentos e mo-rlc, "'innu.,. 
meras pdsões <le ·trabalhadores . . E como ·se tanto não bas
la:-c;~ c. no dia s-eguinte ·ao· do choque, .'a. policia · invadfu as ··ás- : 
soc1a(}ões· op:erarias . e; brutalmente, fechou-as, - depo·is -de t~r ' . 
Pro.hjbí·ào a circulação do jorp.al _A Hora Socipl,,. jornal liber·- . 
tuno, daquclla cidade.. . .. _. · · · · :. 

e. -vot. 1x - 2 
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· Sr. Presidentê, o app~llo que · me fazem /os operários de . 
Pernambuco, coincide com o que rec~bi da ·F.ederacão dos Tra .... 
balbadores do Rio de Janeiro, que ~ontradita solemnem.ente · 
a me·ntira .ofricial que o Sr. chefie de Policia não_.se desdour~ · 
de subscrever com o seu respeitavel nome· nas folthas ·da Ca-. 
pital. · · . . -· 
. . 1fo propria· <lata em que o S~ .. ch~fe de P.ohcia declarava 
não ter como uma homenag.em ep1tac1sta -aos soberanos . bel
,s~s, prendido OJffirarios, -~ · sim, p.unguistas, . bate~o_res ·de car
·te1ras e desordeiros, vadios contuma_zes, · repr~uz1, em nome 
da Federacão dcs .Tr.abalhadores do Rio d.e Janeiro, nada menos 
de uma trintena <le nomes. suas profissões, residencias e na..:. ·· 
cionalidades de ·O·perarios ·reclusos, havia mais de_ oito dias 
nas cadeias publicas do Governo r.epublioano. · 

O Sr. chefe de Policia soltou uns e mandou recolher á 
custodia, outros. · . . . . .. 1 

. Diz· qué. assim procedeu para evitár Çlesol'den.5 na.s ruas, 
esquecidó ·d~ que; prendendo por esta fórma operarios, sem 
culpa e sem· a menor prová. de que estejam mancommunad'OS 
para pertubar .a ordem p·ublica, ex.erc·e um acto de provocação 

' insolita, suggerindo ·aos trapalhadores resistencia .nq, campo 
da-forca,. aos golpes de força, que. são os unicos que o Govê#lo 
lhes dá a conhecer como relações ent.re ~sse mesmo :Gov.ociío 
e os op·erarios brasileiros. ' 

Não tenho duvida de que, terminadas as i'est-as, as J#'l,lsi~ 
catas, as flõres e as luminarias,. a>P'agando-se umas e émur- · 
checen<lo-sc oulrasr vas~os . os are~ dos perfumes da ~estanca_, . 
nossas magestades nac1onaes- terao ·abreviado . enormemente 
o choque fatal que se dará entre as correntes sociaes . e· a · 
ignorancia · of ficial sobre a existencia' desse protilema- em . : 
no·sso organismo patrio. · ·· ' 

Os episodios .de Pernambuco são, entretanto, ainda mais· 
' . graves do que á primeira vista se. poderia demonstrar .. como 
· simples episodio da lq.ta social. . . · 

Ao lado dCi Governador, .. salientam os .. despachos desses 
o-vera.rios, . ~xi~tc un1a forc:a partic-ular guiada pelos .capita- ~ 
1istas Pc-ssôas, de Queiroz, amigos ·do · peito, ' ·parentes, consa
guineos do Sr. Pres.idonte -da Republica, ('.Ujas violenciàs· e 
cujo atrahiliarjsmo sérao Calvez os · unicos responsaveis dos 
succ.c-•ssos de HeC\ife. . ·· 

· Até agora, S-r. Pre.sidenJ,e, os operari.os · tinhain a prisão 
e a chibata; agora Já teeni fusil. Vamos progredindo -espan
tosªmenle no raminho . das represa lias. No dia em que · elles, 
coi:n o dor~o 1ltall'tantado dos castigos .. e dos vexames de . no~ 
sas· cadeias, -c-01p o .corpo 'a.inda ·recurvo de nossas s'plitárias e 
prisões_, r,ellulares. sah.irem á ru~ ·~ra respondoc .áos ·golpes 
de fuzil, com outros gqlpes de fuz1.I , naturalmente serã-0 ·OS 
gr.andes criminosos. Entretanto, ·quem quer que pesquize a 
·responsabilidade e .determinismo de seuB à.elos, verá que- a 
responsabilidade . e a determinacãó de. . semelhante attitride 
ter-á 'Úa:·bidc;i ·unica e . e.:-cc1usivamente ao Governo~ctual i no. 
,Q~v~f~9. actúa! -ª P.~s.$ô~. d~ S!:~t. P~sjd~.µt~ d~ ~epu:QI.ic~ .. . , . 
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Sr. · Presid.;nt.e, · o Sr . . Epitacio Pessôa continua:. na· se
menteira. de ventos.;. O .seu Governo, talvez o mais impo
pular que ha de ainda con)J.ec-er a Rep.ub~ica, corrupto, es
.oanjador, desorientado,, pessoal e despqtino ; c·orrupto :. quanto 
fai trabsacçõ~s com. os jornaes,_ Gomo com o Jm·nal' do Com
me1·cio, afa8tando das suas col umnas a _palavra revisionista de 
J1uy Barbosa; para sl,lbornar as varias -o[tic'ia.es, que · são ju....:. 
,juriosas ao Senado, á C&mara, aõ Su·premo Tribunal e a ou-
tros pO'Cleres da Republica : . 

. corrupto_: quando entrega a um ~)lligo _e co_mpadr~ -~ Sr. 
Jose Maranha-o, a .ror-retagem _de -navios, nao so no porto da 
R~ublica onde clle póde exercer a sua acttvidade de corrc
ctór, mas em todos OS ·OULros onde reol.ama, corno · .de ~Jeno 
direilo1 .que lhe attribuarn essa corretagem, . porque a.::isim foi 
nomeado por S. ·Ex. o magnauimo seu.compadre. · 
. Corrupto: quanda distrihue os ·1ii..~heiro::- dó: credilo i1H-

·mif.ad9'; e é preciso · que, antes · que o -rei vire- as co~ta5, .se 
levan:te a sua cor8a; para,. debalxo d :~lla. $·e· salientq.rem ·esses 
r.l!gc~:oi:;, c.om·) n::: . festa veneziana q:.l"ü--ãrría:rhã ·admirar8. -a 
càpilal, ·e em 1111.~ o Si:-. - Presidente -da •)et •1t-lica esbtanj:i 2iJ,' 
eoritds com . syenari-0s,' entregindo .110 conLos -aos scenographos 
e ~os grupos· 2.oJ.l'!'.divide o rest:ante ·com -~ val'ios cavalheiros 

~ Que- não deram~iquer nma pincelada em todos aquelles qua
·:'dl·os, e são ~apenas filantes· .gas verJ;>as sobrantes desse cradifo 
iHimitado . · · 

. Corrupto: quando neg.ocía com o Estado do Amazonas 
uma ~andidatura de um · politico . mui~o chegado ·ás suas vis
tas JJartídarias,. .sob a promessa. de um emprestimo a esse Es
tado: ·reputado insolvavel, sabidó, como é, .que, advoga-do que 
foi o .Presidente da Re.publica desse mesmo Estado, dellc re
cebeu, em ,pa.gamento de honorarios, apólices cujo valor no
minal se ·havia depreciado á.. _quarta parte, ·receib:endo, por-

.. tanto, pelo contracto :de honorari'os. o quadruplo~.das apolices, 
que. deviam Ler-lhe tocado como -retribuição dos seus servicos. 
· E ~uma vez ·ajtistàdo e55e emprestimo, e concertada a in
ter-,~enção , federal no sentido. de garantir a. finança nmazoncse, 
o Sr. EpifarJO Pessoa.,. ·advogado, terá qu~di:uplic~do~ .os sc,us 
bonoraríos de · 100 -contos) valor nQminal do ·seu conLraeto, a. 

· 400 . contos, porque as apoli~es terão então. ascen<lido ~o par. 
. Esta ... trafkancia do uni e a Presidente. de quem se ,µóide 

diz,er no B.rasil . que. em leigar de só· dar negocios· aos s~us 
.. apaniguados, ·c;:s. :realiza =ene · proprio, na de salientar, para 
vergonha nossa, o actual quadrienaio como· o do. assolto e <la· 

· gazüa. · .· ~~ · . · · ,.. .. . · . · 
' • ... " . i ' . . . • / • . .., . • . • . 

Em. resposta, 'o Sr. Presidente .da .R:epublwa ·persiste . nos 
{·ontrar.tos ·-clandestinos, , refêrentes á e:-cport.áÇ.ao· do. ··asSHCélr, 
em _que se'q · sou:rinho Pessôa· de Queiroz. ê · tiµia das fi~1ras 
ruagtas,~, (!OIP aiguns. Deputados. . . . · · · · 

O· Sa. ~<\NoEL- Fui.oEN~.:ao:- :::-. Isso é muito ·grave. V.. Ex~. 
·P,I'.e~isa ~ro:var~..: . · · · · . · · . _ . . . · 
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, o ·Sr.. Juu.n.ibn. oi-~ Lr\crno...\ - Estou aco'st.umado a está 
pbrases. -desdG. que 'li Os MfXiAzs de Ei;a de Queiroz. 
· · Os , negocios, porém, Sr. Presidente, se toi.:nam escan
dalosos é quando, nas c.ontas .do collar. tom que s_e prese.n~ 
teia urna das figuras rnais dfaíincta:; ~ l'8SP-e1tave1s ~do pa
lacío. se rlescont.am os dias a~ . restricção á e-xportacao e ac 

··livre' commercio de mercadorias qµc estão· acaml1arcadas pl'.\ln 
. ~.\ssücia<>.ão Commercfal do Rio de Janeiro. . · . . · . . 
· Sr .~ Pre~idente, este quadríennío não ha de. terminar s_~n~ 
alie sobre estas mesas se estenda o tadaver de sua r.eputaçao. 
dm~idamente est.ud'ãdo, devidamente ef(plorac:ro. pelo bist~tii 
da nossa critica. .. . · . · · 

Que me importa. que o Sr. Presidente· da Repubbca~ nos 
ar.rõt.os de sua prepotencia. annuncie; -como hoje, qu~ vaP
exone:i:·ar ~todo~ o~ agentes de Correio de_.meu mnnicipío, para 
que o· meu <tdv.e-rsarfo~ ~hefe de uma ·minoria contumaz na 
capangag'em,:· durant.e a:c; · eleições,. possa. fise.alizar as a.ctas e 
transmíttH-:-as an Congresso? · . . . . . 

. Que mP. ímpgrta ... que <J Sr. Presidente qa R~ublica nrn 
vença em . uma eleição por processos deshoneslps~ quando eu 
r,ou ·o grito ... contra a sua dcshonestídadP,, não -s6 .eleitoral 
como ·mesmo administrativa? · · · 

O SR. PRESIDE~TE - Peço licença ·ao · nobre Depuladó 
pwa ler -o '§ 3º do art. 27 4 do· Regimento . . E' 'o seguinte: . · . 

. «Nenhum Deputado poderá sé referir a collega. ar/ 
Sc~nado, ou a aualquer·, de seus .membros. e. de:; . un-\i 
modo geral, a ·qua1quei' representante do .. poder. pu-
. blico, em rnrma injuriosa ou descortez. » .. · ~ -· 

' {) SR. ·l\fai.nuc10 DE I.ACERDA - Perdão! .Eu· refer i cri.Ie, no 
m~u munieipio~ o Sr. Presiden\e da Republica está' de.libera.do 
.a cxohe1•ar DS agentes úo Correio, para, com essa attitude. 
facj.litar . a transmissão de acL-as· falsas êontra a minha elei-

. (~ão, e -declarei qu~ o adversario com que· eu contava. foi sem"' · 
·1}l'e um . manipulador contumaz . de actas .falsas. Deahte <lo , 
1;1rop~io _$r. Alaor Prata~ _ qu~ ágora me encara, · elle: conf es
SOil:; certa vez, a falsifíc-aoão de eleições, dias antes: do pleito. 
cm ·rno~. valendo-se, jm;tamente de agentes · 1io -Correio. seus 
a.paniguadqs . Portanto, é a mesma mano\bra que se· quer 
Jazer agora,~ Foi .a· isso que me refcrL dizen'do que, iÜ e.ram 
'':3Ses os ·. processos ·hopestos;· de republican'izar a Republica, · 
cu não me espantava! porque -íguaes processos estavam . sendo . 
applíoadps . á regenração adtiünístrativa do paiz. C~pr.ehendc· · 
V_. Ex. que, nesse terreno, a sua observação deixa- de ter ob
jectivo. ·. · · .· . . . · . - · -· ·, < , 

· Si . a '.m.inha~criticá não se . póde . fazer nesse sentid'o. então 
f;U pediria ·a V> Ex .. que me traca~se og limites' <l:enfro dós 
tJU'a~s esta ·tribuna aíilda é livre para cada um <Ie· nós.:. , . . 

. Sr. 1.Presiden~~.· o.· Sr. · Pres1d~nte da , Republica. está -en~ 
ganado! O: ~r •. · Ep1ac1~ .Pess<m está muito enganado! .A sua 

' ;; . _,. -=--· . . ' • ~ . 
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hostilidadP. partida de motivos subalternos e condcmnaveis. 
ú minha ·indh·idnalidadc. não nasceu da nossa discrepancin. 
Pm mal.cria socj:'1l: dnla do dia cm que. após inut.eia. e insl?'n
sivris reclama,:~'8 d0 minha parte~ átravez d'e Deputados, · 
seus inlimo~. par-n 1·et.irur da ordem do dia o projccto que\ 
fayorceia o marc>chal sru irmão, eu me vi obrigado, pela sua 
insistcncia em nãn r1~t.i1·n.r' pgse. projeeto, a critiCal-Q desta 
mc>sma trihuna. Ninguem o fez a ·seu maior pezar do que eu. 
Yelho respeitador· do marechal Pes:soa. amigo inlimo de pes
Ma::; commi~o eons::ing-uineas;. obrigado a ser resp.citado.r do 
Pr~esidf'nte PP~soa. amigo .e collega de meu progeriilór, no 
Supremo TrjJmual Federal, não foi sem grande esfo1·i::o. so.bre 
mim mosml). que fiz a·· criticn. relativa úquelle projecto: 
Desde enUio, no men municipio, a aUitude do Sr. P"esídentc 
ela Repnhl ica foi d!.! um simples· galopim el~itoral contra o 
seu advcrsario. De~d'r. então. a serenidade de -minha. critica. 
<'ntretanto, nunrn 1 il'uu o. SJ~. Epitacio Pess~a,: Presidente da 
Republicrt. do rrcr~ssn d" sua· vida privada1 da intimidade d(• 
sua· muilo re~1wil.awl pessoa particular. para analysal-o e 
::i.ggredil-:-o. Enfrrtan!.o, são os enviados do· Sr. Presidente da 

-·Republica. r'· u .sf'u jornal. o Correio da Manhã, que, esquecido 
de- YC'lhas Jiguc:cif'~. não s(i de estima, mas de solidariedad'e. 
quando o ::;eu rrductor era arrastado~ doente e ferido pelo 
eauctilhi~mo dí' C'ntão, "m pleno. estad-0 de sitio, encontrou no 
meu e01•açfin f' ·1111 minha voz o .protesto eterno que sempre 
levanto µela 1 jlJpl•dade .de 1'ensa.m~ntio, p'~la seg;urança ~Ci 
meus conl'iduclãoil; 1í o C01·reio- da Manhã, (Iue recolhe cm 
sµàs r.o!u11rnn~ um «a pedigo» infame e calumnioso ao m!'i'mn 
1 empo :'1 minl1u fll~s~;oa, á minha honra privada. Ao Sr. P1'-é
:::ldcntr dn fil'pt1hli1~ri. o cmpreznrio da campanha e da íliffa
mádio Pl<'iloi·1d 1wln. imprensa, não retrib\,lirei nesse terreno. . 
Sf\Ja o Sr. Epil neio Pessóa o primeiro dos ·homens, n·a opi
nião cios ~1't1~ Cl'll'J'rligionarios, on o, ultimo para' seus ad-/ 
y0r:::ario~. 1·omo pura mim é o .'Sr. Prestdente .da Republica. 
a qi.::em c·1•Hico. miío grado os seus processos, sem imital-0. 

Si hoje ·fui arrastado a denµnciar factos referentes á 
fae!lidade no 1 ocrmte a dinheiros nacionaes~ uma vez S. M. n 
rei· dos belgas, voltando as cõ"stas· aQ nosso ... paiZ, t.eremos. df' 

., nnalysal-os drvid1mwnte. · ... · 
. Sr. Prr~~idr•uü\ ahi eslá a situação dentro da qual o Sr. 

Epitacio Pe~süa 111)~ convida. a. abandonar o_ campo. da crüica. 
impessoal para cxamina.1-o. in.t!ividualmente.. . 

. :\'ão preci~o diSl1), não necessito de 'analysar o Presidente· 
da.. 1lepublica parLiculai·mente; não m'o permittiria o Rcgi
m~nto e~ acima· do llegimcnto, a rninha. educa.ção . . 

- Que o .. Sr: Presidente· da Republica, pelos seus salaria-. 
11o:::. eontinue a me atassalhar a honra .pesscal, certo de que: 
na minha vida ·poderá talvez encontrar descuidos da moei...: 
dade,- Jt'ünais·. um cfiléulo cá· ·mor.idad~; poderá encontrar tal
vez. faêtos~ ~.que se art"iculem~ de,p_ôssiveis exaggéros da inex-
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f Priencia, nunea qualquer contubernio, eombinagão, algum~ 
que me pos$a humilhar no confronto com S. Ex .. 

São estas a:: palavr~s d(~ desabafÕ que não podia mais 
conter. Deante, todavia, das ídéas sociaes que. o Sr. Presi
dente da HepulJlka me attribue, que. tenho sido eu ? E' :pre
ciso que de uma vez por todas ·nos definamos. Neste proprio 
momento, sou ü al •/o pr-edHeeto éos anarchü:tas que me ac
cusam de su~tentar um programma derrotista,· de suas idéas 
revolucionarias. São elfos que me interpellam, que me apon- . 
tam c01nr> alg-nem que se vale de uma idolatria ephemera do ~ 
operarütdo para organizar .essê mesmo ·operariado, como for.ca · 
0.r. r.ollabora<.;:1.o e de inlcrven<:ão. mas a0 mesmo tempo de 
paz e eQnfra ternidade eom o~ outros elementos da soei eda~r~ 
brasileir-a. · 

Pois brm. é neste instante que o Sr. Presidente da Re
publica ~e· esquece de que os problemas estão orientados por 
esta bi fureação - de um lado os que desejam destruir toda 
n. organização existente o dí:l out.rwos colláboraciorristas, plei
teanrio a fm·mrH;ão de nm organismo, a creacão ce ,jornaes, 
a aberlura de todas as tribunas, á p:).lavra· fallada ou escripta, 
para pré;:ir uma organizaoão operaria que: fie li}Jert~ . dos 
methódo~ cé importação-estrangeirà e que se coaduna, não só 
<:on:i os elementos autoc.htones· nos$OS, nacionaes, como com 
·as proprias aspirações brasileiras. E é este *alto dt:JVer que 
·estou r.umprindo, com ris-co da minha popularída,de, 1com 
ri::.co da minha carreira, com risco da minha propria viéa, 
proclamando que o problema op~ario bra.sil~iro. embora .. 
r:as linhas gcrars, quanto ao seu aspecto- moral. seja o pro-. 

. b~enm cosrnnpolita ' ~ universal, 1 tem, conio problema social", 
de se morpholo~íar, sr:gundo o· meio, dr, tomar, de accôrdo, 
t.om 'as adherP-ncias ou ndhe~ões feitas a fórma de adaptação 
nacional 011~ lhe imponham as influencias mesologfoas. 

O ~r. Prnsidcnte da Republica, com a sua attitude, as-
. sum~ 4 rcsponsabilidadf' se~inte: a co:itinuarem as priSÕf's, 
a se manter o rcr;imen de repressão de ta~s elem~ntos. o- pro
gramma de collaboracão terá fraca~sndo, e nós outr-0s teremos 
de cruzar os braço!=;. dand10 a palavra ao anarchismo simples 
e ao -terrorismo pratico; para .que resolvam díre.ctamente o . 
conflict.o entr~ as bayonetas da força publica, - ao mando do. 
Governo, e a dynamite de que elles fa~am uso. · 
- Esr.olha o Sr. Epitaeio: ou suspenda os seus rigores, ou 
continue ne.lles, certo de que, nesta ultima hypotbcse, teremos 
de retirar a. 110~sa palavra, 0 nO'sso ·conselho, ·a riossa inter
wmção, já ~ntã-0 baldados,, para que os. operarios brasileiros 
não sejam ~acrificados .em sua liberdade, em sua vida, e c-0m 
P,Jles sacrificada t.ambem a essencia do proble~a que os .in-
teressa.. · 

!\!ais ainda :. em taL mome.nto teremos de formar com os 
extrem~stas, ~OJlY~Pcidos de que i:;ow.e?te a yiolenci~ e· .ll 
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:rerca podem conquistar terrenos; nesse Govcroo ·que, pela vio ... 
lencia e pela força, quer discutir com o operariado brasi-
leiro. .· ~ . 

Nestas· condições, n presença dos seus parentes nos sue
cessos do Recife não é só condemnacfa - é vergonhosa! Pa
rece incrível que exista um Governo estadual. que se.ia sug
gestionado e árrastado ao assassínio e prisão de .operario~ --ao 
assalto a seus jornaes e ao ence.rram-ento de suas ...associações 
porque dous o,u tres parente,s do. Sr. Presidente da He.publiea 
são alli capitaHstas, arambarcaclores e emprezarios. dB opi- · 
nião publica, ma.is ou menos falsifícad.~, nos seus orgãós de 
imprensa.: . . · · · 

Tenho assim prot.est.ad'o · -contra os acontecimentos do Re
cff e, contra as prisões eff ectuadas no Rio de Janeiro . 

Qu-anto ao que a m im propriamente se refçrc-, prosig-a o 
Sr. Ep'itado. Pessôa. . · 

A mim hãó me amedronta. a mim . não me· intimida . 
/ S. Ex. grilou tanto Nn1tra · o ,Marechal Floriano ! Pois 
bem, sempre. é :rpelhor para este ·qúe perante ·a Historia se . 
possa diz,er que 0 seu perseguidor foi . o aposentado· Epitacio 
Pessôa, que, indebitarriente e contra seotenças do Tr ibunal. 
accurpula dinheiro's ,publicos, e que o "opj ecto de todos estes 
utaques foi o pobretão :Marechal Floriano,. tiue apenas accomn
la glorias na sua. estatúa do Rio · de Janeiro. <,}f·u.ito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Estacio Coimbra· (movimento qeral de attençãoT 
- Sr. Presidente, relevem-me V_ Ex. e a Cama;ra que lhes" 
solicite a attenção para o .: e1ame~ de as.sumpt,o · d~ ordem tcv 
çhnica e jurídica, .·que diz . respeito a interesses ~rmanent~.::--.
do paiz. J"á é tempo de iniciar· a orga.niZacão do cadastro df: 
propriedade . territorial no Brasil e visto tão alto escopü ar.: -
:sujeitar á . apreciação dos meus ·pares um proj-ecto- de lei so~ 
bre a m.ateria. Trabalho cómple~o . e difficil, de _.-conf eccã·,.,.:• 
hmta . e cheia .de estorvos, ., penso só poderá-.ser elaborado , e:. 
terminado- pela accão· conjuncta dos Govermos da União ·e dos; 
Estados .. ·Consultando a Constituiçãó Federal nenhuma <:!Is 
posição cx:pressa. ahi encont.ra~ós, 'que possa ínip edil- .a, . (' . 
por paridade se deverá coú.c1uir · da pr-escripç.ão do § 2º d0 
se-q. art. 28, cjue, si á União -compete _proceder ao recP,nsea·: 
mento decenal da populac.ão nada obsta que o Governo Fe
de~al por- si. ou . de accôrdo. · com os Gpvernos dos Ei:;tado~. 
rt·.alize o een!;o forri:torial ~m toda a Nacão. Tranquillo d~ 
indubifavel coostitucionalidade da formula. quei~ offêreco; . 
convido os que me dão · a honra de" oüvir a .volver comroigc: 
os othos para o passado; . onde. vamõs encontrar o censo ter-· 
ritorial na majs remota antiguidad<i. . · . 

De todas ·as riquezas u t ilizaveis a mais antiga e certa_ 
foi sempre a riqueza. immovel, e a . modalidade tributa.ria. 
qtie sobre ella Tepol,lsa, <p.as.ce~ a Qonstiti.iiç~o ·tlas $oci.e<i~'Cl~s 
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_ptjmitivas. Jiá então ·se reconheciã essencial para o lant:;a .. 
mento e r epartição <lo · imP-Osio -0o·nhecer a ;natureza ê exten
sfio da~ propriedades, e avaliar-lhes as .rendas. N~ _Asi~ .Me
n"o1· e no Egypto servia o cada_stro ató :para ver~f1~ai;.~t? c!a 
pr·op'riedade, -emquanto na Gr-ec.iu. e -em Roma ex1sf..la org-a
n.:izaçfio semelhante estabeleeida com auxilio ·das declarações 
<los cidadãos. · 

No censo territorial dos Romanos era preciso declara;:
ª · extensão dns terras. a natureza. e qualidade das curtura.3 
os nome-s. dos pro-prietarios e dos ·col'9·Iios, : e tudo se faz.ia sob 
;t vigifancia 'de· um funccionario, que podia soccorrer-se cm 
raso.;:; de <lwvida de um agrimensor :para fazer o levanta
mento da .. .planta dos bencs lWigfosos. Na Gallia a pre>priedade 
:i mmov~I estava pelas decla.rações dos :pr01>riet-ar .íos tambem 
submeltida _- a uma dupla cpntribuição .em dinh~iro e natu
reza. Mais· larde, na Edade Média, pelo enfra.queeimentó .:fa 
autoridad-e: real. falhas dos livr.os eaidasliraes, -~mbsU1:uiu-s.-e 
t)- trabalho inic-ia<lo por- desc=ripcões -detalhadas - dos · v-ar10s 
do.minios, e era assim que os conventos e abbadias logravam 
.perce.bcr a8- rendas das suas ·ter~as e 0ult'.l!'aS. Coro a . . Epadn 
!\f(){lema uma ~ais · nítida Do.prehensão · df1 unifo~mi'tladc ~ 
l'eparti<.;ão equitativ·a dos · tributos fez r esurgfrem os J i:vro~ 
f.udastra.w=: · baseados nas dec.la.rações dós - proprietarios. e -~6 
na hypú1 .. · ~ cse ele contestação do direito se recorria ú demnr-
c: ac.ão (i::...::, terras. · · . ·· · 

P.oi na Franea. que em 178-9 ·melhor .se definiu ·o projeclo 
d{: organização de . um cada.-stro.. D~vergencia.s sc> · sus_citaram 
~Jb:ro o sys toma a. SP.guír · bavendo .pal'tidaríos do cadast.ro 
çnr mu:.:sa de ctl!·t-trra, que> foi ldgo abandonado pa'i:·a dar 10-. 
i_Pnr. ao ;'.nda,;;Lro parcelfa.d() ·\ Es~e . system~ tumbem cxperi, 
menlou fortes embates, e uma i e1 posterior ehe.gou a pre-. 
~cr~y~r <1ue o cadastro aj:)enas propo;rcionaria. em cadn com
mtinn a base individual · para r epartição da con{.ri.buição t.e::-
rif:orial. E deste modo o cadastro deixava <leo .·ser obra ao 
'Estado para ser do âe.pàrtamenfo, embora continuas~ o Es
tado a (:.oncorrer para ella -com . um grósso auxmo pecunia:r~o. 
Sobrevein a lei de ·7 de agost9--de 1850, que .a.lte.róu a lei an
terior p ela neces-sida-de· d.e á:Ltender á trans.formação ince:>
~antc 'das condições economiC:as das varias :regiões, e. mais : dr 
quaJ.ro. decadaS. se -escoaram até a conclusão da grande · obra,' 
que cust.ou e erca de :150 ·milhões de , francos . Em qua·si to
<las ª=-7 nacõe.s eivil izadas. na Suissa. na Hespanha · e na Alle
rr:an ha . . e~iste-m estudos organizados para ·le.vantamento dr•
,fi~iti':'.o c,10 ca?~slro. Na. Austia~Hungria a · extens·ão· <lç.s pr,0-
pr1cd1:1des ~.ac11ilou as o;p·eraçõ.es, e na Russfo. · eHas foram 
a:rol~1das pelos proprietaríos como um b"eneficfo publ ico. !':n. 
Belgicn e na Holfancfa. os plãnós cadast-r'aes· cont.e.em ·a con
f~guração · das propricdndes com os-- aceiden.te.s: do.~ tE'rrenós 
ô:' out ros detahes . . ê se dif.ferenças se verificam is to não im
JJ_N:le a._ ~ua in-$ç'1'ip~_ão _nos registros c.o.rn · todas as · consef]u en
r1a ::;: .:.\n fng1aterra, ·pela extensão das propricc1adeg~ l' sua 
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concentração, pois que alli vigor.a, ·impedindo o parcelln
ruento dos immoveis, a ampla liberdade de ·testar so se re
Fístra o p.erimet.ro do terri·torio de cada commun.a. · 

Charles Gide _assim :se exprime: «é o rcgimen successorul, 
que mantém· e amplia a grande propriedade. Não sü o direito 
de primogenitura impede· a. divisão da propriedade entre os 
:filhos, mas sobretudo as· substituições feitas pelo·s pae.:-; em 
provel;o dos herdeiros futuros ferem os dominios· d~. uma yer
{Jad'eit'r~ inalienabilidade, que se renova sem cessair, de sorte 
que ~e ehega a este duplo resultado; que de uma pari.e ex"'"' 
e lue: i maioria dos cidadãos d~ prop.riedade territorial,. e ela 
outra colloca os privilegiados, que as pos.suem; na impossibi
Hda,de ele d_elias dtMórem, reduzidos· á condição de ·simples 
usufrutuurios» . 

. IJ;i analyse such1ta do que existre nos demais Pa.izes- passo 
ao ex<ime do que . entre nós· occorre, e com pezar o declaro, 
appellando para o testemunho de todos os collegas, que me 
cercam. cru::> o roais sombrio cháos sUbverte em todos os· -Es
tados ·nos seus f_undamentos a •nossa propriedade, immove1. 
Alé ê1 proclamação · do novo regímen só .dotrs institutos de ·pu
blicidade da propriedade tf;!rritorial vigoravam entre nós-: .o 
re.gi~tro dn.s· hy-polhecas e a transcripção 'dos contra.e.tos de 
trans.fo.mncia : de prop!ried~de irumovel, importando ambos 
em ·uma garantia effectiva contr .. , terceiros. Foi - · ~~a.nfo da 
inf ~rioridadP, C.TCSCente da riqueza "imm.ol:)iliaria ' Ue uma . 
nova r}oncep0ão do seu papel . cconomico na vida útts N°!lçõe.=; 
determ5nou a acertada iniciativa do' Governo Provi'sorio da 
P.~pub1icu., que sob a insp:iraQã;o do genio de Ruy,Barbosa. pro-

·. eurou ~:.uaptn.'l" ao Brasil, pela .expedição do decreto de 3i. de 
·rrin.io . rle 1890, o· systen1a australiano de -publicidade da pro- · 
prieclnde iriimovei-. que to1nou no mundo o nome de seu P.n1i- . 
ncnt.e funélador, o Deputado( Roberto Torrens.' Eroprehendía 
t:' Gov<~rno Provisorio ~<estabelecer um systema cfficaz de pu..: 
hlicidai:!e immobiliaria, e' commercializar a - cjrculação dos . 
titulo.:;. ~.·elativü'~ ao dominio.~ohre a terra. 

~a ·luminosa ..e erudita exposição de motivos. que o então 
:rfjnistro aa Faz("nda · aprel:3en1:ou a.o generalíssimo Deodoro, 
pondera o g'rand" bra,sifoiro: «0 ideal dos er.onon:istas e ju-
1'isconsn 1tos ·seria no_,dlzer d& um publicista italiano: «consti
; uir. regist:ros publicas. '.mde fosse ·facil e expedita a -Oemons
l.ração ,;n:~ propriedade :territorial,. bem como a investigação dos 
direiLos reaes tncidentcs á propriedade immov~l. e reunir 
f·m Un! SÓ O'S va:rios institutos de publicidade existente:::, ca
<lasf.ro, : 1.'cg·ist11·0, hypotheca e t.ratnscripção. Só. por esse n.·cio 
!-e logr·aria c.onsLit~fr uma e-spe'cie de. estado civil <las pes~oas. 
e um bom systema , de ·mobilização da propriedade estavel. 
~orn 1.. qual baldado ser:i esperar ·a- organizaoão perfeita 'do 
l'reditci · territorial». . · . 
· · E continuava: «a· esta aspfr~ão não respondem os msti-

tnl'9'"· <lH publicídadf.'i vig·entes na Europa. -Estava lI'eservado á 
ma1s:. m-:ivu .das: civili.zaçõe·s eoloniaes, á. aust~aliana, 't~azer ·ao 
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:rr,un<lo .a. solu({ãO 'deste problema embaraçado no Velho · Con'-' 
Unent~ pelo . contraste entre as preoccupações formalísticas 
dos jur-isconsultos no tor:::mte á concepção da propriedade 
~mmovel ~ á funcção eeonnmica. que essa especie d~ proprie
dade., r:mulaindo com a riqueza im.mobiliaria, terr.; qu.e. desem
penhal' mn . nosso tempo, funcção nov~ que a tránsforma, que 
a mu!tipJir.a, oue a deiriocratíza. abrindo-lhe vastos horn:on
tE>~. ala:r~ando-lhe a e-sphera de · beneficiú's, pondo-a· em r.'Jn
tacto dh'f:'.cJo ·e continuo com a evolução accl!Jlerada e ínce-s- · 
~ante das sociedade-s modf!rnas~. _ · . 

Esta perspeclíva de tão.,, saudaveis resultados se, conver
teu no longo Pe.r'ioao .de trinta annos, que tantos decorrem da 
!Jublicac:ffo ad lei até ·hoje, em· uma cl"Uel decepção ·pela in
l'~~1~quib1lidatfo, a que se víu sentenciada a brilhante rcforrna 
de cuja cxecuçã9 fecundas vantagens teriam resultàdo ã -com
munhão-brasileira. 1\las a lei trazia no seu bojo o vírus a. cuja 
aci;.:ão malefica ·devia succumbir. Inutilizou-a a disp<>siÇão do 
seu a.rt. -1 '\ que decla.rava facultativo o registro. Mais ·uma 
vez se demonstra que ao transplantar .para o nosso pa.iz -um 

. jnstituto estranho devíamos tel-o submetti<lo a.o crysol .das 
nossas condf<:õ<>s (le meio ~ cultura. Na Inglaterra objectou
se contra a praticabfüdáde 110 sjst~ma. que o . seu e~ito na· 
Australia. a.s~r.nl!tra- na ausencia ·ae duvidas sobre os titufos 
da propriedadP em rrgíões, onde a terra passára recentement~ 
das mãos d.a ·Corôa pa~a as dos colonos após cu~dadosas de
marcacões ofJiciaes. A advertencia não influiu então no ani- · 

. ·mo dos arautos da rr.forma. c1Jja .t.ranspiantação foi·. f~ita ria 
csperanca de tuna a~limatal;ão que i"Q.felizmente trinta. annos 
de e:çi::;leneia da lei não· eonsentfrali't Sem pretender som
l)rear oê-wngf! siquer a excellenc.ia do systema Torrens sou 
;pressuroso em proclamar as virtudes inestimaveis de sua ap
plica<,::ã() quanto a matticu1la dos immpveis, á Siua. transferen
cfa, e á constituição dos direitos reaes. . . · 

-Mas minguava-lhe a hasP- essencial á. sua exequibilidad~· 
na estructura, da legislacão bràsHéira, na qual se enkístou, 
con1o um corpo esctranho, s<•m funcéão e sem vida. f.altava
lhe o cadastro, que é a pedra ang1Ullar do instituto de pubU
cidade. da propriedade ter·ritoriaL E' pela organizacão cadas
tral · que consr~ujremos a breve trecho coUier as vantaf'ens 
<lo .reg-istr() ToÍ'rcns· eom caracter obriga,torió, attribuindo á 
r1ropdedade jrnmovP:l :;egüran<}n e garantias. de que a.inda 
esl:í privada na. anart.hia. Nn que jáz mergulhada · em qunsi 

·- toúas as regiões <lo TJosso immenso paiz. F. tanto maior ~- a 
urgcncia d<J ue<:essartt> emprehei:ldimento. quanto o trabalho 
·tem que s..er . df\mot'ado e minucioso, abrangendo a. descripÇ'ão 
e avaliação.- d:is propriedades~ a · n~tlmeza de suas . ~ultura~. 

10 cadastro é um conjunto de operações differentes, geometri
éas umas. outras econ01;ni~M · e fiscae.s. '.fçm · o CS:<lastro .. um 
fim fiscal. mas .para reYPsln· . car:acter JUr1d1co precisa aporn:r
se na· df\l ímitac-ã:q e · meuicão dãs •. ~ropri~ades, dL' contrario, 
seria\ uma .. obra · puramente admm1strativa.. Enlrebmto, !Sr . 

. - Presidente~ suu. orgnniia.çã.o~ como já · d.ei~ei dito·, aos Goyer• 
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nos d~ União e do~ Estados, conjugo em um esforço commum 
a. acç~o dos_ poderes .publicos do meu1. pa!z pal'a copstruccão 
d~ _a!Icerce mde_strud1vel ~a ~ransfor1naçao econom1ca e ju
r1d1c.a da propriedade territorial. No estado actual de desor
dem, que a riqueza immovel artavessa. todas as reformas, 
que tentem estabelecer o credito agricola nas suas diversas 
modalidades, hão .de esharrar em obiccs irremoviveis Ago.ra 
m~smo se effectua cm todo o Brasil o rccensamento de sua 
POPl.1laç~o, e simul tanea ment.e o censo economico, embora 
com rlementos incompletos e imperfeitos, que só atravez <.lo 
cadastro seria :DOSs.ivel apurar com exactidão. Tudo. portanto, 
nos induz a coordenar elementos para começar à operação 
'.!<Hlast.raL E.m regra as municipalida-Oes das capitaes dos E~
tados teem 01'ganizado ou· em Yia de organização os seu<s re
npectivos .,cadàstros, e o Governo da . Uni.ão empenha-se em 
levantar aLé o pro:x:i_mo. centenario da nossa independencht 
pt>litic;a a carta geographdca do Brasil: Contingentes são estes. 
da maior importancia para aux:il io dos tra.Qalhos, que hão de 
ser commettidos a uma commissão de- technicos. bra5iieiros, de 
cuja comp~tencia e devotamento, resultará para o alto desi
derato o mais completo succes::;o. As despezas, para. a~ quaes 
estabeleço recursos novo, que si não- ·bastarem ao fim visado, 

· cie muito diminuirão os encargos da receita ordinaria ..-da 
União. serão compensadas, além de out_ras vantage1~s. pela 
facili<la-de e cxactidãô no calculo e percepção do imposlo .. Por 
outro lado, a demQnsLração e medição das terras suggeridas 
no _projeclo, attribuirão aos immoveis ·um assento jurídico .. 
inequívoco, dando-lhes valor venal definitivo, e .tornando-os 
base e eiemento primordial do credito Tural. Si, Sr. Presi
.ciente, quando floresciam as _idéas pbiisiocra:ticas. o .estabele
cimento do cadastro foi uma ncces::;idade imperiosa, não se 
compri;hende ·que actualmente. quando a tendencia tributa~ ~ 
ria se ma.nifr.sLa pela a-cceitaçã-0 do imposto territorial. como 
imposto unico, ot~ · ao menos· para suiccedaneo do ·iJnposto de 
exportação, se .possa receiar embaraços de qualquer ordem a 
tão util eni'prehendimenlo. Como· obra · administrativa o ca
dastro r.s!.á indicado. em todos os Estados, em·. que o imposto 
t<'rrilorial figura:- nos s0us orçamentos... · 

. l\Ias não ·:l'.cve ser este o obj cchivo princi pa·l. .o plano · ca
•jastt>al. visan ao a detel'minacão jurídica dos limites da pro
priedade e a meclição da sua área, · ac·arretará, sem · rI_uvida 
maior demora no seu levantamento, Entretanto as vantagens 
c,ecorrentes da delimitação :d-as terras de d.ominio publico e 
}lrivado, individualizanC.o por· assim dizer a pro_priedade im~ 
niovel, corn:r1-ensam todos os esforços e sacrificws de tempo 

· e dinheirc:i na obtenção do que se-, chamou· na França o ~s.eu 
g;ranrle livro territorial. · Aog Estados. incumbe alt.~rar sim-

. plifieariXio o processó cLe demarcação e ·divisá() dó:;_ imrrio..;. 
veis., e mesmo B-f'm recorrer a uma magistratura especial, 
<'a°m0 sr. fez na Suissa. poder-se-na adoplar o sy~tema. de, 
feita a demarcacfio. e revantada a plant;l. pefo geometra. con~ 
yoeur .. no terreno /os tJrorpric~.arios' interessados, ~m. prerenç~ 
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<log agentes administrativos c .. ompeícntes, para o reconheci-
mento -<las · linhas ·da · demarcac:;ão. .-

Deste modo se ·pr·odeceu alhures, constatando-se · pela. 
adhesão dos proprieta~ios 'presentes a. à.uthentícidaide dos netos 
rira~iCados. E · s.ó no.-. caso de divergencia. o. re'Curso ac j u
·c.icíarjo -tr.ria logar para· derimil-a .. A.inda: por este meic con
segui-riamos. Sr. Presirlente.·'dilninuír as rixas· entre visinbos. 
mantendo entre elles._a háI'monia. e a · paz. E' tamliem in..'.· 
d,ispensavel interessar. as- populaç.õ(}s ruraes cm uma eam.pa-_ · 
nha de propaganda, como ainda agora intellígéntemente se 'fez 
~'.om o recenseamento, . de mo~!·o a fa.zel-as coi:nprehen.à-er os 
beneficfos do censo ·territorial. de quo o censo economicu. 
()Ue ora' Lambem i5e rPali:t.a, r~ um ' dos' aspectos mais interes
.siantP.~. C'):ms0.1.uen tenwnte a ·Operaç>clo ~dastrat 'SC! dPver"-d. 
vincular· a um plano ·de mefüoramentos agr-icolas, a _que· o 
r:overno ·da União e dos Estados 11ão póde pcrmanec.er ind,if
ferente. · · · · . · · · . 

Tomo, Sr·. Prr.siqent~. perant.e a Camara, o -c(}mpromis~o 
de trazer-lhe denh'o ',em hreve · um pro.iecto d:e lei no qual 
se :C'Onsubstanciem medidas tenC:e-htes ·á substituição dos an ti
quados metllodos de cultura dP- origem colonial. . ao baratea
mento dos frPies das · estradas ir:a1·ro.çaiveis, -emul.and'o co,m 
U.S vias feTreas pr,]a aCOpÇÜO clG tractOTí'S COnjugaid'O~ :l. ('.arrO$ . 
de transportr aprrfriçoados ·serri uee·esl;ic)a<lc d~ trilhos, pa.ra 
.reforma ra.~foal do eredito l1ypothecario .0 · ![}igno_i::atico . ·de 
modo .que <tá ~ei:,"UranÇa; do f'mprego do dinheiro corresponda 
:í presteza •' Ja(·,jlildind-e da c~xac:cã.o, -pela organizaoão nos ~- . 
1.:1.dos do (Tr,díto agri<;ola propriamente dito, ou- se.j;1 o crcdHo 
i1esso:al do lavrador. instituindo-5c as rn.ixas cconomic·às esta- · 
'~nacs . no mold.1• pi·ovosl o n r<.•cu~a.do f'.lll ·p~enarnJmco, adopla
do mai·s L:irde c·om sut·t'.e~~o em1 ~. Paul·o. ·ligadas a urn bancó 
t~cntral, runc,tionaT1(lo na.-; capilaes, que Ihc>s rerolha ·o:~ · de-.: 
pMil.os. " o~ disl.ri bua. pela~ coopcralivas lnears de cred il o 
fn·.z;iniza.do twlo systeirn~ lfüifois~n. · 

Uma. analyse m~smo supr.r.ficial da sil.uação agri~oln, do 
Rra!:'il no::- coT1v1~n~~'rá <lc que ~stamos · actua'lmcntr. como es
tnv~mo~ an l (":) cfa cal.a~tl'ophr.. q:ue abafou o mur..du nos seus 
rundam1'nlos. " o vae 1 rans.formand.o em passo acccfoi·a C:n .. e 
nos não com;<•pl<' pcrmanccct· inertes. ou . a margem. m1 con-
1 PmpJac,ão rnu::-n l mana c!.O!; pr~l'~ssos al'h cin::;. A insi.slcricia 
ele produzir pr~ln~ prorwssos dP a.ntan1hü. jungida a lavçmra aos 
i)l'P,cOnceitos dP n ma rot.i na. que nos asphyxia e dep:m.vera, 
i1ns condmd.t·:"t fal.:'1.l'f\1P.alP .ao aniquilamento· nat concur1·lmeia. 
formida,•el. que nos a!.t'uarda 1!1os mer·cad'os universaes. ~i\. 
<;nllura·-.do sólo sa: industriâ.lizâ ~em t.odas :as nacõcs. P. o· rm- · 
]Jrcgo :.fos .mofores inanil'Xla;dm; sr- ·impõ~ f'm tqdi a· parf.f' para. 
attenuar a o.s{.~ssez ere~r>nte df:\. hraCO$. !' .o. <'ricarecimenfo 
pro~essh:(} · d~s .5afafiO:.;.~ · :: . . ·, . . 

Em s~'nthesé. " Sr. .Presklentr.. a opera~.ão r.adast.rill. de
finindo <l ~uperffoie r o Yalor· da.~ p.ropd1~da<les· · immovci.s . . 
J)rodü:>:frü h1:Rprec-fave'!i s ,-a;ntâg<?ms ·discYimfarnhdó as terras 
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de domiuio - publico ,, privado. realizan·.1:0 ::;ua C:ornàecaçào e 
medição, 1~ est.abelcçendo p~.lo Yalor das eull.ur.as e das terras 
lJ:t::e segura· " equitativa para a. incidenc:i.a do imp<1:-::to terri.- ·' 
f.orial, r. · orgal'lizn<:•1o do p·edit•:i hypothrearia. Silo ele . Rou
vir-r. · quando .'.\-l 1inistro das Finançai'l em Fraric.~~ª" ás seguintr,s 
:palavra;.;; c>x.teahida:; c!-0 8\"'l1 -rrlatorio . -ao Pee.-;i1_:·cnte .aa Rep1.i- · 
blic.:a: «O cadastro mantido .tum auxilio de· um. ~y.sLe-ma per
manenk d•~ cons c•r-vação nãá · ~l)T'Üt ~omcnV\ nm in$lrumento · 
fi:scal e ni:l•min15-t~'at.iYo. !Satisfaria tamh('rn uLliÍl"a:; nec.essi-
cla,des. . · · · · 

·cnia . ísiangufal.l;ãu rigo1:usu. P &~marea.çõcs ~;er.;i.e::: precc
cl el'iam ú renovação das overações; o :eaclastro eonstituirja tr 
hase da. peopric::!:ade- territoria l. Garantírfa. -a verdade das 
hypoThceas e a regula~·ida:de .das transa{;.ções immr:biliarias. 
F1Jrnecerü1 á agricult.ura, pcln descm-'olvimrnto das il1$ULui
~ões· d!} t:-r cd.ilp, .o.:> meio$, que boje lhe faltam . Em uma 
palavra UJJ;·nar-sc-hia o grande liv't•o lón·itoi'ial da França». 

· / E' a:ssüü cpportuno, Sr.· Pn·~iclentc, dat dentt·o das lron
tefras o· b t·ado de alerta, que :;;:espcrtc a Naçií.6 ar:l.orm<'1:i:cia do 
sorhno leth~rgo: que a vÇrn 'tYrostam:.lu . através clrc qua,;i um 
~ecú.'lO <-10 :indepcnd:en!Cia polil .. iea. -mas de csel'avi~at;fic) Pt~o- · 
nomica, antes que do c~xlR.r.ioi·~ em uma ilwasão ~olrd!! ('. in
co11rcivel-, as màssas vfoloriosa.o; nos velhos paiie:S du Em·op<l. 
nos :l'açan1 ·a in Li inação $Ob c:ra'na .dos seus idéacs subversivos, 
mas · lriumphantrs.· Eàcrtcmos d'e animo resolutL\ sem úubrflo
...:lladcs '~ :sém tergiversações. qm' a. ép(wa não mais compn1:ta. 
a rnCtbilização ·~D vasto o opulento i;(llo do Brasil qu" é a joia. 
1:nais valiosa do · :Sf~U e:;crinio ·d!.' incompara:vcis ri(JtWZ:1:il. r 
dr~morando.-lhe a socializaçfl.11. faljamos tOl'n~iosamc11.l<' u «~s
Jorço supremo ele democratizai-o. tortfando · a prop1·i(otla.d1~ 
irnmowl acccssin•l a iodas a~ eapaeidades . (:lln.ito bem.: mnil.o 
br: 11i . O orador é 1miitu <: tt.1Hp1·imc11tadu. ~ · 

Ve.rn á mesa 'e 1~ lido nm p.tojf'clo do Sr. E!:ilal'io Cnim
tra r; outros. 

O Sr. Presidente - O p1~ojcct1> fiea sohl'~ a• mesa al•~ ul-
l1•ri01· deliberatão. -... · 

-· 
O Sr. Andrade B·ezerrà - Quero aproveitar, Sr. Presi

dt•nlt·. •J:3· momento~ restante~ da· hora do expediente para 
r~::i1)ond1•t· an.'.i commcntarios hoje :feitos desta tribuna. pelo 
rlistindo i'epTcscntantc do E s tado do Rio', Sr. l\Ianric.io - ele 
La::<·t·da, a proposito .<le . ueolifocimenl.os recentes em HPCií'P, 
nos ··1uaes esi.ive:;:-am f'nvolvir!o::; operado$. - . .. · 

Xiio n,1e . aébava infoHzmente . na Casa. aq tempo cm qn~ 
''~8e dislincfo collega . prof P.ria seu. :discurso, tão arcfonto 
quanio injusto.· mas _posso a.q uilatar. .do seu ."objee.tivo, não só 
JJclo f.elegn1mrna . liiJo por S. .Ex. ha dous dias. irefe~ente 
úc1uQllh facto~. conio .P elo. reciue:Cimento . deixado hoje -;óbL'e 
a m<!sa, Jau:tben~ reiali:vo ao~ mesmos . acontecimentos .• 

• "• • < • r • • • • ' '• 
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En1 Recife,. C:(;mn nesta Capital e outros ceulros indus
Íl'ÍUP,s do paiz. lavra nü seio du operariado uma séria diver_-· 
gencb., que vaQ1 pn:-.~ando ~'º dominio dos fac.tos,. motivada 
p011·· profun.i;la diversítlacle de orientação dout.rinaria. O maior 
numero, composto do Plemenlos ordeiros e progressistas, 
acredita ua possibilidade da rcalizuç:ão de snas. justas reivin
dicações, pela :·erorrria dos cõsturnes -<·~ condições ::;ociaes: oJ.)
Hda P€la acção educativa <las leis e pela força pe.Nluasiva de 
uma boa e tenaz propaganda. A rninoeia, ÍO't'mada dos chama
dos el(~ment\•~ t~xtrcmistas, t.le~trô desf-.ies processos modera
dos e appc1la ater lamente para a. acção directa, · como recurso 
unico e essencial da renovação socl<'ll. · 

Aliás, o qlle se passa no Brasil é a n.:proLl_ucção. em 
ponlo pequeno, ik.I Lragico drama desenrolado a· esta hot'a ·no 
seio do proletariado universal. Sem querer de modo alguin 
expedir qualquer conceito critico sobre esse movimento, sa
liento apenas que em· Recife essa divergenc1a, de ha ~ui to 
latente no seio do operariauo~ sP al.'.eentuou 11a ultima :':'crnanu. 
do mez h ontem findo. 

Sentindo perder ~ada vez mais o terreno, desa,ereditaudo · 
cada dia, tanto perante ~ 0 pinião geral c-0mo junt-0 ú maioria. 
da classe, entenderam _os ·extremistas lançar a ultima cartada. 
Pelo seu ,iornaJ, A Hora Social e em propaganda .oral instigavam 
âs classes, os seus companheiros. de credo-.. revoluci.onario a 
dynamitar pontes e offi~inas industriaes: procurando aUi
<eiar elementos sem nenhum resultado aliás. mesmo no seio 
da propria· força publica. ~Fruct0 dessa campanha subversiva 
foi a tentativa ~de incendio em uma das pontes da capital, 
sobre o Capiberibe, no arrabalde da Torre,_ a tempo 'impedída 
pela prompta acção da policia. 

Estavam as cousas neste pé, quando áppareccu em bole
tins e artig·os da Hora Sociai ·o . ..convite para um grande 
meetiny , na tarde de domingo, 27 do rnez passado, em frente 
ú séde de uma associação operaria, á praça do Carmo, onde 
tem igualmente séde àquelle jornal anarchista.. Objecqvo -
dessa reunião era a decretaçüo da gréve geral: .. ~ 

Realizando 0 m1?eting, usaram os que nellc tomaram parte 
'de linguagem. cuja exaltac;ão é·-facil de imaginar, conhecido o 
objectivo que se procurava aLtingir. Estabelendo-se confu-. 
são na asS.istencia do comicio, a maior parte cita qual nãJQ par ... 
tilhava dos propo~ilos ~ubversivos que animavam os convo
cadores -O.e meetiny, prorcmpeu de cel'to grupo mais· exaltado 
:forte a~suada logo· seguida de 'diversos disparos, · contra as 

. autoridades que policiavam o local; Nessa_ occasião havendo 
esse grup& de.-- desordeiros entrado para a ~de da ·associação · 
operar!.n, e <le lá continuado· a atirar· contra a forca, foi a 
reunião dissolvida pela policia. Convém accrescentar . qBe do 
dislurbio n,ão resultaram mortes, -nem · ferimentos · graves, 
sepdq, respeitadas :velas aulo~idades ·~s 9fficinas ~ ~edac~o q~ 
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llo~·a Social, que, segundo acinJa not~i, fica siluada no· mesmo 
.prediff . 

. - Depois disso, nada ma~s houve de ·anormal. Abortou o 
p.rojecto rje ~réve geral, que outro · Jundamento não tinha 
-sinão o _desespero de ~ausa da minoria extremista, cada vez 
mafa desprestigiada denlro da propria classe. l'ienhuma re
clamacã()- teem tida nesle::s ultin1üs tempos a apresental' os 
ope1·arios recifenses, que são trabalhauore::; e não agitador_ecl 
profissionaes, dessas justas red.amaçõe·s que dão motivo e 
gan..,bo .de causa aos movimentos gTevistas. Trata-se -de uma 
agitação toda supérfic;ial que, r'emovida a causa, lego dc::i-

. apparece.u, continuando o trabalho de todas as fabricas e 
offícinas. · 

~ NX) dia seguinte ao daquelles aeonl-ecimeul~s, fa:zia a 
polida publicar a seguinte nota official que bem Aocurnenta 
o que ven:ho.expondo: 

/ 

I \ ! ' 

«Ha dias o e~pirito publica nesta Capital· vem 
se.ndo preso de gràve::: apptehensões deante <.los bo'aLo.::; 
de uma gt'éve geral, com o seu corle}o de depredações 
e viol~ncias, promovida por agitadores e desordeiros 
em nome -do operariado pernâmbucano. ~ 

Em varios centro-s de trabalho de . di ver:S0:-5 pon los 
d_a capital e da visinl:a cidade de Olinda, os agitado
res· teem ensaiado o seu movimento pert.'l.lrbador, pro

.. movendo gréves; ·praticando depredaõçes contra a vía
ferrea . ·.<la «P·ernambuco Tramways» e -.Víolencias con
tra os operarias mórigerados e trabalhadores. A po.,... 

,, licí~~ como lhe comptete, tem estado sempre vigilante-, 
, attendendo ás reclamacões que rec~be, ruas agindo 

sempre com prudencia e moderação. - · 
Hontem por um boletim profusamente espalhaQQ 

e. por um artigo ·da Hora Social, i;e· ~nnunciava para 
ás 1~ horas uma grande reunião no pate.o do Carmo, 
promovida por alguns desordeiros, na qual deveria SCI.' 
decreta<la a gréve geral. Explorádo como está sendo 
o operariado por esses individuos e por pessimo.s ele
mentos , estrangeiros nessa emergencia, a policia se 
dirigiu ao_ pateo do Carmór onde foi vaiada e recebida 
a tiros. Reagiu de accõr(lo com as exigencías do mo
mento e ·está apparel:tlada para· m·anter a ordem, re
'primindo os .séus perturbadores. · · 
· A polícia,. pois, aconselha ao. operariado p'atricio 

modera<io e trabalhador, habitua.do a · viver com a 
protecção da lei, ·que se affaste desses centroo de ex" 
plora~õés, onde só se cogita da subversão da ordem e 
do estabelecimento de ·um estado de anarchia prejudi
cial a todos. ··, ·· 

A policia tem_ a nítida ~omprehensão de séus de
vere~ e, no desempenho de ~ma missão, agir.á com pru• 
à~P&li ~ desa.ssq~r9.!.., · ~ 
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Reduzídn~ a;;.::;im os fado<} a suas jusb . .s proporcõês, 
et'eio, Sr. Presid(mle. fio da sinl'.cridade do nobre· eollcg-n 
que . a '.~llcs tão apaixonadamente se rr·t'eriu, J'c\conhecerú a 
injustiça com que foram commêntados os mesmos aeonteei
mentos. ~cnhuma interfercncia poderia ter havido, da partn 
d~ qu~rn quet' fo'.;:s('. junto ás aulorhla-Oes pernambucana~. 
para a r·epressão daque lla.s desordens, aliás, a cumprir o s.cu 
<lever. A rcforencia feita a resfeHo dessa imag-inuría intrr
J'ercnt ia no- telegrammu recebjdo pclor nobre Deputado. não 
pa.ssa de uma l'Xploração. para armar ao e-ffeito aqui. Em 
JtPdfo niu_~'U en1 Jl1 e d a ria cur.so. · 

·r:v~s e~·am as "SUc.cintv.s e.xplicaçõcs qu-e cu m1; senti no 
.Jrver de prestar ú Camara e ao nobre represr;n[anf:c d.o E5-
ütdo do Hio. no simpl~s intuito de restnb-clecer a verdade. 
p<J;ra que não .ficasse sem essa reetificação tão injustos com
nientarios sobre- o procedimento <lo ;overno de mE.'u Estado. 
tJfnito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - E:slá finda a hora destinada ao CXJH!-
dii~r;[p. . -

Comrnunie11 ú C:amara (JlJC tPrnüna hoje n pl'azo de lre:-i -
H·::sõr.s. P<.W<1 o 1'1'e"hirnento das emendas da :3". discussifo clt.1 
ure~mento da Via<,:âo (' Obras Publicas. -.. 

Yne ~e passar ú nrd0rn do dia. (J>a11src). 

Corn uareecrn nw is r)~ Srs. :\rlh 111· Collarr's l\Iorcira. Fe
llx Paeh0c~o, :\ndrade Br,1,f'IT:l. Anlonío :\oglreira. Souza· Cas
f!'d, Hentn ;:\liranda, C1rnrmoht. 1Te Miranda, Hcr'culano 
Parga, .Jo:'r> Barreto. ,\gTíppino- Azevedo .. J?ires Rebello, Thn
maz Ai.:dnly, J,is(~ ~\11!.!'usto, A.lbP-rlo- :'.\1a1·anhãu, A .. ffonso Ba
rnl:.i. ~olon <lc: Lucena. Ballhazar ~'Pereira. Correia de Bd!.to, 
AlPxandrino da Rocha. Ari:::larcho Lnpc~. Pires de Cal'vallw.
Castrroi Hehell1_1, A!fr'cdo Ruy, Arlindo Leone. ,Josô Maria, El
pjdio de· ~fr:::quita. Octavio da Rocha ?líiL·ancla, Paulo de Fron
tin. Sallf's J.'ilho_ Vicente Pirag'ihe. Lengruhrr Filho, Azevedr.i 
Sodré: :'.\fa.<:NJo ;S1)al'r~8'. 'l'hcmistocl•'S d'P. Almeflda. Rami.r·o 
Brar:->;a. .• lo:::.é d'-' Morae::;, VPri:'.>simo de M ello. !'lfario de Paula. 
~\ugusÚ> de Lima.· Antonio Carlos. J os<~ Bonifucio. G-onrn:-5 
Limn, Odilon de AwlradP, .Josinof de Araujo, .Fauslo ·Ferraz. ·· 
\Valdnn:üro ele l\lagalhães. :\laor 1 Prata. Vaz dr~ l\follo. l\lel1o 
Frnnco. Sallc>s ·Junior. Jn~é noherü1. Barros Penteado. Pru
íie11L~ (li'. :Moraes Filho, Eloy Cfüuvr.~. Sampaio VídaJ. Rod1·i
g-ucs ~\lve.s Flnw. Pedro Co:;;~a. CL'l5o Bay,ma. Gumercind,1 
ltílrn. ~. João Sjmplii:.:io, Carlo:s Penafiel e Domingo;:; .l\Ia::ea
rr.n.has . (62) : . 

; Deixam O'e comparecer os Srs~ .Juvenal ·Lamàrtinc, An
nlbal 'l.Toledo, Monleiro de Souza, Abel Chermont, João "Cabral. 
Armando Burlamaqui, Hermino Barroso. l\I.oreirn.· da Rod1a. 
'J.'homaz C::tvalc~nli. Ildefonso Albano, Ari-tonio Vicente, Pedró 
~orr~a, !\~talicio Camboi1111 _Alfredo de :Maya; ·~I.igucl Pal::.. 
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meira, Menaonça Martins, !\lanoe! Nobre, Deadátv Mma, Pedrc· 
,Lago, Lauro Villas Bôas, Mario Hermes, Uba!dino <ta Assi~, 
Arlindo Fragoso, Ubaldo Ramalhete. Azurem Furtado, .Aristi-· 
des Caire, Norival de Freitas, Josú Tolentino, João Guima -· 
l'âes, Raul. Fernandes, Teixeira Brandão, Alberto Drummond, 
;Malta Machado, Emilio Jardim, Senna l<"'igueiredo, Cam~llv 
Prates, Marcolino Barreto, Veiga Miranda, João de Faria, Ma
noel ViUaboim,. Arnolph0 Azevedo. Ramos . Caía<:io, Ayres da 
Silva, Tullo Jayme, Severíano Marques. Cosia Marques, Otto
ni Maciel, Luiz Xavier, Evaristo Amaral, Augusto Pestana, 
Aleides Ma.ya, Nabuco de Gouvêa, Flor'3s da Cunha ~ Barbosa 
Gona~lves (5 !t ' . · · · 

ORDE-?tt 00 DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presfmÇa ê:l.1.'.·Cusa .. t compa
recimento de 154 Srs. Deputados -

Váe se proceder ·ã votação das mat.eria~ que :5e acnam 
sabre .a mesa -

· Vão ser oonsiderados iobjentos de deliberaçã\O <ifve.tsos 
projectos. 

São . successivamerite lidos e (~onsideradQs objecto de de
!ihera(}ão os seguint~ 

PROJECl'OS 

N. 448 - 1920 

Av.toriza á Sociédade da Cruz Vermelha Brasilefra a extr.accdo 
de uma loteria, pelo Centeno:rio da Independent:ia · 

. / -
.-· 

Considerando qu.; <los poderes puhlicos ·deve partir í:> es
timulo á 51 instituições pbi!antropicas de reconhecida . idonei-
dade: - : · 

Con.,iderando que, '~om o desenvolvimento àos problemas 
de salubridade publica, as scci~dades de .Cruz Vermelha 
prestarão: grande concurso no · desempenho de taes ~erviçós ; 

· Considerando aue a .Cruz Vermelha' Brasileira, creada l}a 
dez . annos, reconhecida . de utilidade publica e de caracter na-
0ional pelo decreto n. 10.380, de 31 de dezembro de 19to, 
além de confederada ao Comité Internacional de Genebra e ã 
Liga das Sociedades de Cruz Vermelha, está em condições. de 
prestar ainda maiores e mais -relevantes serviços déssa natu
reza á .causã punlica; 

Considerando ·que, .. pelo ai't. ·25 do Pacto das Nações, do 
qual o Brasil é· um dos signatarios, os Governos se compro
mettem a . auxiliar as sociedades de Cruz Vermelha. dos seus 
paizes, devidamente. organiz84as; -· _ . . . · 

o ....... 'Vol. IX. -:-; 
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Considi::rando, afinal, que, seni nenhum onus para o era.o 
l'io :publico, poderão ser amparados os esforços da Cruz ·ver .. 
r:aelha Brasileira, cu,1o objectivo de elévada beneficencia tem 
sido plenamente justificado; 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. L" Fica · cõncedido á Sociedade da Cruz Vermelhà 

.Brasileira autorização para extrahir uma loteria, durante as 
festas do Centenario da Independencia, em 1922. 

Paragrapho unico. Fica a presente concessão isenta de 
quaesquer impostos, em beneficio da referida sociedade. 

Art. 2.6 Revogam-se as disposicões em contrario. 
Sala das sessões, 30 de setembro de i920. - Oscar 

Soares. - Mario Hermes.-· Armando Burlamaqui. - A' Com.: 
missão de Finanças .. 

N. 4.(l9 - i920 

Autoriza a pto·moção ao posto de 2º' tenentes dos t'res suo·.
ajudantes 71'.achinistas que não r:ompletaram o tempQ 
exigido pela lei n. 8.G.U, de '918 

O Congresso Nacional d~creta :· 
Art. 1." Fjcn. o Presid1mte _da Republica.a~to~izaõo a ..Pro

mover ao ..IJOsto de 2º tenente a.Judante macbunsta os tres ·sub ... 
ajudantes machinistas que não completaram ainàa o tempo de 
service exigido p~la lei n. 3.634, de 31 de dezembro de 19.18~ 

Art. 2.º Revogam-Ee as disposições em contrario. 
Sala àas sessões, i de outubro de 1920. ~·Alfred{J_ Ruí/.1 

' Justificação 

Cópia do relatorio do Ministerio da Marinha, do anno 
de 1916: .·• ~ 

... «Continuam cooperando com os engenheiros machi
n.istas no serviço dos navios e estabelecimentos navaes 12 se
gundos tent-!ntes machinistas contractactos, 32 sub-machinis
tas e::tlranumerarfos e um sub-machinista regional. 

Os primeiros, apoiados no art. i01 do regulamento de 9 
de julho. de 1908, conseguiram melhoria de seus contractos, 
.com horas e. vencimentos · de seg.undos tenimtes. emquanto 
os s~b-machinistas permaneeem · ~m uma situa~ão anomala 
no meio naval, com honras de aspirantes, concorrendo com 
os officiaes. ao rancho óa praça, de armas e a habitação nqs 
camarotes .do Estado-Maior, c9m as mesmas ·despezas de re-

. presentação ·dos ·of(icia•!s, mas, entMtanto, com vencimentos 
inf er~~res aos proprios mecanicos navaes de segunda classe. 
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primeiros sargentos) e- formundo uma excupção á lei nu
mero 2-290, de 13 de dezembro de 1910, que manda· di...-idir 
os vencimentos em soldo e gratificação, sendo esta metade 
daquelle: :i-

Cópia ào r·elalorio do l\linü;terio da Marinha, do anno 
de 1918: 

;, •• 4=A. situação destes servidores . <ia Armada continúa a 
mesma. dos anno& anteriores. Os segundos tenentes, apoia
dos no art. :lOf do regulamento dos engenheiros machi;ai.stas 
conseguiram. rrielhoría de seus contraetos com os veneimen
Los e honras dtl seu posto, emqtta.nto os sub-machinistas. per
manecem em ·uma situação indefinida ·no meio 'i2aval, com 
llOnras de aspirantes concorrendo com os officiaes ao ranebo 
da praça .de armas e ú. habitação do.s camarotes do Estado-
1\fa ior, e, no em tanto com vencimentos inferiores aos pro
prios rnecanicos navaes de segunda classe, primeiros sargen
tos, for,mando ama e:x:cepção á. lei n. ·2. 290, de 13 de de
iembro de 1910, que manda dividir o~ ven(?imentos em soluo 
e gratificação, sendo esta a terça part.c do total recebido ... » 

Cópía do relatorio do Ministerio C.a Marinha, do armo 
de 1919: 

... «Contractados em ~·arias épocas, de accôr-do com o ar
tigo g9 .do regulamento de 190t}, os. sub-mackínista.s com akJ
ia.mento P. rancho na p1•açu. d~ a1'ma.~, mais com ·pencimentos 
frifeAores aos mecu-n-icvs ·navaes, ti·veram sempre a bordo, por 
ü~so mesmo, ,_um.a situação de constrangimento~ que <lesappa
receu; em parte, com o ar.to fJo meu antecessor mandando 
melhorar o · contracto dos que tivessem,- nessa qualidade, t'O 
a.nnos de servioo á Marinha: com boas notas, e por fim com 
o cecreto legislatiYo n. 3 _ 63-1, de 3i de dezembro ultimo, 
concedendo-lhes o bcnefici~ da reforma e do montepio ... ;:to 

Cópia do . relatorio do i\linisterio d.a ::\ilarinha, do anno 
d~ 1920: ·, . 

. . . ~Por decreto n. 3. 9i.2, de i O de dezembro foi regula
mentada a lei. n. 3. 634, de 31 ,de dezembro de 1918, que co!}.-. 
cedeu varios favores aos machinistas enranumerarics. 

Com a deriiissão. _recente, do de nome Ismaet Sergio do 
_\f c!Jf:zes, !Iea esta classe reduzida a 35 segundos tenentes 
:ij ndantes machinisLas · e fres sub-ajudantes: .. 

O Congresso praticaria um acto de justiça autorizando 
~. promoção dos tres restantes sub-machinistas~ que embora 
não contem os :f.O annos de serviço como machinistas, ne
i:rssarios a promocão, tem, entretant-0, mais de 10 annos pre
._·f<i.dos ~ Armada. levando-se em conta servicos de outra na-: 
1 urcza. anteriores. · · 

Esses servidores . collocac!os bierarcbicamcnte entre os of-+ 
ficjae~ e cs sub-officiaes1 vencem sómente 250$ mensaes, ·e 
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com esae!s exíguos vencimentos são forçados .a uma reprssen
tàção- superior á doe sub-offieiaes, que entretanto lhes estão 
superiores em vencimentos . - · A's Commi~sões de Marina ~ 
Guerra e de Finanças. 

N. 45ú ,...-_ f 920 

Equipara a importancia de ~quebr'as) dos thesoti.rei'f'Os e'fieis 
da. Recebedoria do Di8tricto Fede1·al a que recebem os pa
tJadU'res e fieirs das pag~ do Thescmro .,NaeUJnq], 

·- . 

. Art. Ficam equiparadas as impor4lncias que recebem 
p~ra as quebras os thesoureiros e fieis da . Recebedoria do. 
Districto Federal ás )mportancias que recebem par-a o mesmo 
fim os pagadores e fieis das pagadorias do Theso1Jro Nacjo-
:n.al: revogadas a~ disposições em contJ'~rif',.. -. 

Ju,sti(icação 

A presenk ·~menda justifica-se pGr diversos motivos de 
ordem morar. 

A ímportaneia recebida actualmente para as quebras pe-. 
. los interessados em questão, data de_ vinte. e um annos. 
quan·io o mais ligeiro confronto das responsabilidades ·que 
assumiam. nessa época era quasi dez vezes menor do que 
hoje, não se tençi-0 em vista a differença do augmento sempre 
~rescente da renda. eomo d~ · variedade d~ servico. em vir-
tude da creação dé novos impostos. · · · 

Embora a classificação <lada á quota para quebras não 
seja. considerada. como a parte dos vencimentos, todavia nãc1 

deixa. . de ser incorporada aos nossos vencimentos quando 
exisJe o é:x:ercicio da funcção ( uniea. hypothese ~m que é per
oebida} o que vem representar como que uma arma de defesa. 
9ara um prejuizo eventual, aliás muiro êommum em taeE 
cairgos. · · . 

No ex:ercick dessc~s· Iogares, os pI'e!ui.zos, infalli".eis pela 
natureza <le taes serviços, são oceasionados pe.Jos erro$ de 
.som.ma. n<> recebimento de diversos pagamentos muitas -vezes 
a. uma só pessoa, pelos trocos de toda a espeeie, como ainda 
pela inclm:ão de notas falsas, falsificadas ou recolhidas~ que 
no menür descuido escapa a attencão dos alludidos funcciCi
na!'ios, em- momento de accumulo de serv.iço. 

·· · .Attendeiido, 'pcis, ás justas conside.raçõ% acima ~
accr~scendo ainda ás difficeis condições da vida, princip·a1-
·mente ·para quem precisa manter uma representação -compa
.1ivel com o cargo ® ·e e:xerce, assegurando ao mesmo tempc ·. 
um ·relativo confor to á familia. torna-se -0pportuna a prs-
sente en:;.enda. - · · · :· : ... ; . : ; ; IJ:~~r 

Sala das .sessões, 1. de outubro de i.920 ,À.· OlegQ.f"Í.() PintCJ . 
. :.:..• - Com~ _de Finanças. · 
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SESSÃ() .8M 1 DE O'l."fl.JBRO DE 1920 

N. ~51. - 192() 

8dtabelece accôrao com os GMJernos dos E1tados para a orga-· 
. nização. do cadastro te?-ritoriàf. · 

o Co~esso Nacional resolve: 

· Art. :L', O Governo entrará em accôrdn com os Governos 
dos Estados para· orgauizacã~ por municípios do cadastro da 
propriedade territa.riJ.l em t-0do o -pa.iz: 

As bases do a~ôrdo . são : a ) nomeal(i:í.O P6 ic3 Governo~ da 
União e dos Estados de uma commissão dei technicos, ·tivi
dida pelos Estados ~e Territorio do Acre, de confor-~i.Jade 
eom a superffoie de cada um, a qual incumbirá a 01·5q.aiza
~ão e !renovação do cadastro; b) obrig~ãN para o Governo da 
Ünião ·e dos Estados de realizarem a demarcacão e in~< ,, ~.o 
ctas · terras de seu dominio, ·descriminada no ca~1s;,,10 .. 
(:ada município a porção de . territorio indispensayel á def e!a 
.jas fronteiras, !fortificaeões, :consúrucções militares. ~e e::
tradas de ferro; e) obrigação para os propríetario3 de· raali
zarem a de1narcação e medição das · te-Tras de domínio pri
vado nos termos dos arts. 569, 570 e 57'i do Codigo Civil .. 
ficando as mesmas isentas do ·pagamento dos impostos fe-· 
de..-aes e -est.aduaes, que sobre ellas incidirem, durante o pe
riodo das opera~ões, que não poderá exceder -de dous a.nnos, 
:iccreseidos os refe:i-idos impostos de 50 % para os proprie
tarios, que no determinado p;razo dP.ixarem de iniciar a de
marcação e medição de suas terras; rt) · as despezas de org--d
::iização e ren0vacão do c3daslro · êerão custeada!:! metade 7.lelo 
·~ovcirno da União, t.! metade pelos Governos dos Estados 
llroporeionalmente a s-1..Ip~.rficie de cada um. 

~ .ArL. ~-"' E' er~aào o imposto do sello de 2$ por .conto de 
i-é1s sobre os contractos de cómpra e venda dos immoveia, 
que será ar.recadado ·nas repartições iiscaes da União, reco
!hida a respectiva renda a uma. caixa ~ecial, pela qual será 
indemnizada a. metade <ias despezas a cargo do Governo Fe
·'i•!ral. 

Paragra.pho unico. No c.aw de insufficiencia da caixa 
~peeial fica autorizado o Governo, ·. pelo Minist&rio da. Agri
cultuira. · Industria -e Commercio, a abrir os necessarios cre-
dit.os. · . 

Art. 3.~· 110 Governo da União e ·dos Estado~, na esphera 
de. sua competene)a privativa cabe por meio de leis e regu
lamentos simplificar P, accelerar os processos de demarcação . 
t?- medição. ·· · · · .. -........ . 

Art. 4.º Revoga~-se as disposi"ções em uontrario . . 
Sala das sessões, 1 de outubro de . 1920. -. Estacio .Doim

!n·a. - Anàrade Bezérra. - J·uli<J ·de Mello. - Perei.ra de 
t>1trri. ·~ Austregesüo.' -. L. COff~a de Brito. - Gonzaga_ Ma-~ 
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pello. - EduÚrdo Tavm·,_>s. - ArrÚrldo Bastos. -- A's Com
missões de Agricultura, Industria e Commercio e de Finan~_as. 

o Sr. Vicente Piragibe (pela . ordem)· requer e obtém dis
'.Pensa <le impressão das redacções finaes dos projectos nu
meros 289 · B, 397 A, 398 A, 400 A, 402 A e 40~A, de 1920, 
afim de serem immediatament.e vota.d~ . 

.São successivamente lidas e, sem observações, approva .. 
das as seguintes 

I 

REDAÇÕES. 

N 289 B - i920 

-Redacção final do projecto n. 289, de '1920, QU.•? declara de 
utüiltade publica a.· A~sociaçlío do Commer~io, Industrill: e 
Lavottra de Barbacena 

O Congresso Nacional rcso1Ye: . 

Artigo unico. J1~' declara.<la i~tituição de utlliclade uu· 
I.1Uca a Asso(';iac:::-.G do (;ommercio, Industria ~ Lavo11r.i dl' Bár-:
baccna: revogadas <1.~ ·disposições em contrurio. · 

Sala das Commissões, 30 de selembro de 1920. - Deodoto 
.ill-aia. Do1·1:al Porto. - Prado Lopes. 

N. 3~7 .A - f 920 

ltedacçã-0 final. dn p~tJecto n. 397, de 1920, que ·ab1·e o cre
dito espeoial de 30:978$491, pm·a pa.qame11to ao ca.pitão
tenente Dr. Ofrn:o Dufa Vianna. 

Art. 1." Fica o Presidente <la Reoublica · a!.lf.or4zado a 
nbrtr, pelo Mini-steriõ tia Fazenda, o· credit1J . especial de 
30.~97f.:~4~~1. que.1 · r.;,~ de~t•na, em virtude •ie srmtcnca ·i:Jdicia
ria de ultimn. instaneja, ao pagamento de vcncim11ntoi. do ca..:. 
pitão-itenente Olavo Luiz Vianna. reintegrado no cargo de 
lente substituto da Escola Naval.O ThMouro de~contar-lhe-hn 
-3 :467$9,9$, -Oe ·impostos -devidos. · · 

Art. 2. º ·Revogam-se as disposicões em co.ntrario. 
· Sala das Commissõcs. 3.0 de setembro '<ie 1920. - "Deodato 

Maia. -. JJ.or:val PCYrto. ~ 'Pra.do Lopes. . ~ 
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SESSÃO EM f DE OUTUBRO DE !920 

' . N. 3~8 A ~ i920 

1tedacçtl,o final do profet!to n. ·39s. de ./920, que abre o ê're-· 
<Uto especial de 117:200$, para paga•mento de gratifica
ções a que tem direito o pessoa! do serv!ço de escriptura
çâo por p0:rtidas dobradas 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. º Fica <> Presidente da Republica autori%ado a 
abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito e:Special oe réis 
ii7 :720$, que se. destina ao pagamento das gratlfieaçõ~ dos 
encarregados da escripturação pelo syste·ma de pa!'th:ias .do- _ 
bradas nas repartições dependentes daq:uelle ministerio: 
Delegacias fiscaes. . . · • . . . . . . . . . . . . • . . . . . · 64:920$000 
'.Alfandegas • • • . ~· . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 34 ·Oi30$000 
Recebedoria • . . . • . . • . • . .. . • • . . . . . . • . . 3 : 720$000 
Caixa de Amortização . • . , .....•.•.. -. . . . 2 :760$000 
Casa -Oa 11oeda ••. ···················~· 6:600$000 ~ 
Imprensa Naciona?. • . . •..•. ·.•..• . . . . . . 5 :640$000 

.A.rt. 2. º. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 30 de setembro de 1920. - Deodato 

Maia. - Dorval' Porto. -. Prado Lopes. 

N. 400 A - 1920 

RedacÇão firw.T,. do projecto n. 400, de 192~. qite abre o C1'e
dito especial de 5·:38!í$531, para pagamento a D_. lesut'!Ul 
da Cruz Rorutelli 

O ·Congresso Nacional decreta: - · 

Art. · L"& ·Fica o Presictente da Republica autorizado a 
abrir, Delo Ministerio da Fazenda, o credito esp~eial de cinco 
e.ontos tresentos e oitenta e quatro mil quinhentos e trinta e 
um réis (5 :384$531), • destinado ao pagamento; por diff~
renças de montepi'o e em· virtude de· sentença ,ludieiaria, dê 
D. Jesuina da Cruz Rondem, viuva do engenheiro chefe das 
obras do porto de Pernambuco, Constantino Rondem. O The
s~uro descontará da.quella somma as contribuições de monte
prn e devidos impoSt0$ sobre vencimentos. 

Art. 2. º Revogam-se as disposicões em contrario. 
· Sala das Commissões, _ i -Oe outubro de i 920. Deodato 
3t aia. ""- J. os~ A_l 'l.le s. - -- lJ..o'f'Val ~ orto. . . 
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::\". -i02 A .. ... 1920 

Rr.rlrfcçrío' final do projecto n. 402, de .1920, que abre o credib? 
su,pplemento.r de 80:000$, d ve)•ba. -'l411 diJ ~çam.ento vi-
Qen.te do JJ.íniSterio da Fazendo. 

o Congresso· Nacional decreta: 
.· .· 

Art. L <> Fica o Sr. Presidente da . Republica autorizado 
a abrir,. pelo Ministerío da Fazenda, o credito de 80 :000$. · 
aupplementar á verba 3411 do orçamento da despeza dnspe
c~ões de repartições de Fazenda e outros serviços extt'aordi
narios~ . 

.Art. Z. ~ Revogam-se as disposições -em contrario_ . 
Sala das 'Gommíssões, 30 de setembro de :1920.-Deodato 

.lfaia. - Do1'val Porto. - P:ralÜJ Lopes. 

N. 404 A - 1920 

Redacç.Jo final do projecto n. 6-t 6, de 1.9/ 97 q1ú: comidera 
promm.:ido a capitão o 1º tenente. Carlos d.e Andrade 
Nevest m()'l'to em F·rança . 

O Congresso Nacior1aJ decreta: 

Art. 1 , º E' considerado comC> tendo sido promovido ai 
eapíUio, na vespera de l";Ua morte, o i" tenente Carlos de An
drade Neves, da arma de artiJharia. morto na Franç~~ p9~ 
oceasião da ultima guerra. 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
- Sala das Commissões, 30 de setembro de 1920 .-Deadat"' 

Maia. - Dorval Po1'tO: --:-- Prad<;1 Lopes. · · 

O Sr, Presidente· - Os projectos vão ao Senado. 

Votação do requerimento ,n. 48; de :f.920, do Sr. Mau .. 
<'icío de I,acerda, pedíndo ·informações sobre aggressões, pri
~ões e mortefl de op'~rarios, em Pernambuco. 

N. 48 

·Requeiro que, pelo intermedio da M-esa, o Governo enviei 
informações sobre as prisões. aggressões e m~rtes de ope--
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rarios havidas. em :Pernambuco, bem como violenta invasão 
<le associações e ,jornaes desses. cont~ todos os direitoa e 
garantias declarada~ e ~·«sseguradas na Constituição da Re
publica . 

. Rejeitado . 

O Sr. Presid~nte - Estão findas as votaçõeEi . 
Passa-se ás materias ém discussão. 
Encerrada a 2.. discussão d-Os arts. 1 '>, 2" e 3º do projecto 

n. 202 A, -de 1920, fixando a despeza do Minísterio da Marinha. 
para o ~xercicio de 192'l; com parecer da Commissão de Fi
nanc;as. sobre as · emendas apre-sentadas e annu_nciadà a · ,,-0-; 
tação. · 

Approvado successivamente em 2"' ·discussão. salvo ~ 
"'roendas. o seguinte 

'?P.OJECTO 

N. 202 -- · f920 
"' 

\Orçamento da Marinha;' 

Art. O Presidente da Republica é autorizado a' àes-· 
_pender, pelo Ministerio da Marinha; com os. secyiços designados 
nas seguintes verbas. as quantias de 75.54.4.:794$025~ -papel,. 

200:000$0QO ouro : ..... 



Consolidada Variavel 

Papel Ouro Papel 1 Ouro 

---;---, . ----;------------:-. -.;.--...:.._ 
1~-Repart:ções de Marinha (augrocntada de 434:138$, sendo ... 

···. 424:1 38$, na parte consolir!ada, e 10 :000$ na parte varia-
vel, pela transfercncia par a esta verba de todas as dotações . . 
consignadas na .de n. 7 - Capitanias de Portos, que fica · 
s11pprimid a. ) .................•..........•....•........... , ..... • .•.•...•• 

2~ - Offi.ciaes e sub-ofilciaes dos quacros da Armada (augmentada de 
130: 000$, na parte variavel, na sub-consignação para o pa
gam,ento de dia.rias ao pessoal a serviço de aviação, de sub
mersivois, etc.; e dirninuida, na parte consolidada, respe
ctivamente, de 104:4UO$ e 34:800$, nas sub-consignações 
que se destinam a vencimentos de capitães de mar e guerra 
do Q. F. e dos quadros extraordinario e da reserva do 
Corpo da Arma.da ... .... . .... . .............. · .. .. .. .. ..... • • •.•••.. ,., ..•. 

3ª - !\farinheiros, foguistas e t.aifa ... ,. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . •.....•....... 
4ª - Batalhão Naval. ..•..... . .... . ..... · .................. ; ..•....••... . ••......• 
5ª-:- Arsenaes . e Directoria do. Armamen'.o (augmentada d.e réis 

34: 218$925, na parte variavel na sub-consignação para pa
gamento de gratificações ;:ddicionaes aos operarios -dos a rse-
naes , por tempo de serviço) .. ... .•.•.. ... .. .....••.........•.••.•••.•. ... 

8ª --· SL1perintendencia de Na vagação .................. ; . . ... , .......•.•.•••.•••••. 
7ª-Ensino Naval (augmentada de 32:520$, na parte variavel, para 

duas novas sub-consignações destinadas ao pagamento de 
sete Joguistas e 2:> marinheiros contractado3 para a Escola. 
Naval, rnspectivamente, d.e 7: 560$ e 24: 950$, e . que só serão 
substituidos por pessoal dei Corpo âe Marinheiros Nacioriaes, 
á proporção . que rorem terminando os respectivos contra-
ctos, 11os termos do art. 284 do decreto n. 14.127, de 7 'de 
abril do 1920; e diminuída, na parte consolidada, ele 6: 0008, 

. por ter pass;o1/1o a addido um ~º official da Escola Narnl) .................. .. 
8ª-Material (augmentada de 4.100:000$, sendo 1.500:0008 nas 

sub-consignações para fardamento (materia prima), que 
serão reunidas sob a dé'signação de «Fardamento- para infe
rióres, praças, grumetes e aprendizes»; de i .OOU:OOO$, na 
sub consigilação Muniçõ: s Nayaes; de 500:000$, na Material 
de Construcç.ío Naval; de 1.000:00:JS, na Combustivel; e de 
iOO:OOOS, na. l)bre.s, mantida a discriminação ela tabella 
vigente. E, diminuUa de 400:000$, na sub-consignação 
Iviunições do Guerrn) ...........•.. . •....••.... · ...... . ......••..••••• , , ••. 

9ª - Addidos (augme,1t:1da de ó:000$, para vencimentos de um 1° offi
cial da Escola Naval; e diminuida de 10·1 :997i?, sendo 
20:MJO$, na quota Directoria do Expediente, 22:932$, de 
um mestre geral e sete foguisbs do Arsenal do Rio de Ja-
neiro, e 55:065$, de operados do mesmo arsenal\ •.•...•...........••..... 

10"-Pesca e saneamento do lit.toral (augmentada de 300: 0000$) .••..•.••..•••.•. • ••.• 
:i1 ª-ili'Iunições d :i bocca ( augmentada de 2. 99ti: 825$000, sendo-

2. 583: 551$500 par a attoi'lder ao actua\ cn :arecimento dos 
generns alimentícios; e 412: 267$500, para mais 753 mari
nheiro:i nacionaes e foguistas, que são 7.454 os que figuram 
na respectiva tàhella; o . nul1inuida Je 3/l'":-227~5ú0, 3et1cl.o 
de :21: 3!:í2;)ci00 e 3~;;): 37:;5, respectivamente por serem 695 
os subomciaes e mecanicos; e 5ti0 os foguistas contractados) ...... •.. ... . .. 

2•- Classes inactivas (augmontada do 360:440$004, para attender ao 
p<Jgamento dos oillciaes ultimamente reforma.dos no Corpo 
ela Armada) ............. . .... , . . .• . - . .................•... , ... • •.••.... 

13'-Despezas extt·aórcl im ria_s (a L: grnentad a .de 4.047:745S495, para 
duas novas sub consignações sob os tito los de: Para pag~menlo 
da gratificação de que trata o decreto n. 3.990, de 2 de Janeiro 
de 1920 a todo o pessoal, inclusive o chamado «contract~do» 
o «extraordinario», nos limites do mesmo decreto, ..•.•.. 
3.'í% :22G$90:); e- rar:i. pagamentos de dia.rias que deverá 
perceber o pessoal diarista nos domingos e dias feriados, 
452::i-i8$500) .............•.............................•.....•••• ' ••.•• 

·14ª-Para conclusão dos trabalhos ele reparação da esquadra, acqui
sição de material para o serviço de pesca e saneamento do 
li ttoral, etc ...... , ... ..•..•. .•.•. . ...•• , ..•.•.•.•.•.•••..•••.•••••.•••• 

15ª-Despezas em ouro ... • . . •.•..•..•..•...•......••.•...•...•.••.•.••.••••••.•.• 

Annaes da Gamara - Vol. IX - Pag. 42 - :l -

1. 587 :.90'1 $000 

'12.388 :420$000 G •••••••••••• •. 

3. 3'.lO: 2G3SOOO . . ............ . 
245: 854$000 .............. . 

3 . 440: 288$000 ..•........•..• 
995: 100$000 ....•..•...•... 

1. 048: 340$000 .... - ......... . 

200:000SOOO 

22.990:576$000 -~qQ: 0008000 

288: 130$000 

G9S :9i9$000 
1.991:896$000 

158:702$700 

213: 588$812 

38:538$964 

H.540:0728000 

065 :414$000 
500:000$000 

:L O. ·!-7~: 3f·~0(;0~ 

4.232:46oS233 

4.447:745$496 

io.ooo:ooosooo 

53. 494: 068$02i:i 
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/ ~ESSÃO Dt f DE ÕVTUBRO DE i 920_· 

Art .: E' o Presidente da Republica autorizado~ 
~ I. a despender, até o ma:x:imo de 40. 000 :000$, papel, coni · 
& eonclusão das obras do dique da ilha das Cobras, constru
Çção e equipamento de officiD.as, podendo appli~ar, para taes 
fins, o producto, ou o saldo do .. produeto do credito aberto, 
em a~9lices, pelo decreto n. 14.Ho; de·24 de março de :J:920, 
:e abrir o credito, ou oreditos, ou effectuai· as operações ne-
ce.ssarias, para perfazer o restante; -
·· _ II, a . mandar fazer os estudos necessarios, planos e orça
mentos · para a construcção de um porto militar de ! • ordem, 
em local que, por suas condições estrategicas e-preparo ma.is 
economico, s~ja considerado a melhor base de operações. ·para 
a esquadra, correndo as despezas com esses estudost planos 
·e. orç~ment-Os, pela consignação para. ({ OQras n, da verba- 8ª - ... 
1\iftl,tenal; 

. m, a , distribuir, por adea.ntamento, á .Pagadoria, da. Ma
rinha, em qttatro prestações eguaes, no começo dos mezes de 
Janeiro, abril, julho e· outubro, as quotas . destinadas ás des-

. pezas meúdas de ·repartições do ministerio que funccionem 
nesta: Capital, recebendo depois o -Thesouro, da -mesma-pa
gadoria, a- respectiva prestação de contas. As sub-·consignações 
den9minadas «Expediente,,, "Impressos; encadernações, etc.>}, 
~' P.ara impressão da Re-vista Maritima », e « Acquisição de 
obras, memorias, roteiros, etc.n, se reunirão, na verba 8ª -

·Material. - para cada qual dos serviços alli discrimfoados, em 
um~ sob o titulo commnm <e Expediente, -impressões, -publi
cações, etc.~,, cuja distribuição poderá ser feita á Paga9o~fa 
da Marinha, pela mesma fórma que a de despezas meúdas; 

IV, a utilizar-se dos transportes de guerra par.a o·· ser- / 
viço de conducção de .mercadorias de commercio, devendo o · 

•:i\-linisterio da 11farinha recolher ao Thesouro dentro do prazo 
legal, a re.nda liquida de cada vi~em, renda que o Governo 
poderá applicar, abrindo creditós correspondentes, em ser
viços a cargo da ·Marinha, cumprindo entã.o ao Thesouro fa..., 
zer a escripturação respectiva erri livro especial~ -e remetter 
ao Congresso, no tiro de cada anno, o competente balanço com. 
todos os detalhes; -
. . V, a realizar quaesquer operações, inclusive a . p·e~uta 

ou a venda em hasta publica,- no todo ou em parte, relativa
mente aos . tcr!'.enos de propriedade nacional, em Armaçã.o, 
bem com·o aos dos extinctos Arsenaes da Bahia e de Pernam- . 
·-buco. e da aritiga Capitania do Porto de C.orumllá, de. modo, 
sobretudo, a -permittir melhor installação pu. provimento ·'de 
. ~erviços quaesquer attribuidos á administração da Marinha .. 
Na hypothese :· de sel"em applieados, nos termos deste dispo-
8ÍtiYo. os terrenos de Armação1 o--Ooverno fará installa.r na 
ilha do Boqueirão todos os serviços adstrictos á Directoria 
do Armamento. o producto~ ~u os. saldos resultantes de taes · 
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operações, serão recolhidos ao Thesouro, dentro do prazo le-· 
gal, podendo o Governo abrir creditos, no limite maximo $8 . 
so·mmas recolhidas, para o fim de executar a melhor instal::
lação ou provimento -~ que ~e refere o final da. primeira. 
parte desta alínea. No· caso de permuta, os bens serão pré
viamente avaliados, e o· respectivo termo será publicado du
rante 20 dias, findos os quaes será lavrada a escriptura, si · 
não forem ao tp.inisterio levadas objecções ou prote~tos . que . 
devam ser tomados em conta, ou proposta de mais conve...: 
niente transacção; 

' . 
VI, a transferir para o COrpo de. Marínheiros. Nàeionaes 

os foguistas contraetados nacionaes. que porventura . o qui-
zerE>..m; - · . . -

. Vil, à _vender, mediante ooncmTeneia publica, Q. mat~ 
l'~al. reputado inutil,. inclusive navios julgados imp),'estaveis, 
;;;endo recolhido no prazo legal, o produeto da venda ao Tb~
souro, e podendo -o Governo abrir _ereditos, nos limites das 
quantias assim recolhidas: ·pará acquisição de ma.teria1- des
Hnado ao s~rviço da esquadra; · - _ , 

vni, a · distribuh: :{ Pàgadoria dá .Marillha" até .40 : 000$,~ 
~ara sub-consignação i< Fardar.aento »1 da verba 8ª ~e Material >l 1 

para ajuste contas. de' f ardamP.nfo. em dinheiro" durante Q 
~~xercicio; ' 
_ IX, a rever as tabeHas de diaria~ ê de ajudas cte 1.msto dt.., 
exercito e da .Armada, poncto..:.as em harmonia com a natu-· 
:reza- das funccões tecbnícas. commissões e servicos desem
?enhados pelos . respectivos ·officiaes! de modo qÜe as van.~· 
tagens para officia.es de terra· 8 ma~. de igual patente, em 
funccões d(I J categoria ideutica. resultem as mesmas, tendo 
·~m vista, em cada caso, as· gratificações de outra DAtureza 

_ ;-IUE: aos mesmos couberem :POr lei_: · .. 
Art. Os ·ofliciaes que ·exercem funcção à.~ cargo inhe-· 

rente ã patente amís elevada só pereebe!'ão a gratifica~ão de 
que trata a segunda parte do art. 3" ,da. lei n. 2. 290, de 13 .de 
deze~ro de 19iO~ q~ando !oreiµ providos nesses eargos em· 
virtude de pQrtaria, ou qe~ignação em « ordem d.o dia ); . 

-§ ~1 . .; Nenhum offíCíia! poderá recebGl' mais de um&. ajuda 
Je custo -de um Estado paz·a ~m tro ou ' para a Capital Federal, 
no mesmo anno. salvo :_)Or motivo de promo~ão e consequente 
transf ereneia. · 

§· 2.º Não havei-á ajuda de custo para as localidades do 
Estad9 dQ Rio de Jane.iro, proximas, á Capital, a_ menos de um ·. 

: dia_· de -viagem por mar. _ . - _ -· -· 

. · .Art. , Para a execução do· que dispõe o art. ~3, n. V1 da. 
leí n. · 3. 454. de 6 .de janeiro, poder:á o Governo abrir creditos1 
até o :rna.ximo de, 200 :000$, para custear as despezas de ada-. 
ptação ou preparo do~ terrenos a üUP. ~P wJerr:- -a · alludida 
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autorizaçã.01 no sentido de auferíL aas operações súbre eHes. 
maiores vantagens ou. lucros. ·· 

O Sr. Presidente ·- - Vou submetter .a votos ,as emendas 
da Commissão·. · 

' \ 
Approvadas, successivamente, as se8-uintes 

-
~MEND4_8 DA COM.MISSÃO 

N.· I 

Ão . art. i.º, verba n. 3, Marinheiros, Foguistas ~ Taifa~ 
SuJiprimam-se (por só existirem no papel, nãc:> se tornando 
precisa$ as respectivas- -dotações), um auxiliar especialista, 
f 9' sargento, ! :080$.; 1s· musicos, 7 :·4.24$; 50 corneteiros e . 
tambores; 37 :540$; ·e 781 marinheiros, 195 :320$;_ diminuidas; 
~onsequentemente, de iO :000$,. a quota para confecoão ·de pe- . 
ças de ·fardamento, . _e, de 96 :945$600,. a intitulada «Diversas 
gratiffüçõeg,. Augmente"".'se, :- por · . ·ser assim indispensavei. 
de-' __ 86, o-numero de taifei.ros; 65 :7:62$, e, de 200, o de foguistas
eontractados, 3JO : 600$, - de tudo .. resultando, sem falar: 
nas redu:cções qué terão <ie provir para outras verbas, eon- . 
.forme se ha de apurar na ·emenda subsequente, um abati
mento ~e . i65:602$, - na parte consoliqa~a, e um re.!'orco de 
203º654$, na parte v.ariavel, da verba de que ora. se trata, 
cuja tabe~la se substituirá. pela que abaixo_. se i:i2gne, e que 
melhor corresponde â . situação actual dos serviços a que se 
:àe_stina, a juizo .-dos orgãos competentes da. administração da. 
Marinha: . · 
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:~. 2 . 
. Aú art . i' · 

.. Oomo _eonsequencfa · d~s .alt~racões adoptadas, pela eme.u
cta. anterior~ na tabella de· marinh.eiros1 fogtiistas e taifa, re
duzam-se: de 240:000$, a consignação correspondente .para 
fardamento, da verba n-. .. 8; e, de 606 :.630$, na v-erba n. TI 
(munições. de. bocca) por terem de ficar · àiminuida~, no eal
eulo do projee~ de 574 :875$; a consignação para rações de . 
marinheiros nacionaes e foguistas inarinhe~ros, estabelecido o 
seu ·numero 'em 6.404; de 16: ·· 972$500, a destinada a taifeiros 

· (598) ~ e, de 151 :657$500, a quota para .attender ao .actual 
encarecimento dos gen.eros alimentícios; apenas ··augmentada. 
de 136::875$, a attinente a foguistas contractados (800):., 

. Ainda por. influencia das:> modificações alludídas; e de 
·uma. ,_nova correcçã.o do . calculo, . reduza-se, tambem, . de réis 
~58:i7·?$; . :na v~rba . :iL 13 ·cnespezas estraordin.arias) a con
signação para pagamento das gratifica~es de· que -trata · Q de-- .· 
,ir~t~ n ?. 3. 990, d~ 2 :de. janeiro· de i.920 . . · · · · 

·, 
\ a'V,. 3 

Av · ar~ - i' __ : Verba n. 4 (Batalhão NavalJ ---, Substitua.:- . 
-:se, pela seguinte, e.o~ um augmen:to de- 1. :800$, à 'deaerimi
nação . da · ·Taifa: ' 

.. .C.Ommandante .e 2º commandante: 
2 cozinheiros, a 340$000 .. ... : . . . . '.l. :680,ooo 
~: disperiseire>. a . . . . . , . . . . . . . , . 720$000 
it criado, a .. - · .- . . , . . ... . 54-0$000 

· Ofíicíaes :· 

·r ';ozinbeiro. a . . . : . . . . .. ·-· . .... . \ d·. . . . .. 
~ 1sp~mse1ro, a .. ...... . ... . .. ..... . 
$ criados, a &40$000 . ..•.• , . . . .. . , 

. -· 

· Sub-o-fficiaes ~ in:ter-iores :. 
íi' ·cozinhàiro, a . . . . ~ ... · .... ~· .. . 
1 dis'Penseir(), a . ~ . . • . . ... · .. . .. . 
9 ('.reados, a ~OtOOO ..... . 

.Pi-açàs: . 

... --:"" ___ _ 
. 840$000 

720$000 . 
4:320$000 

720$000 
5!0$000 

3:780$000 

• 1 ·~ 

5:880~.0.0 
, · . 

5:040$000 

. ..... 

~. eo~ính.ei~o, · a· .· ... . ... : .. ., .... . t:2ooso® .· . 
600$000 ~ f =800$0JO { ajud~n.te· ·de cQzinha; a .. . : . .. . 

. 15 :.6~0$o00 .. 
. ,..-:. ... · ,. 



, . 

Commandos da esquadra, divi.sõas e fiotili.as: 

7 Cozinheiros, a 9601" º ~ s *. º 9"' ". & e ••••••••• º •• ,.. ••• 
8 dispenseiros, a. 84QS.,..e 8 fl~ . .. ~ -9 ~" º~ !l I).". li •• ·~ •••• º 1) 

5 creados, a 6608 :1 " . ... '. !I •• "' o •• e • •y • e.,, • e • o • & •• •, " "' •• 

6:720$006 
6:7208000 
3;300SOOG -----

Coi•po. de !\farinheiros N acionaes: 

3 cozinheiros'.t a 9601,L ... õ • ~ o: •• º 11o:. º ••• 9 .... ... ·-º ,, -• ., • 
õ cozinheiros, a 7208. :1 .•"' ••• º., 'l/ lt (1 .... ~ •• º •• ,, ••••• <' ..... • 

·2 ajudantes de cozinb.a., a 600$ •••••••••••••• , ••••• 
3 dispenseiros, a 84-0$. li' •• ~ •• ()" e o o o ••••• • e ••• "." e o 

3 dispense.iros, a 6608 o e O 0 11 O w 9 ft O O O '6 8 C1 O O o ti O O O .. O o 11 e e 

9 creados, a 66_08 ••• º • , • º ... º • 191.,, • º e • ~ . ....... e ••• " • e • 

i2 creados, a. 5405 .. .......... . .. ........... , • •••• 

;Navois e estabelecimentos : 

44 cozinheiros, a 960$ •• · •••• · •••••••.••... ;· ... . .... . 
65 cozinheiros, a 720$. º. § º º •• " ••• º •••• ·,. ~. º .... , •• 
4 ajudantes de cozinha.. a. 7201$;, •••• • ••••••••••• ,. 

30 ajudantes de cozinha', a 600$ ...... ,. •••••• • .•••• 
. 9 padeiros., ~a. i : 0~4-$ .... it & o o •••• ••• " e •••••••• o o » •• 

59 dispensei rOs, 3 840S ~ 'l • a •• CI o~ ,. o ............ o ~ ..... -li 
26 dispenseiros, a 660$ ..... o o ... ~"' a. o ·• • ao .• ' o #1 ••• o •• o e P

0 

i6~ creados, a 660$ ••••••••••••••••••••••••••••••. 
.j 13 creados, ·a !:i-1:-0~ ••• •• ••• , ••• , , ••• : • ...... . ....... 

~;880$000 
3:6005000 
i:200SOOO 
2:252$000 
1:: 9805000 
5:940$000 
6:480$000 

42:240$0()0 
46:800;)'000 
2:880$000 

i8:000SOOO 
S:35'aSl>OO 

1'9:5608000 
17:!6(}$000 

105:600SOOO 
6!:020$000 

24:6008-000 

' · 

.: 

---':"'""'.""-----:- --.._.i.-.-- ----· 

oo: 
ln 

~ I 
» 
º ·' 
w 
~: -
t:I 
w .. 
O ! 

i 
'E:1 
ti 
!!:! 
...... 
"' ~ o . 

'-' 
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Au arL. 1": 

'Oomo consequenc·ia das al terações adoptadas, pela emen
da anterior, na tabelia de marillheiros, foguistas e taifa, re
duzam-se: de . ?40 :000$, a comignação correspondente para 
fardamento, <ia verba n. 8; e, de 606: 630$, na verba n. II 
(munii,;ões do bocca) pol' terem de ficar diminuídas, no cal
culo do projecto., de 574 :875$, a consignação para rações de 
m arinheiros nacionaes e foguistas marinheiros, estabelecido o 
seu numero em 6 . . 101~ ; de 16: 972$50>0, a destinarfa a taifeiros 
(598) ; e, de 151 :657$500, a quota para atíender a.o actual 
encarecimento dos generos alimentícios; apenas augmentada, 
de 136 :875$, a attinente a foguistas contractados (8,00) . 

Aind•a por influenoia das modificações alludidas, e de 
uma nova cor1·eccão do e,alcul-0, reduza-se, tambem, de réis 
158 :7731$, na verba IL .'13 (Despezas estraordinarias) a con
aignaçfto para pag~mento. d.as gra:tifícaçõe.s de que trata 0 de
!?.ret.o n. 3. 090,' de 2 de .j aneiro de i920. 

Ao an . 1· -- Verba n. 4 (Batalhão Naval ) - Substitua· 
;fü, pela seguinte, ·~em um augmento de i :800$, a. ifie!lCrLmi-· 
:nação da Taifa: 

Q-0mmandante b 2~ .command'llnte : 
~: oozinheíros, à 8Ml$000 • . .... _.. i :680$00(! 
{ dispenseiro, a . . . . . . . . . . . . . . . -120$000 
~ eriado, a . . ·-· . . ·-· ·-. . . . . . . 540$000 

Officiaes ~ 

·r cozinbeiI'o. ~ 
1 dispenseiro, a . . .• .. . ...... . . . 
S. criados, a 5 40$000 . . , . . .. . . . . , : 

Sub-·offici_aes ~ inferiores : 
'f cozinheiro, a . . . . . . .. ... . . 
i dispense.iro, a . .... . . .... . . . . . 
9 11reados. a 4.20$000 . . . .... . . . . 

Praças : 
i coz-inbeiro, a ... . .. -
& ajudante de C'.ozinhs., a ,• ' 

340$000 
72-0$000 

4:320$000 

720!FOOQ 
540$000 

3:780$000 

i. :200$0iUO 
600$000 

--------

.'· 

5:040$0~ ' 

i :800$0JO 

15:660$000' 
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S~SSÀO tM i tlE ôtJTUBRG !).E :1920 

IN:. 4 · 

· Ao. art. i." - Verba .n. 5 (Arsenaes e Direcforia do Ar
mauíento) a.ugme.nte-se" ... de 4 :200$, na quóta <iDiversos em
pi·egadost>, pal'a mais um·: apontador, que houve omissão na 
tabella, aur;mentada,. tambem. de 27 : 000$, a consignaoão · pal'a 
serventes das officiuas ela Directoria do'. Armamento, que de
veril ser 50, em vez de 30. Verba n .. 1 . (Repartic;ões de Mari
nha). Tendo havido omissão de um machinista contratado, á· 
ruzã0 de 360$ mcnsaes na descriminação do pessoal à::i. Iri.spe..:. 
ctoria de Portos e Costas, consigne-se ·a·· dotac~o respectiva. 

Ao a.rt.. 1. º - Verba n. 14 (Para conclusão dos traballlos 
<le ·repa.ração da· esquadra, etc·.) -· · Substitua"';' se a. verba por 
uma aut0í:i1~ão nestes terxp~;...q,uc ·a a<l:nlinistracão· reputa 
preferivel, e n. Commissüo de Finanças .. não tem razão par;:i 
deb::ar de adoptar, devend~ ser incluida, caso ·a Camar·a. a 
approve, no· té:xtO' ·d"o art. .2º: «Fic::i. o Governo autor~ado ·a 
despender, abrinuo credito, ou creditos, ou. rcalizancfo ope
rações, no· respectivo limite, a somma de 12:00101:000$, com a 
continuacã.o dos1 trabalhos de reparaÇão da esquadra, servíço 
de aviação. substituição de boias, e acquis~çãó de _m~terial 
para o servi~o de pese~.» · 

---~-
·~---

N. 6 

1 

·:Ao art. 2°-,~ P:;i..ra pôr o projecto em harmonia ~om o 
criterio adoptado pela Mesa na interpretação do Regimento, 
propõe a Cominissão : 

a) que a · autorização n. I fique assim ·redigida: «a con
traclar; até pelo maximo de . .rn .. 000 :000$, pa,pel, a conclusão 
das obras do dique d!a.. Ilh.a das Cobras, construci;ão e equi
pamento <le · 0 fficinas. pod_endo applicar, para taes fins, o pro
<lucto, ·ou o.· safüo do ·producto do cr·edito aberto, · ém apolic~s, 
pelo ·aecreto n. 1-í~H-0, ,de··març0 de Í920, e abrir'º·· cred!it.o·, 
ou ereditos, .. ou eff ectuar as operacões nec-essarías para ·pe-r
faz:e'r ·o restante, ijm.i_tada, entre~I!to, ~m f.5,. OiOO :000$, .-a 
som:rila a. ser ..,çlespend1da no exerc1c10 de 1921 ~; ·· 

. ·~b ). ~que se _s:ijppriill.a a autorizacã.o .n .. 2, ac~rescentando-s~. 
porém: na. desçriminacão ·t;la quóta para ,obras, da verba n. · S 
(Material) o seguinte: «podendo correr p,or est~ consignação 
a. despeia com o~ estudos necessar}<!s, · planos . e <!r~amel?-t<?~ 

·vara a construeçao de um porto· ·m1lltar de primeira ordem: 
~, - Vol. IX ~ 
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em local que, por suas condicões estrategicas . e prepa'° máis 
econoinico, seja considerado ã ~elbor base 'de operações · para· 
a esquadra ",; · 

e) -e, • quarito. á's autorizações ns: IV, V. vi VIl e -'IX, do 
mesmo art. 2~, bem como .en'!_ relação aos:;. dispositivos · dos 
arts. 3º e 4º, requer. a . Comm1ssao que se destaquem, para for-
mar proposiê;ões. á parte. · 

O Sr. Presidente-;_ Vou i:IUbmetter a vows á emenda óí"." 
ferecida: 

Vota~ão da. - seguinte 

- N verba 9"': 
" Combustivel: 

1 
EMENDA UNICA 

J . 

I : 

Accrescente-se: inclusiYe expP.riencias para ó emprego 
de car,vã:o nacional,· e augme.nte-&e a ' ·verba para _5 .Oi)O :000$.» 
-P9ulo. de Frontin. 

·o-sr. Presidente- A esta emenda a Commissão offereceU: 
-0 se~inte · · ·--.· · · 

SUBSTITUTIVO -1 

Ao art: · 1 º (verba 8") aecrecent-e-se, dep(>is da. pa1av..1·a 
· - Combustivel - «Inclusive experiencias, ou e.nsaios. para · o 
emprego· .d.O .carvão nacional.'-> 

·o Sr~ Paulo de Frontin ( pa1·u encaminhar a votacãO) _. - · · 
Sr. Presidente, em segunda discussão tive opportünidade de . 
a.presentar uma emenda á verba 9" ·· «Combustível~, pedindo· 
.que se aq__crescentá_sse ao~ dizer~ r.on.~tantes da tabella expli-
cativa; o segUinte; . : . \. . . 

. · ·<ánclusíve\xperiencias para · 0 emprego - do- carvão. 
nacional, augnicntanao..;se a verba para· 5. 000 :000'$000. l>: 

. . . . . - . . 

: O illustre representante do Esta<io da Bahfa, digno Re
lator do 0 rçamento da Marinha, apres~mtou · como substituttvo 
a~. art .. -. 1º: ~ 

~Aceresc~ntando-se depo~s da . palavra '1:Coinbusti
. vel», ' inclusive ·expe'riencias ou ' ensaios l>ara. empre·-
.· go do .-carvão nacional.»· ·-

,. . .S; .Ex.,, .portanto, · attende~ por oomplcto ao que eu des.ei · 
java na emend~ que lorrpulei; todavia. S. Ex. não augmen:t,Qu · .. 
a verba para 5.\)00:0~; deixando-a em ·4 .. 000:000$, como . 
estava em seu parecer~ Natúralmenten10uve razões ponde;,. 
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rosas, .baseadas na informação do Sr. Minist~o. da Martnhâ, 
1para q:ue não fosse elevada .. a verba naquella 0 ccasião. Devo~ 
porém, -accentuar que ·.as condições de prec-0 e as do ca.mbio 
americ:ano são taes,.. que não sei si hoje a verba de réis 
4.(t{)O:OOO$. seria sufficiente para a ·quantidade -O.e combusti
:vel deseojada' pelo . ·Sr. Ministro <la ·Marinha. O dollar estava 
·a 5$, mais ou menos, na occasião em que o parecer foi dado; 
hoje está ·.a _ 5$70:0 e 5$800; e o preço do carvão, já excedeu 
a 20V$ ct. tonelada . . De modo que as condições· se tornam muito 
difficeis para poder-...s~ · ter a quantidade desejada dentro do 
limite 'da verba .apresentada. 

V. Ex. sabe qual · a .importancia do consumo do 
carvão nacional principalmente nos oasos -da Marinha. 
de Guerra;· os nossos fornett.edores são exclusivamente a 
Inglàterra e os Estados Unidos.· Não temos de onde receber 
r..-arvão, sinão destes dous paizes. 

•. 

Si,. por qualquer cireumstancia, não pudermos receber
d~tes pai.zes n combusu,~el necessario á Marinha ·de Guerra, 
:teremo~ o:i navios sem . se . poderem mover. 

H~, ·portanto,. .necessidade de estudar~s~ a quest ã,o -do car
vão I}àcional ·e da sua appli~ação ás caldeiras marítimas. As 
fornalhas ahi nem seinpre off.erecem as condições mais favo.
rayeis ·para . queim~r o carvão nacional. Este não off erece a:s 

· mesmas.condiç()es.· qµant.o á propor~ão de carbono e quanto 'â 
proporoão ·de einza qu~ .o c.arvão americano ou o inglez . . 

A proporc;ãq ..de .. materias volateis, por sua -:vez,- é muito 
maior n0 carvão nacional do que no inglei ou no americano~ 

As. condições que -devem : assim . satisfazer ás ' fornalhas 
sao· diver~as de muitos de nossos navios de guerra, construi

.. dos na.· Inglaterra, tendo em vista o cçmsumo ·do melhor car
vão inglez, carvão adopfado pelo Almirantado . britannico . 

· ~Isto . posto. será necessariô, para que o carvão nacional 
·se.Ja -queimado, que o nosso Almirantado estude· as ·condicões 
de forna,lhas .para os navios que tiverem de ser construidos 
ou as· modífic-açõe$ que · devem soffrer as fornalhas actuaes, 

·para se adaptarem · ás condições· do nosso carvão. 
Não é. tanto o que diz respeito ás impurezas . Estas pode

riam, com uma.e-ouveniente ·briquetagem, precedida de depu
ração, fornecer briquetes, ainda que a preços elevados, mas 
que, .erm caso· d-e guerra, ·nos dariam o combustivel necessario 
para ,podermos aprove.ital-o nos navios de gue~ra. Temos, en
tretanto. i!:ruaimente de atteilder á questão relal.iva á propor
rão de ·màterías :vola_teis e . esta ·proporção faz com que cer
tas caldeiras,. como as · dos.~nossos destryoers, não possam van-
tajosamerite queimar Q e.arvão 1:1acfonal. · 
· -· O . SR .. . PREsmÊkTE -.. Devo declarar ao nobré_ Deputaào 

que .estão q·uas1· ·esgotados os cinco minutos que· o RegimentQ 
fOllCede ·para ençaminhar a :Vut~ç.ão._· . 
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O SR. PAL"LO- DE FRONTI:·~ - Em menos de um 'minuto, 

terminarei. _ _ 
- · Assim, estaremos nessa situação : a verba dada ê insuffi

cientc para o combustivel que se precisa .nas ex.periencias ·do 
carvão nacional. O Sr. Ministro da Marinha póderá responder 
que _nãq ~em os meios pecuniarios para poder 1realizar_ essas. 
experienc1as. , / -. . . , ' 

Neste scntid-o, pediria a . boa vontade do ·mustre_ Relator 
do orçamento da Marinha, para . que : a emenda- foss~ · acceita 

·com o accr~cimo de. despeza em · segunda discus_são e depoi.:i 
de eµ tender -se com o Poder Ex(;)cutivo,- · afiIQ_ . de _sab~r - si, 
effectivamenlc, elle ac:;ha que .ua ·mesma ver~~ de . quatro mil 
contos as i:!Xpcrhmcías e ensaios cabem;: Poderia, af3.sirn, o no.
brc Relator em 3ft discussão, ·resolver o probl~ma . de )llOdo 

· inteiramente aecórde entre à ·'<JpiniãQ· do Sr ... Ministró da Ma- · 
.rfríhá ·e as ·necesisdades· dos ensaios, é é~~erienê-ia5 'iló (:arvfto 

·, nacional . (lltuito bem; m1tito be-m. ) - . · · -. ' . 

o ~·sr, Octavio ·Map.gabeira (pa~·Q.-'encaridniwP. .. (J.. .votação ) 
- Sr. ·· P r esidente, dados os termos em que foi ·p(>st.a a· ·questão 
pelo nobre Deputado, ~utor da emencfü, ·a Commissão :de · Fi-. 
nã.ncas, ·por meu org~o: tendo em vista, pÕr, um laqo~ .o.apreço · 
QUe 'lhe m erece o iílusire ccHlega e;. por·. outro, -sobretu_do,. a . 
impo.rtancia !:lo· problema qu-e · consagra a emenda1 concorda; · 
como S. Ex. p r oL)bz. cm qu.e seja , ellâ .approyada no turno 
presente, para ·que,,. em. 3• discussão, se "delibere no"' casó de 
modo definitivo'. ~im.iíto bem.-) ... 

Approv!:\da a r-eferida emenda do Sr . .- Paulo de Frontín, 
ficando __ prejudicado o _ ·substitutivo da Coinmíssão de Fi..: 
nancas. . 

Enc_r-rrada· a 2" dist:Ui;SÜO dos._ a.rt:; . . ·L" e 2" do projecto 
n , 22-1 A, de 1920, , mandando que sirvam dous ·officíàes de 
justiça, perante bs .juizo_s federaes de diversas ~ec~ões; · com 
:rarecer favoravol das Comroissõcs de Constituição -e ·Justiça 
e <le J:i'"'inanças ~ annunciada a vot~c-ão. · · 

· Approvàdo~, succcssivamente, .Qm 2.ª discussão os scguiu
fcs artigos c1o 

PRO.TECTO ·· 

... 
N. 221' A.- 1920 

O Congresso Nacional· d.ecreta = .,_ 

ArL 1.º Peran·te os Juizes federaês tias scccô~s .do Acl'c, 
.Amazonas, !'lf;iranhão, Piauhy, ~eará, -Rio 1Grande do Norte; 
Parahyba, Alag·ôas, Sergipe, Espirita Santo; Santa Oatharina. 
úoyaz e· ~fatio Grosso servirão dous officiaes dJ! Justica, com 
~s mesmas va~tagr;ns dos actuaes. 
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. SESSlo EM 1 DE ovruBRO DE 1926 

ArL 2." Fica o I>oder 
necessarios_ c1•e<litos para 
disposiçõc~ ~m contrario. 

Executivo autorizado a abrir os 
execução desta lei: revogadas as 

-~ ·Sr~ Pres_idente ··_. -- O projecto ·passa para a 3"- discussão. 
· '3º 'discussão· do.projecto n. 427,-de i920. ·abrindo o cre

d~to. especial de 4 :20·01$, ouro, para pagamento de prP.mio de 
viagem a D. Heloisa Accioly ~e '.13ritto; 

Encerrada e annunciada a votação. 
Approvado ---em 3." füsêus·são e enviado á Commissão de 

Redacção, o seguinte . 

,. PROJ'ECTO 

"'~.N.' 42i - 1920 

O ·Congresso· Nncional decret.a : 

Artigo Unico. Fica o Poder Executivo autorizado a· abrir, 
, pelo i\Iin 1s~erio da .Justiça e Nego cios Interiores; 'o credito· es
·1iecial de. !{~'2D.o..OS~ ouro, para pagamento ·dó premio de viagem, 
<:0ncedido. ú alnrnna do Instituto Nacional de Musica, Heloisa 
Accioly d<:' Britto-; revogadas _as -disposições em contrario. 

- 3'' disctissfto -~o p~bjectÓ n. 298. A, · _d~ 19;20, autoriÚmdo 
a cessão gratuita iL l\:Iunic-ipaJidade de S; João d'El-Rey~ de 
uma faixa de terreno; com· .parecer favoravel da C-0mmissão 
<!e· Finanças. 

O Sr. Presidente - ·Acha-se sobre a mesa uma emenda 
q ll e vae ser lida·. · '· -
· E'. lida', apoiada e' - . -envia~fa á Con1missão de Finanças, a 
seguinte . 

J~U:l''.'"DA AO: PnOJEC."l'O ~. ~98 A, DE 1920 

{3ª «:Usct1ssao '. 
·· · · ·, Accrescenfe-se: 

Art. .. Dos terrenos . pertencentes' á Estradá do Ferro 
-Central ·.do. Brasil, em/J.uiz. -de Fóra; é_o- Poder Faeculivo au

torizado: à ceder· grattl'itameiite ·ao . Iostifüfo dé · Prótecc;ão. e 
.. Assisterici3. á Tn:fanda, a ár'ea necessaria á. consth1cção de um 

edificio. . _.,. 
· · Sala das :sessõ,es,-'I"-cte'-'ó\lhibro- ~d~- ·19ZO.-F1·ancisco Ya-1-

'....lad:Q.res. · : · ... · . · · · · .,-
, • • . • ' • ' ~ -~ '•' ~. • • • "'' • , ~ 1. ~ > 

·-· ~-.. •Encer.faàá ·a ,3" discussão d-O projecto u. 298 A. de 192·0, 
·:.e.~ -a.füãâa a. vota~ã.o :até. que- a referida Gomm-issão dê parecer 
sohte a:. ·men.da.:o-Uerecida.. . . . . . . . 
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3:.. discussão do projecto n. -428, de i920", abrindo o .cre
dit~>" de 42 :000$, supplementar ·-á verba 3ª do or..:.amento vi-
gente, do l\!inísterio dn. Guerra. · ·· 

. Encerrada. e anµuncjada · ~ votação ... 
Approvado em 3·~ d_iscussão e enviado á Coinmissão de 

·Redacção, o seguinte 

PRO.TE'GTO ---"-

. N. 428 ·- 1920 

-O Congresso Nacional f;lecreta. : 
Ati. 1.º E'. · o Poder ·· Executivo autorizado . a. abrir, p_elú 

Ministerio da Guerra, o credito · de 42 ::000$, · supplementa.r ;í, 
verba 3" - · .Justiça Militar _: · Supremo Tribunal Militar fl 

Auditor.es ;- Auditores - do orça_mento do mesmo Ministerk, 
para o · exercicio vigente, destinado ao : pag~mento, que cqm
pete, no corrente anno, ao's auditores .ôe . Guerra bachareü; 
Thomaz Gomes Viegas · e. ·Elias Fernandes "Leite. · á ·razão de 
21 :000$ a cada un.L . . . . . . . 

. Art. 2.º -Revogam-1se as disposições ·em contrario. · . 
3ª discussão do projecto • n. 429, de -t92Q, abrindo o cre

. ditp ~special de 7: 720$671, . para. . restitui cão ·de .peculio ·de 
apr~ndizes ·marinheiros. ·· .. _.,.. / · 

Encerrada e annunciada ·a :Vótacão. 
Approvádo · em 3j discussão é: envíado á Commis.s'ão de 

Redacção, o seguinte : . .. · 
PROJECTO 

· .. :· N. 429 ~ 1920 

O 'Congresso Nacionai decreta:. . 
Artigo J.lniéÓ. E' autorizado o .Poder Exécutivo a abrir, 

pelo Ministerio da :Marinha, o credito especial de 7 :720$671., 
para:...attender á restituiçã·o de pecUfiõs de aprendizes mari
nheiros, <lesviados criminosamente; revogaqas as - disposições 
em contrario. , · · 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a· tratar- vou le· 
vànfar . a sessão~ · designando para amánhã a · seguinte . 

ORDEM DO' DIA · . . • ' 

, .. . -'· 

Votacão· do .. project~ n.' 374, :cte ·1~20·, · do .Senado, regu~ · 
Iando a , r.epressão . do ·anarcbismo; com' parec,er da C,ommis~ 
são de Constitui_ção. ·e Jus.fica · sobre as el)lendas apresentadas 
e substitutivo da .mesma Commissão (2~ discussão); · · 
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· t,. C.iscussão do projeeto n. 300 A, de 1920, auto-rizando 
a organizar", com os addidor:: technicos, commissões de est.uC.o:;;. 
com ptweeel' fn.vo:-avel ·da Commiss·ão de Finanças.; 

zn. diseussão do ·projeeto n. .Ht, de. 1920, a.brindo o cre
oilo esv~éia! de 5 :~)4.4$570, para pagamento de pensões a 

·guardas civis que se invalidarem no serviço; 
:.!."' discussão do -.,·,!·ojecto n. 442, de 1920. abrindo o 1~re

clito especial de 13 :$18$226. para pagamentO ao capitão dP 
mar e guerra Santiago Rivaldo; 

· -2" discmssão do proj~to n. '1 -f3, ·cte 1920, do Sena.do. au
todzando o estabelecimentc; de hospitaes; destmados prin
.éipalmente ao tratamento de mulheres e crianças tüberculo
.c;as., "Ccl-m parecer fávoirav\el er emend·as c!a Cornmi~ão 'ª" 
'Saude Publica e parP.rP.1· na dr-., Fi.nançns favoravel ac pro-
jcet0 ·~ ás ein~ndas; . 

· .Discussão unfoa do parecer da-. C'ommissão de Finança$ . 
.sobre a ·emenda offereei:da na 2" discussão do PJ'Ojecto nu- -
mero 12~, de 1920, abrindo o e.redito especial de 7 :319$859~ 
para pagamento rle substituições nas commissões e fiscali
zrii'.ções· de portos, com parecer da Commissão de Financas. 
favoravel á emenda apresentada em 2" discussão (vide pro'.'" 
jP.eto n~ 124 A, de 192-0); · · _ r 

. Discussão unica do parecer n. 29, <le ·...1920, mandarrdo 
nrcbivar o requerimento em _que o capitão Ezequiel 1\fedeí-
.ros pede contagem <le antiguicfade de posto; . . 

•· Discussão unica do projecto n. 668, de 191'9.- dispen
sando do serviço .. com metade dos vencimentos, o foguista da
;saudc do Porto do :pará.. Abel Antonio de Souz_a; com pa-
recer -füt Commissifo dt? Finanças , Mntrario aõ -pro.iecto 

.(', favoravel ao 'IJéto que' lhe foi opposto pelo Sr. Presi<!enter 
<ia Republica (vide. projer,to n. '.36.9, <lP. i920) . 

,·Levanta-si;\ a !i~~são -á!" 1.4 hara ~ e 45 minuto5: . 

. i C91t SESSÃO, EM 2 DE OUTCJBRO. DE 1920 

.. PRESIDENCIA DO SR. BUE!-."O BRAND.Ão: PRESIDE'l'iTE 

A's 13 h~ras comparecem os Srs .. Bueno Brandão, Octa
!cilio de A.!buq1lerque, Francisco Valladares, Dorval Porto,Dio
nysio Rentes; ·Prado Lopes,. , Cunha Machado, Pires Rebello,. 7 

Armando Burlamaqui, Marinho de Andt'adle. Moreira da Ro
iCha; Vicente Saboya, Osorio de Paiva, Simeão Lei11I. Balthazar 
Pereira, . Gonzaga Maranhão. Eduardo · Tavares. CorTeía de 
Brjtto, Austregesilo, Luiz· Silvewa. Rodnigues Doria. Leo.ncio 
Gâlrão, Pacheco Mendes, Alfredo Ruy, Raul· Alves; Elpídio de 
.Mesquita,. Eugenio Tourinho,· J ... eão Venoso,·· Manoel Monjar
-~iiJ.g.. Anto11iQ Asuirre, -S?-mP_~Q C~rêa~ ;Njcano_~ Nascimento, 



ANNAES DA GAMARA . i 

Paulo de Frontin, Mendes Tavares, Vicente Piragibe,i Veris-
811110 de Mel lo, Teixeira ··Brandão, .José Alves, Jósé Qdnça]ves, 
Augusto de Lima, Americó topes, Odilon dé Andrad.~. Frtm~ 
Cisco Bresf1anil. Lamoun.ier Godofreda, Moreii-a 1Br~ndâo . 
"Francisco :Pao!lello, .Tnyme .Gomes, Manoel 1fulgcnc,J.o, Raul 
Cardoso. Ferreira Braga. Albert.o Sai·mcnto, José Ldbo, Car
los de Campós, Olégario Pinto, Pereira Leite, João Pernétta. 
Ceiso Bayma, AI varo Bapfüsta.~e Marca! de Escobil.r .. {59 J • · 

·O Sr. Presidente - A lista de presença accusa !o con1pá-
recimento de 59 Ses. Deputados. 1 

Abre-se a sessão. ,. i · 
O Sr . .Francisco Vàlladares (se1·vindo de 2·· SÚreta1·io)' 

procede á-· ieitura da acta da sessão-·ántecedc:nte, .1a qual é, 
sem o})servações, approvacla . / 

O Sr. Presidente - Passa'-Se á leit.unt do exp~diente, 

' O Sr. Octacrn.o de Albuquêrquê ,(4º See1·eutrib, sc1•vind6 
de 1º) procede á leitura elo seguiúto i 

. 1 

EXPEDifüNTE 

Do Ministerio dos Neg·ocios d'a Fazenda, de 30 de se
temhro ultimo, enviancto as seguintes 

J'NPOil.:MAÇÓRS 

Sr. 1 • Secretario . d_a. Gamara clo,s Deriutados d N. 83 -
Respondendo o ofi 1c10 dessa secreta.na, .n. 5Mit· de 18 de 

dezcmhro ele HHS, cm que V. Ex. p'ecle, ú i'ernisição da 
Com1:his:o1'ío de Ji'inanç::t::; de~sa 'Camal'a, informaçõ1s sobi'e o 
requerimento de D, Elsa Bussemeyel' rnnninha, ~viuva do 
capitão de corveta Al'.;don I•'cYTeira Ganünha. p{dindo re1-
sti Luiçiio da qt1:rntia rfa :J :í8$Mí2, tenho a honra de e inmunicar 
a V. Ex. que o Thesouro procedeu legalmente col:fando das 
pr.nsÕl!S da, viuva n divida do eonlrihuinte, corno se v ê cio 
inclu so processo dR habilita~.ã o cuja deyoJuc,:.ão, em empo op-
port.uno. peço a V. J~x. 

Roilrro a V. F.x .. o~ meus protr"slos de elevada estima e 
mui clistincta r.onsiderai,:.ão. - Homero Rapti.sta. A quem 
fez a rertuisição. . 

Do Tribunal de Contas. de 30 de se1.emb1·0 ult.i 10 . .. com
muu; ;cando qne reg·is t.ou soh protesto tres processo· de p::i-
~r. ai'nrnf o. rffectu Rdos 'd. u~ seguintes impor. tancias: .. ·d·i· 1: 291$. 
A firmft Vinil.a, Ferna11dr:s & Comp.; dr, li :2lt5$82.G. s firmas 
Vier.ui e dM Santos Cn:nr,co & Con111., M. Silvn." e 1\1. S. Lino, 
o do 258ffi1DO ao cnpltfio .Toaqim Rodrigues Fontes. -.... A' Gom-· 
mi.ssiín clA Tomada de Contas. 1 

R' lido e fica .,.sobre a mesa, ll,lt\. nlteriot \lel itiedção, \lrn 
pro,iocto elo Sr. Antonio Agúirre, · 1 · · 



N. 202 B - 1920 

Redacção para 3ª discussão do projecto n . 202, de 1920, que fixa a despeza do Ministerio da Marinha para o exercício de 19JU 

O Congresso Nacional decreta: 

Ast . 1. 0 O Presidente da Republica é autorisado a despender , pelo ministerio da Marinha, no exercicio de 192i, com os sarviços 
designados nas seguintes verbas, a quantia de 6i:773:536$02:i , papel, e 200:000$, ouro : 

Con~olidada Variavel 
. 

Natureza da despeza 

1 
Ouro Papel Ouro Papel 

-

i.• - Repartições de Marinha (a11gmentada de 438:458$, sendo 
424: :138$000, na parte consolidada, e :14: 320S, na parto 
variavel, pela transfercncia, para esta verba de todas as -
dotações consignadas na de n. 7 - Capitanias de Portos, e 
a que se additou a Sub-consignação de 4: 320$, par a um rua-
chinista contractado, de que houve omissã.o na proposta. 

1.597 :90:13000 292:4508000 Suppr ima-se a rubrica intitulada Capi tania de Portos ..... - -
2.ª - Officiaes e sub-officiaes dos quadros da Armada (augmenta.da 

de 130:000$, na parte variavel, na sub-consignação para o 
pagamento de rliarias ao pessoal a serviço da viação, de sub-
mersivcis, etc. ; e dimi nuida na parto consolidada, respe-
ctivamentc, elo 104: 400;) e 34: 800$, nas sub-consignações 
que se destinam a vencimentos de capitaes de mar e guerra 
do Q. F . e cios quadros extraord inario e da reserva, do 

i4:3~8:420SOOó 996:919$000 Corpo da A1·mada) . . ... . .. .... ........ ... .. ....... .... . - -
3." - i\Iinisterios, Foguistas e Taifa (diminuída, de 1.ô5:602$, na 

parte consoli lada, e augmentada, de 203: 65~$, na parte 
variavcl, substituída a tabella pela seguinte : 

-~· -
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.---------------~==---, ---~·--.. r------::--___ ----T-ot-al---.·=· ,..,,.,,.,,, 

Natureza da despeza ConsoliJa,!r, 

1 

V&ri&vel 1-------,- ----
Consolidada Varia>e1 

______ ___ _________________ ..!._ _ _____ : ______ ~;__ _ _ ____ _ ,_~---~~ 

PESSOAL 

1 sargento ajudante ..... . . . ... ... .. ·· ··· ·· ·· ·· ·· · •· . • . . . . . .. 

Companhia de Au.xilíarGs Especialistas 

z~ primeir,1s sargentos, a .... ....... . '... . . . . . . . . . . 1: 080$000 
w segllnclo.:; sargentos, a ........ .. .. · .. ·· · · · .. .. .. 854$000 

Companhia de Musicos 

2 mestres, 1" sargentos, a ... .. ··· ··• · .. ··· · .. · . . 
4 contra-mestre3, 2°• sargento,, a. ····· .· ..... . . . . • 

65 primeiras classes, a . . .. ... . ·· · · ···· ···· •· ·· · . • . . 
6ti segundas classes, a . . . . ..... · · : · · · · · · · · · · · • • . • . • 
44 terceiras classes, a .. ...... · · · · .. .. ·· · · .. .. · .. .. 

:180 
Companhia de Corneteiros e Tambores 

60 primeiras classes, a . ... ··· ·· ······· · ··· ..... •. . 
Õ:5 segundas classes, a . .. .. . ··· · ··· ··· · · . ..•. ... .. 
4i:i grumetes, a . . . .. .... . · · · · · · · · · · · • · · · · · · · ..... _ .. . 

150 
Companhia de Marinheiros 

45 primeiros sargentos, a .· ·· . ·. · · · ·· ...... .. .• • , . ; 
92 segundos sargentos, a .. · · · · · · · · · . . .. . . . . ... .. .• 

323 cabos, a . ... . .. . . .. .. .•. ·· · · · ··· .. . ...... . ...•. 
i. 517 primeiras classes, a . .. . .... , · ....• . .•.••.•••.•. 
L640 segundas classes, a . . . ... . · . . . . ........ . . ..... . . 

902 grumetes, a •. .. . .. . · .. • ·· ···· ..•.....•• • . . ..•. • 

4. 519 Companhia de Foguistas 

l\farinlieiros nacionaes : 
10 primeiros sargentos, a ... ... . . ... . . . . .••. . , •...• 
20 segundos sargentos, a ..• . . ._ .. . .. .. • . , .. .. .. .... . 

100 cabos, a . . .... .. . . ... . .... . . .. ...... .. . . ..... . .. 
250 primeiras classes, a . . . • . .. .•• . .. .• .. . . , • .. ••••• 
420 segundas classes, ~ .. . . . •.. . .....•.. .• . . .. . . .. .• 
600 terceiras classes, a . ... . ..•... .. .. , •••.... •. ..•• 

:1. .400 
Contractados : 

60 cabos, a .... • . . . .... . ... .. . .. • . .. . .... . ...• : .•• 
225 primei!' as classes, a . . . . . . ...... . ..... . . .. . . .. . , 
230 segundas classes, a .. •. ... ... . ....•.•.• .. . .. . .. . 
28 ii t erceiras cl asses, a . .. . .. . .. . . .. . . , .. .. . . .. ... .. 

800 
Instrucção 

:1.: 080$000 
864SOOO 
648SOOO 
432$000 
324;5000 

324$000 
116$000 
1808000 

:l:OSOSOOO 
8HSOOO 
432SOOO 
324$000 
2Hi8000 
1808000 

2:357$500 
1:959$000 
1:344$500 
1:04!!-$000 

8008000 
6665000 

1:560SOOO 
1:440$000 
:1.:200$Q.OO 

960$000 

1 professor de gyrn nastica e esgrima de baioneta e espada . . . .. , 
1 professor de musica que tambem serve ao Batalhão Naval. . . . 
i professor de toques de corneta, idem, idem . . . .. . • . , .. ... . .. . 
1 instructor de infantaria, idem, idem .. . , . , ....• , . . . . .•..... . .. 

Diversas gratificações 

Pa ra pagamento de gratificações de: incumbencia, artilharia, 
torpedos, telegrapbia, signaleria; . diversas, de _exemplar 
comportamento, de voluntario, de engajado, premio de . 
engajamonto, especialistas; de :lO e 15 % sobre o soldo

1 
e 

gratifi cação e de auxiliares especialistas e outras . .. ..... . 
Quo ta para confecção das· peças <le fardamento .... •... .. ... . . 

TAIFA 
( Conforme o quadro abaixo ) 

566 taifeiros . . ._ ... .. .. , . . • . . . .... . , , ..•.. , . •. • •• , .. , , • . ... . . . . . . 

.~nna.fül.~a Cama:r:a-=- YoL mx - ~g.Ji6_-_: 

81:000SOOO 
64 :000$000 

2:160$000 
3:456$000 

42:1:lOSOOO 
28:080SOOO 
14 :256$000 

:l.9;440$000 
9:7208000 
8: iOOSOOO 

48:600$000 
78:488$000 

1.39: 5365000 
49i:508SOOO 
.344 :240$000 

:1. 62:350$000 
--- -----

,_ 

23: 575$000 
39:180$000 

134: 4·50$000 
21H: 0008000 
336:000$000 
391):600$000 

·---- - - --

-
-
-
-

6:000$000 
6:000$000 
3:000$000 
3:600$000 

-
-

-

i:440SOOO 

i45: 800SOOO 

90 :0728000 

27:260$000 

- i.264:732$000 

' 

- 1.. i93: 805$000 

~3 : 600SOOO 

324: ººº'ººº . 216 :ooosooo 
273:ooosooo - 967 :20950 00 

-------~ - - . ·- ·- --

:l8:600$000 

, . 

1 

- - :l:.0Si:5°'4PO o - - HO :OOJ~OO ª· 

392:Qli2Silod 
, - - -------

3.f6q.:6ôiSOOO . ~.:195;$40 o 

._,.~ . 



Navios e estabelecimentos 

Typo Minas Get·aes (2) ......•••.. . ..•. 
Typo Deodoro (2) ....••.•••••••••••.• 
Typo Barroso (1). . . . . .. , . . . ..• ••. . • . 
Typo Bahia (2) ...... . .............. . 
·Typo Benjamin Constant (1) ......... , 
Typo Republica (i} . ........ . ........ . 
Typo Carlos Gomes ( 1) ....... . .... , ••• 
Typo Par á (10) ... . . ... ..... ......... . 
Typo Jose Bo01fac10 (:1.) ............. .. 

·Typo Belmonte (1) ... ....... . . .. .... . 
',!:'ypo Pernambuco (:1) ... • : ......... .. 
Typo Oyapock (1.) .. . ...... ., ••••••••• 
'l'ypo Goyaz (1) ........ .. .. .. ....... .. 
Typo Acre (2) .••• •.. •••••.•• •. ••• • • • 
Typo Jutahy (2) . . ............ ...... . . 
Tender Ceará e submersiveis ..... .. .. . 
Avisos Mineiros (2) ..... . ....... ... .. . 
Defeza minada - Base . . .. • .. . •• . •. • . 
Serviço radiotelegraphico .• ..•.•• • •..• 
Fortaleza de Santa Cruz. , • .. ••••• . .•. 
Escola de A viação ..... ... .... . .... . . , 
Escolas Profissionaes .•.• , • . ••• . .••. ••• 

Somma . . .... . .........•.•. . . 

Commandantes 

2 
2 
1. 
2 
i 

i 

"' o 

-~ 
"' i::: 
C!) 

o.. 

ª 
2 
2 
1. 
2 
i 
i 
1 

'10 
1 
:l 
i 
:l 

·l 

1 
1 
1 

2 
2 
1 
2 
:l 
:l 
1 

i 
2 
2 
:!. 
2 

2 
2 
i 
2 
1 
:1. 
1 

iO 
1 
i 
i 
1 

2 

TAIFA 

Officiaes 

2 

1 

i 

2 
2 
1. 
2 
1 
1 
1 

:lO 
:1. 

·1 
1. 
1 

rn 
.g 
"' ·;::: 
u 

36 
8 
6 
8 
8 
4 
3 

20 
3 
5 
2 
2 
i 
4 
2 

iO 
2 

Sub- officiaes e ínfet·iores 

2 
2 
·1 
2 
1 
1. 

1 
1. 

i 

2 
2 

2 
1 

2 24 8 
2 iO 2 
:l 5 1 
2 :10 2 
:l 5 :l 
i 3 1. 
i 3 1. 

rn 10 rn 
i 2 i 
i 3 1 

- 1 1 
- t ~ 
- :!. i 
- 2 2 
- 2 2 

!2 
2 
4 
2 
i 

i 1. 9 1 ·! 
- - - 2:i --

i - i 5 i - 1. 5 -1 Jl 
1 - 1 4 - - - i 7 
1 - 1 2 :1. - - 2 i 1. 

1 1 - :1. 6 i - ~ 9 i 1 
- :1. - 1 4 i - 1 4 ~ .iM ,,_ 

1 

i2 29 -i-9 -;--, --; "' --:;- -:l-;J ~;;j-;j N,.-J--; 
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;. -. / -~~~ Esquadra, divisões e flotilhas ... ..... .. 
Corpo de Marii:iheiros Nacionaes •••• • , . 

7 
1. 

8 
1. 

!:i 
:l 
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' \ 1 • \ 

Comm1ndos da esqlladr&i divisões l~ llolíHms: 
. , 
7 cozinhoiros, a 960$ •• 9. ........................• 
8 dispcnsoh•os, a 8'10S •••••• , ••••••••••••••••••••• 
5 croados, a 660S . ....•.. " ., .. , .................. .. 

ê 
Corpo do Marinheiros Nacionacs: 

a coziríhoiros, o. 9608 ••••...••••••.•.•••••••••• ' •• 
t> cozinbeil'os, a 7208 ............................ . 
2 a.}uclantes de cozinha., a 6005 ................... . 

6:7208000 
6:7208000 
3:300$000 -------

3 dispcnseiros, a. 8iOS •. , ••••••••.•••••••••••••••• 
3 dispenseiros, a 660S ••.•••.••.•••.•••••••••••••• 
9 creados, a 6608 ...•..... ...................•... 

i2 craados, a 540S .....• "., ........ ,~,t••,•·····•t••·•,,.,. 

2:880$000 
3:6005000 
i:200JOOO 
~:2528000 
i:980SOOO 
5:94-0SOOO 
6:4805000 

.Navios o estabolecimentos : 

.. 4.t- cozlnhoiros, a 960$ ••••.•• , ••••••.••..•••••••••• 
65 cozinheiros, a 720$ •••.••••• , •••.•••.•••••••••• 
~ ajudantes de cozlnha, a 720S ••••••••••••••••••• 

3t> ajudantes do cozinha, a 600S ••••• :-•• , •••• , •.•••. 
o padolros, a. i :O~~S ••••••••••••••••.•••••••••••• 

B9 dlspensoiros, a. 8-iOS •••••• , •••• , •••••••••••••••• 
· 26 dispenseiros, a 661>$. ~ .••••••••••••.•••••••••••• 
t6' creados, a 660S ••••••••.•••••••••••••••••••••• 
113 _croa.dos, a 5i}OS •. ........ , .................. ··~··· 

------·-
\ , 

.t2:2i0$01)0 
4ô~800SOOO 
2:880$000 

i8:000SOOO 
8:35281)00 

.l\}; 5608000 
i1:i60SOOO 

iOa:ôUOSOOO 
CH:02JSOOO -------

tõ:7"1.03000 

2i;õOOS<.iOO 

JM:61HOO~ 
·----~-'---

.1(}2:9J2SOOO 
-.e.-----

rn 
t>j 

{11 
U1 >1 
o 
t'l 
~ -c:i 
t<l 

o 
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:i:i o 
tt 
t_tj 
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~ 
~ o 
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Cfrnara dos Depl.lados- lm!J"esso em 24JOS/2015 14:52 - Pêgina4 de41 

i • - mit:\lhlo Naval (augmerit11do dCl t :6Q;JS na parte co11soU-. 
dada, ~ub~~ittddit. l>da scguiute a. discrimiunç~10 da ütrifa_: 

~ommaníl::rnte e 211 comma.ndaote: 

2 corJnholro•, a 840$ .... . .... . .. .. . 
• 1ll1pen;airo, ~ ..... . . ... .. ........ . 
1 criado, ........ .... , . . ........... . 

1: ~80~000 
720SOJO 
5~osooo 2:9,0jOOO 

Omõiacs: 

840~ i :9·10$000 
7!1QJOOO 

4 :32<1:WOO ~:880S000 

t C07.inhci1'o. :i •• • •••• • ••••• • -••••••• 
t d!spanseh•o, a .... . .... , .... . . . .. . 
i orlndos. ~ ~tos .............. .... . 

Sub-officinet o inkdot'ID: 

7'.iOSOOO 
MOSOOO 

3:7808000 5 :400$000 

t co~inhe" ro, .A ......... .... ....... . 
t dispen"61ro a ...... .. ...... . .. . .. 
9 cria.dos, a .\20 •• . .•.•• ••••. ••.•••. 

l'ra.ça\~ 

l cozlnliclrn , i\, . . ..... ... ........ . 
l ;~Judarnto (\(1 co~luh:l , " .. . • . .... . . 

1:2008000 
500~000 s :800S000 

···----- -
!0:6605000 

iS - Ar)jettaes e Oirootod.l do Armi:unento (a 11gme11t.ada de. af :900$. 
na plu·t,e couRo1it1acta , ~entto 4: 2QOS para. mal.i um aponta
do1· do J\rs01rn.l, owit~.da na proposla, o 21:000;), nu mB!l
ma.e condí~õe~. p~ 1·a 40 serv~mtes da Directo1•i:i do Arm11. .. 
mon t.o; e do :ia.:~18~*:125. na pa.r m \'Qría.vcl, na. 8t1b-eonslgni· 
çilo p•~• pagamento rio gratífiM<;llo• odtliclonacs aos OJJ"· 
r1u·j o.11 do3 llt-ronnci;, por tcmp~ d~ s.cr riço) ... . ... , ..• , ..•.. 

5' . ..:- Snportutcmhmcla. llo Na.vegrup.o •...•••.•..••••..• •...• ••.. •. 

7• - Ensino Naval (augruentncfa. rio 32:?t20$, na pa.l'tc ~aria:vnl , para 
clna:s no\'aS ~ul>-oonsignaçõos dc~in ·ida~ ao pi:1ga.me11to de 
scto foguistas e 2G ma.rinhdr-O-~ contracta•iOJ para. a E....colll 
N:i. val, ro:;ipoctivaroentoj de 7: !\60~ n2•:CJGOS, o que só scri\O 
sub\Ut11ido!":I por pMSOl\l do Corpo de Mariuhciro1' ~4cion:t.eio, 
i propotç.\o quP. ro .'l'm tcrmimm .lo os rcspcc\ivos oou rr3, .. 
ctos, no5 tormos tio nrt . 2S4 cio docroto u. i.\. t 2i , do 7 de 
abril ''º -t.920; o dirninuid l'i , fJa. pa.t1c cun30Jit la.1ll\ d() U:OOOS, 
por ter fl-tUiatlO a a. :ldid11 uni t• odicia.l d:&. Escola N°3\"31 •• , •• 

8ª - .Matcrfal (n11i;m<\ot.1d:a. do 4.800 : 000~ . Ji01tdo l.UCl;O()OS ,, ;,s 
s11b.(onsig11A'16Dl P."r a l-'atiifl.n1nnto (n1ato1•ia. prtrun) q uo 
riorào rcunidM oob :a.. d~b"fll(Ç\.O do etl"a.rda.mcnto - para i11· 
fürio~, (JJ':lÇ<l.S, gr umntos o a11rci1diWS.i>; do t .000!000 i, na 
itul>-r.ouslg.il~O para Munir~ No.vtte5; d~ tiOO;OOOI, 111 
Matt.r ia.1 tlc Co11.s.tn1cç!o Nanl; rlB 2.ooo:oooJ, o& Combua· 
tivo•, h1elush·c experlencias, ou Cll'i.aio!s, para o omprcgo do 
carvàfJ n1cional; o do too:ooos. º"" Obru, manlirla nil ta~ 
boUa i:. discrhoin:i\.,tD da lot V1gcnle, n podontlo c0t·rcr [>Ol' 
o!ita consit;ua.çâD :i dospc.ztt com os i~tndo:1 DC!t.'(..~ttrif>l, p}a, .. 
nm e on;aruontf>! para a con.'Sol.rucç..1.o 1lc um post.11 mlUto\t' 
ttc primcil'a ordem, 0111 looõ1l que, rior :;ua.s çOocHçõell: <$tra
tcglcas o pre1•oiro maiscooimmlco, seja. constdorado a mcl l1or 
baso dn GllCraçõcs para. a. C"iq n1':ir;~t e diminuid;1 elo '-00:00051 

n' sub-consignação ps.rn M1111iÇÕll!> ilG Guerra) •.••.. • , ....• 
.. - Addidõi (:rngmeontAda. da 6:000S, f1:Ll'8. '{CHCimOf\lOs a um -!º om ... 

clill da füt;(ll~ Nav~l; e diruínuhla de 101:997:)000, ~tlntlo 
20:~00~ , ,,. q11oto Diroetol'h rlo Ex11e!io.nto; 22:0320, dG 
vrn ma tro geral o soto íognistris do Ar::iíl0.1.l da Ilia do Jn· 
neiro, o :,il.) :06~ $ 1 da ope-rado' rlo mosmo tu·~mt1l) ••• • , •• , •• 

to• - Pese• e sanoamonto do litlonl (•11~mo r1toda <lo J00:000$0~D) .. 

u• - M1u\ir,õet 1lo hoct;~ (&ugtrtonh.rla de 2.as~:jO.JS, son~lo 
2.4iH :OOOS prt1'1' nl tondcr a q a.ctm1l em.~•~rol'im1m10 dos !'íl · 
JIOl'tr.s ;i limn n tidoo. eair.uta.~l ;1 s :1s uçr~us [\l'Mis:i.111c1110 d1' 
:'lCCÕt"io rom as tabu lhL~ do prti . ..O;{ I 1-r.:0r>t'r.firn s), • • , .••••• ,. 

12• - Gli\:s.sc~ l n<lc:li\"4~ i~11gm r. n.t:ll d 1 1lc :iou : 4-~0SIJ (}t>. p.wa nttctl'!C\r 
1 .ao pagan1onto ctos oniclae:; ull1mi1mor1:c rcfornmd O!I no 

C.or po ,1 •• \ rnwl«) ....................... , .. . ..... .. .. . . 
tl• - Despczu E~ traurd.ini\rfa" ( l\ l1tm~n t:a.da. dnd.888:'.li~SIOO. pn1·n 

. duas 110\'&..~ suh -0011sl;;n3. c0f's sul, o t.;lUIO ele - l ' :a r.\ (».g~ · 
mcnlo da gra lifir;-.ç 'º do <JUB i.ra tA o d1:crcto n . 3 . 9•)0, 1h? 
2 do j anr.iro do Ht20, .a to lo o tie.ao:a l, i ndu~vo o ciHt.mado 
« cont1·at;ta rlo» o 11e 1t raurdh1arin » , hOS limites do t11CS4110 
docMto, 3.436: t- 53S796; e ~ Para flilg.a.mcnto ~ J i:al'i~l:•s 
1105 domingm e dia~ (criad~, 652: :..18)501) ) • •••••• ••• • • ,, • 

ltll --- Oc9.pcr3.~ c.tn ouro • .. . , . . ~ .. ••..•....• . •.. .. .. .. • • • ••.•• , .• 

l:OJJ'IOJidsda ·--,......._-. ........ _._...__.~~::i:\Vcl 

Ouro P~{>lll .1 Ouro 

1 

3:ó71Si88 

9?iJ: IOOSOOO 

1.048:340$-000 

'.!00: 0005000 

Papel 

213 :~88S61t 

i5, 300: 072JOOO 

6M:~HSOOO 

500: OODSOOD 

0,8o8:71GSO OO 

t. 1188: 972S~9o 

t OO:O-OOSOllO 61 .11J::OJ~)QJ; 

·' 
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c\1·t. 'J r. Fica '"11 l :u\'•·rnr. ~til Loriz::i.\11"1: 

. I. a contractm·. alé pcln maxinw di~ 40.000:000$, pape\~ 
a concln~ã.o <Ja~ olwas <lo diqne da Ilha elas Cobras. con
slrucção 1! ~quip<irnrrd~) d1~ officina~, podr~ndo applicar, rara 
üws Hns, o prodn0tn. on o saldo do producto do crNJito abertc-~ 
{! i:n apolicC$. ou t'"rPdilo~. ou effcc tirnr aB opernçüi::>. ncc·es~a
rms para pcdazr1· o r<~~f.ante . lirnit.ada, (\nt.retanto. ~m réi~ 
15. eoo :OQ.0$. a ~nmma a·· :'ri' dt~~!Hllldidn n_o . 0xercirio de -Í921; 

II, a. despeuder. abeindo credito. olt crPditos. ou· r eali
zando operações. no l'('Specth·o limüe, a ::'Omma de . réis 
12. 000: 000$. com. continuação do~ t.ra.ballioR d~ ri:paração du. 
esquadra. service• de aviar:ão. sub~t.it.u icão de hrria~. 1~ acani
;.;ii;ão de · materi.al pai·a o ··scrvi00 df'. pésca: · · 

IH, ::i. distrihllir. pot· adr.a.ntarn~nto, á Pu.g:tdoL·ia. 1la Ma
rintrn. f! J11 quatro prestações eg1nH~s, ·m1 comr.ço dos mezes d~ 
janeirn. abril. ,1nnho d ou tubrú. a~ quota:5 destinadas ã~ dcs
p<.'zas meadas <k' rcr)a.rtiç.õü~ do ministct•io que funccionem 
nesta Cnpit.nL l'('Ccb<,n<lo depoi$ o ·Thesouro da mesma pa
gadoria. ·a respectiva prP-stação de contas. ,As sub-consigrta-
(,~ões dcnorninadas "Expediente", ••rmpressões; .... ~ncadernações. 
~te." "Para imprc8são da Revista Maritima", e "Aquisição dE' 
obras, mcmor.ias, rotei ros, etc.", se reunirão., TI?- verba 8" -
Material - para cada qual dos servii:,os· alli discriminados, em 
uma, sob · o titulo commum "Expediente,. impressões, .publi
cuç.ões, etc."'" cuja distribuição . poderá ser feita á Pagado
ria da :M:arinh::t, pela mesma fórma qu(' a de desp~za.s 
.meu das; 

' IV, a distribuir. á Pagadoria da Marinha. a.tê .jO :000$. 
'da sub-consignacão ~'Fardamentos". da verba 8ª "l\fat,el'ial ". 
para ajuste cie éontas, de fardamentos, ~m dinh~iro. durantl..· 
o exercício. 

Sala das Commissões. 2 ·de-outubro de 1920. - Carlos de 
Cam.pos. Presidente. -- Octavio Man(labeira, Relator. C\1.
r.inato Braaa . . - Sa·mpafo Conêa. - Celso Bamna. - Bizl
tha:a'I' Petcira. - Octavio Rocha. - Souza Castro. 

O· Sr. Presidente - · Está finda a leitura do expediente, 

O Sr. Nicanor Nascimento ( *) (J!ovimento de attenção)
Sr. Presidente, V. E.."'=. e a Caro.ara devem recordar-se de 
que o projecfo da ·defesa da producção nacional emocionou 
,prnfun<'iam~r~te a Camara. Apresentado pelo honrado leade,,. 
da · maior.ia repres1rntante da · corrente intervencionista, 
que entende, c_onform.,e a doutrina moderna. t1Ue o 

( ·) Est:e dif;Cllr~o nã.Q foi revisto pelo orad9r. 
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Esf.nr:'líi dcvé u~r iniciativa e exr~c·cm· um r.oufr/Jlr> permant-n• 
te .sobre o.~ proble!Y'as. C'COnornicos nacionacs, qner no seu as

_ _pecto interno. qtif;r no si:m aspecto internacional, ·o projecto 
di::;cutidõ úa ca·mara,- nssignudo pela Commissão. de Finan
·ças, como maf('riá. tie absoluta ur:::-cmcia, Yciu ri plenario, e 
aqui soffreu o . . mnbatc da ·c:.rilica de1 numcro::os Deputados, 
aqui, foi examhui'do :na-s si.ias ·"faces es.senc:iacs, e as duas cor
rentes mailifí!sl~ram-;;;c · 1cc:-o com cla.rew: ·· d-e um 1000 a 
f'orrente cfoi.mada classka, ~ r·epresentrtda pelos anli-emissio
ni;;;tas.-pelos qnP. manteem a theoria do laissez faire, laissez. 
alle1· dos antigo$ - individualistas... I 

O Sn. · ALYAR.o BAP"fISTA - Não upoíaC.o. Os ariti_::~mis...; 
sionistas não ~ão infüyiduà.I is tas_. _ · 
. O S~-. -~ICANOfl NAscrME~To - ... dos 9ptimistas, que 
sustent.ar:nn, conformo o eminente leruJer finánceiro do Go
".erno n.esia Casa, o honrado e brilhante R.eiator da Receita, 
_St~-.. Antonio Carlo~. 11ue a situação do café é boa, que :-a. .si
. f.tmci;í.Q ,:<lo -assucal' é optima, que a nossa sU.uacão nos rner
·C!ados inlernacionaP-s éstá perfeitam~ntP assegurada. ·Essa foí 
a doJ.Jtrina· S.mtentada nn, Comroi~süo de Finanças pelo emi
nente ieadi<J1· finam ... iro ão Governo. Nem cmnrestimas,' ncrri 

- cmi5são. A época· da . morfina estaria finda_ -
P'or. outro lnclo. n::; qur; sfin rcpresf'ntantes~ na Gamara. e 

nh .... Comnii.s~ãn ·ctc Fína;'lcas. r1o nen:::amen to dos 1n lr.rvencio
n1stas r.omo a Sr. C:iiminato Braga° on o Sr. Paúl9 de Fron
t.in, ·~;u:;Lr.nianim · (111P o GoYern0 da R<'publica devia intervil• 
immc>diaianwnl <' rrE·ando recursos sufficientes para ir em 
so{!corro dn produe1:ão e defender-lhe o . preço. isto é. a rea
li7.a(.'Jio etil valeres des::;:1 prodütção. dr>fi;nc~-ndo-a dns orga
:d-:acões. dos. trusts cos sy~ditalos estrangeiros. que procuram. 
!.oh::in.r a nôSsa producçãb a prec:o minimo: para revendel-a a 
p!'E'(:O maximn. As duas corren f t:'f.: as:;im f.:í-! <>~t.~rnariúri. · 
· . A ·:lduação d:t pt'imP.i!'.á trouxi:a .romo ré.Suitados imml~-

- <linfM os prP.i_!.1izõ~ ('Olcissàe:- do cá.fé r:> os prejuizos .colossar.s 
do -n~ur,r1r·. Os. monopoli~i as amC'ricann~ pndP-ram rmthesou
r·nr as quàn!idades ciue quizPram, dP. cof,~ a p.rei:o \'iL para. 
quando a· proxjm::i m1tm:alment~ cm novembro yirr, ernbo1-
s:freifr quenti-as. C'eJn::.sar>~ qÚé · rrpr-r~:Ú'ntnram- n lur:ro ()Uf' dr-
vi;ra Jf':lr ficn<lo no 'BrasiJ. Es~n. (~ flU/• foi a sítuação. 

~- ~:Extretnarnm-se .a tal pont11 ··a~ cnrrr.ntr::. que: f!'mdo o 
ilobr~. le~d"e.r .da :tri a iori 9, apresentado o broj pr,to como 11 rgente. 
·e tPndo ti. Sr~ - PrP~füJP-nlc da Republica mandado declarar p0la 
snn: .im-prensa offkíosa i:nrP o_,pro.iectQ não r>ra urg-rnte, f1 que 

. ifr-ç·ià · ·~P.r- .sobtl:'. cllr Jançadtl · o pà;>c(: sepnltis. publica d.o no 
I'lqiarciol: a~ clwrr.nlr::; r'xtreníara~-sr• )'í0r t.al ·r<'í'rma, rP
nito. qu0 o nohrA lcndei· divert;"indo pr0fundamente nP,diu. fle
missão. renunciou ao mandato. e o Presiàf'nte da Republica 
:rnc8itand(.) nnr defjnitiva ~ djscordancia _ con"i.ridou o Sr. 
Correia de Brito, para lep.derar a Camara. Chegada a situa-
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cão a o.::;le ponLç, - exti·emamente tens~~ - reeor.da-se a 
Ca111ara d~ qur a ittlervcução ~(d.1h1 '·~ bcw~meríta e.los pofüi-
1'05 miueit·o~ pr·ocut·ou resolver, e l'esolvcu, a cris<~ 11u11w
dialu, ficando u.ss~ntado que o lr.:ader voltaria a dirigir a Ca
rnat·a, mas voltaria a .Jirigil-u. conforme os propo~i Lo:< dr~! i
lJcrar1os j;í pela gTand1~ cor!'.ente dominadora da C::m1nr<l. i::-t;• 
1~. que a eXJJ01·Lur;üo livre du a~suc:a1· ~•.;ria inunC'diatamentL\ 
a:3:'ie_s·uradu e qu1..i o J,H'O,jectu ...!e inti~r·\·ew;ão do Eo:;tado,. para 
defond1>.r a prudur:i;àu uadonal, euL1·ar ia lll'<J!UlJ Lamenl.c em 
diSC:U$SÜO. 

!{C'cmniu-m•:. :::ir'. P1·c~idcnl.•'. - de L}Ut:, de::;Ja rne:m1u l ri
buna. liYe on<1.si:lu de comn:1e11lm· o LelegTamma <lel:i:::;i'.'o e 
1.~xpr1·::!~ivu d1; i!lu~l.1'1! prcsidenle du E::; Lado do 'S .. l'aulo. I<.: 
quem t!iz dJl'e~i~knte» jú r:-x:prime, ~por uimt fol'muia. clara na 
tóchnieu. ('.{Jll~lítueionul, ~:. ol'ande Jargw~za c!.a autonomia po~ 
1itica e ct:.onomita ·que se l'e;:;erTa o grande E5taJo. Outro:" 
Estados tecm_ Governadoi·es UIJPl'Oximam-sc, portaulo, m~is <la 
dependcncia do unitarismo, ao· passo que S. Paulo mantev~: 

·a sua orientação 1n·0fundamen te fHderal is La. mesmo na te
chniea r.·om IJU" f'!assificot_l de «Peesjdenle» o· directoe Lfo 
Estaco. tJ J>r·~~idente ue .:::, . JJaul9, r.nn ::eu lcle:;1·amnm ~u 
bonra<lo leader, põz a queslãc n0s seus lei·mos c.lal·o:::; o eon
y:~n io .~:;(.nbelccido enlr-e o Presidente ·ctc· S. · l'aulo e o Sr. 
Presídi::nt~ ·fla H•~public,t pur inlr:nnf'dio do ci;regio _embai
xad01' mineii:o líntia ~id:i tonrJieionndo per esstl clausula. ex
pressn <' typiea: o projedo i:ntraria logo crn _ andamento. 
Por· mai::: Yal ido Prle-...n, accrescon 1 a -0 11 residcnf e ê e s:- l)aulo, 
«~r~m intui Los protcl:.ilorio.";). · · ·· 

.Não ~e porlrrú delongar~ :t~senladas a::: ~QIU1;õe~;-t.crão de 
....-ü· a pJcnnl'io. ' . 

E tamb,~m- 1i cúm··en io não a.dmit.lia inlCl'\.üllções prote
la lo ria:;; d•~ 'lllalqur;r oulra nuturcia, em que o -obsLrueiomsmo 
gcvemumenlal, qur, a:;indo as::olnpadamcnte lhe impedis.se o 
andamento do proj(;c:to. . 

Portunt.o a clau.sul:t i~ cxpl'e~sa .. foi publica4a crn nome 
drJ Pre>sidr.nte de S. Paulo, e. liê.a desta tribuna. não foi 
contestada, nem de~m.cmtida· por ninguem..· A clausúla essen
cial f0i e;:;ta: que o pl'Ojecto ent,ral'ia logo em andamento. 
pam que a cxporla_ção do al5sucar tivesse logo a mais plena. 
liberdade, e que os soccorors no café tambem fossem immc~ 
dialQS. . , 

Al-ém .do usscntüm•nto dado a esse documento por todas 
_ a.o:; corr-ente::; politicas, ainda estou aqui repetindo que essa 
.foi a <:husula expressa, a condição s.ine qua n.on do accôrdo. 
'Nenhum -dos pre;;entes. politicos, os ·autores principaes deste 
episodio, ou ·as suas _testem11nhas · presenciacs não me con
teFtam. an!PS ·ao r.ontrario. vc,jo-lhes nas phy:=:ionomias a af
fil'ma1;ão eal~go1·iea dP. qu (: estou dizendo a- Yerda-de. 

Pois. bem: feito o' accõn!o, voltou o leade1' ao commando 
~~s .. l1ostes parlamentares; anm;mciou logo o orgão o!ficioso 
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tio Governo . que a emissã.o não teria andamento nos termos 
. QH1 qur! ! ~st.ava declarada. 

Os dntuilo~ prot.elatorics» iogo :::e manifestaram, não 
pelrr. JJal::rrra, ma:: velos factos concretos; as conversas de
l:ingui'am-se; as propostas e contra-propostas f,oram aprc
.~enlada:: , lenta, chínezu e atTastadamcnte, entre o Governo e 
ú leude1·. Ei:ile procurava agir, mas ::i. fótma sinuosa de agir 
do Governo inhibia-lhe a acção. Depob de arra:: tada por 
varios dias a neguciação, a Commissão de Finanças foi con
vocada e, ahi, de ~ovo, as correntes opposta!::, e, mais que 
esta::;, os propositos · deliberados d e impedir o proseguimento 
do p i.•cjedo .JTianife~taram-se immediatamente . · 

O leader da maioria trouxe ·um projecto substitutivo: que 
devia consubstanciar as idéas definitivas do accôrdo, ma.s, 
logo, na Commissão levantou-:-se a palavra pr~stigiosa do Sr. 
Antonio Carlos, ,para demonstrar que a emiSiiiâo não podia 
ter as bases que aprese.ntava o substitutivo. porque -eram 
contrarias · ao proposito do Governo. · · 

O Governo não po.deria emittir -sinão sobre our-0, na pl'.O
.porção exacta da lei João Luiz Alves. A emissão sobre tí
tulos naci-0nae6, ouro, ou sobre titulas estrangeiros, ouro, 
~ra conçiemnada, expressa e definitivamente, pela palavra 
autoriza<ln <lo lcade1· financeiro do Governo, o Sr. Relator da. 
Receita. 

Dessa discord::mcia, ·e mais pronunciamentos, · resultou 
•iue o leade1· recebeu todos os papei-s para consubsta-nciar .(1 

Yencido em novo projcclo subsLitutivo, que representasse as 
idéas · defitivamenlc triumpha.ntes na Commissão de Finanças. 

Sú para. isto. o lcader da maioria, Relator do projecto. 
l1r í::-idente da Gommis.::5.o dé Finanças, representante do pen
~amenlo de S. Paulo e das correntes intervencionistas, re-
í!ebeu os papeis. . 

No emtanto, de:;dc aquello. hora historica do projecLo~ só 
.cnconlro.mos a t0rgivc~·sação. a duví<la, o appara-to do ob
~trucionismo, n tlis:iimuiação -dos intuitos protelatrios com 
que o 'Govcrfü1, pouco a pouco, váe r econduzindo as &orrentes 
venc·edoras · ao seu ponto de ví.sta pr_imfüvo. O ponto primi
Hvo do Govc1·nu foi u 1nysUficaçã.o ('ompletu da Commissão, 
ml qual -se mo.::trava que os pr:olator es do .projecto não co
nheciam a.quillo que relalaram, porque, ~i tivessem conhe
cido aciuillo sobre i:iue fallavam e examinando aquillo que 
acce~taram em boa fé para pro-por o propunham,' veriam que, 
desde o . primeiro pro.j ectc•, a proposta governamental era il
lusoria, 'pórqua.nto ella não cedia. n enhum apparelho .... emis
sor {jUe pudesse. :pfü.· em oireulacão uma unica nota. que 
·1~sse, sinão a tant-0 p or t a;ito. Propunha a prime.ira parte: 
do projccto que a emissão se continuasse a fazer sobre as 
barras ouro e metal depositadas no· T.hesouro, não já a · cinco 

. ;por um, mas a tres por um, o que, em vez c1e dil&.>tar o vulto 
Q~, enüssão :(} a po,ssibi!idade .<la creação de valores para ~ 
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defesa da .producção nacional, l'·estringía essa emissão <le va
Jores. 

Quanto ú lett..ra e, as suas diversas soluçõ-es, desde que 
tonham os titulos de ser tomados ao cambio do 27 - e ao 
cambio de 27 tinha iie ser feita a emissão -· e como ·esta ~ra 
feita ao cambio de 27. e o nosso cambio. dollar. está a nove. 
no maximo,· a consequenci.a é que 27 dividido por nove, sendô 
treB. a emissão a tres por um reduzir-se-hia á -emissão n 
tanto, e, por isso mesmo, a nenhuma emissão, ou a um vulto 
tão .pequeno de emissão, que não valeria para nenhum <lo:S 
·propositos affirmad.os no projecto apresentado á Commissão. 
Este é o facto. · · · 

· O subsitutívo não adea·nta·va sobre oote proposito cousa 
alguma. Só havfa d.e novo, nesse substitutivo, a emenda do 
Sr. Cincínato Braga, que pern;iittiría a emissão sobre titu
Ios italianos :do emprestimo realizado pelo Governo a cinco 
~or um. 

Ora. sob!'~ isto, diz o orf!ão -0fficioso, no · seu numero de 
s1oje: ' 

~ssim, não vingarão at; outras iniciativas que· na. 
Commissã-0 sm·giram~ provoca:das, certamente, pela 
declaração, .que o leader reiterou. dr ~ue . a queslão 

· r-0ntinuava aberta.~. · 

Kão ~erá, conforme prOI}OZ o Sl'. Antonio Carlos. feita 
nenhuma emissão ,sobre o ·emprestimo italiano ; e, si porven
tura tiveiSse .de ser f e.ita a -emissão sobre o:; 25. 000 contos, 
jú emprestados á Ih.lia, seria clla apenas para emittir di
nheiro sufficient-e destinado :i comprni' as mercadorias Qlll' 
t.iyessem -de ser entregues 5. rt.ali·á e. logo <lepois de cumprid.::t 
a -Operação~ -dentro dos dous an.no.s do termo, incenera-Oa. 

. Não restaria, portanl.'O; papel-moe-da algum para ~e-r 
emittí<lo cm· provei.to · da producção ·nacional. 
· Ess~ foj, d:e facto, a <leelaração do leçr.der i"inanceh·o <lo 
Governo. · -- · 

Renova-:::e: pod.anto, .rJ1~,ntro da Gornmis::ião d!~ Fiuanc..~as, 
no plenario e na polit.ica geral, a luta, que tinhn. levado o no
bre leadcr a ped·ir demissão, e o Sr. Pr·esidcnfo dn. Republica 
a conceder-lh'a ·e solicitar da.o; bancadas outro leadcr. 

EsLa é a situação pre·senLe, s ituação ng·grava<la com o 
quasi l'idi<:ulo cm que ficará a Cam::tra, com o qua.si ridiculo · 
P,m que ficarão o~ leo.ders da Gamara. (1uc, ueante de mim, 
affirmat'am, como eu affirmci, que a Camara r eclamava a · 
€u-a iniciativa r.. 'ia realizar o.s propo-sito.s intervenciona-lista.s . 

Não ha.«duvida que essa foi :i ·r.csolução. que est.ú apoiada· 
na opinião geral do paiz. 

Ma~. que vimos <lepois disso ? O processo de <iiploma-
4;ia chi.neza, a agir todQs os ·<Jfas, .propootas e cont.rapostas. o 
ttsoJvido pela {::Q~issã-0 de Finanças, submetti<Io .á opinião 
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do Governo · Féderàl, eS.perando o · beneplacito- -dó ·sr. Presi
<fonlc _da Repu.,bliça. E o St'. :Ministro da Fazcnd:a, imperte.:.. 
reito -no seu -ponto- de vista, o que; aliás: é fouvavei;· confe
renciando seguidamente corn o lt?adcr /la maio~·ia, para che
garem ao fim de longas confabula1;ões, sem nenhuma soluçãu 
pratica, adiando sempre, oppos.tas dµai:. p5yt;holófda.~, comple
tamente <li8Linctas, e .em choques. O honrado S1'. MinisLro 
da :Fazenda, imperter!'ito nos seus principias, 11ão ec-denrlo 
uma linha, upezat' das apparcnc.:ias cunlinuas de cedel', a-prc-

. ~entando alvitres, que -eram, apenas na f órnrn., difl'ercnte.s dos 
alvitres primitivos e neg·ativos. e, a outra -paNe-, rc.presen-
1<.mdo a Camara, obrigada por sua fini.ssima <lelicadcza, pelo::; 
óncântos de sua cul.tura e <le sua educação, que niio quel' ai
tritar propriamente com o adversa.rio, mas convencer, <.l.is
cutir, mostrar, evidenciar, conseg·uir.-

::;;i de um lado estava o nobre leade1· pa.ulisLa, :::incr:1·a
mi:11te -discutindo a questão, no- proposito de ehcga1· a mna 
solucão, de outro la<lo o proposito do Sr__ Epitacio d<.1 SilYa 
PeBsoa era o de exercitar gradanvarnentc a sua politica chi-. 
neza. · 
· Hoje, um embaraço de ordem diplomatíca; S. Ex. <!5-
faria obrigado a encontrar-se· com o Rei· -e a ir a um· pa.~sdú 
no Syl vestre, não podía conf e.rEmciur \Sobre o -assumpto; no 
dia scguin~c, era uma festa official aos Reis da Belgica, qm~ 
se realizava, e porürnlo, S. Ex. não podia conf.P.renc;iar, nem 
o Sr. Ministro <la Fa.zenda procuraria o Presidente pura 
levar-:Hrn ao co~iiecimento ·todos os as~mmptos de urg·cncia, 
que a C~mara lrnha julgado de urgencia, qµe o nobre leadc)' 
a.tsim tambcm julgava. O Sr. Ministro da Fazenda não po
dia. encontrar occa.sião para com o Presidente discutir· todos 
og pontos e detalhes dessa questão, do modo rrue 
não iSe- clle;;ava a uma solução. P-0r isso, d issc O Im1w1·cial: 
o nobre · leader da maiol'ia procurou-o, quando, porventura. 
já se convencia de que i.sso não e;ra um processo de· aproxi-,
mai;ão ·de, mas uma r:hinoise~·1'.e, em que s-0 ia delongando o 
problema, de mgdo u. realizar-se o proposito pr~sidrmc;ial que 
havia declarado sli c~tudaria a quo~tão depois da ida do llri 
Alberto. E, dia a dia, hor·a a hora, momento a mômrinto, de 
protellação em protcllacão. de diffieulda<le em uiffkuldade, 
chegou-se ao :dia 30, e O 11nparcial a. rc:;peito diz: · 

«Conforme nolicia {}uo drmo:::, o Sr. Carloe dn 
·campos, representante de S. Paulo. lcadcj· da maioria. 
procurou ante-hontem fanar ao Sr. Presidente aa 

. Republica, acerca do projecto de emissão.». -

Fpi isso a 30. ·«Não o tendo const~guido». isto é, o lcade1· 
da maioria não tendo conseg·uido fallar ao Sr. Prcside:nte da 
Jlepublfca, füi o honrado Sr. Ministro ·da Fazenda encarre
gado àe receber do prestigioso leader da máioria os papéis, 
:para estudal-Qs, e no dia primeiro1 em um dos intervaUos dl.l 
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-'garden-r,.arLJ.-"-» como um dt.!::i uumuru;S uu «3ardcn-partY~', 
..t.!luito secundario, menos do que qualquer representação cam
pesina, passar os olhos nesses propositos economieos do Es
.t.ado de São Paulo e da Camara e resolver a questão per 
sum:mo. capita. 'Seria assim ~olucionado o problema de modo 
'~sthetico, <le modo encantador, .entre as sumptuosidades do 
«garden-partp>; quando o Sr .. Presidente da Republica esti
vesse bem humorado, por tcda8 as suas apparencias realen
gas, pelo extraordinario esplendor da festa, pela elegancia da:-; 
damas presidenciaes e :pela engalanada da realeza, o Sr. Ho
mero chegaria com os papeis relativos á emissão, ás su.gges
tões <la Camara, e, como Pan, debaixo das arYores, entre ·as 
amudryades, porve:ntura, S. Ex. dedararia ao ·-Ministro da Fa-
7.E'nda. que a~ceitava ou deixava de acceitar os IJropásitos da 

. üpinião. Seria qualquer cousa de suave. 
Voltaria então o Sr. Ministro da Fazenda a dar o indi

rcet.o 'recado ao illust.re leader da. maioria, que não podem 
t.~r sido recebido pelo Presidente. Isso seria· no dia. primeiro. 

Depois da festa. ainda. sob a a e cão das harmonias eocan
i a da!:> daquella grande festividade, o . eminente , Sr. Ministro 
da Pazenda procuraria o leade1· ou mandal-o-ia rrocurar, e· 
dar-lhe-ia a solm;ão. 

Isto. porém, parece que não foi possivel. O Correio r.la 
Jlanhã. declara: «Igualmente por não ter sido possivel ao Sr. 
J~pitacio Pessôa dar A PALAVRA DE ORDEM AO LEAD1i:R, a Com
missão <le Finanças da Camara, conforme. accôrdo prévio en
tre seus membros. <leixou de r·eunir-se hontem.~. 

Isto é, o leade1· não tinha recebido do Dr. Homero a or-
1lcm do Sr. P-l'esi<lenle da Republica, para transmittil-a <i. 
Commissão. de Financas e esta mandar o seu recadinbo á Ca
mara, dizendo que o Sr. Epitacio já tinha dado as suas ordens. 
)Jus isso tambem não .foi possivel; não foi possiveJ ao Sr. Mi
nistro <la Fazenda, senão r:m um rapido e hreve momento, en
tregar ao Sr-. ·Presidente. os papc1s, que S. Ex. immedi:ita
mente empacotou e levo-U para lel-os. em viagem. Nos carros 
:sumptuosos que a Central construiu para a viagem realenga. 
n Sr. Presidente c-0gítaria disso, verifica?ia si; de i'acto, con
forme aqui disse o Sr. Sampaio Vidal, o café está perdendo 
para mais de 4'0.0 mil contos; passaria suas vistas ~oberana~ 
sobre as affirmações do Sr. Estacio Cojmbra, de que perdemos 
.rn milhões de dollars em assucar. 

O Sn. ESTACIO Coll\mRA - A informa~ão não é mfnha; 
ú do Jornal Pequ§no, -de Pernambuco, em artigo editorial. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - A p-.rocedencia não diminut:: 
a gravidade da affirmacão, nem lhe dá mais autoridade. Es
tou certo, e mantenho esta certeza, de que a informacão tra
zida á Camara por S. Ex., que ·a colheu do /ornai Pequeno, 
que, riaturaimente,,. por sua v~z, a foi buscar em estati.c:H"-as 
reaes, apenas reaffirma o q:µê estou -dizendo. · 

O SR. EsTACio ConvmitA - Reivindir;o para o ineu nobre 
collega e <listine-t(1 amigo, Sl'. Cnrreía de Britto, a informacãc 

c.;_Vol. ~ S 
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66 · . AN~AES VA CAMJàA . 

.que l'o-i daün. :í Camaru. po1· ::: . E·x . ., ,_,m <líscurso que aqui 
prof e riu. 

0 SH. ~IC.\:'\Ul:t ): ASCIME;c.;Tu - t:urno <J. Gamara Ve. 3, au
toridade que affirma .-e ;;arante que o prcjuizo í'oi de 4.0 mi
lhões de dollar:::;, prc.i uizo que ain<la prosco:ue,- não é só do Sr. 
Estacío Coimbra. - e já bastava - e tambcm a do Jornal Pe
,qucno, é tambcm dos <lados estatisticos, e o que é mai:-:. é 
lambem do Sr. Corrcfa de '.Br-itto, tão seguro em todas esta~ 
:questões- <le tanta idoneidade e responsabilidade; em todo~ 
PSte.s acontecimentos, que era o homem adequado,, preci~a
mcnte .convidaiio e escolhi-do pelo S:r. Presidente da Repubhca, 
para dirigir, na · Gamara, i~omo leade1\ <la nova. orientação fi-
r!anceira · do Governo. · 

Parece, Sr. Presidente, que a minha affirmacão ectá 
·apoiada nas maiores autoridades politfoas e até, íudiJ:ecta-
mentc,· pelo propriu Sr. Epitacio Pessôa. ~. 

Parece, e tenho mesmo informaç.ões de que os mais grave:s 
JJrejuizos, com relação ao assucar, 'são já ine-vitaveis. 

A' hora em que o assacai.· podia ser vendido cm Nova Or-
· 1~ans o no Há\'re1 entre 20 ú 29 centavos, os exportadores <le 
.Cuba fizeram todos os contractos a termo, para. entregar o seu 
·Café a preços menor.cs, mas ainda muito vantajoso~ para c.sso 
paiz, cm tempo tal, que sua safra cobrirá perfeitamente o:s · 

··mercados <lll sul dos Estados Unidos e não deixaria logar para 
·os exportadores brasileiros manda~ esse 3CU :J~$ucar, . ~eniio 
:t 10 e 12 centavos. · · 

Esia é> a verdade real. · ! 
O café iambem foi i·ctidu pelo csfot•çu :iOlJrehumauo dL~ 

rnuitqs exportadores, que aguar.fin.vam a providencia. a 5o!u
i;ão <.to Governo. Adiavam seus v~neimenlo,:;, pagando ,jurn:' 
colossacs, continham e trancavam seus «stocks» .. ú. espera da 
l')Olução governamental. Mas quem é que não sabe que o:; 
termos de vencimentos são prcti~n~, se rcali7.am cm datas cer
tas e que os cxportadoref: não pode:iam. dados seus vonci
ment.os nas casas bancarias, fül:s -seus l'epresentantcs e ·no:,; 
bancos, suster mais seus cafés e foram obrigados a entregai-os 
ás c.11..,.porations americanas. pclJ~: Y">ropri"Js preços que (~nas . 9 . . • 
4~&1?.~r~m. · . 

Pois bem, t!Slcs prejui~os jú se realizaram; esBes pre
juizos já, cm grande parte, se compleLa.ram e ainda l1ão de 
.erescer nestes à!as em que o Sr. Epitacio Pessôa se rtivertc. 
S. Ex. partiu e dei."{OU a Ca1uara, deixou a Nação sem uma. 
i·cspos~ a esta pergunta: o Governo ·virá cm s6ecorro <lo. pro-
ducção? · 
. . A .Nacão inteira, tódos os tr!tbalhadore:s {1esta íeáa, todos 
os cap1taes, todos os que produzem teem -de fir,ar perplexos, 
parados á "beira da estrada dos ·nego::iios; emquanto Cuba· e a. 
Argentina caminham largamente, 3roquantó o Chile prc.gridc. 
1:mquanto todas as nações organiza.ias do· continente marcham 
~'lra a grandeza, p.ara a riqueza e progre~50, o Bra-,il terâ de 
1.lear par.ado~ trancado ao port~ dest~, Jut:a, collf O· ~®pies es• 
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;:i ect-t!C:Gr, eraquanLu ·o Sr. Presitlcn!.i) üa. .llepubliea ~arl~ pura. 
:.:\iinas a mostrar ao Hei dos belgas G que l~ o interior do Brasil, 
enfeitado, para S. M. vêr. 

Esta é a -situação, mas parece qUe ha para quem appellar. 
U honra<lo Presidente do Estado de S. Paulo fez publicar õ 
telegramma que é prcci~amcnte a acta do accôrdo ceie-brado 
entre o Presidente de S. Paulo e o Sr .. Pr-esidente da R~ílU
blica.~ 

Nessa acta alli regi:5trada, m..:.:::sc. documento rfoou dec!a-
1·ado. que ~ accôrdo ~o fazia, 0 o uobrc leadei· voltava ã dire-: 

· eçãQ da Gamara, unicamente porque tinha ficado ass.-entadv 
que o assu{:ar teria livre exportação e seria irnmediatametite 
resolvido o projecto de intervenção para adquirir os meios 
de amparar a producção. l\ías agora, deante desta protcla~ãu. 
qui.: cheg-ou até o dia 1 de outubro. dia. cm que declararam a 
Gazeta de Noticias~ 0 Im.pm•cial, o Co1'1•eio· da, Jfanhã, a. Patria. 
lf't.le seria leva<la até o dia 13 do correute, pergunto: ficará; 
a Camara, ficará S. ·Paulot ficara. a nação üinarra<la a. eslu 
po.ste de espectativa, vendo a. ruina de seus productores, seu 
commerdo; a súa industria a espera que S. Ex. volt~ das 
Testas?! 
. E' um verdadeiro achincalhe. :Não r·~ '5Ó o de:::e~o, não ,; 
::;ó o sorriso ironlco, nã0 foram só as fórmas supe·ri9rcs, iut.e-. 
I'essantcs, polidas, áquellas com que a conducta . do Sr. Epi-. 
Laeio se marcou; S. Ex. poderia ter dissimplado .o ridiculCJ. 
que lànçava .sobre ·seus oppositores de Pernambuco e S. Paulo, 
:;obre os que julgavam que poderiam impor ao Chefe ela Na,ciio 
as soluções reclamadas pela Patria; S. Ex. poderia ter for
mas superiores: francezas, elegantes. S. Ex. poderia le1· or
ganizado tudo isso, do modo que, ainda perante a Nação, a 
npinifio publica se pudesse dizer que houve qualquer accôr
'<lo, ou qualquer combinação, pela qual se êhesasse a uma so- -_ 
lução acceite por todas as partes, S. ·Ex. poderia. t'Jr tido uma. 
conferencia com o leader· paulista e della. poderia ter sidn 
uada uma nota publica, em que ambos fic~ss~m em Jima si
luacão elevada.. Mas, não, S. Ex:. tinha tido cincD dias de dôr 
de cabeça, conform~ declarou aos representantes mineiros, 
11uando lhe foram levar a solução do aceôrdo. S. E:x:. havia 
LidQ uma enxaqueca de cinco dias, quiz devolver essa en...~a
qu~ca aos seus dissidentes de então, mas; cm vez: lhes cla1· 
uma dor de cabeça de cinco tlias~ fez questão de lhes dar uma. 
de 13 dias, será do cria 1 ~o dia 1.3, que ficarão chumba.clo'l5 
ao poste dessa espiectativa. vergantadas pelo ridiculo da im
prensa, escarnecidos 'pelo Imparcial, aquelles que preten<iiam 
-dar uma solução ao . Governo. · · · 

O Impai·cíal declara, hoje; ~ ··· 

«Assim, não '\ingarão as outr:µ; -iniciativas quo rni -
Commis;sii..o surgiram, pro:vo . .cada~, certam~nte.: pela 
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declaração, que o leaaer reiterou, .de que· a questão 
continua:va aberta.> 

Recordo-me, deve recordar-se uem a 0amara que1 ainda 
na ultima sessão da Coromissü.ó de Finanças, não n(I. de hon
tem, porque essa :não se realizou. peta proposito do· Governü. 
flUe não tinha dado sua palavra de ordem; mas, ainda na ul..: 
tima sessão dessa Commissão, o honrado leader da maforia, 
com aquella lealdade e isobraceria. com aquella lisura <ie ·pro
c~~so~r qu~ ·lhe caracterizam a. acção. disse que a . questão era 
completamente aberta. Pois bem.: S . . Ex . . é hoje desmentido. 
pelo Imparcial, na·· seguintc noticia; 

'~ssa declaração, ~ evident:.e que h.ouve n.el1a certa 
precipitacão. A verdade, é -que o Governo tem ·salvo 
crientaçã.0 financeira firmada em programma defi
nido.> 

. e àa. ciual não recua.rei, de modo qu«~ que.stão tem de ser re
chada- . . .. ~. . . 

· Estamos de novo nesta silua<;ão difficil é apertada; re
solve.se ·a . questão, sem inluitos, prolelatorio.s~ co.niori:ne diz 
a c.lausula do aocôrdo, entre 0)3 dous Governos,~ou ficamos na 
espectativa até que o· Presidente da Republica volte de Minas? 

·-Os intuitos protelatoriéls rt:colhem-se, como determtna o te
legl'.àmma paulP.!la: ou se . lJ'ansf ormam em fac.tos prot~lato-
'rios, que impedem o surlo da emissão 1 . · 

A Camara precisa saber n solucão dessa. qu~stão. .4.. Na
ção espera ... que isso lhe seja declarado, não pode ficar ~m 
uma espectativa indefinida . . 

· ·Emquanto isso, Sr. Prc::üdeute, correu boato, atoar.des ru .. 
gitivos .do Palacio do Caltete. declarando que nenhuma~· emis
são mais se fará, porquanto o Gov.erno· conferencia' com íº 
Sr. Laude-s Cerg Inry & Comp., continuam em sua acção no 
Brasil. Qual a -sua acc.ão '! . · 

. E'- ,porveatura a de favorecer o , Brasil Y ~ão, Sr. Pr~si
dente; realizar empresLimo.s, como aquelle que fez ao Estad~ 
de Santa Catharina, que se resolveu agorã . em um protesto · 
feitQ pelos mesmos banqueiros, que não <iuerem entregar ~ 
dinheiro ao Governo do Estado, mas aos ~eus empreiteiros, 
.para · re~lizarem as olíras com maiores vantangens pará · .os · 
capitalistas. Surprehendidos podem ter sido os financistas 
estaduaes, mas os financeiros 1'e<1eraes -não o poderão · ser 
por -essa gente, porque aD.Dunci0 daq~ desd~ já, .qual. -0 pro
posito '>dos cbaniados b.~:nquciros americanos, - <le . ·segu.uda· e 
terceira ordens, que pretendem fazer o' emprestimo. · 

Elles ilão terão duvida em "conceder o· emprestimo uomi~ .. .- ' 
. nal ao· Brasil, mas essa op~racão será condicionada, dar-se-ba 
-de modQ ~eguinte.: Landesberg, representando ou não esses 
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P.<lpitàlistas, offerece ao Goveril-0 o emprestimo. que· poderá 
chegar a 280 ou 300 mil contos, mas desse emprestimo. imme
diatamente, os banqueiros reservam, · pa,ra· ficar em·· esp_eeie, 
nas mãos, aquillo com qu~ se· tenham de realizar obras e .ne-
f.'Ocios no Brasil. · .- . 

Uma grande parte ·Será entregue em maehinismos velhos 
o instrumentos de guerra imprestaveis. como oe tanks e ~era~. 
planos, que o Brasil já (~~Ui recebendo, Mntra a· boa moeda 
entregue. . · · 

Ser_á essa a solucão _qUe se pretende no Catteie, será. essa 
a soluçao que pretendera.o os bebés do Cattete, que ·represen
tam os Pakards, porque, na· soluç~o da emissão para ser .~n
tre.gue aos banr-os · e ao Estado, haverá negocios bancarios,· 
·lrn:verá protecção estadual ao cómmercio e á industria. uo 
passo qu<:', no emprestimo collos~al de 300 mil contos, feito . 
ao Governo, nessas · con<iições, haverá as gordas .Propinas. 
eomrnissões aos intermediarios, que -cercam e rodeiam o Px-e
,c;tc1..ertte da Republica, para :Inantel-o na atmosphera da possi
b ilidade dessa transacção. · Haverá. negociatas na realização 
1 !e todos esses emprestimos 'Cio Governo, que ficarão entre
~ ues · aos empreiteiros ~mericanos, os quaes ainda qisto pa
;.;arão, . 11or sua vez • . as commíssões aos intermediarios. brasí-1 • . .. . 
.611'0$. . 

Pleiteia.,.se a solução do em.prestimQ. Essa ·· soluçã.o de · 
que se cogita no,pàlacio, é aquella com a qual se declara qu~ 
o Governo terá recursos para soccorrer á pro<lucção naéío~ 
nal, para defendel-.a de outra fórma que n·ão a ·da emissão. 

A soluoâó 'é ·o ei;npestimo Landsberg. Fique avisada a "Qa
<:.r!o, fique av~s-ada ~ Camara, fiq~e àvisado Q proprio_. Gover-

. no, si já não sape qne ·é embuste esse e~prestimo; que Q que 
$e pre,tende é justamente isto: é amarrar mais o. '.Br~sil n~s 
mãos dos tr'l.lsts ~americanos; para ·que a nossa Producção. 
:nosso trabalho, .nossas obras. nossa exportacão; para que tuà,Q 
que é· nosso fique na. dependeilcia desses capitalista·s.: 

E~sa novidade, senho!'es. não .é. dita · pQr: mim, P. dit,.-i . Pº~ 
nm dos homens mais illustres, c;nie neste momento. do áltl' 
da conferencia iiiterm(cional de ·Brurella$ :· etisina. ·ás ·naçõ~., 
r;ual deve s~r. a. defesa dos povo$ como nós . · 

. Demetre . J . . Gheorg-hiú representante 'd.a Rumapi~ na 
Conferencia Iilternacional de Bruxellas, acaba de publiêar µrri. 
folheto em que estuda de moâo compl~to ~oh o ponto· de vista 
0conomico e financeiro. a situação m;11~d,ial e revela que ,·todo 
o commercio ·dos · grandes povos prodl,lCtores ela A~~rica do 
Sul. da Ruinan.ia, da Servi~, da Hl,mgria e de· todas as. gran
des· nações que não te·em organização ~qperfor do ~$tado; em 
'-\las finanças, se f?.Dcontr~m na.o; mãos dos tMJsts co111µiereiaes · 
dos grandes poVO$ · que teem as suas . fina,nc~$ qr~niia(las . . 
F...stá· tudo na mão dos especuladores. Mostra· como de todos 
í>S .P..OV-05 çia te;rra que. tenham Unl cop.trole . ª oppor aos J,DO
nopoJios, a' All'ªJ:rUln,ha, q\1,e tinqa uma granqe i:çit~rve"º-C~9 nos 
negoçio$, qe~apparece'Q; o m!l:rço está (!.Orr@~o no mlin4~ .eorn 
iJ6 ~ 117 de seu ·vaio~; de modo que o poder de acqu1s1.cio, 
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de · absorpcã.o, pela _.\!Iemanha, de todos os mercados aimul
l0u-se _por compl~to. Demonstra que na Austria, ·os 50 mí
lhões· ·de corôas que· foram emittidos, não representam n~m 
o valor de um milhão de corôas.· Nestas condições, ~ força da 
Austria, para a acquisição do que carece na producção mun
odial desappa~eceu. Mostra como a Italia, ·assoberbada. pela. 
sua Questão' do trabalho, pela.s suas guestões economicas, pelo . 
.tonsorcio realizado por .todos os seus' bancos, pela quebra dr~ 
todas as sociedades metailurgicas, que, apezar de terem con

·,<fuistaà() o côntrôle sobre todos os bancos italianos, entre
tanto/ se encontram hoje quasi em fallencia, sendo uma triste 

.:verdade proclamar que. as grandes sociedades· metallurgicas. 
eomo -a .·A.nSa.ldo, Ilva e . Fiat, receberam, durante ceroa de 
-=-;eís :r.nezes do ·anno passado, mais de 900 milhõ~s · de empres
timos desses bancos, tal era a sua situação· <iifficil, precarin, 

:diante da deficiencia de canvão e materias primas e das dif-
ficuldades do trabalho, mostra como a Italia não póde tet· 
nenhuma intervenção nesse commercio internacional, uni
;versal. · 

.1'd.ostra como a França., desprovida de tonelageM suffi
dente para o tran.sporte <lé mercadorias que, porventura ti
ver~ palda. :g,,o:i; completo de materià prtma, çom uma: respon
i-~ab1h&.9e tao premente, tão aspertl", tao gritadora que só a 

· ·.:Sua· divida · fluctuante no exterior é de mais de 13 milhões <ln . 
Jrancos; ,,como a Fran.ca:. tambem a braços com ns diffieuldR
des extremas da sua recon,stituição, com_ um orçamento :qU1~ 
terá de ser· na sua despeza, pelo menos <le 2·6'bilhões de fran
eos, não encontra dentro d·a sua 0patria, dentro. .do seu terri-
1torio,. recurs·o.:- de riqueza bastantes para·· o contrôle interno. 

. e muito_ roQnos para. ·o externo. g concilie ,que o con;imercio 
:universal se acha· hoje nas mãos dos ···grandes capitalistas 
americanos. que. tendo .durante. a guerra ralizado stock.<:: 
:f Qrmidaveis, não só <le riquezas naturae.s', direetas, como de · 
riquezas monetarias, gosam hoje de uma situação primordial 
:para. governar o commercio do mundo. E mostra ainda como, 
si os Estados e as org·anizações soberanas não se· combinarem 
para dar ~olução global aos phenomenos .do intcrcambio, ·ha 
de se verif-icaJ' a devoração successiva. de todas·- as rfo.uozas 
dos ·pequenos povos. dos- povos ainda mal goverriado.s. de fa
cto governados -pela forte organização ·financeira <los Esta.dos 
Dnidos. · 
. - ·Acabamos d~ ·ver que, aqui no Brasii isso se está reall
~ando de um modo systematíco. Todo· o a8suca1\ que· nós po
dia trazer na balança cambial mais .de 300 mil contos de va
lores ouro, teve a sua exportação ·completamente annullada . 

. l'm · c9nsequencia da acção do Governo e da accão . dos frusts ~ 
o prejuízo confessado é de 40 milhões de dollars. A falta de . 
1~ntrada. ouro, das dispónibilidades correspondentes ás vendâs 
·que tivessemos feito, supéra ·-de 250 a 30(} mil contos. , 

· No café os· nossos prejuízos são os mesmos. Estamos em 
nbanàono absoluto, ;; a organização financeira e economicu 
~_u:p~r-io~ dos Estados l"nidps, conjugando ' a produc~ã.9 mun-. 
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· ô ial, apurando onde se dá, vae apertando . cada vez mais .-:>S 
úlos da sua força commerf.lial, para que toda essa producção 
redunde apena~ em beneficio dos syndicat-0s e:üranhós, sem 
deixar vantagem aos povos producto:res. · 

O assucar de Cuba, conjugado com o do Brasil, determi
nou o pre!}o das operai::êes a termo, e hoje os productore~ 
brasileiros terã.o de· cntre~·at· a iotalidade da sua. safra expor
tavel pelos .preços que quizerem os americanos, como oS·'pI"oc 
ductorcs d~ café· jú tiveram de entregar a. sua mer~adori:i, 
confol'me quizeram os americanos, afim de tirarem estcB o 
lucro maximo de todo o trabalho do nosso paiz. . · 

Emquanto isto, as correntes que ple:iteiam as soluções, 
que estudam as questões, que levam ao Governo, como Je"'t-a.
ram os nobres . representantes de Pernam.buco, uma formula 

_adequada, na hora opportuna, no momcnt-0 em que a entrada 
do p.r-0duclo brasileiro podia. ter tido ·efficiencia nos merca
dos americanos. essas correntes. se quebram de encontro ·á re- · 
pulsa, a ignoranr.ia - e já não-quero dizer aos eonchrivos do 
Oovernoi . com os explora.dores da _nossa Patria. · 

Toda essa actividadc. nacional, todos esses homens qun 
labutam, que teem responsabilidades,. diTectas ou indirectas; 

. na solução de . taes problemas, yiseera.es. organicos, essen"'." · 
~ciaes á vida· ào Brasil, p~rguritam 1Hije. ao, nobre lea<!.er da 
maioria, perquirem do Sr. Presidente da Republica, exigem

"' da Gamara que seja decla'l?âdo'á Nação si continuaremos nessa 
_ attit.udc Çe apafüia, entregando os pu:lsos aos c01·ne1·s inter

nacionaes, que. exploram o nosso trabalho e a no~ produ-
ceão. ou si vá.mos inaugurar uma era.de defesa d9ssa pr-odu-
eçtão, de dc:fesa do trabalho brasileiro? · 

Parece que a interrogação que est.ou fazendo não é uma 
interrogação que tragu la_ivos de opposicionismo. que envoln 
qualquer .Pt>oposito pessoal · ou intençã·o de ag~ir o Go
verno., Mais alto .. paira nesta· hora o meu espirito. Elle est~ 
saturado dos fa~tos mu.ndiaes, informado-do que se: vae P;lS-

-sando em todo ·o globo, de como os cerehros maiores, orga
. nizados em mais vastos systenias, pelo processo brutal, mas 
c.onsciente, cnorgico, decisivo, da luta pela ex.ist:encia, V'lo 
dominando o ·amiiquillando o~ cerebr:os ·-menores e as organi
zações mais fracas. Vejo que· o Bra.~il. apezar do descnv<>lvi
mento enm'me de sua produeçã.o; da enérgia de.·seu trabalho; 

. da grandeza · d_e. · sua intelligencia; do prô'gresso de mu~as 
· me.nt.alidades, não só pela cultura i.ntellectual, como pela 
cultura 'moral -· é nesta hora· devorado· syst.ematicament.e 
pelas organizações mais perfeitas. Não · ha. portanto, um p.ro
PO$ito. qe -·politica interna. não estou -no j9go dos pàrtidos 
neste momento . ~ -.. . . . . 

· Colloco-mc: em 'uma. situação muito niais elevada; e·-aê
sajo s.àber em nome de minha nação, da'quclles que aqm re
presento. si :Permaneceremos nesta. situaçio asiatwa· .de 
ab.anâono1 e~nquanto :~ó Presidente. da Republica se. diye*-, 
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e dive~·te o Rei da Belgica, ou si· entrai'remos logo a ,estudar 
serjamente c::;sas ,qu:estõeos para. resolv<!l-as. 

- Ninguem acredite que essa indifferença, esse estado de 
conseiencia obscura dos p henomenos nacionaes possa condu:-
7-ir o .Brasil a manter-se sempre nas mãos de directores i.n
capazes .. Estamos em um momento dNtjsivo em que a acç:.lo 
dos homena deiermina-lhes a posição nos governos. Queu:\ 
examin,ar a sHuação das grandes individualidades que .nesta 
Jiol'a gQverna~ o mundo, verá que os p1·oblemas que occupam 
os, r~c·rebros portentosos de I...1oyd Geol'ge, Bernard La\\-, Geo
líLti e outros grandes l)sladistas inglezcs F->ão prrcisamente os 
l)roblemas economicos, ela organização da produci:;ão, da {lis
tribuição da. riqu~za, ·-O entro e fóra do :paiz. E uquillo que 
preponde1'ou agora. no extro.ol'dinario espiriio de GioliHL com. 
';9 annos de idade, ·foi· aiuda precisamente a· solução da si-
1uaçã.o social da Italfa, que incluc a da sua situação economica ·· 

·e nna11ceira. Comprehendeu que o instante era chegado, em 
que o Estado havia de penetrar fundamente na ~oluoão·-da~ 
qnestõe-s·· sociaes; pn.ra nellas influir, · 

· Quando, ·o~c:.upada.s as fabricas italianas pdo opcrada1.1L• · 
e;n .. ::e·vulta, os patr0es reclamararri,..o auxilio da fo't·;_:a. ):mblica 
para · domniar O!S· o.breil'os, -Giolitti cruzou ·us brn.ços l' I'N'{1-
n1cn-l?e a'J· seu l·elir.o. de Ca.vour, e disse: 

· ·ii"ião im.e:rviremos emquanto patrões e operarios nuo te
nham t-hegado a :1ma solução que dê em resultado a altf·ra-
çüo tJo_:·re.o;~men r-jgiclo da propriedade privada». . . 

·E~ o. aécôrdo leve · (le se eHectuar entre· paLl'ÕC~:'.: '~ op!;ra-.. 
rios, para, :resolYendo a questão social, resolvendo-a. por esse 
a-ccôrdo. pelas commis;;;ões \Vately; commissões organicas · e 
teclm_icas·, que de hoje em deantc dirijam as fabricas, permiltír 
u surto <le uma producção colossai-, em que a .collubor::u.1ão 
se,ja de todos, · capltalístas e · trabalhadores, não sô no trsba
tbo, mas iarnbem na dignidade e no cuntrole da dírecçfü1 
::-1ejam de todos, Ao passo que os homens como Giolitti, tem 
r>.ssa concepção progres,sista, e se encontram na corrente 
mesma do tr~1balL10 humano, l.L St'. President.e dá. Republica 

, ,manda· prender 3. 000 operar.ias do Rio de Janeiro, tranca n
fialfoi; nas cadeia~, pat'a qué o Rei <la Bclgica nfü> yej:l o~ as
vectos de miseria ·desta triste ddadc engalanada. . 

... Os povos, ho.i~, não estão :i espera de que os seu~ Jiri-
-gentcs~ resoh:nm as questões; e, ·,quando estes dirigentes não 
t.en:ham vontade .. ffe moralidad~. a capacidadP de dirinú1-as. 
os .. povos· os r<m.10-vern das· posições, para 1·e::;olvcrcm e 1 lcs 
mes1nos. e~sa.~ qm~stões pela ,v1olencia. 

. :Medite ::i. Camara, meditomo::: todos uôs. flW"'· rhegou o 
momento em qu:" é preciso que ' os di['igente:; intervenllar:n 
ness.es· a~sumi)t.o~ p~lo cont?·ole. pela direcr,ão. com scguram:;él. 
cüm- decisão -'e opportunidade, (lll nntã.o terrmos ae abandu-
nat' estes postos. · . . · . 

São essas ris interrog-aç.ões rrµe .eu deixo, Sr. P~csid~nte, 
para. que aQu~lles· que ff"Pm a rnspon~a~ifüiark· dn situaçã(l, 
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que o .ExC>r!ttf ivn P. L<~gislath-o ;· venham rlfr.~r ;'i. namaira . e · á 
.. Nação si lemos J:_\ ficar amauados ao po::sto da ineroia ou 
si temo-; de trabu.lhar pela defesa dos nossos bens, pela gran
de7.a do Jlra'!lil. (Jh.dto bem .. : m.11ito bem. () orndri 1• é m.1tftn 
r: t1mprimr-.nt.r~d1•.,; · 

; 

O Sr. Paulo de Fro!lfü1 ·.( ,.) - Sr. Presiucnte, a Cninara 
conhece a jmportancia do projecto apre~entado pela Com
míssão de J~'inanças rela.th~amente :w r.onjunto de m0did:r:o:; 
que devem ser .tomadas em defeza da produ~(:ffo uaeional. 

. Esse projecto foi rapidamente discutido,. vo1·qu~ aquelle~ 
que tomaram partP, no debate, entendiam ser nrg:ente- urna 
solução para o caso premente; que aff ectava não ~ó a no::~a. 
lavoura. sínãb tambcm a !ndustria e, espcçialrnonb~. o i:um
mereio. As medidas formuladas no projeclo a:pr í~scntadü pol:t 
Comissão de Finanças, para serem <liscutidas em qm·stã•J 
aberta, tinham já a . opinião de varios membto5 da Camara. 
ris quaes apresentaram emendas que foram r•~meUida~ :i 
Commissão para cmittir parecer, podendo · esta por sua Vf'h 

offerecer novas emendas -ou sub-emendas. EntTe cBtas cine11-
das havia .. uma snbscripta por 80 . Deputados. r i•prcsentnnJu. 
portanto, a maioria inc:on.testa,;el 1 da opiniilo da Ca~a rrlrilirn 
:'1 1 iberdade de exportação. · ~ . 

Como, poI"ém, círçumstancias que não desejo relemlinu'. 
n~a.s que são conhecidas de toda . a Camara. deti:rminaram nni 
periodo durante o qual não sq t1Jmou até ho.l c c0.;;l)lu0fio · rl·· -
finitiva ... · · · · 

O SR • .MAuRrcro DE . LACER'DA - F.' o a.rmisl.i<'.11• . . . .~=-º SR • .. PAULO DE FRON'fIN - • - . o ,Que urgia; em ,rfüa<;.fl.(.I 
a o problema, os autorfls das emendas delibcraran.1 aprcsenlar 
l'P.-lUerhnento solicitando · a retirada <las mesma~ em segundti. 
•Hscussã.o, reservando-se para renovai· ·.as que .inlf;ass·~m lW
('<'~sarias, r.m i ercciTa discussão. (MuUo bem .. :• 

Dessa fórrn~ nós poderemos àpressar. sem im;unvenitill•» 
o entendimento en Lre u Governo e o leadei' da maioria. entrt~ 
as banéadas que teem idéas a manter e aquelles que tomaran1 
parte nessa diseus.~ão, com o que obter~m-0s uma diminuição 
de prazo, .porquanto o projecto poderá, "ir, s~m rm1enàas. :í 
jmmediata ~ votacão da Camara. D~batidas em terceira. dis-

. cussão, as emendas v.oltarão á Commissão de Financas e ahi 
poder-se-á, sem perda. d~. tempo, re~olver uma questão QU E\ 
está affectan·do a ·marcha normal dos negoeios do nosso paiz. 
nffe.ctando profundamente os · preços dos priucipaes genero~ 
da nossa producção e, incidentemente. affecf.a.ndo . a !axa 
f.ambial. cujas ronsequencias vão ferir a . todo o Brasil. 

· l'"'eifa.s e~fa:> 1'.'-nnrli~ões. !=11hn1Ptto ':í a.prerin.~iio d~ 

- ----:.---1 

( · ) Esk·. c1 isc\l1:sú não foi r •?Y_isto pelD o.r.adór. 
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V. Ex., Sr. .P resident.€\, · nm requerimento, soliieiLando que 
lhe d~ o encaminhamento que permiti.ir o Regimento, afim de 
r.-or essa fórma, facfütar uma prompta solucção <lr~tc magno 
~'t-ohlema .. 

. O requcrimenLo cstú assignn.do ºf.lOl' tod-0s os aulor·es·. dn~ 
emendas. (Mzlito bem; muito bem .. ) · . _ 

Vem ;i l\fosa e •5 iido, ·o seguint~ 

R.EQUERB!EN'l"0 

Requeremos a retirada das emendas aprésent.adas en:1 2:1 
discussão do proj ecto n. 3ô1, de 1920. 

: Rio de Janeiro: 2 de outubro de i920. - Círú:inat1 
B-raga. - A.r.Jb·ad.e ·Bc=crra. - Costa RegJJ. - Vicentr. Pfrr~
oi.1Jc. - Paulo de Frontfa. -:.-.. A-rmmufo Bnrlam.~q1d.. 

' 
O Sr. Presidente - Achanc:lo-~c o pro.iecl.o ·submettido a o 

ostudo <ln: Commissão de Finan~as, a ~fesn. re('._ebe o _requer!-
1-r?cnto o o envin á nlludida Coromissão. pnrn 'que cleHc 1omf> 
eonl1ecimento. 

• O Sr. Presidente - T!:!'tá· fimh1 a bor;i. . d0~tinadn ao. (Y~pn~ 
t'1ií'nte. .,... 

Va0. SÇ' p:isar :í. ordem do dia. {Pausa. .) 

· Compaec.Nn mais os Srs. Felix Pacheco. Andradt~ · BP
.Í'~oáâ(. . Gosta Hcg'o, EI>higenio <le Sallcs, Anlonío ·Nogu.eira . 
~ouzn: .-{:astro, Abel Chermont. Bento Miranda, ChCl'mont dt~ 
)lirand::i. Herculano Parga, Luiz Do'mingues, José BaMeto . 
. :\g-rippino Azevedo, Rodrigues Macbudo, João ·r.apra1, Tho
maz Accioly. !ldefonso Alba.no, Aff onso Ba.rata, :roão Elysio. 
Arnaldo Basto~ .. Alexandrino da Raclrni E~hac'iü .Coimbr~:l . 
Aristar{!ho Lopes, Julio de MeHo, Dcodnto :Maia, Octc.vio Man
gabeira, João !.\Iangabcirn, Seabra :Filho. Arlindo Leone, José 
Maria. llcitor d<~ Souza, Sallcs Filho, Manoel Reis, José de 
~'loraes, Mario de Paula, Mauriooo ele Lacerda, Ribeiro Jun
queira, Jo~é Bo-nifacio. Gomes Limn, Landulpbo1 de Maga~ 
lhãl's, Antero Botelho, Josino de Araujo, \Valdomil'o de Ma
g-alhãcs. Alam·. Prata, Vaz ele ~Iello, Mello Franco. Salles Ju
nior. Cincinato Braga., Prudente do Mpraes Filho; E1oy Cha
ves, Sampaio Vidal. Rodrigueg _1\.lvcs ·Filho. Luiz Barlholo
meu, · Gumer:eindo Ribas, João .Simplfoio. ·carlos .Penafiel. 
-Octav:io Rt>cha, Domingos MaScarenhas ·e Joaquim Oso-
rio (50). · 

DE.'ixam dci comparecer. os Srs. Arthur ··tollare.s Moreira, · 
.Juvenal. Lamàrtinc, · Annibal Toledo, Ephigenio d,e Salles~ 

j Monteiro de Souzn, Hermino Barroso, Thomaz Cavalca.nti, 
· .José Allgusto: Alberto M.arap.hão, Cun·ha. Lima, _Osca.r ~~ai:es, 
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Solon: d.e Lucenn, Antonio Vicente. Gervasio Fíoravante, Pe-
1·eira de Lyra, Pedro Corrêa, Julio_ de Mello, Nat~licio Cam
boim, Alfredo àe Maya, Miguel Palmeira, Mendonça .Martins, 
João ·Menezes, Manoel Nobre, Pedro Lago, Lauro Villas Boas, 
Pires de Carvalho, Castro Rebi;illo. Mario Hermes, Ubaldino 
'ôc Assis, Arlindo Fragoso, João l\fangabe..ira, Torquato Mo
reira, Roàrigues Lima, Ubaldo Ramalhete. Octavio da Rocha. 
l\Jiranda. Azurém Furtado, Aristides Caire. Raul Barroso. 
Norival de Freitas. Lcngruber Fi~ho, José Tolentino1: Azevedo 
Sodré, Macedo Soares, João Guimarães. Theroistocles de Al
meida, :Buarque de Nazareth, Ramiro Braga, Francisoo Mar
condes, Raul Fernandes, Herculano Cesar. Albertino· Drum
mon~. Malta Ma~ad~. Silveira B~um, Antonio Carlos,IEmilio 
.Jardim, Senna. Figueiredo, Zoroastro Alvarenga, Fausro Fer
raz, Raul Sá, Honorato Alves, Camillo Prates, Edgardo da. 

. Cunh:.t, Gar1os Gar~ia, José Roberto, Barros Penteado, Ce.sa.r' 
V ergue iro, M~rcolino Ba-rret.o. Veiga Miranda, Palmeira Rip
per .. João de. Faria, Pedro Costa, Manoel Villaboim., Arnolpho 
Azevedo, ·Ramos Caiado. Ayres da ·Silva, Tul!o .JaY'me. Seve-
1·iano Marques, ·Costa l\farques, Ottoni Maciel, Luiz Xavier, 
Abdon Baptista,. Pereira de Oliveira, Eugenia Müller, Eva
risto Amaral, Augusto Pe.stanat Alcidos Naya, Nabüco de G<Ju
vea. Flores d3. Cunha, Barbo.,i:;n. Gonc;alvés e Çnrlos Maximi-
)iano (89) . · · ·-

' 
ORDEM j>O DTA 

. 1 
o Sr. :Presidente ' - A lista de 1m~sc~a · accus·a o roropa

l'Gcímcnto dtj 1!9 Srs. · D~put.ados. 
• r 

' Vae se proceder á votação da mal.cria -(!llí~ Sf' {l~ha sobt'~ 
~mesa e da constante da ordem do din . 

Péço aos· nobT('S Deputados' .. que 9rru11C'm a.s ~u~s í:.:l.-. 
i.k.ü'as. {Pausq.) · -
. . -

Vac ser- considerado objecto de deliberaç.ão um pro.jcclo. 
, E' lido, eonsiderado objecto_ <le d'~Tib~rnr,ão ~ enviado •Í. 

-. C'ímmíssã6 d!'.' Finanças · o segt.llinte · 
--. . 

.--- PRO.TECW 

?\ . '154 ·- 1920 

'.Autái+w o. em:issão de 110tas do Thcsou1'o iw.s basesi que P,,Sta-· 
bclece · 

O Congresso Na.tion.al rosplvc: 
· Ai:t. . - Fiúa o Poder Executivo · autorizltdo : 

a-: a emittír notas ào Thesouro tanto ·quanto· exigir ca.<b 
Estad~ da Uniã(l, désde que :o EstadQ solicitant.e :;e opr:igue . . ... 
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.:\NNAES DA C.AM.~RA -
a. sol)retaxar seus productos #le exportação e venââs. de terra. 
da seguinte f érma : 

·: · · b) mil 1·éis ouro ao cru:nbio do doze dinheiros sobre cin~ . 
co.P,nta kilograrnmos ·a.o· producto. a exportar; dous mil . réis, 
ouro, sobre. eacJ:a hectare de terra vendida. .• 
, .Art. O pmducto. destas sobretaxas será recolhido .lm. .. 
medíatamente á . Caixa de Conversão · e não poderá ser em-., 
pregado sinão c-0.mo fundo de garantia á. emiasão .feita. 
. · Art. No f1m de ;sete annos si as reservas do fundo ds 

.garantia corresponderem a trinta por cento da emissão feiú:. 
segundo este decreto. será começado o resgate de dez por 
~ento sobre o fundo de garantia existente, operacão que con
t!inuará durante um septennario, sob a mesma base, dez por 
r;ento ........: findo o septennario, senc;lo verificado si possivf'l ~, 
nugmenta:r a base sobre os trinta por cento existente$ no 
'ftmdo de · gara~tia .. 

. Art. ,O Districto Federal 2.ctual poderá solicitar a cmis~ 
8.ío proposta. sujeitando-se a sobret-axar. os predllos e]dsten-
1.es .e que forem seI;>:do construidos, exceptuados sómente os
nacionaes ·e municipaes e as · 1egai;ões estra,ngeirâs, da se-
guinte fórma: . · ' . \ 

.. a) a cidade do Rio de Janeiro será dividida em tres zrlna.~ 
a juízo do· Conselho Muriiçiipal; . . ,,,.. . . 

Primeira --zona - Cinco mil réis ouro - camhio doz6 
cHnheiros · - ann\1almente sotte eada· ·predio; . 

Segunda zo.n.a - Tres mil ·réis ouro - cambio dozP. di-
nheiros - annual:ínenté sobre cada predio: ~ 

Terceira zona - mil e quinhentos ré1s -· -·ouro ·- ca.m
hio <loze dinheir-os annualm~nte sobre cada predio. 

Art. Quando, p(}rventura, o Districto Federal enl.l'ar no 
rcgimen de Estado da União, continuará a vigorar a ~obre
taxa predial· e entrará no regimen commum dos 011rtos R.s
t~do~ sobre as sobretaxas · decretadas. . 

Art. · O imposto de sobretaxa predial será · cobrado ·pela 
necebedoria Geral do Thesouro Nacional, em época prefixada? 
de~nte de mappa apresentado n.ela Prefeitura do Distrieff, . 
com discriminação das zonas, sendo as outras sobreta..~as co-:
bradas pelas alfandegas nas collectorias f ederaes. 

Art. Quando a União emittir por sua conta será obi";
gada a entrar·. para o fundo de garantia. com vinte e ·cinco por 
cent() do producto do imposto ouro cobrado até · final res-
gate. . 

Art: Nenhum Estado que ·houver solieitado da emissão 
~roppsta .. P<?der.á contrah~r ~m~etstimo ~er extel'.hÕ qner-
mterno, assim .como o D1str1cto Federal. · ·. 

Arf.. Quando . qualquer · Es.tado ou o Districto .Federal 
desejar :resgatar emIJrestimos externos poderá ·"solicitar da; ' 
Uilíã:o emissão par~ tal fim. mas obriga-se a. ~ritrar nas 'épocas 
pr(>f1xadas pelos seus contractos {·om trinta por ce·nto dn~ 

. .· ' ~ . 
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77 

juros e amortização, na especie a pagu.r ·- · at.é í'in.al amorti-. 
7.ar;ão. • . . 

Praragru:pho unico. Esta operação sei·á fciLa~ precedendo 
. prévio accôrdo entre a União e o "Estado soHcitante. . 

Art.. Cada Estado ou o ·nistricto Federal, solicitante d:i 
emissão proposta, será obrigado a 'ter escripturação espe~ial 

. sobre· a õperaçãc,, registrando diariamente o imposto cobradt.·1 

4=las. sobretaxas e ·publicando !:Jemestralmentc um balan~n 
geral do emittido, do producto das sobt>etaxas. · 

Paragrapho unico. A' União ser;í . obrigada a pubHcar s~~- . 
mestralmente uin balanço geral, do emittido, . segundo o ár
tigo ·primeiro, qo producto das sobretaxas· e das r esponsabi
lidades internas e e~.t:ernas dos Estados. (}a União e do Dis-
tricto Federal. - · -

Art. Até o exercício de 1923' 0 Executivo poder<.i · fa:t.~r 
as emissões soliclita1ias, mas dahi cm deante quando houver 
solicHaoão de qualquer Estado ou do Districto Federal, o . 
Executivo mandará_ ao Co:Ilgl'e.ss() mensagem. det.erroinando. 
e. qiiantum a emittir e qual o fim; da mesma . i'órma procederá 
:i. União, e só. depois da approvar.5n <lo ·Congresso é que s~~ 
fará a emissão. 

Art. · Revogam-se as dispo~içõcs 
Sala das sessões, 2 de outubro , . ' 

... i gu,i1'1'e. . . . . . 

. 
em contrario. 
de 1.920. - Antonio 

' , 

O Sr. Presidente ·- · Passa-se á votação coDStante da. or-
•lent do dia. ·" 

Votacão do projecto 'n. 374, .de 1920,' d::r sénado, r·egu.,
laudc a repressão do anarchismo; com parecer da · Commis-. 
.::ão de ConEtítuição e J il$t i ca sobre as emendas apre5enta-Ca ~ 
e substitutivc da mesma, Commi'ssão (23 discussão)-. · - . . . . . : . 

O Sr. Presidente - Durante ·a · 2ª discµssãet d~sse. pr<l
;er:to iforam offerec1das a~ seguintes 

. FMENDAS 

N. ! 

.~o at'l. i(', il. i - Sur.prima-se .. 

Ao mesmo. n. II 
final. 

N. 2 

Supprima-se de: ·reputa.!f1i-&e até 0 

N. ·3 ' . 

- Ao . al't : 4º. -. -Supvri!l!a-se .de: e~~ora áté determ.i'f(t.ui;H .. _ .. 
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.Ao arL s··, .paragra.pho unico ,__ Supprima-:sc. 

·N . G 

· ........ 

N. s 
Ao art. 9'', ldl~a b ~ Supprinla-sc; :· ou puderem. pre._ 

; t-1tlicm•. 

N .. O 

'A.o nrt. w, u. r ..:_ Supprimu-st~ . 
. Mi.no·icio de Lacerda. · 

\ 

A' s emendas do Sr: !\faurido d1,; .La:cerda ns. -:2,· ~' 1i, 8 
e. !l. <.! :.j projceto <lo Senado: n. commis.::ãc de· Constituição e 
~lu:::tira üf1'cl't>CCL1 o seguinte· 

o ·eonh'1.'C.:3::o ·~acional !}cc-refa: · · · 

,. Art. 1. ú lJro-vocar directamantc, por cscrJpLo ou por 
l[ualquer outéo meio de '11ublícidade, .. ou ve~almente . cm 
reuniões realizadas nas ruas, -theatros, clubs, sédcs de as
sóciações, ou quaesqucr logares publicas ou franqueados ao 
~publico> ' a pratica de crimes, taes como damn.o, depredação, 
inccndio; homicidío, com o :fim de subverter a. actual orga_. 
· 1üzaç~0· social. .. · . · · 

Pena: prisão cellular· por dous . a quatro annos. · 
. .Art. 2~º. Fazer; pelos meios indicados~ no artigo. antccc ... 

llente.. a apologia ·dos crimes praticados ; com o fim de súb
verter a actual organizaçã0 social, ou Jazer pelos · m~sm~ 

.meios ·· o elogio dos. autores des.ses crimes. 
Peu:a: · prisão cellµlar p_vr: .sei~ me~e.s a dous ann<~s . 

. . 
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; 

Art. :3. ,, .Si a provocação de que trata o arl. 1" for di~ 
ri;ida a nlilitares, pracas ou officiacs de corporações milita-

_-1·izadas àa 'União e dos Estados, ou si a apologia a q.ue se 
referç o àrt. ~º, for feita· perante os mesmos militares, pra
r~.as oü · officiaes de corporai;:ões militarizadas da, Uriião e d<ls 
Esta.dos. 

,.Pena: l)risão cellulru:, no . caso de provocação, por tre~ 
a seis annos, no caso de apologia, por um a tres aan.os. 

Art. 4."-- Fazer explodh- cm edificios publicas ou par- . 
Uoulares, nas vias publicas ou logares franqueados ao. pu
JJlic0$, bombas de (fynamites ou de quaesquer outras materias 
expldsivas: com o intuito de causar tumulto ou infundir t.i:
mor, alarma ou -desordem, .Ou de commetter alg11m dos cri-
mes indicados no art. 1"- · 

Pena: prisão cellular por um a qua,lro anno:;. 
Art. 5.º Collocar ·-em edificio publico ou particulme:5> 

nas vias publicas Õu logares franqueados ao publico, b-Om
bas 'de .<lyiirimite ou de quaesquer outras materias explosi-. 
;vas, com 'o intuito de ilausar ·tumulto õu irif undir temor, 
alarma ou desordem, ou de commettcr algum dos crimes In-
diciados no urt. 1° ~ _ ' 

Pena : prisão cellular por i:eis mezes a dous anllOS -
A.rt. 6. º Fabricar bombas· ele dynamite qu de quaesqucr 

outrns- materias explosivas, com o intuito cte· causar tumulto, 
al'arma ou desordem, ou de _ commetter algum. dos e.rimes· in.:.. 
dicados no art. 1°0 ou de auxiliar a sua execução. 

Pena: prisão celfolar por seis n1ezes a dous annos .. 
Art.. 7. º Fabri<:ar, vende!', transportar, conservai· cm~ 

sua. casa ou ~m outro !ogar, bombas de d~--nam~te, ou quaes
quer outras materias explosivas~ sem licença da. autoridade 
competente. 

P-ena: prisão celular por 1~ a seis mczes. 
Art. 8." ConcertartJm-sc ou associarem-se duas ou mais 

· pessoas para a pratica de qu:ilquer dos crimes a que · SQ. re
fere o art. 1 .,, pena: prisão ccllular por -seis mezes a dous 
anos.. -

Art.·. D.<>. Nos crimes -definidos nc Codigo Penal arts. 2M 
r. 382, e no decreto n. 1.162, de 12 de- dezembro dP. i890. 
art. 1 º, ns. 1 e 2, as penas serão de: prisão cellular per trcs 
mczes a um ãnno. . 

l)aragrapho unico. Si forem falsas as declaracões a_ que ' 
-se refere o § 1 ", do art. 382, do Codigo Penal, e a sociedad~ 
tiver fins oppostos á ord~m social, a autôl'idade fará disper
sar a reunião e os chefes e directores soffrerão ~ D ena de 
r1rlsão cellular por um. a dous annos. _, · . · 

Art •. · 10. O~ ~rimes- de lenocinio capitulados. na lei· nu
mero 2. 992, de .25 de setembro de HM5~ são inaJfiç.ave~s. 

ArL 1L E' -circum.stancia aggravanfé: ier o delinquente 
commettido o crime por meio <le bomba• dB dyn~mite ou· de 

· _qua.Iqucr.·ou,~r.í.l. ~a~erfa ;exp_Iosh'R.· · 
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.A.ri,. l.'.: .• O Govcruo · poc!erá. decretar a dissolução de a.s
~ociações. syndicatoR 011 socü~dades ci'vis, tenham ou não per
:::onalídade juridica e impedir o seu funccionamento. quando: . 

a) incori-am em' actos oppostos aos seus fins (Codigo Ci-
vil, art. 21, n. a); . · · 

b) os prati.car no:civos ao bem publico. 
Pa:ragrapho unic0. O acto de c.issolução será fundameu

t ado e expeàidc pc1o :Ministro da Justiçn. e N-egacios, Inte-
riores. . . 

Art. 1.3. Serão rla -ccm:r;)etencia da Justiça Federal e pro
cessados e julgados de conformidade .com as disposições da 
lei n . 515, de ;3 de novP,mbro de 1918, os crimes. previstos 
·nesta. lei : . · 

· 1º, quando tiverem per fim a. subversão da nct_:ual orga-
n izaoão social; · · 

2", quando prcjtudicarem um bem -publico fe.'deral · ou 
partícula} que esteja sob a guarda, .(!eposit.o ou admifüstra-
c::ão do · Governo Federal; · 
,,. 3º. quando praticados contra. fyneeionario ou autoridade 
'federal em acto, ou por motivo do exercício de suas funcções; 

· 4º, nas hypotheses do art. . 3° desta lei. 
· § 1 ·. º Nos demais .- ~ásos serão competentes para o · pro-

cesso e julgamento: · · 
a) no Districto Federal, os ·.juizes de direito do crime, 

()bservado o . disposto nos arts. · 265 . . e 266 do deereto n-µ-
merc) 9.263, de 28 de dezembro de HlH; . . . . . 

· · · ~) no Te~ritorio do Acre, os juiz~ de direito do .crime, 
. observado o disposto nb art : 347, do decreto n: 9.831, de 13 
de· ou~ubro de 1912'. . 
. s · 2. º Nos Estados o .processo e .julgamento ~erão feitos 
nos_ ten1~cs e -na eonforrnídàde das respectivas. leis_. 
· · Art. 14. Revogâm-s_e as disposrcões em contrario . _ 

· O Sr. Presidente _;_\~ou submett.er a vótos o -pr.rijecto do 
Senado, salvo a.s emendas. . .. . . · 
. . ~ ' 

.A;pprovados su-r~cessivamente em · 2~ discussão , salvo _as 
emendas os seguintes al'Íigps do 

l>iRO.TECTG 

~- 374 -_ 1920 

CPr.ojecto n. 613, !le !919)' 
, (Do . ·Senado) 

: O'-Got1gresso Nacl.onal "decreta: 
~-\rt_. L"' Constituem crimes: 

· ·. -L · ·A :pro\1ocação áo . damno, fUI'tO! . roubo, assalto, in- _ 
·t·c:i~i-O, homfoid,~o· e á suppressão 9u . subversão da actual or-
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ganização da sociedade ou de algum de seus institutos legae::; 
- pena de prisã-0 cellular por dous a cinco annos, . 

Considera-se provoca:ção a apologia feíta verbalmente 
.ou por escripto ou por qualquer outro - meio de publir.i
<lade. nas ruas. theat.ros ou asso.ciac.ões ou remi.iões onde que~· 
que ·func'Cionein. de todos os meios de acção'·· d'ite~ta para 
qualquer .dos fins acima· i~<licados. · . 

· . Paragrapho unico ._ Si a provocação for feiln. a militares. 
a praças oti officiacs .de I~olicia com o fim de induzil-os a 
desobeder.er aos seus super ior8s e sublc-val-os contra as au
toridades constituídas - f>tma de prisão cellular p.or tr1~s 
a oito annos - · 

. II'. A fabricação -de bombas de dynn.mite ou de q'uaes
quer out.ras matel'ias e~i.)losivas, sem transporte, ou em
prego, coro o intuito de causar tumulto. alarma. ou desordem 
ou de commetter algum dos crimes previstos n:o numcl'o unfe
cedente __:_ pena de prisão ccllular por tres a oito annos. 

Reputam-s~ fabricadas - ou conduzidas para fins cririli
nosos· as bombas .ou matf!rias explosivas encontrada:; ~cm poder 
de .anarchistas · ou agitadores eo·nhccidos. . · 

!A'rL. 2.º Si os crimes pr~vistos nos arts. 136, 137, '138, 
130, 14.'1,' 142-, 144, 1"-1.9 prine. e § 1 º, 150, ·152, 153, 326 a 329. 
§ 2º, ... do Codigo. Penal forem praticados por meio· <le bombas 
de dynumite ou de quaesquer outras materias explosivas -
pena de prisão cel!ular· por quatro a doze annos. · 

.Paragrapho unice. Si por effeito desses crimes fôr posta 
em' perigo a vida de alguem, ou resulta a-' morte de uma 
ou mais ·pessoas - ·pena <le prisão por oito a 20· annos, no. 
primeiro caso, e por 12 a 30 annos, no segundo. 

Are 3.º Si os . crimes de homicidio e de lesões corporaes 
(Codigo -Penal, arts. 2911, 295, 303 e 30~) f.orem praticados 
i;or m~io de bombas de. dynamite ou de quaesquer outras 
materias e±plosivas, serão punidos: 

a) ~o caso de homicidio, c-0m a pena de prisão cellular 
por 20 a 30 annos; . 

. l» no caso do á.rt. 303 do CoçU.go Penal, 'com a· pena de 
pr1sao cellular p.or quatro a 10 annos; . · · · 

e) - no caso do art. _304.princ. <lo Codigo Penal, com pena 
da mesma natureza, por s·eis a · 15 annos; . · ... . 

· - -d) no caso do paragrapho unico desse artigo, com pent°l' 
da mesma nature7.a, por cinco a 112 annos _ - . · 

Art. 4..º - <Joncertareffi .. se. duas ou · mais pessoas para a 
execução de. algum elos crimes mencionados nos numeros an
tecedentes, ou associarem-se' para a sua pratica:· continuada, 
embora· não sejam elles esp_ecialmente determinados · - pena 
de' ·prisão c~llular por üm a cim~o armos ~ · -
· Att. · 5.º A's penas <l.os arts . 204, 205 e 200 do Codigó 

Penal t.ombinadas com o oecreto n. -1.1õ2. de 12 de de
zembro. serãc:_ elevadas para um a dous~ anri.os. 

ArL 6." ··A pena âo art. 382 do Çoctigo _;Jênal será ele seis 
mezes a um anno. · · · 

c.-Vol. rx: 
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. 
Paragraphp ~nEco _ Occo.n:mte o caso previsto no § 2º do 

mesmo · artigo~ a p~no. será de um a dous annos .. 
1Art. 7.º Nos c1'imes de que trata· a presento lc-i, a ten

tativa é punida com as penas estabelecidas para -OS delictos 
·c'onsummados. · · · · · · 

· · Ar~. ~f O Gpverp.o poderá dissolver e impedir o funecio
namehto de soCiedade civis ou de syndícatos, tenham ou não 
p~rsonaUdade juridica. quando incorram em actos oppostos 
aos se:u5 fins ou nocivos ao bem publico. ( Codigo Civil, ar-
tig'Q 21, 11. III). . 

· Par·agr~pho unico. O acto de dissolução será fundamen
tado e expedido: pelo Ministro· da JusLioa e Negocios lnte-
riQr,es. . ._ . 
· .. .Art. 9. º Serão da. competencia da Justiça Federal e pro
ces$adds e julgados de conformidade com as 'disposições da 
lei'' n.: 515, de 3. de novembro de' 1898, '·os crimes previstos 
nesta 1!3i:: . . ' . . 

a) quando o incitamento ou a apologia tiver por fim. a 
suppressão ou a subvenção da actual organizaçãp na sacie-:·· 
d~de, ou d_e alguns de seus institutos legaes; · 

b} quando prejudi~arem ·ou puderem prejudic1)..r :urp. bem 
publico federal ou particular que esteja sob a guard.a, .depo
sit.O ou administ.raç.ão do Governo Federal; 

e}. quar.do forem praticados contra funccionarios ou au
toridad~ federal, ou contra corporacões que exerçam funcções 
federaes oµ poderes politk.cs; · _ ' 

d) qu~ndo · a provocação fôr feita a officiaes ou praças 
do Exercito e da Armada. · · · 

Paragraph0 ·uriico. Os' demais crirp.es p~evistos nesta lei 
são da · é'ompelencia da justiça· local· do Districto Federal, do 
Territbrio do Acre ou dos ~stados, serão processados e. juJ.;.. 
gados pelos Juízes de direito e de comarca, dentro dos limite$. 
d~ ~ua respectiva circumscripção. . . 
. ' · . . . ' - ~ . . . . . . 

Art. 1 O. Dã-se flagrante nestes crimes. : 
I, quando alguma · p~ssoa f õr encontrada fazendo a pro

vocar.ão, a que se refere o n. J do· art. 1 º; 
TI, · ... quando qúalquer pessoa · .fõr encontrada trazendo 

comsigo bomba ou materiaes explosivos para os fins de· que 
tràta ó n. ·II do me.snio artigo; · · 

III, quando na residencia de alguem f ôr descoberta al
gumà dessas bombas ou materias-- explosivas, ou quaesquer 
stj.bstancias próprias· para fabrical-as clanct..estjnamente ·e para 
.fins .. criminosos. · · · , · · · - ~ · 
... · ·· · Art. 11. · Os objectos destinados ao prepa·1·0 das bomba~ . 
ou m;3.teriaes explosivos:· bem co:m:o as substancias da· sua. 
cbmpôsiÇão: serão confiscadas. . . . . . . . - . 

· Art. 12. Os crimes de ·lenocinio, capitulados na lei ·nu
:rn~ro 2. 992, de 25 de setembro de 1915, serão inafiança.'veis. 
· · ArL t3. Rew1g-:ttn-s~ M rlisposi~Ges em "°11ttãrX>. . . .. . ,, - . . 
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O Sr. Presidente - Vou :::nbmelter a votos a eme'nda 
· subslit.utiya da Commissâo d1.;; Constitui~ão e Justiça . 

·vo t;.1.1:ão .do s~guínl(; artigo do substilutivo du. Commissão 
·de C0nstituf1)i:o e Justii;:ll : · 

«0 Coni:;r es:-o .:'-~acional decreta: 

· A .. rt. · 1. º Provocar directamentc, por escripló 9u por 
qualquer outrü' meio de pub.licidaqe, ou verbalmente ·em 
reuniões realizadas nas ruas, thea:tro_s, clubs, . sédes de as
sociações, ou qua.csquer logat'es públicos, ou franqueados .ao 
publico, a pratiea de crimes, faes como !'.}amno, depredacãó, 
fncendio, ho1rücidio) . com' o fim.' .de súbverter a actual õrga:
nizri.ção social. . 1 • · .; 

Pena: prisão cellular por dous a CJ.Uatro . annos. ;1) • • , ... .. 

. O Sr. llfaJJ.l'icio de · Lacerda -:--- Peço a palavra para enca,-
minhar ·a votação~ · · · ""· 

. ' 

O Sr.' Presic~ente .- Antes de dar a palavra ao .nobre 
I:Jepul~.do, 'do:vo· infot'~ar qu~ ·() art . 323 -à-0 RegimeO.to .d~
tertn.in~ que .o . encamfo.~amento :da :yotáoã-o, em, s,egunda di~
cu15são, far-se-h q. · sob~e· o c·ori.juncto d()?. artig-0s e sobre· ',o con
juncto das emep.das; ao ·serem · anntinciadas as Yotacões dos 
primeiros. · · , · 

Tem a palavra o nobre Del?utado. · 

O Sr. )fanri,cio de Lacerda .e·) (pela ordem) - Sr. pre
sidente, · coliheç:o ainda uns réstos de direito que ainda nos 
competem; \por isso mesmo é que pedi a palavra pela ordem, 
;não 'sobre as nove emendas que apresentei, · mas sobre· 'O 
substitutivo ·em que algumas dessas emendas estão conside:.. 

' rádas, e, portanto representá uina . especie d·e refusão em cada 
uina dellas .. 

O Sr. Pr~sidente - O intuito da Mesa é apenas informar 
que o nobre Deputado s6 p6de fallar uma vez.. · ·· 

o SR. l\ifAmrc~o DE iAcERDA
1 

- Sr. President~. eem de 
modo algu.ni ·cc:inco):'<lar· com o projectó que· ~caba <le' "S~r ª'P
provaCl.O; · sinão par~. )lessa <lfapo~lcão tolera::o.tê; peixar ,que 
a Gamara l}·ão . perc'll., como objecto, a iniciativa do ·senadc!'· e 

. po~sa, -estuél:ando a.. modificação em que .. o meu ho'nr~<lO' ~ol
lega de bancada, . ._mustre repr.esentante fluminen~e, erijo 

·~ome quei:o _declinar com . ~ estima e admiração· ~:fo' s~xripre; 
? Sr. Veriss1mo de 11:1ello . • . · · . . -· ' "' .' .. . 

. o SR. FRANCISCO· y ALLADARES -- . Merece as sympatbi~! 
:geraes~ (Apoiados.) · · · ·· · · \ · ' · · .. _.' -., 

. . 

(*) ~ste: discuFSq 'não ·ro~ .revisto p~Io ·ora4or. 
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Si 
.. 

. 0 SR. l\iAT..iRICIO DE LACERDA - ••• conciliou tanto quanto 
i:>ossivel, <le seu ponto· de vista governamental . .. 

--._... .. O SR. FRANCISCO V.ALL.IDARES - E da ordem. 

O SR. MAtJRICIO DE LACERD . .\ - •.• as exigenc.~ias do seu 
brHhante espírito de jurista, da ·sua consci.~ncia de homem 
~iberaL, da sua tendencia politie-0-re-publicana, com as soli
citações insistent&S, quqti<lianas, pe.rmanentes do actual Go
verno. para uma legislacão repressiva ·-<le um novo delicto 
ainda em' estado de pura investigação . e i-ndagacão scientifica, 
como· seja o delicto social, .eu quero salientar que, nas emen
das offerecidas ém 2ª discussão, a.penas tiv-e o intuito ·de 
provocar a volta do nrojecto á Commissão de Coustituicão e 
Justiça, confiante . corno estava, de que o::;· Deputados délla 
componentes não dariam nem a sua palavra, nem a collab.ora·
ção -(ia ·sua intelligencia ao projecto innoinínavel . de que é 
autor o honra-do Senador paulista, o Sr. Adolpho ·Gordo. . 

Qual ~ão foi. porém, a . minha surpr-esa, quand-0, . das 
nqve emendas apresentadas, a · vo_l d'oiseau, sobI'e a ·perna, no. 
simples intuito regimental de "provocar um exame detalhado 
e. demorado .aa· Commissão de Justiça· .Sobre o ·referido · pro
Jecto, eu obtive a accútacão de sete :emendas ! · · · . 

Acho, Sr . Presidente, que, .com ·esta confissão feita da . 
tribuna, demonstro quão monstruoso -era o projecto -senató
ir!al, ·evidenciando que~ <le nove emendas, snggeridas <le im:.. 
previsto, á ultima hora, con::. a simple6 objectivação r:emo-ta 

· de alterar o projecto, através a intelHg~:r;ieia da Commissão, 
·provocando com essas emendas a sua ida á referida Commis.:.. 
são, tive a acc-eitação d·e sete'. Mostra · isto quqnto o projecto 

. repugna á- consciencia liberal da Camara. · - ·· · 
De sorte que e56a attitude da Commissã-0 -dé. Justic.a le-

1\0U ao meu espírito a confiança que Jelle desertara, no tra-
balho de uma refusão liberal de.ssa lei. _ 
. Não ignoro, Sr. · Presidente, que .. o nosso. Codigo Penal se 
Te~ente ··d.e falhas elementares.- ·em -ma teria de velhos -crimes, 
na. sua velha · escripturação dos ~hámados delictos commutis · 
-ou delictos publicos, que dirá. em assump.tos, como salientei, 
-0bjecto ainda de. estudos e · .observações, de investigarj'ões p6de 
<lizer-se que· pairando ainda '.fi·cientificamente · no terreno es~ 
!{)eculativo; ·-em materia de direito criminal, como seja -"o. de..:. 
lfoto · ~ocial, o nosso Codigo Pen~l deixa. não muito, mas tudo 
a.. desejar. _ 

. Nessas· 'condições, o que sempre ·temi foi qué iSe fizesse, 
:r-elativarne-nte ao delicto soci;il, .. uma d~finição que n:ão alcan':.. 
{}asse a. ·paixão criminqsa, em".materia· ·i;te propaganda·. -de 
idéas, <le sustentação, definição ou a'ffirma~ão dessas idéas, 

. <lo · que -se. c.hama pr0priani'eníe a , propaganda, a sustentaç,ãQ, 
a affirmaçã1J legitima de carla uma aeJlas. ·. · · 

O Senado pri~fC>rill "~nr.<>nder como · delicto toda ·1déa .nová. 
A Gamara se <livorciou do Scna<lo e preferiu distinguir d~n-
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i..r.o :da i<léa nov?- os que a sustentam e- defendem, daquelles 
que a querem impor, pelo attentado, pela violencia crimi
nosa_ ou pela vexação da propaganda pela força. Esta diver
gencia entre as duas casas do Congresso facilita a : minha ta
r~fa .de collaborador. Espero· que o honrado leader da·.maio
r1a, co.ntra · ~ espírito da distincta Commissão de Constituição 
e Justiça, _nao traga para aqui as celebres questões fechadas. 
I'orque, s1 desse projccto resultar que o Governo intransija 
Pª!ª ? fim, _não ha düvida nenhuma' que o recurso da obstru
cçao e o umco que nos resta; e, para responder a semelhante 
intento, ·não recuaremos em ri1ateria de sustentação da liber
dade de pensamento, de opinião, . manifestada pela . palavra 
escripta ou pela p~la~a fallada, pelo direito ·de associação, da 
<.lb~trucção_ a qutras "leis e ·outros . .recursos essenciaes para que 
exista · o Governo . - · 

Responderíamos á questão fechada obstruindo · os pro
pri9s orçamentos. Entretanto; . não desejamos chegar a esse 
ponto. . \ · . 

Acredito que estas palavras sejam .de uma. rude fran
queza, :qias são palavras de quem quer no problema agir com 
lealdade · essenciai pâra· que saia do Congresso ·uma lei que 
seja . de · policia, de _acautelâmento geral, de defesa propria
~ente da · liberdade de pensamento e não uma lei de aggres-
Rão· a essa mesma liberdade : . . ·- , 
· Nessas condições, e . sendo · desejo · da Commissão, só me 

i·csta, Sr. Presidente, pedir 'a V. Ex. , não a retirada de todas 
as minhas emendas, mas que àque1Tas que não tenham sido 
prejudicaéias pelo substitutivo, sejam por. V. Ex . considera
das r etiradas, -afim de que. na terceira discussão, examinando 
outros pcntos do problema, possa eu, -.então, ferir fundo al
gumas questões de principios e algumas . outras. de detalhes, 
que ao meu -espírito se afigura _o problema envolver. 

Entre ellas, entretanto, quero d~ar suggerídas ao · espi
ri to do honrado relator tres : primeira, entendo que o substi
tutivo poderá encontrar nos ·recursos vocabulares da nossa 
bella lingua materna meios de contér a elasticidade de seu 
art. 1 º , nós limites essenciaes áquelle êSpirito de defesa da 
livre opinião e mesmo de defesa da ordem sociaL Per eJEem
plo, a provocação, instituto juridico que vamos introduzir, 
ombora ainda directa, de · um modo mais dilatado -do que está 
n!) Co~igo, .di~pensando .o facto criJ.inO§O, tor_nando, por . as
s1m dizer,. ate certo ponto, a provocaçao ·dehcto espec1f100. 

Está, entretanto, a inda no substitutivo a palavra apo-
logia. · . - . . . · l . . 

··Ora, Sr . Presidente; antes da apologi~· a .pr,ovocação, que 
foi acceita por todos_ os autor~s de di,reito, _ como. termo ~u 
vocabulo ·correspondente ao dellcto que se estudava, poderia 
·variar de directa para . indirecta, ou, conio no projecto, quero 
chamar· seroi..;directa.. · . · _ · · .. . · . . . 

· Si se quer chegar a uma figura. mais dilatada da_ provoca
ção, como. delicto especifico; feche-se ·na provocação . indi
recta; si se quer ir além da ·'provocação indireeta, não se vêl 

. ' . 
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.· i.~~ yó~abul~frfo -buscar o .~erit10 -. apolf}(Jia - que é, · conforme 
~s ideas_. que ha .pouco trocamos, elast1ca em demasia . . Vamos 
llúséà~- i-1?,stigàçao, incitamento, que é . uma varia-nte synóni-
1,W.c~-. da . pala:vrâ ..;.:._ provocaÇão. A.pologia não ê sYn:onimo de. 
1.1i~v<{cf!-_!:ão. A~ol~giàJã ."co.nstHue um ~utro .. delicto~ Não deve 
'~~l'?!(.~q.., . const1tlf_l,r;. l,1ID · :numero. do artigo da provocação, nem 
~~<?. Jl9_~c_g um q.~hGto, que- qu~~I'.!liri seja equivalente ao da 
P.~ºV.«?-9~<.:~~. · ~· o~lro .delictp. tanto ,.que eu o àistancio, não só 
4~J ... J.?.r~vo.~?:.CB:.º . cf_!!'~cta, mas ~a .infüre.cta, como da seni1:
mreo.~à" ,gUE;t ~· - pr9je_é.to estabele~e. . .. 
. ·" . .9 )i.o~rl!_dQ __ Relator, . si qmzer chegar a uma conciliação 
~~,L.r~;,, gs ,p_o~~os ·de vista policiaes e os libera:es, póderá' en
ç<mJrªr, . ., na-... r:1qµ_is~ima linguágem portuguqza, e ao- mesmo 
tempo na coordenação systematíca dos vocabulos que se. 
:P.I::,e~tarp. á, A~finicão mais . ou merio!?· das . modalid.ades. do de.:. 
~j~~-º· da p~ovq_cação, .. poderá enc9ntJ;ar um desses termos, me
r1os ,o de· apoJogia, sobretudo, ·porquê esta deixará um grande 
~P.itr~.~ .. na.. _apr:~?iaç~Q . qª . autori(j;id~ que p9cte offerecer a 
<,1.9nµn,,c!a, _qu_e .pode )i:ivestigar., .:Pessa dep.uiic1a, ~ da falta; .. da 
f.~Jta ~àss.~r .. até á culpa, dá . culpa. até o. crime e deste á impo..: 
s1cao,. a_~ p~na. . · _ . . . . .. . :. . 
·· .. .. ~ão ha, em todo ·º· exame .da. questão, desde qtie· se· de

fine ,a apoloaia como delicto, um só momento em que se possa 
dtz.er que · s~ .cQ.ntenha a . aut-Oridade judiciaria que summaría, 

· pronuncía. e jtilga; fica tud9 âo arbi'trio do juiz. · . : 
. _:·. Que e a: apologia:? Básfa ·á· e:xp~essão em si .para ··se saber 
que ,a UPl .Simples gestq de 'àdmira(:ão, . a.O . silencio niesmO," lÍã~ 
ctjndemnando certos delictos; poderá s·er considerado como 
utna fórma; pór omissão, da. apologia incriminada~ 

d Sh . ." .PnE:~rpiN'Ti ~ Lembro ao iiobre··rie:Putadó qlie o 
tempo está findo. . · · · .--

Ó .SR. MAu1ücÍo~ DE LÂCERoA - ·sr. Pr~sidente. ·V. Ex. 
me ... obser.Va qu~ . ó tempo está terni'inado; desefo· apenas fazer 
observações Jigeirás para. adiatj:tar expediente. · ·~ . · ·. · _ 
. Entre· os muitos que existem no . projecto; · outro .. ponto 
aue .. consiâeróz de excepcional irnpertància é_ o que . s.e. refere 
â dissoluç_ão das associações. que, J~.o . faso, são precip-µamen.te 
á~ ~ -assq~iàÇões ripetarias; Sei; Sr; . Pres.idente - .. ·porque da 

·entrevi~.ta. que tive com .o J1oilràdo Sr. Min~stro do Interior, e 
~iµ .qué.,.fui .acótnpanh~d~ p~lp honrado leddá ~a · .. maioria 
oesta Casâ;, .resultou . . pari,1. .:rn.;i.m essa. certeza -. ser qu_e o: Go-

. vef~o faz 'destà que.stão ponto . centr~l ·e principal do_ pr9jecto. 
, ~ho\ .~~tratan~9? que .~ntr.~:ª neceSSl~ade que_ o Gov~'rJ;Lo . ~en_!la 

(l~, saltar ~.e.:r~ . eima . das leis ... p~a d1ss~.lver. uma :. asso~1~çap~ 
que;· em 1-ogá;r de promover os :$eus flns-_ de .accordo coro . . os 
s~us .eslàtutOs;_ se torna subversiva e .conspiradora; e .. a. n:eces~ 
sídade. d,e rias leis se reconhecer à esse Governo; al~m da$ me

' di.d~s _e:l(trétila'S; dê ... salv.a.cão.. Il'11Jlicª·'· : o direito_ àe, · normal e 
perrr,il;lrieritement~ •. pJssolver .. a: se\1 ~r}:)jt:i;-.io ... as asspéi:;tcõe~ Q'9.~ 
enten.dek_ se_ Jerna-rern tê~d~ntes. a_. es§f.. í'.im; ha um lar~o;· um 
profundo;· um ·-immenso '-Vallo de séparação. · · 

~ . 
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Feita esta suggest.ão; ~e ~bsoiutai:nente não aspirà a s~i.~ . 
uma critica do projecto; o qual; como digo . a V. Ex., reéetfo . 
C'm confiança, sobretudo; repousado de muitó ria Ii.herálidàâê, 
no ~spirifo jti:i:idico, na consciência republicana da commissão 
de. Depµtados que o es~udou, na 3"" discussão terei occàsião de, 
r.edpbrando QC . actividade, de vigilancia ' SOb;re cada . Utp. .dos 
se_üs p.r~igos_ em que â · corilmissão, ou p_ar.a fa~er obr.á gover
r;amental, ou _ _ para ceder ·· a :u:n:i:a, maior~a _occasional 8:1;1.~i:
llberal, podera, · porventura, transigir em pontos . essenc1ae~, 
terei oppoFtunidade, ·. repito, de. -of,fe_rece.i: emendas ao estuaô, 
á consideraçãó e, sobretudo, ao julgàmeiito dos doutos colle..;. 
sas daquella. commissão. (1lfu.ito bem.) 

,. o Sr. Nic~ilor Nascimento·~ Sr. · Presidente, não venho 
discutir o projecto. Sei, porque isso me foi communicado, que 

. elle será remodelado, · de riiodo a fioor de accôrdo com a 
consciencía contemporanea de todos. .. · 

. 0 $;.~~l\í-~UR~~IO DE LACERDA - . jâ foi muito aiterado . 
. . ; ... b sn-.. · N1cru~oif NASCIMENTO ._ Já foi em -_ graµd~ :Parte 
álteratlb . nêssê seiitído, e, portanto, aguardo . a oppqrtuni<jâqé 
<lo ter.ceiro turno da . discussão pará :iiltervir · e· · apresentar 
êmendas ~ · · . . 

o Sr. Presidente - Vou submetter a votos o sUbstitütivo 
do. Commlssãci de CbnstituiCãó é Justiça. . .. . , ~ .· _ . . . . 

.Appr ovados., .su cr~essivameilte, os · arts. i º a 14 do _referido 
substitbtivo lia Coriiri:íissão de Constituição e Jus,tiça . . 

. p . Sr. · Pres~dente - ' Eicam · prejud;icada.s -· as emendas 
rts. 2, ?, 4. 8 e 9, do Sr~ ~1ãui'icfo de Là'cer.da . . . 

be:fii'o o requerimento <Ie ret_fráda . das emendas ns. ·1, 5, 
6 . e 7, feito pelo Sr. Thfau.rip? de L~cerda. . , . 

· 9 t'r·ojecto n. 613~ de- ~~19, do Se~ado, pa.c;sa â 311. d1s-
cussao . 

O S.r. 'Presidente ·--:. Estão .findas as votações. 
Passa-se · á$ materias em discussão. "'· 
i .. discussão do. pr:ójecto n. 300 .K, de 1920; aufori.Zando 

a organizar. c6m os _addidos ... teclmiç0!$.1 .. çommissõ~s ~e , estu
d_os, com· par-ecer favoravel da Commissãci de Firi.an·cas.-· · 

- · En~~rracta· -e annuirciacfa· a võtâc.ão . 
Approva<lo ·efu.. ~1 ~. ci~séus§ãQ., o ~eguüi.te· · 

, L· .. ·-1. .. ~.:.... ~ 
· füiô.r:Em-o \ . ·-:. 

N.. ':"300 .A - isi'o .> . 
o ·corig~es"So · Na_êiÓiiàl res~Ive: · · · 
Artigo unicp, Fica _o Çtove.rno autorfaaao··a. o:rganl.Za~: éom 

os addidõs technico.s ccirrunissões pàra -' procederem a estudos 
•... . . ~ __ ,- . . . 
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que .:forem julgados uteis e necessarios, sem outras vantagens 
·além das que tiverem como addidos, excepto • diarias; revo

. gadas as. disposiç.õe·s . em contrario. 

· O Sr. Presidente -. ·o projecto ·passa a 2ª discussão. 
. ~· . 

. Encerrada ·a '2ª discussão dos art:'. J" e 2;, do projecto 
n. 441, de 1.920, · abrindo o credito especial de 5 : 944$57'9, pará. 
pagamento de pensões a guarda·s civis que se in".alidarem no 
serv~ço e annunciàda a ·votação. . 

-' Approvados, successivamente, em ~·· discüssão, os seguin
~es artigos do · 

. . 
PRO.TECTO 

N. 441 --·"1•9:!0 . 

o Congresso· Na~iÓnal decret;1.: 
· Art L" :Fica o Presidente (Ja Republica autorizado · a 

. abrir, ·pelo .Ministerio da. .Justiça e · Negocios Interiores, ·o 
credito i.?special cte· 5 ;9.44$579, pa.ra :pagamento de pensões 
concefüda5, nos termos · do art. l" da lei n. i;. ôO::J, de ·1 i de 
d~zembro dê 1 ~HS. a ·guardas C:ivis que se invalidarem em 

. serviço; 
~ ArL 2.~ He.~ogam-s~ as _ di~posiÇões em ool:lfrario. · 

O · Sr: ·Pr:esidente :-~O ·projecto passá a 3" discussão. 

·Encerrada a 2~ discussão dos . arts. -1" e ~· do projecto 
n. , 442, ·. d,g.,: f9-2(), abrindo o credito especial de 13 :818~226, 
par:a· pàgalhento ao capitão de. mar e .guerra Santiago llivaldo, 
e · annunciada a votação. · / 

Approvados, -successivamente em 2" <lisc1:1ssão, os seguin-
tes artigos do . · 

·DROJECTO 

· N. -H2 .- 1920 . 

o: 'congres~ , Nacional · de0l·et.a: .··.' . 
. "Ar:u. . ·L° Fica o Presidente · da Republica autorizado a 

-abrir. · pelo Min1sterío .. d:;i. · .Fázcnda, o credito especial de 
i3 :814$426, destinado ao "pagameutO, por differença de sol<lo 
e_ de .oytr.as van~a~·ens, de ?9 de jane~ro de ·~913"a 5 de .marco 
d!3 -!918, ~o .cap1tao d~ mar .. e gtJ.erra do ·corpo de commissa"'."· 

· rios ·• Sanbago· Yivaldo, ·em · virtude · de . sentença judiciaria ·de 
ultin:ia instancia. ·As quotas ··de · 351$292, .. das . contribuições: 
do ~ontepio e çle .1 : 41~$134· dos . imp-ostos . sobre. vencimentos, 
relativas 3,0 mesmo per1odo, foram descontadas· nos. autos. · . .. . .. : . . . - - . . .·. . 

Art .. _2~º ·,11~vcigam-se as "di~P].:?ü.;.~~ ·· em c'ontrat'io .:. 
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O Sr. Presidente - O projecto passa á 3ª discussão . 
. :""'-. ~ · - . . 

Encerrada a 2ª discussão dos arts. 1 <>, 2" e 3~ do projecto 
n. 443, de 1.920, do Senado, aut.orizando o P.stab.elecimento 
de hospitaes,- d~stinados principalrpente ao tratamento de . 
mull).-eres e criane.as · t.uberculosas, com parecer favoravel e 
eméndas da Commissãq de Saude Publica e parecer . da de 
Pinanoas favoravel ao projeclo e ús emendas,_ e annunciada a 

·votação. · · 

. . o Sr. Presidente - A esse pr_()jecto .. a Co~missão de 
Saude Publ ioa off erecéu · as seguintes emendas, .com r)arece:r_, 
favoravel da Commiss~o- de Fi.nanças. 

EM.E.."iDAS 

· Ao art. 1 º · 

Em vez de «10Â-mulheres e .crianças t.ubereulo.sas», diiga- . · 
se: «2_00 mulheres e:. 200 · criarn}as tuberculosas~ . 

. · Ao·. arL. 2° : 
Em vez · de «500 enfermoS»; diga..::se: «800. enfernios:i> .. 
Em vez de: d. 200 : !Joos~~ diga-se: «1. 500 : 000$000» •. 

Vou .·subnietter ª· votos - a~ emendas, . salvo o projecto. 
Approvados suc:cessivamen:te -em · ~" . -dis_cussão, salvo as 

emendas, os . seguhltes art.igos do . 

-
. · PROJECTO 

N. 4-13 - 1:9:20 

(Do . Senado) 
·, 

· O CongrP.sso Nacional resolve: 

Arl-. ·1 _-.. E' autorizado o Presidente da Rcpubl·ica a pr~ 
mo:ver o .. estabelecimento d~ hospit1aes e pavilhões que, pr0-
visoria, mas immediatamente, ,alojem 400 ·enfermos dos çl'ous 
sexos, ne.cessitad'os de tratamento . me,dioo· · e cirurgico, sendo 
um delles desf,joado especialmente a .1.oo· nfülheres e· creança.s 

· . tuberculosas. • .;: · · ' · ·· ··· ....... · 
.· A1~t:. · 2 . ~ >Co~.: a .construcção. adàptação e aprestas . <los 

.cdifi<iios e com o custeio ·dos ser·vl.ços precisos aos 500 · enfer~ mos . no - cori·erite ;exercieio, poderá . ser· ··despendida ·.·a qu~n:tia 
~axima d~ · 1 _ 2_9P: 00.0$,. ,d:e:stacan~o,...s~ :· l>"O;:OOO$ Pa:'ª a. cr~a:- .. 
çao de mau; .uma en.f ermar1a nn ~Hospital · àe' -S. Joao Bapt1sta. 
da Lagoa. · .. · ·· . . ·· · · 

· ..Art.. 3 .,º Re-.,•ogarn'-Se ns dfaposiÇões · em contrario.· 
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. Approvadas ~urcessjvamentc as referidas emendas. cfa 
C:drilmissão de Saucte- Publica. 

o Sr. · Presidente - O projecto passa a 3"" discussão. 
~ 

O Sr. Rodrigues r~achado (pel.à ordem) réquer e obtem 
<lis"i)crifa de in$terstido para o pto.fccto n. H3, de 1920, fi
S'Urar nn 'ordcrri do dia ela ses~5o seguinte . 

·Di:;eussãÕ unica do p:i..reccr dá Cómmissão de Finanoas, 
sobre a. r:mcnda oJferedda na 2" d :scussão. do.- projecto nu"."" 
. mero 12-1. rle 1920, àbrindo o ci·edito est>ecial de 7 :319$859, · 
para pagamento de substituiç.õt-s nas commissões e fiscaii
zações de portos. com par.ecer da Cc.mmissão de Finanças, 
favoravel á emenda apresentada em 2" discussão ' (vide -pro
je.cto n. 12 ·~ A, de 1920). 

Encerrada e annunciaàa a vota.Dão . .. 

o Sr. Presidente - Duràrite·. a cíiscussão desse prcijeeto 
fol ort'erecida a seguinte 

Onde convi&r : 
. Augmentada· de 53:000$ para pagamento ao _pessoal· ti

tulado da Fi.;;r.alização <lo Porto da Victoria, corre.~pobdente 
ao anno de ·1920: - Arztonió Agu.irTe. - · Mári.oei Monjardi1rr.. 

Vou submetter a , votos o projedo, salvo a. errienda. 
l~p:provados successivàmente ~m 2ª 

guintes artigos do · '\ 
discussão., . os . se ..... 

PP.DJECTO 

N. 1.24 - 1920 

O Congresso NaoloI?-ai decreta: 

'· . ArL 1. u E; . o Poder Executivo. auforizádo a abrir, pelei 
MiriiStedo. da Viação ê Obrã,s Publicas, um crédito. especial 
d.e 7 :319S859, .para pagamento , àbs anger'lhei-ros Fernari.dó 
Virfafo de Miranda- Carvalho e .Jó.sé Gomes Parente, de s~ 
stútuioões e:ff ectuadas nas commissões e fiscalizações dé por-·. 
tos no à~no -de 19:t9. . . · 

• >•:' . • . . . ·. . . . . . . 

. Art ... 2. o Revogam-se as diSffOSÜ)Ões em contrário . 
.. . Approv.ada â re.f ér-}da e.tne.nda dos Srs. A.Úton.io ~"'.Uirre 

e ~IanoeJ; l\1onjar ilim. . . e 
" ~· -• 

O Sr. Presidente - .O project o passa a 3 .. discussão, indo 
~nt.es á- resp_ccliva Gorom:issão afi.Ill d~ ser redi0iUo. 
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fli~.~u~::..;\.:• unica do parecer n. 29, de 1920. manàarido 
a::-cMvar o rt:qucrimenlo em que o c&pitão Ezequiel Medei
:os p~de contagem de antiguidade de posto. 

Encerrada ·e .. ar..nu.P..ciada a votação. 

Appr<Yvado. 

Discussão unica <lo projecto n. 668, de '1919, di~pen
sando dó sfrviç0, com metade dos vencimentos. o foguista da 

· Saude do PorL0 <lo Parâ, Abel· Antonio de Souza; com pa
i'e-r:e·r clâ Commissão de Finanças. contrario ao proj edo e 
~avoravel ao . véto que lhe foi oppcsto pelo Sr. Presíden!.e 
Ja Republicá (vide projecto n. 369,: de 1920). 

Encerrádá e àn:rruriciada 'a ~votação. 

O Sr." Presidente ·- D~ acrôrdc;. com o r<::gimento, a vota-
;;ao desse proj erto é feita pelo p1·oees~o nvmirra.L 

O projecto é o seguinte:· 

O Congreso Nacional resolve: 
ÀrL 1. ~ Fica o PodeI' Ex0cutivo a-ctorizac!o a con-:~..:prat 

a1SJ)ensado, ·corri metade dos seus ·vencimentos, o fo~'Ujsta das 
láncnás tia Saude .do Porto do· Estado do f'ará, Abel Ant01J.10 
de Souia, abrindo os necessarios cre'clitos . 

.. 
Art. .2. º Revogam-se as diSl)O.Sições e~ contrario. 
Os "H:inhore!::i que ~pprovarf:'m D pruJect.0 n. ô68, de 1919, 

·rcj~ilanêo 0 vé.to; respcnderã0 - sim - a os que approva
rem o véto~ t·ejeitando o proji:-clo reS{londl?i:'âo - não. 

Vae-se pro~edcr á Ghamada. 
•, ' -

. , . 9. Sr. Cos~a Rego (SitpplBnte, servindú de ·fº Secretario) 
procede á chart1ada ·dos Srs ., Deput~os para a votação no-
minàl. · 

Feita á chamada re·sponderrf - sim - àpprovando o re.::. 
fc:rido _pro.iecto n. 668, . de 1919, rejeitando o ?Jéto os Srs. 
Clierrriôíit de'·Miran~a. Alfredo Ruy ~ Mario c!A Paula (3). 

E _resporic}ein -· não -··· approi·ándó o vêtb e réjeitando o 
referido pro,jecto ri. 66$. de 1920, os Srs. Dorval Po~tci, An~ 
tonio ·.Nogueira. Souza -Câstro, Dionysi 0 Berites, Ab_el Cher~ 
mont, Bento Miranda, prado Lopes, Luiz 'Qomingues, José 
~.arrete, · AgrippJno Azevedo, . Rodrigues !\fachàdo, Pires Re
bf·Jlo, FeliJ;; Pâche00. João Cc:j.bral, Armando Bu:rfamaqui. Mo.;; 
reira da Rócba. Thomaz Rodrigues, Thnmaz Accioly, Tldefon:.;. 

. so Albano, Simeão Leal, -Gonzaga Ma:ranhã,o,, Eduardo Tavares, 
Arnaldo Ba<:;to~. Co:rr~a de Britto, Esfa.ci'ci 'Coimbra, Aristar
cl10 Lope;;, Luiz SUveira, Costa nego, Rnrlrigues ·Doria. Deo
d:lto Maia. Octavio. Mangabeira{ Leoncio Galrão, João Manga
beira, Ilaul Alves, .. Leão Velloso, Nica_nor Nascimento, Paulo 
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de Frontin, Manoel Reis, .José de l\Ioracs; Verissimo de Mello, 
Maurício de Lacerda, Augusto de Lima, Francisco Valladares, 
Americ.o Lopes, Gomes Lima, Landulpho de l\fagalhães, Odil<m. 

. de And•rade, Franci$CO Bressane. l\'l'oreira Brandão. FTancisoo 
Paoliello, \Valdomiro de ~fagalhãe~, Jayme Gomes, Vaz cte 
l\!ello, M;moel Fulgencio, Mell.0 Fran;:;o, .:Alberto .S~rmen.to» 
Prudente de .Moraes Fílho, E1oy Chaves. · José Lobo, Rodrigues 
Alves Filho, Carlos de .Campos, Carlos Penafiel e Joaquim 
Osorio ( 63) . · · 

O Sr. Presidente 
Srs. Dep·uta<.ios . . 

Responderam á chamada 65 

Não ha numero para se proseguir na votação. 
Exgota.das as materfas em discussão, vou levantar a ses

são1 designando para segunda-feira, 4 . do corente, a seguinte 

OROE~ DO DIA 

Vo,tação -Oo projecto n. 668, de 1919, dispensando do ser
ço, com metade dos vencimentos! o foguista. da Saude do Porto 
do Pará, Abel Antonio <lc Souza; com parecer da Corilmissão 
de Finança::;, contrario ao pro.iccto e favoravel ao véto que lhe 
foi oppo~to prlo Sr. Presidente da Republica. (vide projecto 
n,. 369, de 1920) (discussão unica); 

· 3ª -discussãó do projecto n. 4·í3, de 1920, do Senado, au
torizando o estabelecimento de hospitaes, destinados, prin
t:ipalmente~ ao tratamento de mulheres e criancas tuberculo
sas; com parecer favora.vcl e emendas da Commissão de Saude 
Publica. e par-et;f'l' da de l<'inanças favoravel ao .J.)rojecto e ás 
emend·as; · 

3" di~cussão do proj eclo n. 221 A, de 1920, mandando 
que sirvu.m dons ofi'iciaes de justiça, perante ·os juizes f e
. deraes d~ divrrsas secções: com parecer favoravel das Com
missões de ConstHuição e .Justi~a e de ]linanças; 

1 n discus~ão do projecto n. 68 A, de 1920, mandando 
: comtruir uma 1~strada de rodagem do Districto Federal á es

h·ada União e Industria, na Raiz da Serra, no Estado do Rio 
de Janeiro; com dous substitutivos, um da Commíssão de 
Obras Publiéas e outro da de Finanças; -

1" discussão do projecto n . 158 B, <le 1920, estabelecendo 
penas .para o homici.dio por imprudencia, negligencia ou im
pericia; com parecer fa.voravel da. ommissão · de Finan
ças·. 

Levan.t:a-se a sessão ás 15 horas. 
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110" SESS .. iQ, .EM 4 DE OUTUBBRO DE 1!J20 

PR!~SIDE);"CL\ DO SH.. Bug:xo BR.A~D-~0, PRES[l)ENTE 

A's . 13 horas comparec:em os Srs : Ducno Brandão. Ocla-
. cilio de Albuquerque, Cosi.a Rego, Dorval Porto. Benl.o Mi
randa, 'Prado Lopes, Cun ha Machado, Lu 1z Domingues. Ro
drigues l\f achado, Marjnho de àndrade, !.\foreira da Roc:ha. 
'fhomaz Rodrigues, Vicente Saboya, Osot•iü de Paiva. Cunha 
Lima, Simeão J.,e;al, ·Gonzaga Maranh:W. J!!~UJardn Ta.\~at·e~. 
Gervasio 1Fior.avant.e, Pereira de Lyra, Austr1:.·gesilo, Tnrfano 
Campello' .. Aristarcho Lopes, .Tulio de Mello . Luiz 5ilv~iru. 
João Menezés, Rodrigues Dor-ia, Leoncio nalrão, .. '.\.'l_fl'cdo Ruy, 
Seabra Filho, Arlindo Leone, R1aul .Alves. Elp idio dl~ I\fos
quita, Eugenio Tourinho. I .. eão Velloso. ::\fanocl 1\-Ionjarúim. 
Antonio Aguirre, Reitor de Souza. _Sampaio Con·ea, Paulo de _.... 
Frontin, Marwcl Reis, M.a-rio de Paula, Manric-io õc Lacr:•rda, 
Teixeira Brandão. · Jo~é P,...lves, .José Gonçalves, Feancisco Val
ladares. Emilio Jardim, Ame:rico Lopes, JosiS Bonifad1.l, An-· 
tero -Botelho. Francisco Br~ssane. Lamoun~er Godofrcdn. Mo
r eira Brandão. Francíseô' Paoliello. Alaor Prala: Raul · Car
doso; José Rob'erto . .Prudente de Moraes Filho; Ve'iga Miranda. 
Parmeira Ripper, José Lobo, Sampaio Vida!, Carlos d•! Cam
pos, Olegario Pinto, .João Pcrnetta. Abdon Baptisla. P1~roira 
ãe Oliveira, Alvaro ·Baptista, OctaYio· Rocha .. Joaquim Osorio 
e 'Carlos Maximiliano (7$) . 

- - ' 

O Sr. Presidente - A lista dL• presença aecusa o · com
pareciment.o de 72 Srs. Deputados. 

Abre-se a sessão. 

O Sr. Costa Rego (supplentc, seri:i·ndo d e ;Z· Scc1·etm·io) 
procede á leitur~ da act.a da scs:são antccc<knle. a quul •". sem 
observac;;ões, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á lcitnl'a tlfl nxpcdiente. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (-1.• S1Jcrelario, su1·viuclo 
de ·1") procede á Ieiitura do 

EX!PEDIENTE 
Officios : 
Do Sr. ·Deputado Manoel . Fulgencio, u~ Z do eorrent.c, 

conimunicando que dejxará de comparecer a algumas sessões 
por motivo de força maior. - Inteirada .. 

·Do Sr. 1 º· Secretiario do. Senado. d~2 do corrente, com
~unicando que aquella Casa do ·congre'sso Nacional adapt ou 
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e nesta data enviou á sancç.ao as se~uintes proposições desta 
camara: 

1 

Autor;zando a abertura. do oredito de 20 :000$: supple
rnentar á 'verba 4", art. 98, da lei da Despeza de 19i9, par:\ 
pagamento á Companhia Nacional de Navegação Costeira, da 

. ~uhvcnção corre~pondente á 1Jltima viagem na linha sul
nor~e. iniciada. em Porto Alegre, no mez de dezembro de 

. 1919; . " 
Autorizando a· ab~rturá do credito e~pec':al . de 1 : 400$, 

para pagamento de difforença de vencimentos nos meze::> de 
junho a dezembro de 1915, a Octavia110 Felix de Carvalho; e 

Autorha·ndo a abertura do credito especial de 946$530, 
Dara· pagarri~nto de differenças de vencimentos ao e:x..:.fiel de 
armazem da Alfandega do Rio de Janeiro, João Fernandinq 
'Costa. 

Inteirada. 
Do mesmo senhor, de 30 do mez. findo. communicando que 

o Senado, tendo adoptado a emenda desta Cama~a · ao proje
cto que autoriza a abertura dos creditos e!;peciâes ri.ecessa
r10s· para pagamento dás gratificações áddicionaes . a· qu~ fi
zeram jús aos funccionarios que serviram nas ~scolas '(ie 
Aprendizes Artífices· do Pará e do Amazonas, inspeétori~,;; 
agr icola$· dos referidos Estados e no serviÇo Q.e prote~ção aos 
Indio's . e localizac;ão de trabalhadores nacionaes não só ·~.ó 
Amazon·as e Pará como no Terrítorio do Aáe, ·nessa data 
envi.ou ú. ~ancção. - · Inteirada. . · . · 

· Do ·msmo senhor e de igual data, communicandó que o 
Senado em sessão de 29 do mez findo, não. deu assentimento 
á proposição desta Gamara. concedendo honras militares aos 
pro'í'e.;-sores dos instítulos militares de ensin() e devolvendo 
o respectivo autographo. - Inteirada. - Ao · Archivo. 

. Requerimento: , . 
Da Companhia de Loterias Naciona-es, pedindo· p::.-oro

~acão de seu contracto sob as .condições que estabelece. - A' 
Commissão de Finanças. . · · 

E' lido e fica 6obee á Mesa, até ulterior .deliberaçã) um 
projecto do Sr. Souza Castro e outros. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente; 
Acha-se sobre a mo3a um rcque·rimento que vae ser lido. 
E' lido, apoiado e posto em ~iscussão o segurnte 

REQUERIMENTO 

N. 49 . 

Requeiro que, pelo intermedio da : ~es~, o ~v<?rB-~ )Il.
f orme: 

a~ quaes o-s .form..o~ do~ avisos ~ <m:~en.S ~~edi~ p~?a -a . 
ehams.da. :f:haoionaliiat:ão da 'peu.a»; 

.~ ..... . ' ,; . . . ·-· -· ' 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 14:54 +Página 3 de 71 

SE;;s_\.o f:).I ·l DE oi.:TUBRO DE 1920 

b) si <les·s.es consta a naturalização po1· m~io de «regul~
mentos~ de individuas estrangeiros ~ue .pr·atiquem u pesca 
n0 Brasil; -
· ·· e) 6Í a «naturalização~ para aqu~ll~ fim foi J:i1pos~a 
indistinctamente a ~stran·geiros quer fo:-:se:n. rlle~ Jél. resi
dentes ou naturalizados tacitos nos termos da Constil'J.ic-ão, 
por serem casados .com brasileiras ~m p<1.o Jé brasileiros e te-
rem bens no paiz; . 

· d} no caso ·anterior quantos o::; pc-scador.'es intimado::; e 
quantos eram residentes ou r~at.i1ra fü'..J.oios taci tos. · 

e) qual o prazo dado para se effectuar a naturali
llzação «voluntaría» desses· p~-:~a.iore:;;; 

f) si, apezar d.e pender du .iudieian9 a decisão da con
stitucionalidade da lei invoc.at.h p~1ra !egilimar taes aclus, 
proseguem as medidas de for·ça p'.lra. imr.ol-a; 

-g) não tendo a lei fl'l.!:rir!a ··.TJ «.rnturalizn~ãe de pei:ca
dores~ mas em «Ilacionalizaç:fo~ ..!?.. p:;3c;t, •!OmJ inlerprr.·tou 
elaGticamente o (3-overno a 11.ü p::i1· eH.~ m•)'il1, pondo-~- ainda 
em conflicto com o art. 72 ,fa t~On.:it.ituiç;-to sobre os rf:'si
den.tes; 

h.} finalmente, si a lei trata de pesca em rios, portos e 
cost~s. como incluiu nesta a que se faz em alto-m'lr . 

. Sala das sessões,. (.t de outubro de 1920. - Maurício de 
Lacerda. '! · 

Encerrada e adiada a votação do . requerimento. 

O Sr. :glpi!f~o de ~esquita r signaes de attenç._ão) - A 
a ·am3ra · çonl:ieCe, Sr: p·resident.e, o movini.ento, acc:entuada..:. 
mente · polH i co, que se cperou em todos os circ11l9s, .desde 
que o ~enado, flí1·u dos tramites constitucionues - parlamen"
tares. deliberou enLrGga.r ·ao Poc!er . Executivo a cr_eação dos 
tr'ibun~es · reg-ionaes. · · 

Rejeitada, em o anuo passo.do, a emenda n. 25, daqueUa 
Casa do Cóngresso, e em que o Poder Legislativo se demittia 
das suas faculdades cow.st itUcionaes. a Camara voltou a co
rihe~er do ::t~SUJ!lptp, pórqq.e, como "".7. E:X_.:.nãó ignora, o Se
n:.i.dn houve por bP.m sustentar por deus terÇos· de ·votos a 
c;:ua <~<?liber~çrro visivelmente inconstitucional. :Felizmente 
para nós, os dom, brilhantes par.:ceres da CoÓ;lmissão de óon
stilui_ção e .Justiça da Camara coilocarani o assumpto_ em de
bate no terreno e1evado". dos principias, defendend_o intransi
geI).t~mente .as prerogativás conslitucionaes da. Gamara. 

Somes uma assc:>mbléa deliberante e não podemos ser in
diff erentes hr.m 'estranho~ à urna. diminuição. c!a nossa autci
ridade ' legislativa.· Ha .. àttr1buii)ões, · ha facu.1dades . · eonstifu-
Cioriae$ .que se não delegam: Rão as alfribuiçõés ê as faculda
dé~- co:ç.§Litucionaes · qúe nos são privativas, isto é, as attr~..:. 
t~içq~ · ~- a·~ . fac:ul4ad~ qut;! ~ poder c_oi;i.stitu.inte cieelaro~. 
' I·•· ·· .:.·•• ,..,, t.°'-· ,..- ~.t, ·,. ,..~ ·- { _, .· •. ~ ~ -,. .·,-,_... . . •· .. ~ . ~ ... . "- : . , 
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que nos pertencem exc;,h1sivamente, sem a intervenção de ou-
tro qualquer poder. · . . 

Essa attribuioão e essa faculdade co Congresso é sobe
rana:: nãc pôde ser· transmittida: não p_óçle ser alienada, P.or-
que foi decretada -pela · constituinte, em 1891. · 

·Nessas condições., Sr. l)residente, e em defesa das prero
gativas consti tucionaes da Camara,- fui em nome della, e re
pTesentando sess,.enta e dous dos meus illustres collegas, au
torizado a apresentar á Mesa a indicação que tenho a subida 
honra .de dépositar nas :nãos de V . . Ex., relativamente á crea
cão dos· tribuuaes regionaes, afim de ·ser devidamente enca-
minhada á Commi::;são de Constituiçã.o. · 

·As idéas · emiltidas nesse documento altamente politico, si 
bem que não esbocem um plano geral de rMorma da Garfa. 
Constituciona.1, tem, como V. Ex. verá, o intuito primacial de 

pôr em evidencia e releYa, que não seria digno da elevação 
íntellecü::ral da Carnara dos Deputados i~epudiar pura e ~im:
plesmente as idéas do Senado, quanto á reforma projéetada. 

Seria illogí.smo: de. parte da. Camara. rê-conhecer, como 
ella reconhece, a necessida.de da creai:;ão urgente dos. tribu
uaes ·f ederaos c!c 2" instancia, sem admittir a possibilidade 
de conciliar. a reforma, ~i possivel, coro os textos e as- d,ispo
sições term_inantcs da Carta de fevereiro.. (Apoia.dos {Jeraes.) 

O SR. .!\iOREIR.\ DA .RocH,\ - A Constituição pôde e deve 
ser reformada. , · .... 

·o .Sn. ELPIDIO DE !\[ESQliITA - Como V . Ex. sabe, Sr. 
rr esidente, o artigo 5° da Constituição norte-americana, que 
serviü · de .morleio rio f1r:.. 9'0 d<J. nossa Carta Con'.it:!.l.~ion3l, 
pres~reveu"' as conCições, a formula, o processo das emendas 
constitucionaes. Tuco :alli está previsto e determinado; nada · 
ha de th~rul. E V. Ex.· e a Camara .bem sabem qu~, dous 
annõs após a promulgaçãó da carta constitucional americana, 
isto é, antes de findar-5e o anno de 1791, foi essa admiravel 
obra politica submettida a uma revisão, e dez emendas consti
tucionaes succcssívam<.:ntc apreserüadas, discutidas . ..e promul-
ga-das, entre outras a àas garantias e direitos individuaes não 

· prescriptos nem assegurados pela Convenção de P:hila.d'elphia. 
. Em i 793, em 1800, nov-0s casos constitucionaes determi
naram a remodelação do estatuto primitivo . A guerra· da 
seccessão, em -1865, deu ainda ense.jo ú revisão da carta .. ame
ricana. Após aquella guerra de titans, ainda em 1868 e 1870 
n.ovas reformas surgiram, o que quer dizer que, em pouco. 
ma.is de um seculo. , realízaram~se, naquelle paiz, dezesete re
f ormá.s ·c.onstitucíonaes, sein a menor· agi tacão; sem a. menor 
·perturbação <la ,paz publica; e todas ellas alvitradas, suggeri-: 
das no interesse nacional. · _ . . : .. 

Obra humana. Sr; Presidente, .. perf ectivel. remodelavel, 
a . Constituição polltica de qualquér povo deve ·acompanha?' o · 
movimento das; idéas, o· 1'lu:co e refluxo da opinião- publica, a: 
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marcha incessante e.lo c:,;pirito e do-pensamento- lmmano, atra
,·ez dos .secu!os. 

C: Sn. PIRES DE CARVALHO -- J>rincipalmenL(} o clamor : da~ 
necessidade publica~, como 'esta Questão dos lribunaes rc- . 
:;·ionnes. 

-O 8n . . J.::i.PIDlo DJ.; ME:;QülTA - '.\ão cumprehendo, Sr .: 
J>residenti:, como é que espiritos cultos, adiantados, não con
:;intam o mais leve loque, a mais ligeirà alteração nos texto:; 
t.:w1stitucionaes, . principalmente quarido esses tcu:tos se op
põem . a reformas inadiaveis e reclamaua;.; pela opinião ·Pu
blica. Ora, na. hypot.heso que nos occupa, e que se vincula cs
trcilamente ú distribuição dos poderes- constitucionaes da 
Republica t' ús faculdades constitucionacs garantidas a.o mai~ 
;1 I to tribunal do paiz, cu · não comprehendo o desacerto dU. 
1-:'enado · e u leviandacl P. · dessa deliberarão · que decreta uma 
usurpae.ão de · att:ribuições · judiciarias, com menoscabo do:5 
principios mais rudjmentares do , Direito constituido ! 

Porque delega. o Senado a.ttribuíções que nos são priva
tivas ? Porqur: nos havemos .de de.sapossar ele nossa. autoridado 

_ h-t;ii51ativa para con:feril-a ao Executivo? 
Senhores,· o per_igo dessa doutrina e dessa praticn. anti

eonst.! tuciona~ está em que, neste regiroen, o Poder E.."Cecutivo 
l.~m apenas um orgão responsavcl das grandes 'e das immen
~as faculdades e .liberdades com que foi dotado pela Consti-
1. u i."ão Federal .. · ' 

- Imagine-se quf:'. si ho.ic, o chefe responsavel des.se poder. 
desse immf'n'so .poder. é uin jurisconsulto dé alto renome e de 
1·eputação immaêulad·a, e por isso merecedor da confiança dr.~ 
1. oda. . a Cam a.ra • . . ( .4 7J oiados 9 e?•ae s.) 

.. O Sn .. 7\ofAunrc10 ór:: l~ACERDA - De tocla ~i Camara. não: <.lo 
r1úasi toda. · · · 

o :3íl. ELt>IOIO DE :\i[ESQCI'l'A - •• • e por seu Cl'Í ler io. pen· 
<:ua autol'idade' moral, seria incapaz de formar. de constituir 
um Lr·ibtmal que não fosse a e~prcssão digna da nossa cultura 
... elo nosS() saber jurídico; imagine-se esse mesmo Poder Exe
enf.ivo exercido por quem não Umhn. a noção exacLa do. cargo 
t' di)S ·d!!Ve1·cs consti t.ucionaes de governo. que nüo conl1r.i;u. 
11 cm as r esponsabilidades moracs 1fa .::1çlministração. ·nem· os 
m('lindrcs <.la honra àdministral.iva? ! . . . . · 

~íio ;:;e justifir:a, Sr. Presidente . . a opposi0ão que ·ás ·vcze::-; 
~<' manHc'lfa. contra a revisão de certos. artigos da Constituir;ão 

. F~drral. · . , . · 
Um <lelies csfü a exigir a solicitude do todos nós: é a dis,

posi'.:ão f~O art. 3_5 da C'art.a, ·e 5e refere á instrucpão popular 
e pr!']mana. . . . · - .· . . , . . . e'. 

·· . . Em e.arta que tive a .honi'a de dirigir ·ao Sr. Presidente 
da Republica, invoquei . a attenç-âo de S. Ex. para essa dispo-· 
sição constitl'icional. · ~ão lerei á ·camara esse documento, pela 
sua extensão, mas rw.blic.aJ-o . .:.hei err.; meu disc.urso. E' sim.-

e.- Vol. IX, . "1. 
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. ·plesm~nte pavorosa, meus senhóres! a situação do ensino pri .. 
mario no Brasil! Ou se reforma a- disposição do art. · 35 da 
'.Carta Constitucional, de modo á União-Federal intervir na 

····:"11ulgarizal;ão .do. ensino primario, ou a ná{}ão brasileira ·e a Re
publica serão subvertidas por um cataclysmo peior que o da 
Russia e igual ao do Mexico... · 

O SR . .ALVARo .BAPTIS'l'A - Seja V. Ex. máu prophetá •.• 
O SR. Eu>mio m: l\IESQUITA -. Tenho estatísticas pavo

Tosas, como o nobre Deputado -p:~derá ver. 
o SR. RAUL ALVES dá um ·ap_a.rtc. 

.. O Sn. ELprnro DE MESQUITA - A Constituicão · Federal 
liberta a União· de· qualquer responsabilidade ou compromisso 
quanto ·tt vulgarização do ensino primario: é. textual. · 

. o' SR. ALV.iU:\O BAPTIST~ -· dá. um apa['.te .. 
O SR. PIRES oE -CARVALHO -· Nesse ponto não ap.oiad.o. 

Solidario com o orador na -materia dos tribunaes regiouaes, 
neste ponto discordo em abso!J.iuto. 
. O SR. ELPrnro DE 1\fESQUIT • .\. -. - São modos de ler e inter-. 
prefar a Constituição~ V:ou pri:iceder á sua leituxa:. (Lê) 

«Art. 35. Incumbe outrosim. ao Congresso· mas 
- não p.rivativ.amente: . 

1 '\ velar na guarda da Constitq:icão e das leis, e 
providenciar sobre as nec-eis~dad~s de car.a:cter fe .. 

· deral; . . 
2º, animar, no paiz, .o des·envolvimento das lettras, 

ar.te-s e sciencias, bem como a i~1migraçã:o, ~g.riCultura, 
a industria e o commercio, .sem privilegio:s que to~ 
'lham a· acçã-o dos go"..ernos lo~aes; · 

- 3º. ctea1· instit·uições ite ensino supe1-io1· e secun-
da.rio nos Estailos; ./ · · · . 

4º. prover a inst.rucção secundaria no Districto 
· Fe-0.eraL>. 

, o ·SR. PmEs DE CAnv~u,no - A Constituição eu a conheco. 
'.Ap~_p.as, .á. so~bra <lc ~ma po~~ivel omi·ssãô . -0 Governo da 
,Uniao tem deL"'l:ado cor:rer por conta exclusiva dos Esta.úo!co 
ie· municipios essl3 assumpto. (Cruzam-se apa1·tes entre o& $~-s. 

"ÂZV:aro Baptísta, ·lff auri.cio de Lacerda, Pires de Carvalho e 
Rá'Ul Alves.) · · ·· . ~. 

-· O. Sa. ELPIDIO DE MESQUITA - A: Cónstituição Federai é 
_ide luéid:ez diapbana. O que se: não pôde ad'P1itt4' é · interpre-
11-ação ·.anailogica em um texto constiü.icional' que .define -res
[)O'J;t-sapili'daâes admintsirativas >dq,S poder.es publioos em ca-da 
itlm dos· &eus ·.·pepairtamen.tos. · 
· Sr. Pr-esideb:te, eu apenas invoquei a attençã-0 de V. EX. 
·~ d~ ~a..~r~ !>~~ª' · j~~i~i~ª~ g1JJ,1:a igdi_ç~ção. d~ Q~dem ~ !.Pi"' 

·. . ... 
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' . 
Use.to mir '4 1'E ot'ttmi\ô t>E i920 

!.etia. con.stitucionai; essa indicação- tem de percorrer os tra
mites C<>nst.itllCioaa-es e. regimentaes, e eu prQme.tto ser ·soli-

. cito á tribuna <'m tod'aS as pihases do debate, e :w..ra "éoncluir, 
por hoje, a minha exposição de idéas, quanto á neeessi<lade de 
ii'eformarmos o ·estatuto fiundamental da Republica, diref sim
plesmente que ·esse estatuto não é um -monolitho, mas uma 
()bra da cultura -;ocial e política, um· trabalho <lo espirito .e du 
genio nacional, ap:ós um seculo de educação civica. - · 

.• 

Como obra lmmana deve aoompanhar o movimento- <ias 
idéas, a ma:rcha ince.s~ante e .pr-0gressi_va do p·ensamento. hu
:mano, através as .vicissitudes <lo tempo, dos costumes, da tra
di<;ão e <la historia;· porque só ha immobili<iade na morte. . 

Na soci6logiia e. na política como na religião· e na· arle. 
Prégair, .propagar o roonotheismo fói :O grande sonho -e a 

s1·ande missão d-e Turaei, no dizer de Renan, mas si Chri5to 
não fosse . um ref-0rmad1CJr, o Der.al-0go não. teria. transposto 
as ·montanhas e .os confins ida GalliMa para impor-&e ás na
ções civilizadas, .como a religião propagadora dos sentimentos 
moraes da humanida<le. . .. 

No· Parthenon, escrev:e 6ebhart, podereis admirar a su..: 
prema, a. divina, .a eterna belleza da arte; mas nos prodigios 
<laqu~lles ·peristylo e daquellas linhas surprehendentes advi
nhareis a marcha ascensfonal do pensamento grego, desde 
Pfatão e Xenofonte até Pericles. . · · , 

. ·Si tne. f-o~e . permittido um discu ~so de proPaganda, Sr. 
Presidente, ··mostraria· como . o maior· dos nossos males tem 
sido a falta de originalidade das nossas leis e costumes poli.:.. 
ticos. Entretanto, ha mais de um seculo, os americanos affir
~av.am, ·p1ela bocca de Hamilton: cA nation wishout a national 
góvernement is an ~wful specta.cle.> (O orador é vivamente 
dumpiimeritado.) · · 

Eis ·ã ".carta á (tue s~ teiere o orado1• 

~xmo. S~. Dr. Epitacio da Silva Pessôa, Presidente da 
!Republica - Qua·ndo, em 1.9i9; os dirigentes da nossa .poli
tica, empenhados em resolver o·· problema "da· successiio pre
sidencial, apontaram a candidatura de V. Ex. como .a que 
melhor poderia conciliar, em torno de um interesse superiort 
o maior numero ·de opiniões divergentes -- fui dos qué mais 

· iublilosam·ent.e applaudirani. !>ssa indfoacão e dos que nella 
ÕoUaboraram · com . grandes esperanças_ patriotícas. · ' 
· Inspi,rava::..me esses sentimentos a ·confiança que mere
ciam as excepcionaes :qualidades de caracter e dá inteUigen
cia ·revelado$ por .V. Ex. por Jl?.ais :de vinte annas de uma 
brilhante vida l>Ublica, em mult1plas ·manifestações da mais 
proficua a:ctividade. No professorado ·de uma de nossas es
colas · de· direito1 no exiercicio da advócacia, no. Governo, em 
uma· época de crise: para as nossas 'instituições,, nos trabalhos 
legislativos~ 'ilos d~bates da. Catnar~ e do Senàdot e ·no. eupi'~· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 14:54 +Página 8 de 71 

ll'Ío T1•ibuna! de Justiça havia V . Ex~ demom;trado possuir as 
capacidades necessai:'ias para corresponder a,~todas as exigen
cias . das funcções· que exercia e -enthe.souraào a eÀ-pericncia 
indispensavel á · orientação de administrador ·· e ás c€lnccpções 

· do homem de E~tado. Essa experiencia: se enriquecia consi
deravelmente e se completRva longe da patria:, e· ao serviçtJ 
uella, ao tempo em que V. Ex., alheio á~ cogitaÇões da nos
sa política; tinha o seu nome envolvido nas Combinações que 
aqui se architectavam. · -

A um tempo collaborador e espectador rla obra mais im
portante da diplomacia muudial, recebia·~-v. Ex. a impres
são dos acontecimenfos, não vinda do longínquo, . abl'eviada e 
deformada pelo telcgrapho, o jornal, ou o livro, mas directa
mente· com toda a sua vivacidade e relevo. , .. 

Nesse laboratório em q:ue se preparava a transformação 
do mundo. o Brasil estava tambcm. em causa e· não .era indif-_ 
ferente a seus destinos que quem o representava. ua. assem
bléa dos amados fosse o seu futuro . Presidente~ o .que íria 
dentro em breve- aproveitar em benefiC'.iO da ·pafria ·os cnsi-
t)arnentos dessa C'scola ~em par. · · 

. Decorrido apenas um anno ~de Governo de V.. Ex., jú po
'üem assegur:µ. que -viram realizada a sua espcetativ'a os que 
lembraram e os q.ue applaudira:rq a solucão do caso .. politico 
r:reado.- pelo desapparecimento .dó' consethciro Rodrigues .·Al
''CS .. A Nação está confirmando _JLom o seu apoio e -o .seu en
thusiash1Q a escolha que eff ectuou com o seu· voto_ Essas d<~
monslrações· não são apenas o justo premio <le realizações. bc
nemerita~ . devidas {t independencia dê espírito. firmeza , de 
vontade. altura de inlelligencia , e honestidade· inatacavel do 
chefe d.o Estado. Denunciam, si por mim .julgo dos outl'Ós, .a 
eerteza de une o espirito progl,'essivo de V. Ex. irá. ai~r-
sando . os horizontes do s9u program1na, á p1·oporção que as 
cir~u~tancías permittirem, novos_ problemas_ apparec~rem ~ 
ma1s urgente se ·mostrar a necess1daide de certas reformas_. 
desejadas pela opinião, e .que ella não viu passarem de aspi
rações a. ·realidades por f aU.a de ·uina iniciativa · pod:erosa. ca
paz de arregimenlar:. soh a sua direcção.. forças inactivas, 
poJ' andarem esparsas, .mas . que üniçias · poderão triumphaI'. 

- - · Reunir. para a acção coú1mum essas cnerzias dispersa15 {~ 
-{\csaproveHadas, ~ncaminhal-a;::; com animo ,forte e espirjto 
clarividente - é o que constitue· a grandeza : do verdadeiro 
· c:stadista, que edifica obras duradouras. . 

Nenhum l'ejeita· essa éollaboi·aÇãó, antes a . desejá:. e -~Or 
isso: procura: escutar, entre os l'umol'es da vida ' politica. · os 
appellos que lhe Jazem em favor dos seus .ideaes _ ··· -
_ ·· Essa _ ~olicitudc ·não. lhe -Oiminuc a autonomia. porque 
lhe fica. intacta a Iibe~dade de reousar o q"Qc. julgue inaocci-

. tavel .e- de .3:diar o que lhe pareça: inopportuno... . ~ . . 
·E· -um desses app~reJllos q\Je a'qui. venho dirigir .á at.

tenção de· ·v. EX'. ·relativamente :i conven1erfoia ·da refor:iua 
constitucional. -

Elaborada ha trinta annos, · ápós bma revofücãõ- e par~ 
lcsalísal.:.a -o. ·mais cedo · ;possivel, a Gon,s~itui1Jão · soffr'eú.~ .a, . 
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SESSX6 E!\t 4 DE Ot:TUBRÕ DE 1920 ~Oi 

pressão da urgPncia do ten~p-;' da infllicncia da,s paixü.es clrJ 
mom~nfo. da é·ontràdicção elas doutrim:; da necessidade dP 
improYi~m· úu:;tiLujções que substituissem as qüe asse11taY:m1 
em alfrrrcr.s de mais· de meio seculo. 

Aflt'zni· d1: tantas eircúmstancias desfavoraYcis á perfci.;. 
<:ãn. clii;o-o prw nmor á ju,stiça e em honra dos seus conslru
t'.lnt·es. n~.~a foi ~uprertla se recommenda ainda á admiração 
D au reeonh,!cimento dos brasil1~iros. pela solidez da sua es
l Pttdu1·1L (>lH1.-;i tudo dr.lla. subsiste e merece perdurar. Nin
gLwm qw·i·1~ria u sua demolição; pelo contrario. E justamente 

. por is5o, pat'a que ella ~e conserve. t.odos desejam que lhe 
fa1;nm 1·1~p~m11;ões,; qu~ se respeite o que não amca:_:a ruina. · 
mns· que !:iC .'3ubs'litua ·o que caducou, aquíllo que tcdcl.~t 
ae1ião do· tempo. e que não corresponde mais nem ás ncrrss1-
ànde:s do paíz, nem ás alterat;õcs do mundo. 

No mundo. e em parté pela acção de ·v. Ex .. occltpamos 
hoje um Jogar quP: nfo Unhamos quando se inaugurou o 
act.uàl rrgimcn. O maior ela nossa adividudC' eomo qn" se 
1·"·'11·ingin. f'Hlao a farina da vida domesiica. --

Pnt·licijiamos hoje. accentuadame:r;i..te. de interesses uni-
1Yi~l'i'5aP:-: •• Ht isso se dava untes da corrflagração curopéa. A 
gu 1.'l't!l 1· rNn1-nos responsabil.idades, prco.ccupacõrs. lWl' i g·os. 
~\ r c~mn1~st.ad1~ que · conYulsionou o velho inundo. chegou nn 
novo n nfio úos poupo·u. Certos deveres da liga das· nac;õ~s. n 
111•r.r·s~idnrtP provavcl de allianças, de tratados encl)'ntrnm 
ohf:lac11los na obra dos legisladores de 91. . 

El10s em uma· expansão de fraternidade, deram a nnlu
I'alizar:fio 1nc:Ha, garanliram ao estrangeiro liberdade igunl n 
r.io~ nncionne~. como riue abriram as fronteiras á inunig-ração 
sPm prin~. · 

Não auivinllaram o bolchev~ismo: não previam que es
franlJoR \'iMsem perturbar a nossa tranquillidade semcandn 
nqlli af\ lo1·mcntas de otilras regiões. Quando o governo, a jus
f ita. n opi11ii10 publica reconheceram o.perigo da invasão des
~e~ fót•agidos e cuidaram das ne-cessarias medlidas <le repres
s~o. (meo11l1·u.ram _na lei basica ym ·obstacúlp .a providencias -e{
fwnzí's: Pila lr.lh1a a obra da. d~fesa nacional; ella nos dl':s-
ar·mnva. "' 

A \'isüo dessa actúalidade afflictiva l'lmitou-:;1~ a trazer 
rnai:-1 aq;·umr.nlos para a e.a usa· do révisfomsmo. . 

·Ellci não esperou por ·esses aco'ntecime;ntos para se ma
nifestar ~ .instificat· sua propaganda. Mv,itos_ annos antes en:
c.onti-ava na vida interna do paiz ·motivos para uma revisão 
constitueional. · · 

Sabe V. Ex. que essa aspiraç.ão não e; de 110je; tem ~ó 
poucos aunos menos que a Constituição. Na sua ·e:xistencia ha 

. periodos de fraque.za ou· de inten!!i.idade; mas nunca s0 que
brou a corrente que agora p!·omette avolumar-se .. Posso .as

. ~egurar ~ · Y. Ex .. que n~ :.\..ssembléa dé 9úe faço par:~c, .~lla 
.1á conquistou. muüos. e~p1ptos e a ~ma influencia r.:resc~ ·· m-
·ccssantementC"~ · · · 
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A'NNAES DA CAMARÀ 

O revisionismo, com .effoito, já se representa na Camara 
por um numeroso grupo parlamentar de que sou aqui ;lpenas 
o éco, e constitue o nucleo possível de um vilgoroso partido 
capaz de offerecer collabo.tação· V'aliosa a quem deseje reali-
zar as suas idéas. · · 

Em nome delle peço permissão a V. Ex. para mencionar 
os pontos que julgamos suscept iveis de reforma. . 

Começarei ·pelas rP.la~ões entre o Poder · Executivo .e ó 
Legislativo.· . , 

Não é da essencia do regimen presidenC:ial, como V. Ex. 
b~m sabe, isolar por compartimentos estanques os poderes da 
nação. Independentes não quer dizer separados. O intuito de 
traçar com certo rigor a cada um a sua orbita, não vis6u im
pedir appro:xirn~ões, mas· evitar attrictos. 

A nossa lei suprema não esqueceu a necessidade dessas , 
relações. Marcou-as· mas com · álguma estreiteza, · conf ome a 
experiencia parece estar mostrando. As que · existem· entre o 
Poder Executivo e o J...egislativ0; seriam mai~ proveitosas. iti 
tivessem meios· de · communicação outros além dos qu-e per..., 

, mittem ao Governo quando precisa de' se ent.ender com: al
gu!Da dai; Çasas do Congresso., - . o· reç~rso dS:S mensagens . e 
o mtermedio de representantes da · na-çao, amigos· . do Presi
dente ou dos seus Mínü;tros. A presença deste.~ na· Camara. ou 
no Senado, para collaborar com o Legislativo por iniorma
cões ou explicações, sondar o seu anima nci tocante a ref_qr
mas, orçamentos, tomar parte nos c:lebates, entreteria entre os 
dons. poderes uma correspondencia que poderia-desfazer hosti
lidades, apressar reformas, facilitàr entendimentos, harmoni
zar para objecHvos communs; de modo facril e presto, as for..., 
ças de ambos. · · 

·Essa modificação quanto aos nreios de comm~nicação 
entre os dous poderés não autorizaria as d~SGonfüanças dos que 
suspeitassem nella · uma tentativa de · parlamentarismo. 

!Parlamentarismo seria: a responsabilidad'e do Ministro 
perante a Gamara, a sua. retirada em virtude de votos hostis, 
o não ~: nada disso o que. lembro. · 

Merece demorada congideração o .§ 1 º do art. 28 da· Con_. . 
stituição, no tocante ao numero de Deputados proporcional-
mente ao numero de habitar..tes dos Estados. · · 

, Saltam aos olhos os inconvenientes daquella. disposição 
consf:itucional que uma lei ordinaria d0 modo rierthum póde 
~anar. Virá aggravar deploravelmente o desequilibrio noto
rio entre· . os Estados, apoucando mais a influencia dos pe
quenos e· agigantando a preponderancia dos grandes : Dous ou: 
trcs do~ maiores qUe . pela .força do numero ·quasi que já. 
annullam a interyeJilvão ·dos .outros em assumptos de comµmm 
e"igual ihteresse para todos - poderiam exercer com maior 
ener·gia .a sua: intervencão ·esmagadora. As dêsastrosas con-. 
sequenc.ias --dessa ~ituaçã0 se fariam sentir com maior peso 
sobre · 0 ·n.orte do paiz cuj~ po:r.i:ulí19ão cre~ mais leu~~menta 
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Que a dos EsLados . do Sul favorecjdos pela corrente üumi~ 
gr~ toPia, Assim é justamente a -parte do Brasil povoada quasi 
umcamente pelo::: naturaes - a em que o elemento nacionan 
lida desajudado d'e auxilio estranho - que ficará - cada vez 
mais subordinada aos dictames da outra. 

· Para dar maior relevo á injustiça dessa disposição _basta 
considerar que nem ao menos se estabeleceu aquellu. riropor
Ção entre representantes e representados, tornando o numero 
de Deputad'os dependente do. numero de cidadão-s alislaveis 
ou de eleitores, isto é, de brasil eiros interessados 1Jcla sorte 
do paiz e manifestando a sua vontade pela escolha cios seus 
mandatarios. A Constituiçãfo c:ógita apenas de ha.bitantais., 
Não í'az qüestão de nacionalidade. 7\ão distingue os que vi
vem a nossa vida politioa dos que a ella são alheios. Estes, 
com q mesmo direito dos outros, só pela acção de presenca, 
- mesmo .cpue · sejam indifferentes ás nossas cousas vão in
tervir ne1fa-s. Setenta mil estrangeiros que não YOtam e que 
talvez recusassem o. exercício .d 0 voto, concorrem i'nvolunta-i 
riamente par:_a que -0 Estado onde residem se represente por 
mais um Deputado. Tantas vezes forem setenta mil esses es..:. 
trangeíros, tantos representantes levarão :i bancada. do Es
tado de sua, residencia ... E~ possível que esse accrescimo de 
representação, - resultado da-affluencia de immigrantes exceda 
a deputação de alguns Estados C'Ujos habitantes forem na sua 
quasi totalidade brasileiros. 

Teremos então essa anomalia da intervenção estrangeira 
suffocando e vencendo. sem querer. interesses muitas vezes 
respeitaveis, de minori_as. . -

Xão desapparec~ria dr. todo esse mal, antes assumida ou
tros aspectos, si essa~ massas de adventicios, ainda não absor
vidas .pelo elemento nacional, aproveitando a facilidade que 
ófferecemos á naturalização, tomassem parte na política como 
corpos extranhos, no intuilo -Oe propugnarem o tríumpho de 
idéas, de tendencias prejb.cNciaes ao nosso p_aiz, favoraveis aos 
delles. l'r-incipios reV10lucionar~os ou: pefigosos 1para todos 
que ambioionam a Mnquista do mundo, não escolhem local 
para a sua propaganda - poderiam .en'eontrar aqui, f_avore
cidos_ pela nossa Constituição, roéios de destru~r ·o que· ella 
deve resguardar, levando á reprcsenta<,:ão nacional inimigos 
e não servidores da patria. . 
. Ao aüo espirito <lé · V. Ex. não -póde' escapar o que re
presenta de prejudicial ao paiz, ao regimen republicano e 
á U'n·idade- nacional, o art. 35 da Constituição que impede o 
Govcrrio Fedc-ral de e:xcrcrr a sua função sobre a instruce.ão · 
popular. · 

. . E' _de alta conveniencia, pois que acy,uelle artig<p seja 
modificado de modo qne a Unfüo tenha expressamente o pod!er 
de. legislar, cumulativamente com os Estados, no tocante á 
instrµ~ão primaria ª s~cµnclai-ia. Armado de~sa attribuição 
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e dispOndá de ·grandes e!cmenfos para jnten·ir ---, o Governo 
·combateria 0 analphabet.ísm0 incompatível com o exercicio 
· c;onscienl.e da ·liberdade, base do Governo Republicano, e au
gmcntaria · entre os cidadãos a. ··solidariedade nacional, a (lU!~ 
esses milhões de analp.habetos que povôam o Brasil, ~ão n:x:-. 
1.ranhos, pela ignorancia . " 

Os legisladores constituintes, naturalmente :para não cau
sarem· de$contentamento a .Estados ciosos da sua :autonomia. -- 0 

-desejosos de se moverem livremente no regimen federativo, 
ndoptaram sem relutanoia a orientaçã~o - de Campos Salles. 
digno de toda a defercncia pelo seu prestigio de Cbefo Re
pu151icanQ, ~·aeultando ás antigas províncias constituirem ma
gistratui·a sua r. legislarem sobre o judiciario nãti~ Qbstant<~ 
haver .a mesma Constitui~.ão instituido o principio da unidade 
d'os codigos. · 

A experícncia de qua~i trinta annos já poz em rclev-0 as 
~:10svantagens dessa duali.dade de magistratura e· de justiça, 
oriunda de uma comrprehensão errO-Oea do regimen feà1era
t-ivo, P. clc uma observação 'imperfeita das confederações . que 
l]U i:rnram crjgir em modelo para a nossa . 
. · A nossa: foi obra feita no papel, e as outras r('.sultante.s 
dt~ fatalidades hi~toricas. Aqui. procurou-se separar, ao pas::;o 
que li't· ~ ohjecf.ivo fo i juntar partes inde_pendentes, que ti
, ·eram de sacrificiar algumá · cousa do suas tradicç.õcs no in~· 
t0rcsse da uniflcacão. 

· As · colonias inglozas' na America. Os c.antões suissos ni3o 
:CdrreS!POUdíam Ú$ nossas . l,pro-videnc.ias qU'.f) ~orn~avam um 
hloco~ Iigad'as pela e11mmu~nidade da. língu a,: da rac.a . <la reli -
gi ã·o e da j u~tiça. . · 

Os que deseja\·am erear a nossa oi·ganização .iucliciaria ' 
~:~ in~agem . da. americana, não rE'pnraram ·que no·s · EstadoR 
Unidos já Re rnanifostara n t0ndcnciá,- cada yez mais sensiv<'l. 
J:uru. remediar pela unificação os prejuizos da diversidade. 

Essas .magistraturas estaduaes. cada qual interpretando 
e applicando ::i. seu modo as leis federaes, sem subordinação 
~;. lima inslanci:.l que corrija esses desvios e sane essas dicor
c\ancia, esses juizc~, un3' crea.turas da politica e julgando c.qmo 

' J)oliticos. ontros com. a sua independencia ameaçada. o seú 
se.nso ,iuridico hostilizado por forcas a cu.ia pressão t~ im• 
p0ssivel fugir - J1ão s~ acham rm ronài0õrs favorav~is riara 
•.1 :~perfejto exercício da justiça. 

·Uma s<> bandeiro. que abrigue todos os cidadãos, uma s6 
.iust.ioa que a todos ampare. Isso uão ~; desejar muito nós 
dias de ho,ie, quando assistimos a. tentativas de universalizar 
essa unificação, quando, e;om a crearão de tribunal que jul
gue :is, nações, se procura cstab'elecP.r, para certos casos, como 

. rl$ quest.ões do trabalho e dos direitos do~operariado, legisla-
•.:f1o uniforme·· em todo o mundo. · . ' · 
· Si, para · esse i'esul.taào. as . naeões sacrificam .uma part8 

de sua soberania, de· foa lib0.r-O.adé, não · será_ absurdo pc_dir . 
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í1tfo os Estados se ·.di$pOnham ·a fazer, em .beneficio do· paiz, 
ü quc __ esf e poderá vir a fazer em provei~o .. da humanidade. 
, · l'\ao esco.n:~o. ' !1º . enta~to, que a u~1ficação .. da magistra
tura ~ a. umhcaçao do direito de legislar .sobre o processo. 
J)QdC1'.1a.m :Jevanta1:_ .séria resistenci_a nos ~~tados màl dispos
tos :a. ,a~r.ire::m mao do que ·· consideram mseparavel da . sua 
uutonorma. A possib~lidade de urría reacção .de interesses e 
do p;raxes aconselharia talvez, o adiamento de uma modifi
eai::.ão tuja necessidade, aliás, já se faz sentir com evidencia. 
.. . ·.Mas. si pt;eciso~ _é ~spe.rcrr ~nais tempo para obtenção da 
.1nstiça una, desde Ja se deve hdar para que seja ella menos 
dr:-morada. . · · 

. · É' o que procuram· conseguir .os que actualmente pugtiam 
pr.:la creação 'de t.ribünaes regionaes. · 

Injristiça 'seria ·ctesconhecer-lhes a benemerencia da in
,_ tr.!1ção, in~pirada a \Jlll. tempo no proposito de alliviar os en

eárgos. dos · que julgam e acudir á natural impacicncia elos que 
esperam ju1gam·ento. 

Queixam-se as partes, por· ser tar.dia a· justiça. Queixa-se 
mesmo .o Supremo . ... Tribunal do e~cesso : de trabalho · cons.e
quen t<J a uma pi;-ejudicial organização Judiciaria que enca
minha. áquella ullima instancia quasi todas as causas que 
transitam pelos tribunaes fed~raes. ,. Deter algumas . .dellas 
nesta senda que se vae estrc'itando . á proporção que sobe, e 
onde a passag·eni se . torna cada vez rifais lenta e difficil ; re
so lvel-as· definitivamente _a meio caminho da sua actual pe
regrinarão, - é, sem a-menor duvida, dotar o paiz com uma 
rr.f orma de alto alcance e de ur:;encia bemfaieja . . 

. "Tnf<:liznicnte os que animados dos . mais louvaveis ip.
iuif.o~ querem agora crear tribunacs que sejam, para , certos 
casos~ .de ultima instancia. e poupem ao Supremo Tribunal o 
0xaustivo labor que o sobrecarrega - hão de ver os seus 
nsf01'cos cspedaçarem-se de encontro a um quebra-mar ín-
wnciveI : · o art. 59, II. . 

A .Coustitüição, é certo. não manda que de todas as de
, cisões ~ sentenças dos juízes e tr ibunaes federaes haja re
f:.urso ·para o Supremo Tribunal. ,.irias exige absolutamente que 
todos 08 ·recursos dessas decisõrs ·<' si:;ntencas sejam . iuter
po::;tos para r>ss<> trihuna! r por" elle julgadof! ~xclusiva-
mentê. . . · · . 

Ora. ' bastà essa disposirão constitueional para. nullifica.1' 
nualquer lei ordinaria que êonfira a outros orgãos de justiça 
~ atlribuição e a competencia que a · Cárta Constitucional te._ 
Sl~rvou declaradamente para a mais alta expressão da sobo-
rania. judiciaria em nossó paiz. . · .. 

· Sob esse aspecto. baldadas seriam as te.utativas . ].'Cf or
madoras de dispositivos constifucionaes que absolutamente 
não podem . ser . submettidos nem ficar. subor~inados a urna 
1..li~posiQão de lei ordinaria do Congresso · Nacional. . . 

Admittida, POJ.".ém, .a · revisão. do texto constitucion~I . . ou 
se augmenta o numel".ô .dos l\fimstros. do . S~premo Tribunal 
l?cdei~al; e se diviqe: este ~m Cam~ras~ · ele ·modo qu~ poss~ o 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 14:54 +Página 14 de 71 

·I ':" . 

Tr,,ibunal dar -Va~ão :a todo o servico dà 2"- instarieia da Repu~ 
. cbca, ou se redige o art. 59, II, de accôrdo com a formula 
adoptada pelos norte americanos e pelos argentinos, isto é, 
permittindo que o Congresso Federal estatúa as excepéões que 
entender convenientes, ·por lei ordinaría. Nesse ·caso ficará 
autorizada ,a creação dos tribunaes regionàes, e estes julga
rão em 2" instan.cia. defiri.itivamente, ·sem · nenhum recurso 
para o. Supremo Trfüunal, certas· questões de menor ·impor-
tancia, de ordem. -economica ou ,iuridi~a. · 

De ·. outro qualquer· modo, a -reforma legislativa, em for.:..· . 
mação. ·caso saia do Con!ªTesso victoriosa, encontrará seria 
l'esistencia no poder a quem inmcumbe julgar definitiva-
mente da súac validade, da sua constitlicionalidade.- ' 

.. Essa eonstitucionalídàde "não· é certa. Muítos a negani ter
mjnanteri:iente; não poucos ·hesitam em .reconhecei-a. Uuns e 
outros, porém, .. não desaprovariam a idéa ... do prajecto si as 
duvidas ·quanto á ma ·inconstitucionalidade desapparecessem · 
~om o citado artigo que as justifica. 

· Triumphante por meios legaes ella ·dotaria o Poder ·Ju;; · 
· diciar1a ee eondicões para e.xercér maís .facil. e mais prompta-!o 
mente a_ sua acc;:ão benefica e sob.erana. · 

O art~ 90 da Constituicão. é, pois; .. uma·. porta larga .por 
· onde penetraria o. espírito reformador para legalizar. a crea
ção dos tríbunaes regiôriaes~ da 2ª instaneía. 

Contra· essa solw:ão ningüem terfa· o direito de se· le-
v&ntar. . . . 

Ellà cónsulta.ria os interesses da justiça sem desattender 
ás iml)o~ições da lei. . 

E seria digna do patróCinio de V. Ex:, juiz que foi, ju
risoonsulto que é, e que poderia escrever os nobre conceitos 
ce Daniel \Vebster :· · 

··«No c~v1ction is dee.:per. in my mind than thà.t the màin-'· 
.. teriance of the judicial power is essential and indispensable 

to the. very being ·of this government. The · Constituition, wi
thout it; \vould be no constittition: the government, no go
·vernment. I am · .~eeply scnsible, _too,, and; as I thing, · every 
man must bc whose eyes have ·been '"'ópe~ to what has .passed 
around . him for th~ Jasl!_ tmventy years,. tha.t the judicial po
wer is Lhe p~otecting po\,·er of the ~vhole goyernmenL» 
· <. 'Estadü!t.a etnin8nLe e liberal convencido. de que a d~mo~ . 
craci~a inda rião 'Cisse a sua ultima 'palavra, creio. que· n.ãõ=he-. 
sitaria em· l~mhrar reformas constitucionaes que permittissem 
innovacões·· neeessarias; . . •. . .. ·. . . . < 

·. ·E' a '.-'c'onfiança no republicap.ismo progressivo de V. Ex .. 
que me anim,a a lhe dirigir essas considerações.· Si ellaS'.c me
l··~ceran'l. o' a·poio de V. Ex·.; si V. Ex. ·quizel' empregar em 
favor dena:. à, ' '.extraordinaria .influencia_ fie que dispõ~, as qua-

·. !idades dEf r_e~lizaçªo de que tem .dado tantas p~ovas~ ,-.. . en• 
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·SESSÃO EM .t :DE OUTUBRG DE ~ 920 

. contrará· em todas ás classes soeiaes· o apoio q·a.a multipHca 
as e11ergias do estadista e os ap12Iausos qúe o glorificam. 
; Com · o mais ·_alto apreço de V. Ex. ;tdmirador e amígo.1 
- E~p'idio de Mesquita. 

Rio; .31 de agosto de 1920, 
• '. . • ' ; j 

· Vem ·á M~sa, é liein e enviada á Commissão de Con.stitni""' 
cão e Justiça a segui~te ·•• · · . 

rnprcAç.~o 

N. 7 - 1'920 

· Considerando que .a~ Constituiéão da .Republica att:ribuiu 
ao Supremo ·r:r-ibunal .Federal, como tribunal de 2" instancia, 
a eo):npetencia exclusivà para conhecer. e julgar todos os re
cursos de decisões e sentencas dos _juizes e· tribunaes fe:.. 
deraes·;, . 
. ·. · Considerando que é, ·podante, inconstitucional a emenda 

der _Sênado ao pr•ojecto n. 197, de : 1916, que transfere aquella 
attribuição e competencia do Supremo Tribunal Federal para 
outros 'orgãos jlJ.dieiariós; 

. Considerando. que a Constituição no art. 3~, § 26, confe:re 
ao Congress.o Nacional competencia privativa ·para organizar 
a Justiça ·. Federal, · e que o art~. 55 não ·lhe permit.te. delegar 
essa funcção soberàiia:; · · 
: · Cousiàé.rando ·que á .vis~ · disso ó tambem innegavelmente 

inconstitucional a emenda n·. 25 do Senado ao referido pro
jecto, pois concede-ao Poder Executivo autorização para crear 
f.r.iburlaes regionaes, em . detrimento ·do Congresso, a: _quem 
cabe e:x;er.c&- exclusiva.mente essa attribuição; 

Considerando que ·pelÕs uts. 23?5, § f.º. e 2-H do Regi-
menta da Camara dos Deputados, não póde a Mesa desta Casa 
do Congresso ace±eitar: · pór · sererri inadmissiveis, proposições 
QU projectos que deleguem.· a · <mtro pode.r attribuições priva:.. 
tivá_s do Poder Legislativo; 

Mas, considerando que· tudo quanto. diz ire.speito á forma• 
i;ão. attribúição, éxercicio e limites dos poderes polit:icos o 
garantias dos direitos iridividuaes, e por conseguinte á orga
nização do Poder Júdiciario, orgão da vontade nacíonai. e de
·resa suprema da liberdade civil. côriStitue no "direito politfoo 
dos povos cultos mateda . oonstitti.cionaJ~ ·t! não 'ievé, pela sua 
alta ·'r~levancfa., ·.ser · obJect.o de lei -ordinaria·; · . · 
.. . Considerando que O.,· Poder Legislativo attenderá a necºes- . ·. 

sidade .urgente appar.elhando o Poder . Judiciario· para .. melhor . 
. e:tercer ~s .·s~as func<fõeg;· ·· .. · · · ·. _ · · 

Considerai1do _que a crcacão de tribtinaes regii::maes, ,·np~e
sentada na emenda· _d,o projecto n. 197, .·0fferece uma solUção 
favoravel /áljuene . Qbjectivo; · . . . · 
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Ccnsir1efa1ido que 0st:i i1as . attribuicões do Con!rresso sa .. 
-na1~ a inconstituc.ioria.!idade . do referido -:projecto: . - -• 
. Iüd°icámo.s que a emenda .n·; 25. d; $enado ' :10 ptojecto 

/ n. · 1_u7, de 1"916, ,seja admit.tida a debat~ ·pelos tramites e nos · 
1irec1~os t~rmos do art. _90 da .· Co1istituição Federal. 

Sala das :-:essões. -1. de outubro de 1920. -.-. ÉlpUlio -de Mes
.!Jn-ita. - Raul . • 4lvés. - To1•qiwto lt:Iorei1·ã. - Pfres de Ca1·- ,. 
"..:alho. -.- L-eoncio Gal1<õ,o. ·- Eu.(Jenio Tourinho. - Seab1·a F'i,-
1.ho . .:_ Jfario.He~·mes. - Pacheco Mendes. - ·-Alfredo Rmr. -
Rod1'i:raes TAma. -- S rrvéi·fono Mau;ues. -'-- João Cartos Pe1•ei·fo 

. Leite. -- Vicente V. '/!frwribe_ - C1.ln'1.a Lirna. - . Thornaz ll..o-
. rh·içrnes. - ·_ 'J.'homriz Accioly. - -· Ildefonso Albano.-,--Oz01io de 

Pa1.-na. -·· - F. Ayres da Si~1-~a. -- Ol.eqm·io Pinto. - .4.ffonsrJ. Ba-
1·a._ta:- -· · 1o:~·é Mar.ia. -- Lni.z . Bn:rtltôloinen. -· -. ._Dioriysio Bentes."' 

·~ A.:nire'm. ·Pud(!do. - .iJ-Jarinho de .Andrade. -- - · Mano.el R eis. 
-- ·neodato Mo.ia. - Prunenk de . !lf.01•aeB. -- Cincinato BJ"·aiJa". 
r-:-- Costa Rego. - Lniz SifoeiT..a. - João Uangabefra. - . Manoel 
)Voln·e" - J.fende:~ Tm;rl1'es.--João Menezes.-A'rlindo Ffogoso. 
;:- L~Lu:ro· Villas /Jôas ... - . • 4.ffonso Cast:J'•o Rebello. - · Salles Ju- · 
~}.io_1'. - · - Sampa'io Vidal. - P1·ado Lopes. ·- ·J. Auausto.-Evh·i
uenio .de Salles.-.1;_ E. lle JI_a.ce.clo Soares. - · .4..-~A . . de Azevedo 
Sod1'é, · _....:, J1ei:to1· de So.zizo_ -. - .tl..bdon Bal'>tista. -· - Pereii·a. Oli-
· -,·cfra. · - · ·. ·Te·i.1xfra Bra:nrlão:· - . _ F1;micisco Vállada1·e$. - · ·An·
toniO Aauirre. - :l!anM l 1lrfonjfl:rdím:; - Ubald.o ~Ramalhete:-. -
Tiercüf,ano Pmy1a. · · · 

, 
O .Sr. Francisco Valladares (•) - Sr. Presü:lente, a. exe

cução das· leis e rcg·uJamentos de .1Jesc:a ·tem ·provoca1c' r·eela- :. 
m_aqões_ que d(lVPm 8er r.xaminadas co.m SP-r.enidade pela a.dmi:.. 
mstracao. contnndc1- se excessos .· e violencias . que ·só podem 
eomp1·-0~11eltel' :-;inã~1 orejndicar o :objectivo visado pelo podi:i:- · 
.pnbUco. Devido a cxi~encias que Julgaram descabidas. e in.~ 
(~~0quivt>i;5, mai~ d<' mil pescadores, ·ha longos annos aqu1 exer-:-. 
(~endo. a industria. abandon·a1·am seu trabalho~. uma noiLe;dcs
ta~. um ,jofnalista dcslá Capital, o_ Sr. Paulo· Barreto!· -~irecto~ 
d'A J>alria~ fái victima de unfa :aggressão," por suas opmiões e 
cscriptos cont.rai·ios ú orieufa~ão e ~terminaçõês !1a Insp_q
ctoria da Pesc.~a. O facto t om, e.videntemente, a maior grav1-· 
d ade., reclamando providencias · immediatas . 

A: _Constitui<,;ão cst.a.befocc para estrangeiros e brasileiro$. 
igualdade:_ no excre.icio· de todas ··as_Profi~stSes .... . 

. -CLSR.·. NrcA"'oR ~M3crMENTO ·_. Apoiado. Muito bem . 
. o Sn.. -FRANCISCO VALLA'nAR;ES _· - Nâs 'leis e regulamentos 

que- do :assm:npt.o cogitam· .. não s<r en~ontra~~- dispositivos. q~e 
· ·autorizem a exigencia de naturalizacao pré_yia-, ~ra o ·exe1·c1;.. 
cio :~a pr_ô!"issão de .pesca. ·-

.. , ~ . . : .· .. 

, . 
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SESSÃO E;\! 4 DE OUTuBRO DE 1920 

O Su. NrcA::\OR NAsc1~IENTo -~-Da qual, aliás, jú estavam 
ele posse esse5 . pescadores. _ _ 

Õ Sn. Fn.,\.."\:crsco ' .. , VA!.LAOARES - Essa exigcncía de na.
lurnliza.ção, aliü~ seriu. dífficil de satisfazer - pel.as dclon-_ 
gas uo processo e importa de ;facto em -uma _ prohibição, que 
não estú nem 110 espirilo nem na lcttra das disposicões que re
g~m a especíe. -· 

O decreto n. 1±7S, de 1907, autorizou a· regulamentacão da 
pesca. limitando-se a dispor que fosse nacionalizada. ~ · 

-- A lei .orcamentaria de 191.2,- autorizou, no art. ·73~ o Go~ 
vcrno a desenvolver a industria da pesca e a instituir uma in
sp1_:clorüi que u mesma superintendesse. 

D.o ·conformidade com a autorização lei;is1a.tiva, o Poaer 
Ex_ecutivo crP-ou ~ a 1nspectorfa da Pesca. baixando" seu rcgu
l~ünento com o decreto -n. 9.672, no qual reproduziu. no art. 69, 
1,. que dispunh.a o art. 73 da citada lei n. 2.544, :in'antenao as
!'im I)clo m_esmo prazo-Q favor cb-nsistcnte na permissão rcfa~ 
tiva aos cargos de _ mc~tre;- contra-mestre, capitão e metade dn 
cq-tüpagcm dos b,arcos empregados nà industria da pesca. 
- .A cessaç:ão -desse fayor -Iião _importaria ficar o. pescador 

rsfrnngéíro · prohibido Qe ·exercer a industria da pesca; ~inão 
~6ment.c não ser n:iais permittido qüe no$ barcos destinados a 
r:ssa industria ·or.~upem --s6mcnlc estrangeiros os rcf cridos car
gos e metade dâ equipagem~_ .. 

... . Sendo essas ás umcas disposições legaes a respeito _: pa-
recr fJUI.'. deantfl dellas - e principalmente, Jeante <la Consti
hüção da Republica - pescadores cuja nacionaliaaac não seja 
brasileira -· podem en~regar-s-e no Brazil, no e:".'.ercicio de sua 
rndustria- ·ou. profissão: a nacionalizatão.da pcsca,do que éogila. 
d-e um modo;- aHás.muHo lacónico o dispositivo citado do dccrc:Lo 
n. A7s,· de· 18971 , não impórt2: · necessaria.mcnlc u nacionalizn-
tfio dos -p~scad_QJes ___ pela rxig9ncia de naturaliza~ão, que ora 
proyoca a retirada do nosso pah d~ uma considC\ravcl leva âc 
r'str"ang~irns qÚ() · nrrui 'viviam de SP.U lrabalbo, <i sombra da1; 

7JOSS-OS leis. . 
--Esse movimmil.o. SE'tn duvida prejuuicial, cm :;egu-ümm'-n 

:a àul.1·os de igual naf.nrezu. annunr.iados do nort~, obriga a at
t .. rição do Governo. Estamos rm i1m paiz que súHcita a im
migração, e ten1 · inscl'iptos Pll'I. sua Constiluitão os prin0i11ios 
mais liberaes; · · " · · .- · 

Não nos é - licil(} rcslring·il-os oú Jimital...;.os na , pratiC:u. 
Xcsse- sentido se tem· iwo.nuncia<lo_: os· jurísconsultos ou

Yidos .sobr<~ est.a quc>stãtl 'da -pesca. Entre_ outros; o · ·Dr~· So.-
lídonio Lr.ilc, cujo parecc_1· A- Paii'ia publica, e o· Dr: Uov1e 
Be,;ilacqua. consultad·o pr.la A Rua.; -· 

• - , • - ; ' • f • • • ~ .1·:· ~ • ~;·.; .. ,, • •.·• ~ • 

_ Tcxtualmenl.P, ,eoncluc o ·Dr. - Çlovis _ B_e~ilaequa: 

. ;sou --:aos· que ·appla:~de~: -.com .. o ma'.io1' · fe1~{·or, ·o n:i6-
viniento .{}e nacionalismo; que se teID: ·ultimamente acccu.tuaclc - - - ~ . . ' . . . . - . 
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em. nosso pàiz; porque . é uma. ex~re~ão da 'consc!enc1a do 
nos~o. v~lor como · unidade politica, e . porque, para o justo 
ecimhbr10 . das forcas~ que se desd<>I:?ram . para a ·realização do 

· progresso humano,. é indispensave1 .q.u:e cada povo affirme <le
fen<ia e robusteça a · sua existencia e as · qualidades .uteis ou 
nobres, que lhe são proprias, mas· esse nacionalismo não . deve 
ser aggressivo em relação· a .estrangeiros, nem perturbador <ia 
or<lem juridica, nem a. negação da litJerdade~ . . 

Para: ser fecundo, ha de ser seguro. e resistente mas b~
nevolo; ha de .respeitar a liberdade e o direito; e ·terá doe 
.desenvolver-se em harmonia eom os graildés i<leQe~ humanos, 
;porque, . como os indivíduos, ·os povos não vivem isolados, 
2!ecessitam u:ps dos outros, . cooperando .para à reali?..ação dos 
mesmos fins de bem-estar e de cultura. · · . . 

E' esse '° espirito da nossa historia e da nossa -Consti
. tuição, qúe, IlQ art. 72, aS;Segtira, a brasileiros e a estrangefros 
residentes . 'ltO paíz, a inviolabilidade dos âiTeitos conce~tes 
(i. liberdade, 4. segufan.ça individuai e á prop'riedq,de. · . 

No. ·§ 2ii ·desse artigo, decfara a Constituição : «E' ga
,.antiào. o liv1·e e:cercicw · de qualquer profissão moral, intelr-

. lectual . e ·industriab·. Essa . garantia é dada. com ·apsoluta 
'igualdade a . brasileiros e· a . estrangeiros resident~s .n-0 . paiz, 
pois que e' uma das . fórmas· em que_.se desdobra o_ enunciado 
geral :.do · 'PX:i~icipio do artigo· a.Ci,ina transcrij>to~· . . . · 

A restriccão unica estabelec.idà pela Constituição a esse 
principio <le igual da-de entre . brasi.leiros e estrangeiros resi-:

>. dentes. no circulo de ·direito privado, ·é a que se refere á 
;navegação de cabotagem. (art. i3) . ., 

As restriccões introduzidas por leis ordi.narias.. si Jti
verem por fito 'funcções . publicas, estarão de accôrào com. a 
lei basica; si tiverem por objecto profissões de ordem · Pri.-
1.\,.ad-8., ·não poderão. f.ugir á ;pe_cha <le ii;lconstitucionaes . . 
· . O. Codigo Civil, art. 3º, ·exprime o mesmo principio exa
rado na. Constituição, affirmand6: «A lei não d~sting~e . ent1·e 
11acionaes . e _estrangei1'o,s, qtr.anto d acquisição e ao goso . dos 
direitos civ~ . . . . . . 
. : . Em face, pois, da Constituic-d.01 é inadmi~sivel . afastar <lo 

exercicio rl·c qualquer industria. os estrangeiros residente.s no 
paiz, aos quaes ella assegura . em termos inso?hismaveis, a 
igualdade juridi~n, no c.amPO_ do -direito P!iyado, e, em par
ticular, a liberdade de profissão, ·Sem preJu1zo, é bem claro, 
tlas leis que regula.mentem o exercício dessa profissão.>_ _ 

- ··São dignas de ponderação estas considerao(les õo -emi-
nente -jurista. ·· . · . . . 

·. Accresce a circumstancia de terem os ·.interessados·. re..;.
corrido :ao Poder .. Judiciarlo-~ Assim e d'eante das rluviqas e 
reclamações, . a mais elementar comprebensã() dos intmss.es . 

· bratjlleiros envolvidos no: problema, aconselharia. e -·acol).selha 
a · aõministrá\'}ã'O a, pelo menos, esp_erar uma. decisão judicia-:
ri~, .ciue ~nstitµisse ~ssentO dw .. ~ateria, 01.l : para J?rosêJuj~ . 
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mento fiãê determinações já tomadas pela Tnspec~oria -ou no 
sentido da revogação dias mesmas, deante .da deeisão d'a--
quelle poder. . - · 

O Sn. DoHVAL Por.TO - Muito bem . 
·A!inda ha dias o Governo · da Republica, apezat· de recla

mações até do governo· de S. Paulo. ·contra as Docas de San
tos, deante de uma lei positiva· de rcdu.cção de taxas, por um . 
despacho do Sr. 1\1inistr.-o da Viação, allegóu eslar o assnm- . 
pto submetlido ao Pod'-!r .Judicia1·io. Nesta queslão da pesca, 
tratando-se de individuas que· · ha longos annos exercem n.qui 
a sua. . ~tivJdade profissional, garantidos por textos claros da 
Constituição, ·prudent(i critcrio aconselharia á administração 
a esperar a decisão judiciaria para só deante della campel
lir. ou não esses estrange'iros <lO abandono de sua profissão. 
ha tantos annos exeréida sem nenhum impecilho. · 

o SR. DónvA.r. PORTO. - Apoiado. 
O -Sn. -.FILl\!.~cisco V,\LLADARl~S - 'f:mlo mais de atonsP.

lhar, Sr. Presidente, . essa. conducta de benevolencia, ·ue prn
àcncia e equidade,. quando. é certo que - nesse caso dos pes
cadores, é· evidente que esses homens pacificos e trabalhado
res .__:.:. ~om o serem portuguezes e· por isso rnesmo, ~o,nfund'i
,pos e irma.na<los comq atra.vez · da tüsto:ria, com os . brasilei
ros natos, não constituem perigo para a segurança da IlO!?sa 
patria, antes são, eomo seus compatriotas-;- um elemento tradi-
cional da. sua grandeza. ' . . . . . 

·o SP.. PR\DO LOPES ,..- Os barcos d'e· i)esca não s.ão re-: 
serva .da Armada? 
. . o SR. FRANCISÔO v.~I.d.DAílES _._ Esta é outra questão'. 
De accôrdo · com·· ~ Constituição e leis que regul~m a mate
ria; ainda mais, estando o car:;o submeltid'o ao Pod.er Judi
ciaria, .á administração cabe aguardar essa decisão, absleudo
se de ·vio!encias, que~· contra os pescadores, quer contra os 
jornalistas. cont;raI'.ios ás d:eliberações da Inspectoria . 

. A aggressão leva:da .· a effeito contra o. eminente director 
d'A Patria, álém de o.Q.tros aspe<;los condemnaveis, reveste-se 
de excepcional gravidade · pela funcção publica de que <~stão 
investidos os · qu~ nel1a tomaram parte. Reclama providencias 
.ímmedfatas · do Governo. (Muito bem.; riwüo bem.) 

. o Sr, Mauricio de Lacerda (~) ~ Sr. Presidente, preci
samente o assumpt0:-que trouxe. á. tribuna.. o bonradq Deputad-0 
por Mi:Qas .Geraes é o que a ella m~ .traz tambe~. · 

.. como :alguns officiaes de Marin~a; fardado~. se envolve-. 
raro .. em uma· desordem e em tropehas · pouco mgnas de s.ua .. · 
farda, ;relatiVáménte ao direito .. 'de ·li'Vre critica· e como, h9n-

. _·.· 

; · .· · ~ *), Est~ ói&curso n!_o fQi revísto .Qelo~_-orador.J; · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 14:54 +Página 20 de 71 

~\!\':\AES D • .\ CAMAl\A · 
:: ..... ., 

tem. o· cOmmandante Villar declarou~: pela· NoUe, que estava 
disposto â castigar os que proMdessem pela fórma ·dentro 
da qual alli entendeu ter procedido o ·jornalista em questã.o_, 
]ncluirci no meu discurso todos os artigos incriminados do 
jornal. · · · 
· Ha um mez, <:!Serevendo em um ·dos jornaes dess.a cidàde, 

most.re:i que a exige.ncia feita J]elo Governo da Republica .aos 
pescadores estrangeiros tinha, quando dirimida fosse a parte 
muito di$cutivel da sua constitucionalidade, quando muit11 

·clara firasse a utilidade. da menida, tinha inconveniencia no 
pP,queno prazo dado para as naturaliza~ões. H'oj e, queria reaf
·.firmai· este ponto de vista, diante· da impossibilidade, de fa
cto, para uma· naturalizaoão .em massa. · . 

E' sabido que o Ministi·o do Interior, por Ol'dem D.irecla 
do Sr. Presidente da Republica; que é um nativista conhe
ddo, cteia todas as difficuldades para · que se conceda titulo 
qttalquer de naturalizaçã·o. De sorte que, só no Ilio de Ja-

. nc.iro. dous a quatro mil pesGadores tendo que se naturalizar, 
a C·Onsequencía seria que- o prazo de 60 dias, por essa orien- · 
tação inesma do Governo. · na ma teria; era insuffirje1).te; 
visto- que nada menos de ·seis mezes um pedido de naturali
zação · por· mim encaminhado naquelle Minisforio por ·ali 

·transitou. e o Sr. Ministro do Jnterior ·me declarou sobre esse 
n::i.tura,lizado, que reside cm Recife, qne o -Govérn'> ··oda Repu.,, 
blica: · iria· dar · homoepathicaroente, ·as naturalizações, p_or(Jm' 
era contrario a semelhantes :Qedidos". 

O SR. ALVAR.o BAJ?-~ISTA -=-- Isso é contrario âo regü11cn 
republicano. 

O SR. l\L~rcRicr.o o.i:. T.u\CERDA - iAigora · Sr. Presidente, 
resta. m~i~ lim ponto_ a ex3:_minar. Entre os pescadore~ e::<i~
tem mdlv1duos que ·sao -residentes e aos qu'B.es a Const1tm.,;ao 
garante, pelo art ... 69; os mesmos direitos e regalias que aos 
brasi1eir-os natos. · . . · 

~:x:istem )ndividuos que não são só residentes1 são brasi
·leiros tacitos, porque o n. 5, do artigo estabelece que são ci
·<hdãos brasileiros os estrangeirQS que -possuírem bens. immo
veis no Brasil e fçirem casados :com brasileiras ou tiye'r.em fi
lhos brasileiros, comtanto que residam no Brasil, salv-0 se ma
nifestarem a inten~ão de não mudar ·-0e nacionalidade. 

· Como se P,Xigir a so!iicitação do titulo naturalização n 
homens' que realizam mecanicamente. a naturaliza~ão tacita 
prcvi~la pela· Constituição? · · · , · 
. Só attribuo is::;o ú · renitencia -impenitente Wi·etrogeado 
qu0. na Constituinte, ousou r>ropôr se suppftmisse · .seme
lhante artigo, no que foi ·contrariado pela bancâda ·paulista, 
guiaâa _pe.lo. pae <lo actual leade'J', da maioria, ·e que· agora, 
trepado ·nas posições politicas, tenta impô[' nos factos e i:la 
k;:.rii;ilacão republicana. a orientação repellida pela Constitui-e 
ção Brasileira. exigindo, na lei Gordo;· o titulo declaratorio e; 
µ~ d~.·ºª~i.Qgªliz-ªçãQ º-ª 'D~S~~: ;\ nªtur:~liza~ãq ~xpressa.1 , . , 
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Mas, Sr. Presidente. ·onde a questão abena de todo. e em 
se acreditar que ;:t na:eionalizac;ão da pe;:;ca possa ser mah; 
e:.taggerada ·do q,Ue a nacionalização <la marinha merc.an.Le. 

O peseador, t:omo elemento de espionagem ou auxiliai' úa 
navegação, como na~ r:·Yoluç:õcs de quarsquer esqúadras, não 
póde Pstur sweilo a maivr ri.c;-oi· que a propria marinha 
mercante, quo é ella . U:3Sim um dns elementos, uma das per
na~, se me per.mil.tem. da marinha nacional.. . 

Ora, na marinha rner(iaule, ·.para que . o bareu :po::5sa s~r _, 
oonsioerado brasileiro, não ú absolutamcuíe essenuial que o 
;total dB ,sua guar·nição 8e eompouha do llrasileirus ualos. 1J 
sim uma percentagem;.(~ é essencial quando a navega~ãu não 
seja de long<.) curso, rua::: de i:;a.bot.agem, que o :5eu comrnan-
<lante seja brasileiro. . · 

Entl'etanto, ·navegam· Plll . nossa cabotagem commandan
. tes estrangeiros, e no Lloyd Brasileiro, talvez a percentagem 
ue portuguezes seja maior do que a de brasileiros natos. 

Como, portanto, dous pesos e duas medidas ? Para a ma-
1·uj a, para a gente . proletaria do mar, todas as exigencias : 
para os homens de galão, nenhumas. 

Prosigamos. · 
o· Sr. Deputado VaHadares leinbtou, com muita oppor

tunidade, que, si o. Governo da Republica. ceante de um sim
·ples recurso judiciaria, recuou do cumprimento de lei -do 
Çongresso, sobre interesses de certa companhia, asphyxiado1·a 
da produeç-ão -paulista, como é a das Dócas de Santos, alle~ 
.gando que, . dado esse recurs<>! é preciso esperar- até que se 
definam bem quaes as -attribuições que ~tem o Executivo, e 
qual a realização que lhe 0abe; <!ar á lei. não se comprehendc 
que, no caso dos maritimos, no caso dos pescadores, o Go
verno da Republica, em face de pedido semelba;nte, persista 
em actos de força, em attenlados contra a propriedade desses 
IDarujos. ' 

Persiste, dir-se-ha, porque não se trata de recurso or
dinario, para c!eCiarar ineonstituc.ional ,a lei da pesea. e sim 
de habeas-corpus, o qual nem póde firmar jurísprudencia 
que interprete· a constitucionalidade da lei ou della: decida, 
de medo directo, cabal e r~soluth:o. 

Esse escrupulo, entretanto, e Governo podia ter cm 
mente, si não estivessem em jogo o pão de dous mil homens 
e o abastecimento de peixe á Capital da Republica e ouLras 
cidades do Brasil, problemas que devem inspirar_ a todo exe
cutor da lei ·Uma element_ar prudencia, tolerancia e transi
l;encia .com os factos, de modo a· evitar o estabelecimento de 

\ uma commocão dessa ordem no trabalho da pesca nas costas ..... 
de Brasil, e no e.ommercio dahi decorrente" 

,o Governo <la Republica,. porém, determina, por decreto,. 
a naturalização, contraria_ á Constituiç.ão Federal, ,que ga
rantiu a. liberdade de profissão. e o faz sopbismando o que 
~e chama a nacionalização da pesca, que de man('ira alguma 

• . • ' 1 

c.-Vol. JX s 
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consiste na naturali_zação dos pescadores; e o Governo da 
Republica, invocando para isso a Conferencia de Haya, que 
sómente agora elle pensa em cumprir,· como procede para com 

. esses homens ? · 
Indefere todos· os seus pedidos, nega-se a conceder :praw 

maior para que .elles observem a imposição de se naturaliza
rem, recusa-se a transigir com elles, até quando isso seria 
feito par.(i qué lhe obedecessem ! 
· O· resultado foi _que, findo o prazo, o navio JosJ' Bonifa
cfa sulcou as aguas e começou a apprehender as pescarias 
effectuadas,- a 'atiral-as ao mar, e, o que é· mais, atirar tam
bem,. as roupas dos pescadores e os. apetrechos de pesca, como 
si estes não constituissem a ferramenta do· operario, tão sa
grada que até no caso de penhor judicial é resalvada de qual-· 
quer execução· pela força e em c0nsequencia de decreto da 
justiça! _ , · 

o SR .. ·NrCAJ.~OR NASCIMENTO _ - E; ainda no ~o de "pe
nhor, o · obj ecto apprehendido é para ser conservado, e não 
destruido. 

. O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sim, é para· ser r.etido, 
nuP.~a para ser destruido. 
· Pois bem. si quizessemos ter uma imàgem da intoleran-_ 

eia; da fa,lta de . comprehensão exacta do Governo quanto a 
um problema ·dessa qrd.em, em que não ' queremos rec.lamar· 
que elle recue de ·uma lei, mas apenas que elle a execute· com 
sabedoria, e si á lei · tem · a suà:_ incol;l.stitucionalidade contes..: 
tada, que .elle espere que o poder respectivo a' declare tal; ou 
então a defina como não sendo isso; o que nós reclamamos; 
repito, -é um pouco mais de prudencia em · face de interesses 
que não dizem respeito, é verdade, á ordem moral, na que
stão, mas dizem respeito muito diréctamente á ·situacão ma-

'terial dQ abastecimento do mercàdo de -peixes nesta cidade; 
si quizéssemos t.er uma imagem bem Iiitida "da intolerencia 
do Governo e da si.la ã.utoridad.e a esse respeito, não préeisa
riamos mais do que - haver cjlegado ante-:-hontem a: um 
restaurante desta cidade, .em que seis o"fficiaes de· J\farinha, 
alguns <lelles. fardados, tentaram aggredir. em uma coragém
militar .'que não ·sei como definir. de seis contra um, ... certos 
de sua ímpunidade, porque não:. pÓderia e:Xistir um. soldado <!e 
policia. ou um guarda civil que os conduzisse :presos pela 
desordem provocada. tentaram .aggredir um concidadão nosso, 
homem de' lettras, de grande cultura, de larga intelligencia, 

·mas sobretudo, no caso, par'a repellir a possibilidade de uma · 
., provocação a essa aggressão, de uma polidez~ de uma · edu- / 

cação- acirpa do commum. . · · ~ 

· Foi, portanto. um gesto cte· irritada intoleranciá, · in-
concebivel nos offiéiaes que nelle tomaram parte e com o 
qual a Marinha de Guerra não póde ser solidarià. quando 
mais não seja po:r honra de seus brios: porque não é_ -possi~ 
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· vel~~ue na classe miliLat se corisider~ avl,() tle col'ae-em a:-;~(l·· 
darem-s~ s~is . homen.s fardados, contra um ,ó, dé.~armado, 
para aggred1l-o. (Milito lJern.) · 

E porqur~ o queriam . aggre<lir '? Porque cssü jornalista, 
âesde o 1Jiimeiro di.a, . ~o s_eu novel jornal : tem JeJenâido pori
Jos. de vistas const1tuc1onaes. tem def end1do pontos de vista~ 
J_egitimos. E que. fossem er1·oneos! .:\. correcyão não se teria 
de fazer pelos pa.nhos das espacias da marinha. mas -havia de 
se fazer nos templos da. justiça (mu.ito bern:) nos deeretos d< ~ 
legislativo, uunca nas ruas, uas <;ale.adas. "nde não deixamos 
cahir as nossas COJ!.Scíencia.s soh a bota milit.ar de quem (fUe.!.· 
que seja. (.~tu'ito be·m; m'Uito bem. ) . . 

A iiherdade civil a liberdade de opinião , a Uberdall<:' <lc 
imprensa não estão Íimiladas, nero pelas bayonetas <.to Exe
c.utivo;·-Dem pelos sabres indi$ciplinados de officfae·s qu ~· pro
movem desordens nos re,staurants e· casas -de bebida . 

O· SR. ALVARO B'A.PTISTA - Aci;edilo que o Sr. ::\Iinislro da 
?lfa.rinba promoverá a punicão desses officiaes. 

O SR. l'v1AuR1c10 r>E LACERDA - O commandanLe e 1Jl'Ifoiac:; 
que tomaram parte na aggressão, a qual representa. um at
tentado que nos far. retrogra<lar ao tempo em que se assas
sinavam jornalis~ e se e.mpastella:vam jornae.s poT' ordem 
da guarda imperial, essfls offieiaes teem declarado. na im
prensa, que castigaram o Jornalista e· .que castigarãoi a qfü~m 
Y•roceder com<J elle . . · 

. Sr. · Presidente. ::;i a cu.ltura brasileira já não vt·otege n. 
J ifierdadc da palavra. escripta, eu a trago sob o manto das 
niinhas immuniàades ·parlamentares ~ t!qui tem V. Ex. ., um 
por um. os artigos. : ouoe não se encontra uma off ensa. rics
:::oal, um adjectivo aggressivo; uma . insinuação malevola. con-

':fra a ·honra individual de tJualquer· desses militares . E .que 
houvesse! Pense a Camara e l'eflictam os proprios ofticiaes 
que se envolveraµl nesse eonflicto: então, · um homem qul) 
passa a :ma vida conquistando em cada galão a. consolidacão 
da· consciencia de bravura., de dignidade, de brio pessoal. en
tende , que ·un;ta. situacão destas. de offensa á sua honra se li"'" 
quida homem .a homem_. individuo a indiv.iuo.· ou que isto s~J 
Jaz ·constituino-se um bando de seis of!iciaes, que pe>dem 

·massacrar, linchar e convidar o povo a linchar aq.uclle: jor-
nalista, corno convidaram, ·trepados nas mesas?! 

. Si é este o processo de desafogo, · Qe desagravo, de des
abafo, com~Ço a desconhecer em nossa gloriosa marinha 01 
velhos marinheiros. que se bateram em RiaebuE>To. que re· 
speitaram a liberdade e um dia se re'\'•lltara.Tli· em nome dE 
i:-.rincipios constit\lci.onaes ·contra a · autoridade do mareeba 
Floriáno Pe:i.x:oto. . . · 

Si é este o processo dt\ desa.fogo. de desagravo, de des
choremós, : senhores, lagrimas amargas! O dever_ milfüH' w 
Brasil se: reduz a .sri.ffocar, nas columnas da imprensa, o di
~eito de. pensar livremente; o deyer. militar ~o Br~il se re· 
c1u~ a espancar. a esbor<loar, a liquidar um Jorna.ltsta desar 
mado. isolado po1· ~'l'upos de officiaes desmandados, na~ cu 
ias de b_ebidas .• 
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' · .~ 
.· Republicano, :-'insuspeito á Armada; ã qual não quiz .Gf
tender com a ·amnistia aos marin·heiros, ~por amor ao vrine.i
pio da disciplina_ e ao · estabelecimento de úma hierarchia mi
. litar, insuspeito á ·Armada · eh1 todos os sentidos.· :porque a te
nho defendido, sustentado, .. coadjuvado, com ·o meu voto.· e 
com. a minha palavra, em todas as sitUaÇões, para tiral-a do 
s~u marasmo. -da sua anarchia, da sua desorganização; enthu..
s1asta das f'._orças· de marinha, não po.ss<J, absolutamente, me 
conformar com a idéa de · q'ue a consciencia dos ofifciaes da 
Armada admitta que estes processos da Senegambia ou do 
Congo possam .ser instaurados na ··capital da Republica· dos 
Estados· Unidos do Brasil!· (Muito- bem; muito ·bem.) 

.• · O~ artigos a· que me ref e:r'i, constantes do .jornal A Pa-
trw., sao os seguintes : . . .· 

4:0 c.~so DOS POVEIROS 

Os 1;.ossos illustres collegas de O Paiz - ·· tai qtÍal haviam 
feito os nossos distinctos. colléga~ de .. A Noite - ·- vieram-. a 

:_ debater--lto caso da :nllcionalização dos· poveiros~ .assumpto de~ 
veras e:rr1p-0Jgante, por nós v_entilaà.0. .· . . . . . : 

Com uma differênça :. 'A Noite. concorda comnosco; O Paiz, 
sem nog citar, diverge. · · · . . .. 

Mas, :iós ficamos· onde esta.mo~. conscie,n.tea de prestar
mos- 11ptimc· serviço .á nação, . cujos sentimentos de fraterrâda..,. 
de, · para os portnr:,'Uezes, não se discuteJD.~ · . · 
. O nue nfto desejamos, porém, ~ que se· pretenda· imagi
nar havermos cumbatíqo a nacionalização-da pesca. . . 

Em um dos no~sos' editoriaes, diziamos, ha cousa de tinS 
quat~o dias: · · : · . ·· 

. ·4'..A lei que se procura impor confunde duas cousas diver._ · 
síssimas : a nacionalização da pesca e a n~cionalização do pes
cador. Uma é a de:t'esa, a garantia, a vigilaneia das aguas ter
ritorias. A outra é o .. cerceamento, mais qile isto, a suppres
são da Iiberâade, assegurada, aliás, com nitidez, pelo pacto 
fundamental da Republica. A primeira. é úm acto de sobera-
nia; a segunda, a fallencia das capacidades..» . . . . 

Sem ·obliteraçãp do. senso jurÍdioo, ninguem poderá. affir-" 
mar-o contrario do que· ahi está. . . 

· . E , ·si se quizer um argumento radical, para confir~a.r a 
:rigidez d~quelles princip~ios, . ne;ih~m ~utro será .IJ!.a.iS fr1$ante 
uue o exemplo ·. offerec1do pela mutll persegu1çao . aos po-
veiros. . .. ' . . . ... 
· Que ·é que se exi~e des-ses ·pobre~. tra:t?alhadores, para que · 
se conservem pescandl) em aS'l!as do Brasil ? . . ·,. . ·... · 

· Exige-se-lhe a natüraliz~cão. . · . . . . 
Desde q_ue reneguem de todo sua patr1a, · acce1tando ~a 

·carta de naturalização, podem continuar, liVl'emente, a sahll', · 
barra-fóra, em suas chalanas, para a pesca do .~ alto, que 
só elles teem feito, que sómente elles teem quer1do 'fazer. · 
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. Ora,. são elles prGprios· que contestam, com rude 
:x'.1ve.l log1?a, a,; vantagens e o valor dessa .. rnedida. · 

Dizia-nos um· . delles: 

~ infle-

- Que adeantará ao paiz que 11os deixemos naturalizar 
á f'o~ça, desde que: o coração se nos conserve indiff erente ao 
Brasil? Sem necessidad~ ·_de rep~d1armos Portugal, pode
remos ser, como lemos sido. lcaes a terra qur' ncs acolheu e 
que recorda, CI!l tudo, a qu.e nos viu nascer. Os allemães e os 
japonezes naturalizam-se até chinczes. mas não mudam nun
ca: fic?-m japonezes, allemães,_ considerados· como taes pelos 
respectivos gQverno~. Os portuguP,zes, ao menos. são paren-
i~s proximos dos brasileiros. . 

_O poveiro, sobre ser indispensavel - e tudo o tem prova
~º -:- na industria da pesca·em nosso paiz, tem, para nós, a 
munensa vantagem de .ser· portuguez : não traz comsigo ·. o pc
r!g-o das colonizações imperialistas, faUa a nossa língua. tem 
o mesmo sangue que nós, constitue uma família genuinàmen
te brasileira. 

Estão neste caso todos os 'l. 200 que ora pescam em 
aguas do Rio de Janeiro e a quem o distincto commandante 
Villar pretende obrigar .a naturalização: , 
. . . O que nos interessa é a,, liberdade desses homens. o que é 
clamoroso é que as· leis do Brasil - paiz lusitano, projecoão 
do genio' portuguez - se fae.am. duras e implacaveis contra os 
r.ortuguezes, que nao offereeem perigo nenhum á soberania 
nacional,.:antes são um facto'r dessa/expressiva liberdade, com 
trazer-nos para aqui uma lingua ~- um sangue iguaeg ao~ 
nossos. . · 
. - Vivem ·ainda. alguns :{)Oveiros que nos a:uxiliaram na 
guerra. aos ~araguayos - guerra para que, desd~ o primf'íro · 
dia, offereperam sua capacidade, seu sangue. · 

A marinha de guerra brasileira manda buscar foguist-3S 
em Portugal. • . .. . 

Os barcos qü.~ fazem o .servj00 -Oe cabotagem -nac1.onal 
possuem, assim na officialidade como na marinhag·em e no 
·pessoal de machinas, innumeros portuguezes. 

Mas, .par.a .que citar? .. 
·· O essencial é sabel'-se que os filhos de Portugal, onde. 

quer que exercitem sua actividade. no BrasH, ~i!wnstraram 
sempre, com.: viva ener~a, seu apego,. suas affm1dade.~, sua 

·· lea.ldaâe. · · . . 
E nã-0 só aqni. Onde se encontre um· .p9rtuguez, . ha uma 

voz.
1 
uma alma pelo Brasil: é a. voz, a alma· .ao passaçio, Vllz 

-de ·sangue, éspirito da tradição ~ ··da. r~ça . 
. E é a essa gente que· se. persegu.e, P, delles qt;e se pre- · 

tende arrancar o pouco .que fües rest.a da terra di'>t.ante. . 
. A lei com que se deseja feril-os, por honra nossa e :por 

,Jefesa nossa, devia antes protegei-os'. 
. O erro de legislar para o passado. traz. G cunho <l-e, uma 

grande injustü;a. ' -
. I . 
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No caso actual, essa· ü\jµstica é clamo~osa, .11orque fére 
bons amigos -do Bi:asil . · 

Ponha-se a questão neste 'Pé. e ninguem - · até mesmo 
os nossos illustre collegas de O Pai: ---. ninguem. deixará de 
concordar ·'Comnosco. . · · . · 

Ra quem affirme qUe _o poveiro· .se agarra ao nosso paíz 
por não ter para onde ir. 

· Esse argumento é pueril : agora mesmo, -segúndo ·o tes
temun~·o do digno Sr. Bento àe Miranda, operoso' Deputado 
federal. o ·Qou$ul americano em Belém offerooeu aos ·:Poveiro5, 
persegtiidos-:-:no . Pará, quando <la-viagem do José Bonifac-io ao 
norte, passagens e plenas ga.ran_t.ias. -Oe. trabalho nos Estados 
Unidos. _ · : ·-

. Emquantó isto se dá no Pará, aqui se pensà em substífoir 
1 

os poveiro-s pelos japonezes, a· quem a exigeneia da naturali-
zação não repugna. · . , · . . 

- · De todas as SC1luQÕes que o grave-cas0 poderia ter, essa é· 
a mais inesperada, sobre ser a mai;g perjg-0sa e a menos pa-
triotica. · . 

E nóS vemos a.p.enas o seguinte : · 
. -· 1 - • .. " J 

. "·· - De um. lado: ;uma lei mal ·applicada. implacavelmente 
~onti·a um punhado ·de homens dignos, tão dignos que, .sendo 
nossos amigos ... e voJunta'rios nas nossas guerras, r~usam, por· 
)ealdaoe,. )P.ral.icar .um acto '.· insincero;_ uma lei· eoritfa· alguns 
hom·ens qúe não pre.iudican1, e não podem· ser conrmrrencia ü 
nacionae~; ·nii.o ·só :µelas intenções como !Pelo numero. E, de 
outro lado, prompLos a ac·ceitar a .lei salyadora. da defesa na-
cional,·· todos os ja:ponezes amaveis. _ .~ · .~ 

«Ü p.o\'eirn .José Fra.nci~co '..\taI·(it11""· i:w.· n•:"~·. ·: .. ~ ;•~:1·'·~ 
<:lo Brasil, ha.dczeseis a1m1_1~. er~ur~u Y0ht :ia f:ti.[JUi'f·:al 111• .ila 
15, direcção dr} ·mac altó. . 

A · cllalana. com 15 l1omens a b1:irdo. :::ahiu :1 Lan:a. d1-
cont.rarido log.Ó temporal. Attingill. Marir:á . . pass1.iu a Sáqua
rema e,. sempre debeixo de tempo, arribou a ~iru~arnbaba., fu
gindo~ em seguida, para Cabo Frio . 

Alé ahi, muito bem: a. Inipa'N:ial ~'l!llf'~u o 'ma1·. os ho
mens déram graças a Deus de· ch~gar :1 Cabo l'~i·io com vida, 
o que, alias, so eonsebruiram no dia 25, apó:;. lutas feroze.;; 
com tempestade. . 

. Atracados, já no arraial, Marques e os demais J)Dveiros · 
saltanm em terra. na i91encão de tomar dous quint.os de. agua. 
e com.prar,,um pouco de rtiantimentos. . , 

Nessa ··diligeneia, enc-O'!ltrarám-se. com o vendeiro Qui·ncas 
Martins, que, além d.e vendeiro é, tambem, pescador e capataz 

. d'e CalJo· Frio: · 
Cumprimentos feitos, o capata1:-vf5ndeiro-pesc'~óçir foi 

fogo md~'gando e dizendo:· ' 

VV-i vieram com o tempo ? 
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-. . ·- Pois não" 'Vê., . • • ,Desde o· dfa i5, tem sido um nunca 
acabar I . . 

-, Mas, eu tenho uma cousa a dizer· a .Vv. · . 
; cCommanda:nte Villar cá estev.e, e. deixou-me úmae 
ordens. 

- E que ordens é que foram? . Nós sempre estamos cá 
pa.ra teeebel-as, · e :obedecer. V. bem sabe -que não somoo 
homens de fugir das ordens... . 

- E' que VV. não podem arribar mais aqui. 
· - . Essa é que a gente custa a eomprehender l Pois então; 

·se encontrarmos temporal: e corrermos, estamos·. privados de 
defender a vida?· V. , Sr . Quninca.s, é do mar, e sabe isoo 
como é! Em a .gente encontrando tempo,· só fica ás ondas, se 
não tiver abrigo. -

.. Hoje, por exemplo, ··graças . a Deus, eá estamo_s. 
" - E~ mas, .. do dia · 5 . em diante, isto IiJo póde ser mais: 

~ão determinações d-0 bomem, que aqui esteve, çom os japo-
nezes, inaugurando a escola de .Pesca~ · 

- -Mas, si foi 0 proprio alIÍlirante· Raja Gabaglia ·quem 
mareou o dia i2, para a gente Be governar 'r A ordem V. ·co
nhece: naturalizar-se nessa dáta, ou deixàr de pescar. ·Por 
horà, parece· que .o que ha é isto: e já não é pou~ .. 

- Sim, mas VV. sabem que eu recebo ordens do oom-
mandante. · · 

. . · E , depois de cônsulta.r· o- queixo : 
,··. . 

- · E as ordens são estas: VV. s6 teem lroenl}a de a.ppa
recer aqui até .ao .dia 5, a menos que não venham de f'óra, cem 
pejxe pará' o Rio. . · . ..... · · 

- Pois então. si houve!' temporál, temos . de ficar lá f 6ra 
mesmo? · · 

- São essas as ordens . 
. Ora,· ·conslderadas- as cousas, m esmo -sem fiear muito 

r.lara a restricção de Quincas Martins - -«a. menos que ve
nham com · péixe para o Rio'> ~ indaga-se : _./ 

· Que 6 que quer· dizer essa prohibic.âo, desh.umana, da 
arribada ao Cabo 'Frio, em caso ~e t emporal ? · Que significa 
~sse novo prazo aos poveiros -até ao dia 5 <ie outubro -

· quando o llDico prazo que se eonhee~. é o .ce1eberrirho da natu-
ralização á força até o ãia · t2 ?» · · 

-«Solicitámos do illústr'e almirante Gomes Pe.reira, · ex
. Ministro d~ Marinha, ex-ehefe ·do .Est-ado Maior da. Armad_!l , 

.· Bxecutor da lei da -naoionalização o&•:pesca. u :.;ua i.·: ':-; 1 ~ 1 ~ · ' ' · 

·~: · t.oriza<la · no cãso actual . · · 
. . Antes do mais, devemos agredecer a ·maneira . com que 

S. Ex. recebeu o representante de A' Patria . · 
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'• E -aqui damos as palavras do almirante Gomes Pereira: 
1." - A 1pesca -deve. ser nacionalizada como· necessidad~ 

eventual' -de defesa militar, sem perseguições ínuteis nem ex
'cepÇões injustas. 

Z.º - Com a' leL de nacionalização da pesca, no ponto de 
vista militar. não sé trafou senão de nrevenir poss1veis de
cepções para· a nossa Marinha, em emergencia- de guerra. Os 
barcos de pesca nessas oecasiões ·são· utilizados como auxi-
liares da defesa naval. . · 

3... -· :moi prevendo essas eventualidades que se ,cuidou 
da nacionalização dos bRrcos e dos. pescadores - mas sem in
tuitos de prejudicar ou de i'erir os direitos de quem quer que 
fosse, o que, 3:liás, constitue o espirito dessa lei. -

Si ha exhorbitimcias de· autoridade, ellas podem e {levem 
ser cohibidas quanto antes'. Para isso é que. ha híerarchia e· 
<lisci?polina na vida militar. : 

. 4.º ----A lei da nacfonalii.ação da pesca - ne0essaria, julgo 
eu; como parte mtegrant.e de. um vasto -programma de defesa 
naval, que ainda estamos por realizar. «Ninguem mais na
ciónaUsta do que eu, quando se trata dos interesses superior:es 
da nossa Patria. aos quaes. na minha longa vida publica, 
sempre dedique{ o mais· extremado carinho, mas não vejo ~m 

que a lei da. nadonalização· da pesca possa servir para comba
ter e dispersar o esforç.o laborioso ' e obscuro de uma aedicada 

. classe, que, -até agora, tem vivi<lo explorada pelos coromissa- · 
ri·os de 1peix.es. comn acontecia no Parã:i> . · · 

J5.º - -·«Penso que não ha retro-actividade nessa lei.; 
As carteiras dos peseado-res são reformadas annualroente e, 
portanto, os pescadores, cujos direitos forem postergadqs, PO:
dem ·def endel-os por essa ooc-asião _ Este é o meu rp:on'to de 
vista da questão, estribado sempre na attenr.ão q,ue dedico ao 
r.troblema da defesa naval, no Brasil. · . 
- · Quando ia pôr' em execução a lei, pretendia attender á 

deresa dos -direitos dos pescadores :por occasião da· reforma 
a.nnual das e-arteiras. Seria essa n minha o'rientação.». 

O Sr~ al_~irante Gomes P&ej,ra • ainda disse: 
1 

- Assim entendido, si houvese festricção a fazer Íla lei~ 
eUas -Oev~riam aproveitar; a-0s .. portuguezes. cujas affinidades 
ethnicas e _historicas comnosco, -- são elemenfos preponderantes 
par-a. as autorizarem. -Com os ja;ponezes é que nã·o devemos 
ter a menor contemplaçã-o,' porque ~Hes não teem a minima 
nocão ,de- ·patr1a alheia e são _perigoso-s factores de · espio-
nagem.~. -

«0 que occorreu hoJ~ p~la ma~hã no Mercado e _ que va
mos descr ever minuciosamente é a prova mais legitima da 

. violencia criminosa. camhlhó escolhido para. perseguir os pe~ 
bres povelros. · · · 

' .r ;.. J 
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Eram: oito horas da. ~anhã. qua~do chegava .á ;rampa do 
mercado uma embarcac;ão com dez poveiros e pertencente ·a. 
um. dos da tripulação-~ . 

· Essa embarcação · trazia Yintc dfag de mar, quasi todo em 
. moio d~ tempestade, que e;:;tú causando sérios prejuízos em 
mar alto: 

'Nlo momento rm. que principiavam· os poveiros _a dese..ar
regar e· peixe~ ei~ que upparece ;junto á embarcacão uma lan
cha tripulada por um officiaI de Marinha e varios mari- · 

. nheiros. . 
. O .primeiro gesto do of.ficial foi pum do r~volver e em 

seguida ordenar a toda .a marinhagem, t.ambem armada, que 
expu1sa5se os poveiros da embarcaçãc·, apprehendenào-a em 
segUida.. 

Se· assim foi o:denado. melhor foi ex:ecutado. 
Os marinheiros pularam dentro da ~mbarcaçã~ e aos soc

cos. fo~am jogando. fóra os pobres poveiros: Depçns.· cortaram 
os·:-c.abos 'e a reboque I·evaraf9, ;J. ,embarcação ·com o peixe que 

. lá:.estava, atirando parte delle ao mar, dBpois de fazere!l'• @ 

mP,Snio :'t.s roupa~ e ob.i,ectos dos. pescadores. 
. \ 

OS ·BARCOS VOLTAM AO ANCC·RADOURO 

. Eram 17 horas quando ao long~ se divisava urria linha ·in• 
t.erminavel de velas' brancás. . . 

Eram . os ·Ps>veiros. qúe. oõedecendo á ordem recebida, t'!'a.,.. 
ziam os seus barecs, Pin numero de setenta e um, para o ~n-
coradouro. · · • · 

· O · acto. da ··atracacão dos ba_rcos foi imponente. 
Velhos marujos, que fia longos_ anno~ viviam da sua pesca, 

de·. seu .labor honesto. na luta com o oceano, satisfazendo toda'.;-; 
' as e:xigenciàs das autoridades ·do paiz, entravam bordejando 

ao largo e todos com a bandeira brasil~ira a ré das embar-
cações. "" · ,· · 

Para mai~ de quinhentos homens am saltaram e se diri
giram, depois de guardal' os apetrechos dos ba_rcos, para as 
:rcsid(;lncias. · · 

O PEIXE NO MERCADO 

Não havfa pei:'i:e, hontem. pela manhã, no mercado. 
\ 

A' ESP~~A DO 'P'ElXE DOS .TAPONEZES 

. Come· nota. iritere:ssante foi divulgadif pelo Iri(7rcado que; 
ho.ie havera peixe. . ·. · · - • 

- De · onde? perglintavam. 
-·De Cabo Frio. Oi=; . .ia:ponezes vã·o abarJ:'.otar ' o mercado 

de baiaeús... · 
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Os pescadores ·portuguezes da .Assoo-íacão Maritima e.os 
poveiros, do Rio de Janeiro, declaram renunciar desde -o dia 
de hoje ao exercicio da pesca1 preferíndo- as. vicis.situdes a 
'<iue os expõe ·esta resolução a serem considerados como uma 
protuguezes. No sentimento dos rudes p.escac!.ores nunca po
ex>Cepção á leál amizaoe que sempre uniu os brasileiros e os 
deri.a existir· menos respeito pela_ terra. -amiga em que tra-
balhavam. _ 

O seu procediment-0 de gente humilde e ignorante foi 
sempre de respeito á lei, obedécendo, eomo . lhes cumpriu, 
ás. instrucções superiores da lSuperíntendencia dos Serviços 
de Pesca. R.e~alvaram apenas o desejo -de não renegar a sua 
Patria para :trabalharem como pescadores, profissão que 
exercem desce a idade dos oito .an.nos, sem habilitações para 
outro officio_ Nascidos pescadores, queriam os r>oveiros 
morrer pescadores, rµas portuguezes . 

Pensavam- em sua ignorancia que _ este desejo lhes era 
garantido pelas leis e que s~ podia conciliar com os· interesses 
sagrados do Brasil, ao qual serviam éom o seu rude trabalho 
-e ao qual dariam, se fosse preciso, o seu sa~oUe: 

Não quizeram os pescadores portuguez·es senão guar
dar a Patria em 'que nasceram sem sacrificar o pão de seus. · 
filhos e sem af.frontar as autoridades navaes, a quem sem
pre prest.ara:m obediencia; e assim julgavam. que, _ «:!'epoü; de 
arvorarem nos seus barcos a bandeira brasileira e terem .con
vidado ·os seus e-amaradas br-asileirós pará trabalharem"""' com 
_ clles · nas suas· embarcacões, seria -consentido ãos pescadores 
porluguezes matriculados, continuarem em tcrr·a tão generosa 
u exercicio da sua dura profissão. · 

. Talvez -os pescacores não tenham sabido em sua ru.,deza 
cxp1·ir.riil· os .seus sentimentos, mas elles nunca pretenderam 
-maguar o Brasil e desrespeitar a Marinha de ·auerra brasi
leira, ieollocados comn -se· viam entre a obrigacão .Ce não rr
negar n sua pafria o o dever -de nãn sacrificarem o pão de 
~·uas mulhcrl~S e de seus . filhos. 

· Tendo elles resolvido recolher as suas redes e· atracar o.s 
seus bascos, embol'a eslP.ja :gendente do· Poder Judfoiario in
terpretação dos l ~xtos da lüi :i sombra da qual im·aginavam · 
poder continuar no exercicio da sua profissão, a Associação 
Maritima cos Pov<!it'OS. do Rio de Janeiro, considera que est~ 
~acrificio dos pescadores portuguezes significa o :respeito e 
o .amor que pr·ofessam por Portugal e o Brasil, o empenho 
que elles t-~em .de que deixe de existir um assumpto· de· di::
.cussões entre_ os dous povos irmãos. 

-Na .,ho:ra proxim~ da partida, os pescadores. portuguezes, · 
agradecem de todo o coração á generosa iinprensa ·e _·aos ~I
lustres brasileiros que se_ comp:adeceram da .sua sorte; (' · 
despedindo~se com saudade dos seus barcos e 'dos mare·s bra
sileiros,· saudam o ·BrasH. onde muitos delles vfrem._desde a 
infanda, que todos se acostum?ram a amar e a re~peitar; 
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saudâm as classes maritímas desta grande Nação · e a nobre· 
Marinha de Guerra brasileira·. 

Si o . seu· empenho de renun,ciar aos direitos, que sup- · 
punham iegitüno!;, pal'a .demonstrar· que entre .brasileiros e 
portuguezes .não _pódê hâyer- divergencias, for tomado por ar ... 
ti vez. patrioticQ, esperam em sua humildade os pe'Scador·es 
por'.tuguezes que essa altivez, longe de ser motivo. de offensa, 
só será lisonjeiro ··ao patriotismo dC's brasileiros, riu e . sabem 
honrat: ·e amar a sua patri~ ., · . ;' 

A unka compensação que os poveiros es.peram do seu 
voluntario· sacrifi'cio. é que vão dissipar-se desde este mo
mento de divergencfa e·ntre os brasileiros .e os portuguezes . 

. Teem a con:lciencia os pescaÇores · de que, no seu Iogâl', 
1 odos cs portuguezes que vivem nesta grande· f' · generQsa · 
f.e:qa .teriam o mes:qi.o proceQimento, .sacrifican.do os seus in-
tefosses pela conservação inalteravel dos sentimentns carinho- . 
sos· que unem portuguezes e 'brasileiros. . 
.. .. A sua. ·ultima .. pala·vra de .. saudade vae para os. seus ir
mãos coín os votos de que "elles ·continu~m a mereeer a ef-
:f1>il}ão que o Brasil sempre lhes dedicou .. · · . 

Associação .~fariti!pa dos Pov~ros, 2 de outubr_o df' 19'20. 
- O presidente, Ce,~ar Perei'l"a Marques.» . 
. 4:Se pudesse haver duvidas quanto âo .. que se diz da viagP-m 

i-Jo s1~. Vi!lar pêlo norte~- não fazendo ape~s cumprir uma lei .. 
. mas desorganizando é . perseguindo de modo v:iolento · a pes~:=i 

e os pcrtnguezes; se algue~ çluvidass~ dos excessos do tem
l)eramento desse senihor, fürçando-.~ · contra a Constatuí.QãD. 
m~!a duzia de poveiros portuguezes a abandonar a pesca nn 
Rio lle Janeiro·~ o case. de ante-hon:tem seria prova. em aHo 
~·e-levo da mentalidade que preside à tal campanha . 

. }:ste joi'nal foi fundado com idéa1 ·e enthusiasmó. Antn3 
{lo mais, antes de hldo, queremos o nosso paiz igual nos 
m'.:licr·es. · · 

Sem pensar no Sr .. · Viilar ·ou em B ou C, A Pa:tria pensava 
na l\la1'itiha Brasileira e· na sua forca como necessidade do 
'drasil. No primeiro numero de A Pat1'ia -· ha um artigo sn
bce a ·nossa necessaria hegemonia naval. Em. 18 dias· dB 

. A."Patría.; ha pelo menos quatro artigos em defesa. dn Marinha. 
rrn louvor da classe. - . 

Não ha :Ó.1?sm.o.. jornal° algum que ü\.·esse até bo,je appare
üido c0m UJ:!la preoccupação tãc viva e t~o desinter~ssada das 
co-us·as da Marinha come A Patria. Não. ha ·em. toda a Iittern-
1.lfra J~ontempor.anea byrnnos mais · ardentes, mais . enthusias
ticos, mais sinceros,. que. aquelles traça.dos por. mim, escriptoJ>, 
cm I0uvor do esforco. da. nossa mecidade naval. Não ha bata-. 
lhador mais t.ranquillo, mais -tenaz _pela Marinha do que eu, 
;jornalista. . : · , · · · · . ·> · · - ,: . . 
. . .4. Putria, pugillo de brasHéiros, eú. escripto:r e jornalist~, 

temos a certeza de contar cem a sympathia e- a leal amizade· tfa 
Marinha.~ · 
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. M-as o Sr. F. Vil!ar, :Qas suas permanentes crises de co ... 
lera a bordo do José . Bdnifacio. mandava-me prevenir ·pelos 
pobres peacadcres . a <Juem defcndp- que um dia empastelaria . 

. est.e jornal. com a pr·etenção ·-de me aterrorizar e sem pensar 
q:ue triste -prova era este aviso. Mas o S1'. Villar, véndo:--mo 
hontem entrar num . r estaurante, o Sr . Villar fardado. e ba
tendo. nos galões, o · Sr. Villa1' a quem .eu não conhecia pes
soalmente, veiO para mim dc-punhc· fechado, .acompanhado de 
um troçp de camaradas, armando um rolo e um escandalo-
f ormidaveis. · · ' 

Porque? : : 
Po-rque eu, como o Sr . Solidoni°' Leite, como o Sr. Cio...: 

vis BevilaCq-u~ como o Brasil· inteiro. acho illegal, antipr.-· 
thic9, ·O modo por que se expulsou do Rio de .Janeiro um han(lo 
<Je pobres pescàdores portuguezes! - . _ · ·. - · 

Porque eu mantenho durante 15 dias uma campanha sin
cera, . argumentava tratando sempre o proprio Sr.· Víllar _com 
as palavras mais corre#as, .pc-is ainda no numero . ·de- ante- · · 
hontem, no numero em· que se faz~a um hymno .á, Marinha,-· · 
chamava- esse· official de distincto! . - · · 

· Que queria o Sr. F. Villar? · 
Armar o escandalo, aterrorizar? 
~as aqui, n.o Rjo de Janeiro, éapital do- Brasil,· porqu~ 1.lm 

jc-rnal disc~rda da execução violenta, anarchica; antipatfilca,. ' 
de uma lei; o executor della fardâ.-s.e com um farda de tradi
oões ·gloriosas e vem_ para a i:ua querer atacar a braço o jor-
nalista que coru elle não concorda? . . 
· Eu assisti ante- hontem á seenâ com. in4.ifferença quanto 
á pessoa ·do Sr. Vi1ltfr. Tanto me . faz que esse homem .3eja 
r.ontra ou a . meu . favor, "porqu_e eu defendo principios é irléns 
e I).ir.guem~ absolutamente ninguem conseguiu ,jâmais fazer
me recuar quapdo eu sei que· est(}u com a, razão. ·o .direito e :i 
Justiça. · · · . . ·· -

Mas é preciso dizer · qlie a scena me aff.ligiu ·no ponto C!' 
Yista nacional. brasileiro . · . . · . . 

·· O Sr. Villar, que anda a bordo de um navio estrafegandci 
a vida de _pobres poveiros. mostrou hontem um aspecto que 
<.leve·~-écoar .dolorosa.rrien't.e . O cidadão. que o Sr. Villar, tre
pado numa das mesas da Brahma, em meeting, queria fazer 

· Jynchaf como .mau b-r?-sileirO! é·" apenas· um homem descen.
dén.te de uma' das ~is illustres· familias brasileiras, a quem 
.o ;·Brasil deye a. sua froteira _sul; o cidad~o . que .o Sr. Villar . 
pr~tende atérror~zar é uin indjvi"duo . .que· os pai.zes e~trangei- · 
ros·.condecoraram com as· honras de embaixador da ' sua · pa~ria·; - . 
·o homem ~· quem o Sr. Villar. pretendeu estender a fúria ex(}r
cida Cf)ntra os poveiros' tem· vfü.te annos de trabalho tenaz ·e . :·. 
centenas de .inilhares de ·-leitores. em-tOdo -0 ·Brasil, que nelle . 
leem o amor'-ao B.r.asil,"o enthusi~smo pelo Bra.sii e. o. respeito ·· 
ás liberdades. - · · · · · · · · · ~ -
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Ante":'honte, n·a Brahma, esse homem - que sou -eu, e -~ · 
quem nem mil Vfilares :podem retirar o que elle conquistou 
pefo pro.Prio merit.o - ·-s~ntiu dôi' por ver que, -em unia ·ca
pital civilizada, um offiicial fardado,. sem -ter ·sido. offendido. 
se pcec-ipita em aggressão a uma pessoa àe destaque, sG por
que ella não· é da :Sua opinião, em um jorµal político e eClu-
cado ! .. · 

- _Nem na Libe.ria veriamos ·uma -se.ena destas. E dizern:ios 
. na -Liberia, ·porque o Pará já a.s:sitiu ao que hontem assitiu -

b i.Rio, praticadq . pelo Sr. Yillar. __ · 

Na discussão d<> caso dos pove:4-os, .está bem d.e ver que 
-o Sr. ~ F . · Villar · f o~ Il)al . a.cónselhado, _ -si. pensou que fazendo 
uma demo~stração· qe muque e de. meeting nos .-faria calar 
a bocca.· Nós- continuamos como ·est'avamos. Apenas de modo 
:um pouco· mais directo contra' a jacobinada que, endeosandO 
o Sr. Villar. o levou aos- seus · excessoo ~ ., 

- E . sein o m~n-01:- abalo quanto a ameaoas de empastelá
mento de .A Patria e de ataques a mim. deixamos os factos 
em_ má.os do chefe. da Armada, Sr. alirante ~rontin, para. que 
~ue possa agir como julgar' do seu dev~r. e entregamos á 
iMadnha Brasileira a historia espant'(}Sa· deste ca.So : - o es
criptor brasileiro qutf roais tem louvado a marin.ll-a jove~ o 
jornalista que· no seu jornal quasi _diariamente sé bate :pela 
marinha brasileira, atacado nos restaurantes por um grúpo de 

, officiaes, excfüsh:amente _porque não ~ da opinião ~que na na
cionalizacão da pesôa se force violentament·e pobres· pescado
res portuguezes á naturalizac;ão, quando se :t'azem professores 
de pesca os jápo-nezes. - -,- - - . . _ . . -

Quanto ã minha co.nducll! pessoal. 0 Sr. Villa.r e o seu 
grupo Jucobi~o :ficam sa.bend.o que eu conti,Iluo - com a-.cal
ma que Deus me deti, a· tenacidade dç meu sangue e a intel~ 
ligencia que nenlrnm delles p6de negar-me. -- .Jo~o. do Rio.» 

. . 
o· Sr ... Presidente _-. 'l'e.m a palavra o Sr. .I:l~itor de Souza. 

·o· Sr./Hei~or ae··souza - Desisto da p~lavra, S~. Presi-.. 
,ide1:1--te. · - · 

-~ · O· Sr. 'Presidente: __ .:- Tem a pa.Iáv'ra · o :--sr. -Nicanor Nasci- -
mento. - . - :· - - . -- - -. _- . - : - -. . .: _· - - . ---

..:o' sr·:· Nic.anoi ·Nascimento.:_ Sr.· Presidente, serão pou-:- . 
oos 00 minutos_ ·que eu gàstru.·~i -cm seórmdar· ~ -protesto_'d? . . 
i llustre e· .. iD:trepi<lo Deputá.elo ·pelo: Estado_ do· ·aió ::.de .rane1ro, 
_e --a.comp.anhá-r_ ais : Palavr~s brilhantes do' emjnen_te Peputado_ 
ode' Minas. - · --
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Sr~ PrefildenLe, nestes miuutos, devo diz.er que tambem 
· lt cuidadosamente todas . a·s palavras escriptas .pelo jorna
lista, . e, si a. palayra escripta assim .educada só por \divergic· 
t~m que ser ·suff ocada pea espada, pelo cacete, pelo · punhal, 
_eu declaro a V. Ex. qu~ perante a Nação .assumo a respon
tsabilidade de.J.odas as palavras pronunciadas por esse · jor
nalista, quaesquer que sejam a·s consequencias <les-sa decla
ração, porquanto acredito que, acima -de todos os <lir.eit<;>s, a 
garantia de todos o·s direitos é a liberdade· da palavra escri-
pta e a liber<lad·e da palavra fallada. . " 

Si ~o Governo -da Republiça ma.nifesla. sentir..:se. abSb
lut.amente sem -energia para punir, par~ repellir tanta e tão 
alarmante indisciplina, n:ós, o-s homens que mantemo$ pela 
palavra escripta ou pela palavra fá.llada a liberdade d-e, .pen
. samento, a liberdade ·de opinião. ·d~vemos nesta hora ter ~~ 
·coragem d-e ·ser soli<larios com o· jornalista <la A Patria, por
qu-e ·este e pela sua. pal~vra livre representante da civiliz~ção 
do Brasil contra a ·intbl€rancia e . a barbaria, contra a êz-u:.. 
eldade ·e· estranha coragem de ·- ·a séis corifra um ca·stigat' 
o pensamento. \ · ; 

-.· O SR.. ALVARo BAPTISTA - E acredíto que a Camara toda 
ó s6lidaba, 

O Sa. NICAKoi~ NAsc1:ME.i.~'l'-0 - Era o que· eu tinha a di-
zer. (Muito beni; muito bem.) · 

o . Sr: Arm.and~ Burlama~ui ( •:) ( 11w·virnento de atten:.. 
r;ão) - Sr. Presidente, poucas_palavras tenho a ·prof-erir so
·bre o· assumpto que acabadeser, com tanta vehemencia, .abor-
dado pelos oradores que me prec-ederam: .. 

. ·Si é verdade que o inci<lelite a que SS.EE:x. ·se refüviram 
ü .deplor.avel, devemos -todos lamenta1-o, não -O e menos·-que 
isso não passa -d~ · ca·so policial que será devidamente .apura
do, a.pós ais pr-uvidencias Já tomadas por queJD. de tlir&it-0, i'Sto 
é, pelo illustre c: bef~ do Estado Maior General ·da. Arma.da. 

o sn, MAlJR!CIO DE LACERDA ·-=- (nciden.te» .não~ Aggres
~ão da. parte de of:t'iciaes armà<los não é um simples caso. 
policial. · · . . -

Os marinheiros si fizessem isso na rua d-e: S. Jorge, se
riam' presos. ·A justi~.a. <leve ser ·para a {'.spa-da, como· para o 
sabr.e. . ..... · 

" . "\ . ' . ' 

O Sn. . . Aai.l!ANDo :BuRLAl\IIAQUI - O e,hefe ·<lo. Estado-:Ma.i-0r 
Gerreral -da · Armada,. inforÍnadQ que· foi de . ta.l . incideiite, 

. 3.'pi:es;;ou-se na declaracão 'de que "iria proceder a ·.1inquerij:.o,. 
no· sentido . <le · apurar as responaabilidades. . . · 
-~ · Dey.emos todos estar ·conv~éidos . de que _·. o . almirante 
Frontin, · cujas qualidades. superrores dispensam ~:11ais· · .e.I;L00."·'7·· 
~ios · (apoiados), ,agiI"'d.-· .serenamente.: procurará . ;averiguar 
tudo quanto houver de verda-<J..e .. no tocante ·a. esse aconteci.:.. 
µient.o. (Apoiados.) 1 · 



c â"nara dos Oepli:ados - tmiresso em 24/06/2015 14:54- Página 35 de 71 

SESSÃO EM li DE OUTUBRO DE 1920 

O S.R. :·?\1CA:.,on. NASCIMENTO - Não- está·~ em· câusa o Sr. 
almirante 1'..,rontin. Estam06 pe>r ora -censurando os actos de 

· barbaria e -declarando . não tolerarmos permi.tta o Go·verno a 
liber-dad~ de espancar. . 

u.M SR. DEPUT~O - A . autoridade citada pelo nobre 
... orador pro&éderá, estamo·s certos, com· .toda. . a correcção ·~'. 

(.Apoiados. ) . · . . -... · 

O· SR. ARMA~.:.:;no ·Baru:..AMAQUI - Sem ,duvida; nero .de 
outra · fórma poderá proceder a autoridade 1 gu~, no caso. :e 
chamada ,a se·. pronunciar. -- · -

~ SR. -~.\LvARÓ .BwrtSTA - V. Ex.. labora em. engano. A 
autoridade não .foi -censtirada . :·º Sa. NI~~OR NASCIMENTO ·-· Eu disse que si ena não 
pu<len reprimir, faremos barreira com os nossos peit06· a es-
sas. desordens. - · · 

: O SR: ARMNDo BuRLAMAQUI - ·Agora, quanto ao . iae:ti;> d.a · 
· · aggressão feita por offi~iaes pu :µão offic.iaes contra -um -jo'r

nal!.sta; trata-~e inquestionavellllente -de . um easo ·isolado, 
cem -0 ,qual. na-O.a -tem a Marinha de Guerra. ·" 

O SR. N1CAN0R NASCI:MENT.O - .- Não apoiado. 
o Sa. · Aro.l.&"'lloo· BÚRLAMAQUi, - Em taes termos, tod'as 

as manifestações foram extemporaneas .. 
, O SR. · MAüruc~o DE·. LACERDA ~. Não apoiado-; extempo-

raneas foram as pancadas~ .- · 
o·sR. NicANOR 'NASCIMENTO - Na primeira. assembléa da 

!\fonaréhia, o Sr. · Martim Francisco censurava o Governo 
pelo espanaa.mneto ·de um simples operario. 

.. . ,,.. . .. 

. o SR. ARJ."\l..~"iDO BURL.â.MAQUI - Estou, u.este momento, 
. -- apresentando -0s factos como elles ·se verificaram. . 

'- Um gruP:..: · de officiaes, achando-se accidentalmente em 
um r·estaurant, en~ra.rain em conflicto com determinada pes
soa. 
. . O SR. N1CANoa. N.•.:scIMENTO - Declararam. que castiga-

riam essa pes·so~. .. . \ : . . 
· · · b SR., ARMA.:.'\"DO. · BURLAMAQUI - Examinemos a questão 
como a questão .. se deu. · · · 

· . O nob~e Deputado está , faz-endo1 uma tempestade , tlm 
' copo <l'agua. . ' . . . . 
· . · O ·Jamentavel _1ncident.e nenhuma : rel~ãÂ> ·tem,' oom · lk-__ 
berd.ad,~ de· pensamento, coµi a . liber<làde . de O.pinião mani-:. -
festada par .oota ou: aquella· f órma.. - .·· ·· · . · ·· . • 
-- _· . ·: 'O s~ NICAN~~ NASCÍMENTO . Então"' p~que .bà.ter-ain . 
·nesse· jornalista ? · · · .. . . - . . . . •,'. 
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..... 
O · Sn. --IBN:A..T>IDo BuRL.AM.\.QUI - Do estado <ie aiiimo doe 

officiaes, que viram no acto do jor.nalista · aggressão ·a um 
clief.e r-esptütavel, .que os levüu a enchergar nas · attitudes 
do direct.ol' da A Patria aquillo que, estou c.e-i;to, não· se con
tinha nesse jornal, i<Sto é, um desafio ás suas proprias pes- · 
soas, desse estado <i-e animo, r-epito. se originou -0 con-
:flícto. · ·. · . . · 

Não se · pr-eten:cta, entret.a.nto, tomar .S-empJ('ie1 como e;.'{'"" 

;pressão d.e Hber:da:de de pensamento, a de offensa, o que, digo 
mais uma. vez, não houve· no caso. 

Devemos ter >sempre presente que, impí>ssibilitados d-e
encontrar nas leis recursos de defesa contra -0s ·excé&sos de 
[inguagem, aquelles que são aggr-edi<los em · sua honra, em 
seu -pun<lonor, terão que se defender, conforme a dignidade 
lh_es indica, .sem que por isso seja J;'ooponsavel a corporação 
a ~e pórventura perteniyam, sem·· que se possa -consider·ar 
o# facto pomo um attentado ~ liberdade -de pensamento "ou 
õd-c opinião. 

· , ·E.~ o que tinha a dizer. (. .:llu:ito be'l)i,; 'fniU,ito bem.) 

Fica sobre . a mesa até ulterior -deliberação o segúinte 

REÇUERThiENTO 

N .. 50 

Requeiro sejam pedidas ao Poder Executivo, por inter
medio da Mesa desta Camara. inf-Orm~ões sobre o seguin·te: 
quaes as providencias que tomou sobre a aggressão d-e que 
foi victima o j~n·nalista Paulo Barreto. · 

Salá das sessões. 4 de o-utubro de -1920. - Nicanor Nas~ 
cimento. · · 

O S.r. Presidente - Está finda a hor~destinada ao expe
diente~ · 

.. Vae se 'passar á oril:em do dk,. (PaÚsa.) 

·. Comparecem mais. os Srs. Arthur Collates Moreira, Felix 
'Pacheco,· 'Andrade Bezerra. Antonio Nogueira, Souza Castro, 
Dionysio Bentes, Chermon.t de Miranda, J.asé Barreto; Agri
-pino AZevedo, João Cabra1, Armando Burlamaqui, ; Thomaz 
Acci()ly, Ildefonso Albano, Frederico ·Borges, José_ AUS'US~, 
A.ffonso Barata. 0.scar Soares, Solon d·e . Lucena, Joao Elys10, 
Arnaldo Bastos~ Correia de· Britto, Estacio Coimbra, Octavio . 
Mangabeira, -Pires de Carvalho, Castro Rebello, · Mario Hermes, 
Pacheco Mendes. João Mangabeira, José Maria, Nica~or Nas

"Cimeiito, · Sall~ -Filho, Vicente Piragibe, Norival de. Freit.as, 
-Azeveda Sodré, Buarque de Nazareth, Ramiro Braga, José d-e 

, Moraês. Veríssimo de ·Mello, Ribefro Junqueira, Antonio Carlos, 
Gomes· Lima, Lândulpho de :Magalhães, Odilon de And'l.'ade, 
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Josino · de Araujo, · \Valdomiro de l\fagal.hães, Vaz de Mello; · 
Honorato Alves, Manoel Fulgencio, l\tlello Franco, S.alles Ju-:
nior, :Ferreira Braga, Cin,cinato Braga, Alberto S.armepto, Eloy 
Chaves, Rodrigue·s. Alves Filho: Pereira Leite, Luiz Bartho
Iomcu, Celso Ba"Y:na, João Simplicio, Carlos Penafiel. e Marçal 

· de- Escobar (61) .;: ·· ·· 
. .. . - . -· -- /. 

Deixam· de comparecer os Srs. · Ju:venal Lamartine, An
nibal Toledo, Ep_higenio de Salles. l\IonteirQ de Souza, Abel 
Ohermont, Herculano Parga, Pire8 . Rebello, · Herminio Bar
roso, Thoinaz · Ca:valcanti, Alberto Maranhão, Antonio Vicente, 

. Alexandrino da· R.ocha, Pedro Corrêa, Na.talicio; Camboirp.. Al
fredo de l\;faya, J\Iiguel l)almeira, Mendonça Martins, Manoel 
Nobre, .Deodato··Maia, Pedro Lago, Lauro Villas Boas, Ubal
dino de Assis. Arlindo Fragoso, TOrquato Moreira, Rodrigues. 
Lim.a, Ubaldo Ramalhete, Oct.avio da .Rocha l\liranda, Azurérn 
Furtado, Aristides Caire, Mendes Tavares, Raul Barroso, Len
i:;-ruber Filho, José Tolentino, Macedo Soares, João Guima-
rães, '.rhemistocles de Almeida, ~rancisco · Marcondes, Raul 
:Fernandes, Herculano .. Cesar·, Augusto de Lima, Albertino 
Drummond, .Matta Machado; · Silveira . Brum. Senna Figuei
r·e,do, Zoroastro Alvarenga, F'austo Ferraz, Ra'11 Sá, Jayme 
Gomes, Camillo Prates, Edgardo da ·Cunha, ·Carlos Garcià, 

,J3arros Penteado,· Cesar Vergueiro, ~arcolino Barreto; João 
de Faria, Pedro Costa, Manoel Vilia~oim, A.rriolpho. Azevedo~ 
Ramos :Caiado,. Ayres da Silva, Tullo Jayme, ·Severiano Mar
ques, Costa Marques, Ottofü Mâciel, Luiz Xavier, Eugenio 
Müller, Gomercindo Ribas, Evaristo Amaral,- Augusto-· Pesta .. 
na, Alcides· -M'aya, Nabueo de Gouvêa; Flores da. Cunha,. Do .. 
mingos , Mascarenhas ~-Barbosa Gonçàlves·. (75) { . . . ·• 

ORDEM DO DIA 
·O Sr .. Presidente - A lista. de ptesença accusa o compa:.. 

r·ecimento de :1.33 Srs~ Deputados. 
- Vae se -proceder á votação da_s materias· que se 'acham 

sobre a mesª e da constante da ordem do dia. - · 
Peco· a.os nobres, Deputados que occupem as suas cadei-

ras. (Pmtsa.) - · 
~Vae ser consitj.erado objecto de deliberação um projecto. 
E' lido, consic;ierado objecto de deliberacão e· enviado á. 

Corilmissão de Jnstruccão, . o s·eguinte · · .- - · 

PROJECTô 
· N. 455_·· i92d 

Esten4e . á' -Esqo_la·Pratica .de COmmerc,ió -7lo_· Pard·. as disg;10si.-·. 
, ·: .ções· das· leis· que bai:earam· com os ~eeretõs · n~. 1L-339,.de 

· 1905," e n;. 9.2.64, de 191.f.. _ ·. · · 
·· . .-.-.• · ••.. : .. ,.-·_- - . .. ·: .• ' ·r .• 

, . Art. 1:.0 .Ficam eX1.tensrvas á Escola Pratica de Commerm,o 
:do Pará as disposições <las, leis que baixáram com _os_ decretos 

e. -Vol. JX . 9 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 24JOS/201 5 14:54 - Pêgina 38 ae 71 

í30 ANNAES DA GAMARA 

·.I;l:· 1.S39., de 9 de janeiro de 1905, e n. 9.26-1, de 28 de dP.
ze:i;nbro de 1911. 

· A~·t. 2~0 Re:v.Ógal:n'.""se as dispo'sicões em contrario. 
Sala das-sessões. · 11 de outubro de 1 ç,20. ~ Souz .• -;, ·Cr;.:;trc• , 

--P1·ad:o: Lopes. · - · Dionysio Dentes .-Bento Jlirarida. - A bel 
éhe1'rno.nt. ·. · \ 

1,u~t-if icativa · . 
.. .,. 

'·!· :~ 

· A Escofa l?raÜca :rJe co·mmercio do ·Pará, mantida á e.i
penryas da Aasodação Çommercfa.1 dãquela p!.1{ia, (!c~de 1899, 
(·onta. 2i annoc;;. de excellentes ~e.~· v: !; c.. c:, a::haurfo....,:-:e, . a~tu~l
men.te; ·em eoEdições excepcionaes; 1fo.is ak:n ua sua M1Üit~, 
installáç!:Li;:., dl~i-õr ainda, para mim~ . ei4fici~ílci3 cio seu curso 
:pr~tico,. 11u i:..:C t.:elar dvluseu Co-mm~·J.·•.· ;_ i.l 11.o. P:.irál'. onde a. 

J;. · ii-'1~r~a e a :technologfa serão p'?oveit0""am·:m:~ praticatlas e 
· .ensinadas. · · · . .. . .. ' ' . 

. .A 22 d,e ·· maio foi alli: inaugura.do o ensino <l.e assumJ>-tos 
~grl~qlás;, indtistriaes, de hygiene, d~ .. geqgraphia e -cult:ura 
phy~i.c.a, por i:;neio, do· ci,nema,.tographof"" · -· . · 
. : E', f}Q,i._s, . da mais eI.emenfar justiÇa. q~·e o Co.ngr.esso· ·Na
qional estenda aos 'éiiplQ.i:iJ.as . ·'~mittidos p-ela mais v.et~sta, tal~ 
veZ:, E_soola ?ratica_ d.e Commer.cio. 4o. paizj e c_uja matcfoula 
as~endeu no presente amw a. -38~ ?:l:.:tmnos, em cujo_ T;lúmero. 
h~ · 50: pertencen~es ao .séxo. _fem1mn.E!,. as ID.~smas . van.tagen.s 
e regalras. conferidas. pefas, ci:tadas leis . aos qa :Aca.dem~a do: 
Gommercio do. Rio de Janeli'.o .. e da Esoola P-ratiCà. do. Commer-:-
ciO de· S . PaulO . · · _ . _ :~ ~ ·· · · 

· O seu corpo docente é constituido.- pelos ·mais reputados · 
e~~ç_i.ª-li~tas nas m~t~rias . que alli . se professam; tendo, até, 
alguns àeUes; obras dldac.tlcas; e$Cr1ptas ·sobre. · os. ·cursos. que 
regem. . - ~ · 

As disposicõés: a. ~~- ~~- .réterem. .o~ d~eretos . ~itados, são 
a::; seguintes : . · · ' · · · -

..... 
Decl'eto n. 1.339,--de ·~ -Oe janeiro di} .1905_: 

. ~t. L~ A Aca4en?,i.a de . 'comniercio. dq Rio de Janeiro, 
fundada em 1~02, destinad:a. á :-edl).caç~o suI>.érior do eom,:i;ner- · 
cio~ ·· é declarada instituicãO' ct·e utilidade . pública, sendo reco
nhecidos como de caracter of~foial. o.s diplomas por ella con-
r~~i~qs . . . · · .. . .. · ·· · ~ . ' . . . _ 
. § 6.º Os· diplomas conferidos 'pela Academia de Commer-
oio. ~<i cons~i:~ue~. P?~Yileg,iç, m8i5_;. iin!JOrta.m~ a _.· -presl}.mP..cãP 
Je8'3:1 d;e:, ·h~lnlü:a<;ao · pa;ca .~:,. fun.Qco.es . a que . eU.es- s.e r:eífarem, . 
disfHmsand,o OS ltabi lit<;idos_ ·de qu.tr,as· "pro~as. e. (j,f! cO'fic.u:r.~OS. 

·- §-. ~/ ·A Acaqemi.a 4e . Cqn;i,m~r~io fica .:oondo. conSiderada 
c01po ~· 0rg~o . de._ consulta: d·o Governo. em. assan;tp_tos -.-g.üe m
tcr.ess.P.m.. Q: ç.cmmercio. e· a industria. ·.· ' · · > · · 
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Decreto· n. 9. 264, de .. -28 de dezembro de 19-H : 
.. ' • ' + ..... • 

_ Art. 2.''. pa:i-agraphC>• unico. Para taes cargos (c.órreto
res1, ·como tamhem para o. ·de prepósto, terão pref erenéiá os 
a:umnos diplomados da Academia de Comrnercio- do Rio de 
Janeiro, reconhecida offíéialmente pela· lei n . . .t-.339, ·de · 9 de 
janeire de 1905,. ficando'!- os mesmos disp-ensados do requisito L 

a q:ue se re1·ere o arL ,.3'>, n .. ·5. ~ .... 

REQUERIMENTO DE URGENCIA 

Requeiro urgencia para immediato debate e votação do 
projecto n. 361 A. de 1920. 

Sala das sessões, 4 de outubro .de 1920:· ·_ Carlos- de 
Campos. 

N. 1 
Approyado. 

~ 

O Sr. Maliricio de :Lacerda. (pela ordem) requer .a -veri-
ficação da votação. . -· ' ', ~ - · · · · _. 

, ~ · Procedendo..:se á verificação da votaç·ão1 recoiihece-se te
re~ v_otado -a favor 109 Srs. Deputados e contra 4; total;· H3., 

· .. ·~'· o. Sr. · ..Pr~sidente -. ·d requ.eriinento-d~ ..uigeneia · 1 õi ap-
provado . .. ' . . . - . · · . · ·, 

O Sr. Pr-esid.en~e -- -Em conS~quérÍcià. do voto da -_Camara 
vou sutm_etter á discussão e ··votação o proj.ecto n. 3.61 Â, de 
1920. . '- : ... 

O.projecto é seguinte.: · 

N. ·361. A - ±920 ·. · 

Autoriza< a ·emissão de pa.p~i~moeda, nas, bases· quf] estabel~ce; 
. com parecer d;<i ,Oommissão de· · Finanças, - conffe'a:rio ás 

P.mendas em 2º discussão. · ... , -. ··. .. ··· - ·"': · ... " . . . . -~ ' . . . .. . 
. ...... ·~-~ -~ ~- -. ' . - . 

:Env1ado á C0piroi~são·d~:~Finanças o·praj:e~t~ :µ.· 3(1~,~;deste 
anno, afim de" que· ella opinasse ,sgbre as' e:inendas ào' mesmo 
a-presentadas, durante ·.a -su~-· s~"1l!lda d.isc~são;, .. mas· i>e~e·~ 
rida, depois · a retirada global de .ta:es emendas;'com··ô·proteàto 
da sua, reapresentação,"" em:··:terceira discus·são; sob o- funda:... 
niento·· de:' àpressar. a marcha··,, legislativa•, do.~: .ingeB.tBS' ass\.U::Ilpfu 
é .~m preJuizo de' ulterior e. complet~ e·sttiâÔ~:.)lii,6° péde à ca:m.:.. 
missão,.;•,nessas Bondições, ·. aconselhag ... ·a 'aeceitàção · :da.s_. ref erj;::.. ·· 
das .. e.meftqas" 1!1;. 'assím,·:~devo lve, com ·en~~s:.'' <i ·pooj ecfo·',a;o.~·pre~ 
narjo:>qQs.· debates, -r.eser-va:nqo--se<· cp.ze~,;·:qem~tiv~~pt~;, ~-" 

_ só sob~.e as ditas emendas, ·se vier.é~-- a:··sef de: nov9 one:r:e~t-i 

·. 

4 - ·- -:: 
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das, como ~obre · qu aesquer outras, e> · ainda, trazer á Cama~a 
as que .já se acha~m em estudo, no seio. da Commissão e ma1s 
·as. que o .melhor encaminhamentQ do caso possa determinar._. 

Sala das c·om.missões, 4· de outubro de 192Q. -· Ca:rlos. de 
Campos, Presideri.te: e ·Relator. - . Pach~co Merid,es_. · - · Octa
vio Manuabeil'a. - · Carlos .Maximiliano. ·· - ·- Octavio Rocha.' 
·samP,aio Corrêa ~- - Ramiro Brada. - Souza Castro. -·- . Cin-
cinatô Brfl.(Ja. ·- ·Celso Jiayma. . ·· 

PROJECTO N. 361, DE 1.920 

O _ CQngresso Nacional resolve: 

Art. i." Fica o Ppder Executivo autorizado.: . . , 
a) -. a e~ni ttir notas do . Thesouro .. até ires · vezes o · valor~ 

ao cambio·~·ae 27 dinheiros · por mil réis, del ouro amoedado ~ 
em barra .que possuir ·e · for ' adquirfüdo, com exclusão· do que..

. já Viver· tido · semelp.ant~ . ~applfcacão: em. virtude ·· dos · de~r.~.tos 
ns. 12 . ~63, de .10 .. oe abril, e 3.5'46, de 2 .çle outubro~ arilbos 
de 191.8; -_ .. . · · · 

b) . a· emit.t.ir, na .. mesma proporção e . ao mesmo . cainbio 
sobre o·:oúro depositado no estrangeiro á conta do '!".besouro: ~ 

e) · .a emittir, na· mesl}ia . proporção e <ao mesmo .·cambio. 
sobre_ o valor r1ominàl .de tituloHuro da divida .externa da 
Naç.~o, .que possuir 'e for adquifiindo, e, bem .assim, sobre ti:.. 
tulos-ouro .da divida· publ_foa da Inglaterra, França, · Estados 
Unidos da .America . do ;Norte . e Italia, que possuir e . for . ad
quirindo, . por conta . prbpri.a: ou lhe .forem dados em garantia 
de pagamentos que realizar por ·conta dos -governos das. r~ 
:feridas nações. · · · . · . . ' . · . , . : .. . 

· ·§ i. º Si essa garantia cessar pela solução . da opéi;ação,: e. . 
· importanci~ dah.i resulfante, _que .será em especie, ficará in-
corporada. ao fondo ·de,. ganantia e.orno lastro da emissão feita . 
.. · § . 2 .. 0 :·na impo?tanc.ia . dos. juros-ouro que · vencerem ' o~ . 

títulos-ôurq a que ·se . refere a Jettra e, ,1/3 .será 1ncorporadr 
ao. fundo : de ,.garantia, 11$ a:pplicadó :á incineração, dee. papel-

· moeda ,e 1/3 á compra .de. :titulos-:-ouró· .. da divida publica .. 
, · .§ 3.;º Sempre· que · ·forem feitos saques contra os fundos 

constantes da . Iettra b-; serão · .inciner~das notas no . triplo do 
valor · correspon(lente ao sàque. . . . 

-. .§· 4 ."º . ·Da importancia .. do saldo ·que annualmente. se· v~ 
. . ri:r.fo_ai; . ~~ · a~recad.açãq qos: :irilp_ostos. eni ·ouro, -- dedu~idà.: ,·a . 
_quantia, precisa . para·.resg11te -das notas. da ~Caixa de Conver
são .. e., .. para .. uniformização , das _emissões . :sabre · fastro.;.:ouro . na 

.,_proporc;ão .. · ora :estabelecida; . -. .. · 1/3 será tambem incorpor.àdo 
a9 ~ fu1~do .:de. g-ru;-antia, i/3 jlp.Plicado á · incineração·· d'o papel- . 
moeda e .1/3 á compra ~~, tttulos-ouro da qivida pubii~a. · . 

. .~ . ·. . . -
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-. 

· . § 5. º Toda e - qtialquer renda-ouro extra: orç;~entaria, 
<;(ue for arrecadada será. 'incorporada ··ao fundo de garantia. 

§ ·ti.º Desde·. que 'o · papel-moeda circulante corresponda 
ao triplo ·do Eeu lastro metallic_o, as · quotas que são destin~
das á sua incineraçã~ -. '§§ 2º ~ .4º -. serão applicadas, como 
reforço, ao ;mesmo lastro . . · · . . 

A.rt . . 2 .º O ouro. amoedado ·OU em barra, ·existente ·no 
paiz, que_ servir · de lastro .á emissão de notàs do Thesóuro, 
não · poderá· ter .outra applicaçã·o,- sob pena de responsabili

.· ãade do 'P.r-esidente da -RepuMica e Ministro da Fazenda que ·a 
determinarem e sob pena de d~lllissão e_ processo · criminal do 
íuncionario ou funceionarfos- qtie a executanem. 8 .. . 

.Art . 3. º Serão conversíveis em especie as notas do The
~ouro, qúando o . ;fuµdo de garantias· · corresponder á te·rca 
P.arte da . emissão · .~irculante; ou. antes, si assim o · de.terminar 
.o. Governo ~ - . . . - . . . .. · . . . . 
. . Art. 4.0 :Podera o Governo applfoar ã cunhagem de moe
das ·de quinhentos, . mil e dous mil .réis a p~_ata ·que .Possuir e 
for adquil'.indo, sendo o s·erviço feito· n~ Casa·. da Moeda. . 

§· 1.: . ~ · A· despeza com -~foquisiç~o . de prata . para -esse fim 
será es'ci"ipturada sob o . titulo· <Conversão .. de especie>. 

· ·§ 2 ;·0 A moeda subs~diaria que for cunhada só será posta 
en:i eírculação, depois que tiver sido incineráda 'igual quantia 
em papeJ..:..moeda~ - · · . .. · 
· ÃrL 5:." Poderá o Governo, com os recursos advindós da· 
'ptesente lei, autorizar emprestimos ·até a quantia de cincoe~ta. 

· mil . contç.=:i de réis, papel, 'para, por interniedio do Banco .do 
· Brasil, aeüdir: ás·: neeessidàde.s do commercio, por mótivo de 
crise -excepcional. · . · · · " . . " · : · 

Sala :das Commissõe~, : .3 de :seteinbro de- 1920 . . -· · cti:rlos 
de Campos, Presid:ente . e ~ Relat-Or:" ·- Cincinato . Braua: - · 
Balth_azar Pereira. · - Pacheco }rlendes . .. -. - · Sámpaio. Corrêa • . 

. . J_osiri.o. de Araujo. ~ Ramiro Brag_a; •-· Souza Cabral. - . 
· .Octai•.io Jlangabeira. · ...:::_. Octavio ·'Rocha .. · ...:_ Oscar Soares. - , 

CeMv Ba,yrna. . ·: ",, . · · · · 

. ·~· . . .; EMENDAS- Á QUE SE ·REFERE O .Í>AREC~R SuPRA . . .- .... . . . .. 
~ •, . . 

- ~ · - . 

-~ · 

:_ ' - . 
· . ·· .. • ' · ... .. ... 

. r .· • ... ~ 

. .. ~' . : i.~ · ,-· Ao art. . .l", 1ettrâ ü,·· :acc~escêrit~se: , ~té o m'~ · 
.:rimo de 250.0.Q0 ~000$0(}()/;>- ~" -'. ' : '· ; :·--. : . · : · .· . 
. .-' :; 2 ~··· · .;...:.: :.Ao, :ixiesn;w :.ártlg~, :Jettr~ e : · supprimam-se :.~s · pa,.:.. . 

-'"la'Vras _; :· ~e .béin assiiíli s.obre titulos ouro_: da diviçla: pubhca : da· 
Inglaterra; , França, Estaqos '_ ll,niqos_ da. ~erica .(lo No.rte .. e 

.. ~ Itali~, . etc·.~· · · -· · ·· · · ·· ·· 
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. ·. ;3. ª ·-· ~~rts.~ .. 3º e· ~º . ..:.... .. Supp.rlmanj,...~e ~ 
4. a - fi;o 'art. 5°._: em yez de «'5.0. 000», diga~se d50 mil 

icontos de. ré1.S:!> . . · . . . . 
. . . . 5 .. Q 7. FiedU~111...:.se ,as iettras · ~.-· b., e e, de modo que o totai 
d~ .em1ssao .prev1.sta . _por todas e}las, . não exceda ·.de réi3 
250. 000·; 000$.000. . " . . ", -. . . 

6. ª .·-. Art . · 'tnovo) : «Creado o Banco de ·Eniissã.O e .re
descop.te)s, . ô G·overno transJerfrá para · elle :á .'càrtefra dos em:-- . 
Pre.stunos até !50'; 000: 000$, autoriz.ados :P:ela presente lefi> ~ · . .. ,.. . .. . . . 

·.· ~ 
·~~ . J us.tifÍc!lção ' 

..... 
'i , . 

, ·· ' ·.A· Jo:Q.ga· deme+a em ·organizar o apparelho destinado , a 
estabelecer ·. a elasticidade _da circulação· ·no :Brasil .produz'iú 
o desastre da safra de gado, no Sul; -a baixà vi01enm~.do preoo 
qq tafé, ' p.el~ fr.aqueza qos :·Pr.odue.tores . desar.mado~ .para a 

. luta_ C9I1.tr4 os· especuladores; o· p.~.mco entre os't.'.vendedores ·da 
iborra.cba; emf~. · -lancou . ft>rm~davel ameaça de . crise ·.para 
topa ~ "producçãó nac'ionaL ·- - · · · .... , · · ' -

• : • •• •• " , · :• ' •• • ' M ' • • • 

·Em tal conjuntura rest~va aos. resporis.aveis Ííefa delonga . 
a :~edida usada ~o Brasil pp.r todo.~ os goyernos . inimigos do· 

. papel-m~da . e;" 1rr.eso1.utos ,na :adopçã:D-. de uma · providencia' 
. adequada: ao ·éncª'minJ:(am·imto da soluç~o definitiva; ~~stava . 

emiWir papel~mo.eda. ·. :." · · ·. ' · , : . . : -. .. . · · . ·,. 
. . ' Não· ha disfarce· possiyel. Tç)<l~ .mqeda :.fidgcfaria· é g·a
ran~iP.a: , .. pelo o-uro ~xis~ent~. '!!º. Th~sour'.P:/. p'elo patri.monío 
nacional ·presente, pelas poss1b1hda~es-- de 1"1queza. ·fu,tura de 
um paiz . n9vo. O ·que ca~acteríza o curso · força3o, não . é a 
aµsencia Ae: garantias; e, ·sim,· a ~alt8:· . d~. resgate á vista, da: 
troca do:.p_apel por ou,ro, ao ~amb10· prefixado e quando con-
vier ao .. portador. · · · · · · · · · · . , .,. ~ . 

· ~eda; portanto, expticavel pelo menos, : siI.1~0 justificav~l 
até uma emissão res.tricta, · d·e 25ff. 00(} contos; . ·q~stinados 
150.000 a amparar a. producção nacional; e .o GO'verno tran- -
quilizarfa -o pa.iz ap.ressando· a creação . .. ~ban_c_o de .. emissão e · 

. redescontti~, · P.ar~ .o q~l trimsferi:i;ia a ' ·~~·:::;{ ..... f:.:;jm. empres-
timos até. 1.50. 000 c.ontos. · ;, .. · · · · · ... . ' 

. Um diré~tor de finança~ -é corpo~ 11in marecqal .em bata
.lha: conta muito ~com o factor - . tempo; sabe que- a demora 
em providericiar póde 1órnar irreparavel uni desastre, .trans-· 
formar em derrota a .mais .. pr.:omissora victoria. ,Um governo 
. impõe-se á co?fian~~, g~ral p·e,1a, ·. opor);unidade da.s decisões e 
firmeza de orientacao f mance1ra. ·Pois bem, durante ... i.4 me~ .. 
zes responderam ao clamor · collectivo acenando com o estudo . 
de um ;ipparelho 'adaptado· por .to1ios os · paiies · cu1tos, . dest·f-. 
nadfr ·a erear a elasticjdade.· da · circulação .. e · preparar º" ' d~s..,., .. 
apparécimentó· .gr.adual do curs<:> .· f'orcado .. pro . dia,, br~sc~.:. 
mente, sem mensagem do Ex~cl}tivo,. cae no ·se10. d~ ·Comm1ssa,o 

" . -
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·,· - . 

de Ffoancas ê foga depois no plenario -da Camara dos Depu
tados, · um projecto governamental de emissão il;limitaóla e 
permanent'e, pelo proprío ThesoUÍ'o. ·Quando_ todo· muntlo -e~ 
.perava o -proximo . advento do,,; system~_ europeu, sobretudo 

- francez. inglez ou allemíio, ha·.o returno ao_ processo parª°"'Uay 
ou asiatico, de e·missão peló erario nacional! Durante· 1-.f~ me-.·. 
zes naveg-aram~ para o Norte; de·_ repente voltam a p~ôa para 
o Sul. Vale Il1ais do que o . dinhe'1ro, é um factor inestimà'\f~l 
em finanças ::_. a confiança. Não póde esta per_sistir quanac. 
se n9ta co'usa peor. do que uma orientaç.ão errada, ~ a inse.:.. 
guridade na orienta{}ão. . · , -.· _. · -

O projecto , ainda. fere · os nossos melindres, -mandando 
comprar Pê1Pel estra_ngeiro para valorizar o papel brasileiro~ 
ídéa que não tem prec~dentes na historia financeira de pow· 

·nenhum. Titulo ouro de !iaiz de onde o metal precioso não· 
póde ser _exportado, não passa :;.'de clisfaroado. titulo, ·papel pa.--
gav:-el erri pael~mõe<:Ia. · · _ _ . . 

Entre as proprías nações que~ odoptaram a circulacão me
talfi-ca, os titulçi~, embora. ;resgatáveis ;e:Xclusiv'amen~ em 

-ouro, são caucionados par·a haver pap_el..,..moeda. com pequ-eno 
desconto. Os._ Estados Unidos ob&.ervam m3.iQ'.i' 'rigor: en

--tregani 90 % do valor dó§ docume'f!tos ou apolfoes_ do_ pro
prio. :J'hesouro aos· bancos particµlares descontadore.s . .O pro"'" 
jecto ·brasileiro viola todas· essas regras, despreza ·todos os 

. -pr·ecedenl~s; em:itte; não ao pár, siquer; e~ sim, na proporção 
·· de tresentos por ~c-~µto do valor dós titulas ~ardados. para. o 

lastrQ do 'pa-pel do· erario. _ _ · . . · . 
. · -Tarilbem a emissão illiinitâda· é innovação ·verdadeir.a
·mente audaciosa e original; n:·enhum governo a teve até hoje: 
-Só por si _occ_asionar.ia a ruina do nosso credito.· . _ · · 

Emfim, a crise _da. producoão é a· causa apparente .do pla
nejado retrocesso ao . sysfeiíla chinez; . entretanto. apen_as 
50.0C>O contos se destinam .a lavôura, e o resto,. sem bmite: 
caberá ·ao Executivo, para- gastar não -·se sabe- co.mo, porqu.e o 
projecto o não· declara·. . , . · · _ 

· · O melhor ·amigo de um: Presidente _patriota e- culto· é 
aguelle que o serv~ · bem,. com franqueza . ~ .Ie.aldade> · iirrpe.
dmdo-o de· errar . em vez de saborear em sllenc10 as seus de

. - sastrés; sobretudo em assumpto em que ·o .émerito jurisem;1"'." 
sulto nunca se especialisou. A _Gamara :{ransforme o proje~to 

· em medida de, occasüio; deixando .à porta aberta .. para b fu-. 
turo, para o saneª'me_nto da ·moedà· á modernà,· pata o ·banco . 
dê emissão e· redescontas. · · · · 

.,.r" . _ 

ximi~~~o ~as sessões:· 10 de -~.etembro cie 1920; ----:~Í~s M~. 
. ="' . - ·~ .. ~~:~;_;,_ . ~ 

N·: 2 -
. Accrescente-se :· 

, 
· ·l ~~~rt.: Os bancos qúé.funccionan;t no paiz .com capitaes 

~stranç~iro~ ·e séde· no exterior, üevérão. :realizàr o _cap!tal 

... 
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correspondente a 3-0 o/o. dos depositos recebidos nas . suas . cai
xas,' ficando ainda óbrigados a recolher ao Thesouró ·Nacional 
fjO % em ouro. dos :capitaes assim realizados, percebend,o juros 
de .,:3 %;· ouro.» 

Sala das sessões, 1.Q de setembro <!e .1920. .--:- C?s.ta Rego. 

N. 3 

~ccrescente-se: · 
· . Ar't.· t º, Jettra d )' a permittir a caucão, de títulos da di-· 

vida · p·ublica interna at~ ~ somma de cem mil conto~ de réis, 
tomando como valor ce cada titulo maximo 85 ·% de seu valor 
nonµIial~ · 

.·· Os ·títulos durante o tempo~ em que estiverem :cauci~na
dos · nãb vencerão juros · para os seus . propríetarios, ficando o 
Governo obri_gado- a inci~er~r em. cada semestre . ve~cido o 
:valor destes Juros. . . · · · · 
. o prazo de cada caução não será inferior a quatro.· me- . 

z·es :nem superior a doze. · · · . · ·· 
Si rio fim de . um anno de· caucionamento o possuidor dos 

titulos c.aucionados não os vier resgatar,' elles ffoarão ].)erten::
eentes em plena propriedade ao Governo que os . ~onservará 
a~é que _pela· incínera~,ão .<!os juros · que vencem .possanf con
tribuir ao resgate da somma emittida, ·e @ando isto acónteÇa 
terão · ÓS mesmos títulos bai......;;:a no registro dos titulos da di'-

. :vida· ·publica e serão por sua vez incinerados .. · · · 
.. ó _.juro .do emprestimo~~ ·pela caução será de 3 ·.% . ao· an~o 

não·. se .entrando em consideração com o juro do titulo que 
. nada ·p.a$sa a veneGr p·ara o seu proprietario mas. para o Go
·verno. e · exelusivamente pàra o fim de resgate c!a emissão. . 

·º· dinheiro emittido correspondênte a ' eada. cauÇ,ão ' será 
. immediatamentc . incinerado; quando a ea.ução for ·retirada ~ 
·· Os valores maximo e mínimo de cada caução serão re..:.. 
· .d'Ílzidos · respectivamente de mit contos· de. emissão para o 
maxiri:lo e de dez contos para · o, minimo. ·. · · 

. O juro de 3 o/o para o caucioiiamento dos titulos .será 
pagó . adeantadamente · e ·não será .. restituído mesmo . quando · o 
,levántam~ntó -da caucão se. .. effectue' antes do p~aw .marcado. 
· 'Na.;gaesma occasião o caucionador assignará um termo. de 
·desisten'fü.a: ·a favor do .Governo · dos juros ,dos seus· titulas 
pelo pr~o-' <!a caução. . . . . · · ·. . . · : · 

As ·operaçõ.es ela caução pagarão os sellos d.a tabeIJa·· em 
vigor. · · 

Camara dos Deputados - Sala. das . sessões, em . de 
.setembro de i 920. - Arma'fl!.lo Bur~maqtti. ·· · 
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N. 4 
~'\.ccrescente-se,: · ' -

. Art. 6. º o Congresso annualmerite, na lei de orçamento 
limitará o ·quantum da emissão, tendo em consideração a .si
tuação geral das finanças publicas, a ta."<Ca cambial e o · esfado r; 
.dos func~os . de garantia e resgate. 

§ 1. º No fim de cada exercicio financeiro o Governo fará. 
. incinerar todo o valor do ·fundo C.e l'esgate. 

. § 2. º Para o a'ctual exercicio e· para o -de .192i o limite 
· da emissão rias· bases do art. 1 º, lettras a, b e e, será de 250 
mil contos de réis. : ::. · . 

Ca:rpara dos Deputados - Sala .. das sessões,· em · ~e 
setembro de 1920. - Arm~nd'o Bu:rlamaqui. 

.. 
. N. ·5 

Art. 1 º, -Iettra e ·_ Accrescente~se depois de italia, Bel:-
gica.. ' 

·. CaÍnara dos Deputados -. Sala das sessões, .em .de 
setembro de 1920. -- . Armando 'Bw·lamaqui . 

. N. 6 

- AIJ. 6° - Em vez de . até a qu;mtia. de 50.000 contos de 
réis, papel, para_; por intermectio· do Banco- do Brasil, diga-se: 
15·0. 000 ·contos de réis, papel, para, por inter.medio do Banco 
do Brasil ou dos Estados, mediante garantias examinadas e 
acceitas pelo Governo Federal auxiliarem a producção na- ,. 
cional. ,,. 

· -• Camara dos Deputados - Sala das sessões, ·em de 
:setembro de 1920. - Armando B1trlamaqui. 

N. 7 

Aeerescente-se onde convier : 

. Art. ·Da somma desÜnáda a promover e amparar a pro
duccão nacio-naI; o Governo destacará vinte · mil contos para 
'operar direciamente .. sobre· borracha;· comprando esse pi;:oducto 
nos Estados do Pará, Amazonas, Matto· Grosso e no Territorio 
do Acre. · · " . . . . . -

· § · A · operação será . dirigida' por uma commissão com-
. posta ·de um representante ·feC.eral, um de cada Estado in
teress,ado! q director <!a agencia do Banco do Brasil .. 
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. -
• § _ A borracha comprada será sem ·demora vendida e. 

~xportada e a somma apurada em ouro depositada em mãcis 
dos ageIJtes banc;arios co Gove'rno nas praças respectivas. 

§ ,-. .A,s operações pe venda- poderão ser _ retardadas,. .. se 
assim .for conveniente, '.1 juizo da commissão de compra: · 

~ - Sala das sessões; 10 de se.tembro de i920 .. -- Souza Castro. 
- Bento ·Miranda. -· Ephigenio de Salles. - Dionysio Ben~ 
tes. --- Pra.do Lopes. -- Antonio Nogueira. ·- Dorval Porto. 
~- A bel Chermorit, ....::_ Pereirci_ 1/eiie _,. - Severiilno Marques. 

N. S ' 

.;. ~ubstitll}i-Sé peio seguinti:Ú -
!rL 1. 0 ' :F!ca o Governo· autorizado a emittir J.)apei"" 

Y1jedat : · 

.. lº; ~pata adquirir por <" :npra -todo -o ouro e toda a ·prata 
. d~ producção ..... n:;i.cional e lodo o ouro amo.edado Racional ou . 
: estranze1ro crúe. receber em pagamento de _impostos, . sc::do 

_ levado ao· funGlo de gatàn.tia de papel-moeda; 
.2°; náI'a comprar no Brasil .productos nacionaes em tjr

tüde de convenios ,commerciaes com paizes ·estrangeiros, sen- · 
do u éredito correspondente em ouro aberto ao . Thesouro Na
cional levado ào fundo de garantia de papel-moeda; ., . - . . . 
.. · · 3º, para adquirir, ·directamente . ou po"i:· . intermedio do. 

J3anyo do .Brasil, todas as Iettras de;..çambio em .moeda estran
geita · ouro, dísponiveis nas praças nacionaes, desde· que a 
t-axá. cambial á vista. tenha attingido a 12 . d., ouro, por mil -
réis ou seja· qe 4$120" <r valor do dollar, podendo, quando nc-

. cessa!'io · ~ a cambio inferior· _mqnella taxa sacar sobre esses 
fundos que• deverão ser depositaQ.os .nos agentes financci;ros. 
do Thesouro em Londres ou em. bancos correspondentes do 
Banco do Btasil, inc_íncrando o 'papel-moeda proveniente da 
vend.a desqes saques; . . . / , 

' 4º, até 100, 000 :000$ para substituição de tittilos· ordi
narios ·õu. d~ natureza especial, cuja emissão foi . autori~ada 

· pelo art . 58 .. da lei n. 3.979, de·31 de dezembro de ·1919; 
-- \ .. 

5°, -até 150. 000: 000$ para dofendf"lr a producção nacional 
pelo modo mais conveniente, com ~s garantias e fiscalização 
nec-essaPias entrando para tal fim. em accôrdo com os Gover
nos dos Estados, sendo a liquidação das operações, resgatada 
son'.l,ma eqliivalente de notas. emittidas; · . . . 

_ · 6;" até -100 : 000 : 000$ para emprestar ao Banco do Brasil 
· a juros di;3 3 º!º ao anno, afim de desenvolver suas op,erações 

de descoD:to. e redesconto e de caução ·de ~polices f edera.es e · . 
de a.polices :. municipaes do einprestimo autorizado pelq çle
creto n. · 2 . -~23, de 23 de agosto dP. .1. ~20. sendo os ·juros leva,:.. 

--.. Ços .~o fY,:ildo de res~atQ ·ç_o papel-moeda. · · · 
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. Paragrapho unico. O pagamento dos impo$tos em. ourQ .. , 
poderá. sempre· ser feito em mocda-{luro nacio:ral ou em·· 
moedas-ouro· estrangeiras, pelos Yalores · correspondentes ao 
par de 27 d., ouro, por mil réis ou de 1 $831 ó.- valor do 
dollar. . 

Ao ·art. 3": 
Supprima-se. 
Ao art .. 5º: 
Supprima-se .... 
Accrescente-se os seguintes artigos additivos : 
Art. E'- l'iv:re a exportação dé todos os productos na-

cionaes, excepfo o ouro. -, · · 
· Art. Nâs operações a termo sobre meroadorias é ob-ri-

gatoria: 
a) a Mllocação- no· Banco do )3rasi1 ou em suas agencias 

das . importancias dos depositos e margens que serão e:x:clu
sivamente ·em numeraria e que não vencerão juros, coni a 
respectiva indieação nbminativu das operações realizadas; 

b) a entrega de ·mercadorias desde que seja. reclamada 
pelo. cçmprador, não sendo iíêsta hYJ)othese permittídf'ali-
quidação por diff erença. , , . -· . ' 

Rio de .Janeiro, 10 do setemb,ro de 1920. - Paulo de 
F1·ontin ~ · - ' 

N. 9. 

· Art .. , O Governo · Brâsileiro, na qualidade de maior 
. accionista do Banco· -ao Brasil, promoverá a· elevação do · seu 
capital a 120. ooo :000$000. - . ,. 

§ Para as· entradas deste augmento ;ie capital serão 
acceitas: , · 

a) notas do .Thesouro Nacional; 
. b) titulas da divida publica interna ao typo · entre· 85 e. 

95, conforme· as condicções do ·mercado e .á juizo das directo
rias do Banco e da Caixa de Conversão; 

e) ·titufos da divida externa· ao par, calculado o seu valor 
em papel á taxa de .12 d.; ., -· 

. , § A . Caixa de Conversãó fornecerá ao Banco notas do 
Thesouro em troca· destes titulos ,ao tjpo e tax.a acima men:..:: 
c-ionados, guardando-os nos seus cofres; · . 

Art. · O Governo ·Brasileiro promover·a . tambem a 
c.reac'ão no Banco do Brasil da carteira de redesconto. 

. §, Fica ·o Governo autorizado, em càso de crise. agu-
díSsima, 3:·.ir. em s·occorro do Banco d.o Brasil, emittindo sobre 
~s cambiàés de exnorta~~() P. ri~ 9J,n'M'rI'YlfC' rfo. rnol"t> .. rll"\.,.,in<-. rfo 
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. sua carteira .de redesconto,· guaràando os respectivos titulos 
· nos cofres da Caixa de Conversão. · · 

,.,, Art. Em em(3rgencia opJlortuna; a commissão especial 
irá lançando lentamente no mercado os titules· de divida en
th esourados e' retirando o montante da ' sua venda da circula
ção. Do mesmo .. modo procederá, em relação · ás cambiaes e 
warmrtts nas .datas de vencimento. · · · · . 

AI'.t. A Caixa ele. Conversão, a juÍzo do Gov'1-no, . po-
derá tambem fazer operacões directas. emit.tindo ·sobre mer
cadorias . exportaveis, não - 'sujeitas á det,.rioracão é conser

. vadas sob· a sua fiscalização em armazens adequadós e 'por 
prazo não sliperiOr a seis 1fiezes. · 

Art .- Revogam-se as disposições em contrario .. 
Sala das sessões, em setembro: de 192Q_. -, Bento Mi~· 

Ta'fl.da. .' 

. N. 10 ! . 

·Art. Fica o Executivo autorizado: 

.. a) a : transferir e depcit'itar nos · co.fres do ((Fédéral R-e-: 
· serve Board~, nos Estados Unidos da Anierica do Norte, todo 

o .oura amoedado ou em barras· existente na Caixa de :Amor
tização e no TheBouro· Nacional, -cujo valor eni 31: de ·agosto· 
<lo corrente armo era de 57. OS4 :687$903, ouro.; · · · 

b) a .levantar um empr.estimo, na mesma Republfoa; na 
impqrtancia 1iquida de $30-;Q.OO. 000, nas melháres .con:
<lições possíveis, offerecendo · como garantia as . c~tradas de 
ferro da União, ainda não oneradas eom hypotheca. . 

. . . . . . .. o . . \ 

§ Do totaí das · somm~s obtidas pelas Iettras ·a· .e .. • b, 
o Executivo transferirá a importancfa de f: 5.000.000, ou 
approximadamenfo ·$20. 000·. 000, e ·a-· depositará a ·70" no Banco 
da ~nglaterra, . e f: · 2. 500. 000, nas mesmas. condições, no 
Banco ô.e França. 

. Art~ Estas duas importancias e mais dez milhões· 
'(.$.10.000.000) deª dollars, depõsitados -ná «Federal: .Reserve· 
Board», em um total a11proximado {le dez m.ilhões !}e libras 
(:L 1'0. 000. 000); constituirão o ~Fundo de Garantia do· Padrão. 
Cambial Ouroi>".. · 

§ • O· restante d::i,s disponibilidades; em um valor -ap-
pro~i~a·d~ de. $21.250.üoq. ~icarão nos Es~~o~ Unidos: á ~~s-. 
pos1cao ·do Governo , bras~le1ro, para acqms1cao do material 
ferro-via:rio, sobresal-entes·, .com,bustivel, . etc. · . · -

§ . . o Governo 'POderá empr~gar, a juizô. e Qriterio. da 
Commissãoc Especial adeaufo ;mencionada, até '60 % das suas:.·· 
í'lisponibilidades em. Nova.. York, :Londres .e ·Paris~·. em tU.úl~s · 
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de · divida american,os: -inglezes e ·francezes, a curte prazo de 
vencjme~to. · . . . ~. . 
. Art. O ~Fundo de· Garantia do Padrão Cambial ÜU!'.O~ 

será empregado na·defesa ·da taxa cambial d,e i2 d. ouro, que 
o Governo brasileiro adoptará, ·quando as circumstancias o 
;permi,ttirem, para a e~tabilização do valor da ncissa moeda 
nas. transaccões inter!lacionaes . · 

: . § A direccão do «Fundo' de Garantia do .Padrão Cambia! 
Ouro:i> e <las operações cambiaes co:qcernentes á def--esa da tax~ 
iixada, constituirá um serviço · especial e completamente in
dependente do Thesouro Federal. 

.. .Art. · Fica creada, para este f.im, uma ·Commissão· Es
:pecial, composta do director da Caixa de Conversão, de um 
director dos Serviços ·de Cambios, de nomeação do Governo; e. 
de . um . ~presentante <las classes conservadoras : commercio, 
industria, agricultura, eleito segundo prõcesso regulamentado 

·pelo Governo; . commi~sã·o esta· presidida nas. suas cl.eliberaç'ões 
semanaes pelo Ministro da Fazenda-. . 

§ A ~omnii~são .. funccionará no edifício da · Caixa. de 
Conversão, que será reaberta, volvendo. ás suas funcções an
te~ióres e ás novas. que lhe advi.rão· dos novos serviços,,tendo 
como. repartições annexas :e informativas a .da Estaitistica 
Commefo~~l e a F~scalizadora dos Cambias. -

Art. ·,O mecanismo. da defesa da .. taxa fixada. -consis-
tirá, :-em ·traços geraes; em occasião de carencia ue ·letras <le 
exportação e tendencía para .baixa · cambial, na venda .. de 
saques,.sobre. o fundo de garantia de 11 •. % ; e· em occasião de 
.abundancia . <le letras e . tende-ilcia para á. alta, na compra de 

· cambiaes de .exportação à 12 % . · . ·. 
. . § · N;o caso de tendencia ipar_a a _ baixa, para auxiliar 
. a defesa, o Thesouro ~ederal- e a Caixa . de Conversão, por 
iritermedió da Del-egacia do Tbesouro eni Londres e de agentefl 
espec~aes em. Nova York · e Paris1 venderão·· saques contra o 
Thesouro e a Caixa .á mesma taxa · de i1 %_.. . · 

. . § . . A . Cacra de Conversão .: exercerá tambem .·ás . funcc.Õe~ 
:normaes, fornecendo notas em· troca. de ouro. amoedado -ou em 
barra á taxa de 12 d. · t-Oµro e de cambiaés de exportação á' 

. taxa de 12 % ouro. · · . · · · . ' 
Art. . Entra. novamente em vigor à lei n. 581, ue 20 

de julho de 1899, que breou os fundos de garantia e de res
gatie do papel-moeda, .. . na <parte ·ap:plicavel · no momentO. 
aot.uàl, e applicado ·--0 seu · producto no· serviço de juros ·· e . 
amortfaação do emprestimo ora autorizado e ·o excedente que 
houyer, ass,im .c.Omo'. to~os ·-0s . lucros de oper.açõ~s : comm·er~ 
ciaes;·: in<lustriaes· ou- baJ?.~arias, sur:preb.endidas pelo . Goverti(), 
ao<reforço ·do «Fundo de~ ·aarantia do Padrão Cambial. Ouro>~ 

··~: ·.; J : - ~ª~ª.o .@esmo, f)pi>fica ta~1)berrí)ut0rizada. a creacão·· 
ao. monopoho_. da. :e:xt_rac.cçio · e:. mampulac.ao d:«s. areias .mona:..._ 
ziticas· -em todo ·o terri torio.;-brasile~ro ~ · · ..... , :, ~ ~· . 
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§ O Governo brasileiro contractará · com quem me~ 
Ihores vantagens offerecer, associando-se a· elle e :;,os Estado3 
interessados,. a montagem de usinàs para o benefidamcnto e. 
extracção dos produetos mais raros e preciosos conlidos nessas 

·areias. . · -
Art. Os dous membros da commissão direetora do· 

«"Fundo de Garantia do Padrão Cambial Ouro», nm de ·-·no
meação do Governo, outro eleito pelas classes . c'onservadoras, 
perceberão vencimentos que lhes permittam dedi~ar-.se ex-
clusivamente- ás suas funcções.· , 

Art. · A· conímissão directo--ra . ficará . autorizada a saldar 
o c'ompromisso de vinte mil contos a descoberto. da Caixa de 
Conversão, já adquirindo directamente as notas, já chamando 
ao troco em geral, á nova taxa. de i2 d. as resta!ltes em cir-
culação. · • · 

Art.' Revogam-se a~ disposi~õés em ·contrario. 
Sala. -das sessões, de .. sete~ro de Í920. Bento de 

Miranda. 

Ao a;t: iº, lettra a~ accresc~nta·-se: <taté o mãximo de 
"5_ü0. 000: 000.$'000~ • 

. , 

Onde· con:vier: 
'_,,,. ' 

() .G·overno applicará os. ~oo .• oo:Q:000$ na· ccmstruccão d~ 
estradas de ferro e destinará ·outros 100..000:000$ ao "ser-
viço· de resgate de apoiices da divida publica. · 

. ' 

O desenvolvimento das estr:adas .ele ferro s.6 póde. trazer 
relevantes .,melhoramentos . para o Brasil e ·consequentemente . 
á fortuna pµblica. Sabido é que· º"~·~esouro Nacional só p6Ç~ 
esperar o seu ·desafogo das diversas causas . que '· concorrem 

·~·para · o. augmento da rE!nda: crescimento da população, des
envolvim-ento. das diversas industrias, circulação · da ~erca
doria, sahida desta para' portos ,estrangeiros e, ao revez, en-
trada: ·d·e outros de producção extranha, etc. .. 

E tu'-fo isso ·só ·se póct·e .conseguir com o desenvolvime!J,to 
bem dirfgido de .uma rêd·e ampla de estradas, que .facmtem a 
troca, pefo. curso rapido da mP.rcadoria; que facilitaria 2.. ·pr.o.~ 
duécão· pela possibilidade, d:a sabida. · , ;"' · 

Quanto. as apolices... , " 
A ·divida da União em a-polices é: de 1.,036 .. 580 :2-00$ ao 

Juro de> 5 . % · e. L 61·7.':QOO$ .;a 3 % . Isto dá um total de 
51 . 909 ;860$ por anna; · sobl!'e' timá importancni qu'e, em. ctr7 
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culaçã.o produziria .muHo ·maior somma de rendimento para. 
os particulares. O paíz sentir-se-hia d·esonerado éessa som-
ma fabulosa lio ,juros, que concorre. para augmentar exc;epcio-
nalmente .o deficit ori::amentario. . · 

.. Prop.0µ10S o resgate de uma parte. _apenas, não SÓ para 
evJ:tar. &. mu11dac;ão do papel moeda no mercado, como porque 
grande numeJ?o d'e :..polices constitue garantia de interesses 
de orphãof e interdictos _ . . . 

- O re:-<'=ate deve ~er grac!Ual, mas incessante, porque além 
do arguido~ traria ainda a vantagem de evjtar que o cofre 
nacional concona para a inercia dP. cidadãos que deviam es
tar agindo. na luta diaria, tendente a fazer produzir, os seus 
<;apilaes em movimento. · · 

Sala das· sessões, 11 de setembro· de 1920. - Albe.,.tino 
D.ru mrnond. 

. N. 12 
Onde convier : 

Art. ':1. º Cem mil contos da presente emissão serão des
tinados aos dnus seguintes fins.: _ 

1 º. _liquidar· as divinas (:ontrahidas peló~ · funccionarios 
. publicos, civis. e . militares, e· diaristas , da União, em 

estabelecimentos bancarias, associações de clâsse ou parti-· 
,culaFes e para pr.gamento das quaes tinham sido f e'itâs con
signações, reemholsandi:>-se Q Thesauro Nacional, das· sommas 
. que houver adeantado, em 60 prestações, que serão · desconta
das nas -folhas de . pagamento, accrescidas dos juros de 5 % 
a:rinuaes sobre o saldo ·ctevedor~ . 

2'>, r,estituir aos interessados ou ao's ,seus he:i;deiros o im
posto de :vencimentos arrecadado cnos exercjcios 'de, 1915 a. 
19~8 . 

. • , Al't. 2. º ~ão serão mais admittidas nó .Thesouro, para 
recebimento de vencimentos,. as- procurações, em causa propria 
e as consign,âçõ~s e~ f ~lha só o serã9 quanâo .se tratar: 

i º, de conjuge, pae, mãe, filho ou irmão; 
2º, · de .instituto de credito garantido .. pelo Go~rerno. desde 

que· não. cobre juro superfor a 12 % ao anno e a amortiza
ção mensal não seja superior a um terço do ven.cimento; 

~º • . de credor . -por ·obrigação -contractual, devidamente 
comprovada, para acquisição oli! construccão .de predio, unica 
~Rothe~e. ~m que .. a,·· c_onsignação poderá comprehender até 
dous teroos do. vencimento mensal; . . ; . · 

· · · 4°. de asso.ei_acão de classe, registrada_ n·a. f6rma da 'lei, 
quando á consiguaçã:O .tiy_er·por. fim: ·. · . ·, · · 

-a) pagamento .. ~e" menS'alidade· oú de. ,alu,gl,lel de casa de 
que seja fiadora a· ::i,sS<>:ci~çã,o;._ .·. .. · , .· . ~ · 

· b ) li'quidação de-· adeantaménto. sobpé" ve.ncime:qto de um 
mez, não p·odendo a· -somma adeantada' exceder de· um terço; 
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e). amortizacão de ~m:tirest.imo contrahido -para funeral e 
. luto, não podendo a parcella descontada exceder de um quinto 

do vencimento mensal. _ · ./ . , 
Art. 3. º O dinheiro recolhido ao Thcsouro Nacional em 

pagamento das,,prestaÇões a que se refere o art. 1º -será men
salmente incinerado, d~pois de descontacto·s os juros, que se
rão no fim de · cada anno, distribuídos pelos Estac!os e pelo 
Distrido Federal, na proporç'ão do numero de habitantes e 
destinados exclusivamente á auxiliar a ins'trucção primaria. 

Art. 4. º Todos os pagamentos effectuados pelo Thesouro 
Nac:onal soffrerão, da data da presente lei em deante, o C.es
conto de 300 réis, a titulo de sello de recibo. O producto desse 
imposto s~rá,- no. fim de cada_ anno, igualmente ·incinerado, até 
completar a somma despendida para attencer ao disposto Ifo 
.n. 2, do art. 1º. .. ,.. 

ragib~~Ia das -~~ssões, 10 de sete~ro ~e 1920. 

Onde conviei' : 
·:\~. f 3 

/ 

Vicente Pi-

Art. O Poder Ex~cutivo resgatará, com a recente emis-
são, as apolices da divida publica federal até agora emittidas, 
obrigando-se, sob pena de respcnsabilidade do Presidente dà 
Republica~ a incinerar annuáJmente a somma correspondente aos 
.:iuMs que tem de pagar, até que haja incinerado a somma ~otal 
emittida para o fim indicado. - r 

Sala das sessões, 10 d; sE:tembro de 1920.-Yicente F .•. dfi_(!. 
Pirogibe. · 

N. 14 
Onde convier : 

Art. E' o Governe· autorizado a fechar as Caixas Liqu1 .. 
dadoras e Registradoras, até quando julgar conveniente,· pi'ó
hibindo as op~raçqE's-a termo sobre o ·café. 

Sala. das sessões, 11 ele setembro·cte 1920 -. . Francisco ;Val.:. 
lallrrres. · · 

N. 15 .-

A(t. L º E' o Pcder Executivo autorizado: 

1 º, .riermankntemente; a intervir n.os mercadds, como com
prador e vendedor,_ como entender, dJrecta ou indirectaménte: 
· a) adquirindo quaesquer-productos naciunaes e depcsitan- -
do-os 'no paiz, vendendo-os~ quando opportuno; .· · _ - · 
. b2 fazendo . emprestirhos -acs productores, ·mediante a ga-

rantia dos proÇlucto.e:, em . deposito, m(3smo nos proprios estabe- · 
lecimentos agricolas e industriaes.i· 
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2•:i, a 01:;-anizar o credito hypothecar.io, agrícola e indus~ 
trial a uma ta."'{a de juros nunca excedePte de 1& ºlº !P.01' con
tracto com o Ba.nco do Brasil e outrcs institutos que jU.lgue 

. idoneos, ou pela fundaçã() de um estabelecimento. official, de 
credito hYDoth ecaI"iO, agrícola e industrial. 

.Art. 2.º Para os objectivos ·constantes ·desta lei. é o Pode::
Executivo 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 operacões de credito in
ternas ou externas, ccnfórme julgar conveniente, attendendo ás 
condições,da· circulação, sitt1ação dos mercados de titulos inter
nos .e externos, até .. um milhão de contos de réis. . .. · 

Art. 3. ºDas o:perações a que é autorizado per esta lei e de 
quaesquer actos~ que com ellas ·se relacionem-independente de 
publicidade prévia, que fica exp1·esamene dispensada, em razão 
da natureza das mesmas, o Poder Executivo dará · contas ac 
Çongresso : · 

a) quB:ndCJ julgar ccnvcniente: iv 

b) obrigatoriamente, em 1IJ,ensagem, antes de deixar o Go
verno,· cada Préside:nte, quanto ás operações e actos que tenha 
praticado. . · , . · 

Art. ~. º Liquidad_as quaesquer operações de que c()gita esta 
lei é o Poder E:x:ecutivo autcí'izado a realizar- n'ovas ·com os re-
cursos nella.consignados e dentro dos seus limites. . . 

Art. 5. º Tcdas as operações praticadas em virtude desta. lei 
terão no Thesouro escrípturação a parte e serãC> levados a depo
sito especial no mesmo. Thesouro os recursos deUa prov~nientes. 

Art. 6. ºOs lucros das operações de que cc:gita esta lei serão 
obrigatoriamernte empregados pelo Poder_ Executivo: 

· a) na comprá para deposito:'no Thesouro de todo o ouro 
proeedeilte das · minas brasileiras. cuja. exportação conti~uará 
prohibida; · · . . . _ 

b) na compra para o mesmo fim de onro amoedado ou em 
barra, de qualquer procedenéia; ·. · . 

· e) na amortização da diVida •'exter,na ou interna, preferidos 
os titulos cu.i~ ·cotação seja ~ais baixa. . . r... • 

· AI't. 7. º Contrp. o deposito das apollces da. d1v1da pubbca 
interna, titulos !}a· divida externa, da União, é a Caixa de Amor
thação. auto:rizad~ ·a emftf:i.r a quantia necessaria para. empres-
timo. aos depositantes. ·. . . . 

· Ar. 8. º-:Para esses . emprestimos tomará por ba.se a. eota~ão 
do dia, com abatimento de 10 "j", não excedendo nunca _o. par. 
· .. Art. 9 ... O prázo destes emprestimos será ·no maxuno de 
um a1:mc·; podençlo ·ser renovado· annualme~te. ; · . · · ·· · 

.- , Art. iO. A taxa de juros será de 5 ºIº, pa~os por semestres 
findos~ · · ·. ·· ·· · · - · · · · 
· .Ã.rt. 11. Resgatado ·ou pago qualquer· emprestimo será in-

. cinerada a importancia respectiva, pena de responsa.bili<jade 
C.- Yol. l:X: .,.~ . , iO 
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-0..os funccionarios encarregados destas operações, que o não 

fiz~r~.. ~-;. Nã.Q pago qualquer destes empresti_mos, e não_ so
. · licitada sua rE-!Orma, · cqnsidera-se que o depositante aban~c~ 

nou á Nação a. pr·opÍ'iedade das apolices depositadas, send9 m-
ciperadas, ·dando-se bai.x:a no livro t-especttv_o~. . 
.· · Art. 13. Para o servü;o .destes empre~timos sera c~eada 

uma se'cc;ão especial na Caixa de Amor:tizaçao com funcc1ona-:
i'iôs da mesma. retirados de . outras secções . . ou do Tbesouro, · 
podendo ser aproveitados addidos de qualquer ministeri-0, a 
juizo do G()vern'o .• 

Art:. 14. Revõgam-.se as disposições em contrario. 
Sala <ias sessões, 10 de setembro de 1920. ·- Frãnéisco 

V aUadaTes... · 
-N. :f.6 

Ao art. i º accrescente-se: 
§ 7.º Para regulariz~ a situação monetaria nàcional at

t.rahindo o ouro em · troca de no.ssos productos. ficam suppri
midas todas as restriccões á livre exportação, mantendo-se 
em suá plenitude a liberdade de commercio. · . · 

. . . .. ' . .· 
. Sal;l das sessões, 10 de setembro de i92Q. - · Andxade 

B·ezerrà: - Estaci'o Cóimbra. ·- . L. Cºrrêà de Brito. •-· · Julio 
de !tlello. -· A. A. Pere"ira ãe Lyra. - . A; Austregesilo • . - · Pe
dro úoTTeia. ·- T-uriano CampeUo. - Gervásio Fioravanti • 
...:.::.. Gomaga 'Ma:ranhão. - Alexandrino .. Rocha . . - ... Ed'uaTdo Ta
và1ies. ·- · · Aristarcho Lopes\ - . Arnàldo Bas(os. - .. João E:ly
sio>-- Balthazar Pereira. · - Ramiro Braga.-.- João Guima
rães. - Lenr;ruber Füho~ .- .Themistocles de A.lm·eida.-. Ve
rissimo de Mello. -· Azevedo Sodré. - .B'l{.arque .de NazaTetk. 
"""'='"" Maria de Pau.la. - Manoel Reis. - Bue'no Brandão . . -. Ri
b.evrp Junqueira. - Francisco Marcondes. - · Raul Alves. -
Eugênio Tourinho. - Leoncio Galrão. - Seabra Filh<>.· -. 
J. -Manflabeira. - Manoel Villaboim. - João· Menezes. -· - R~ 
Á. Sampaio Vidal. - · · 6ctavio Mangabeira. - . Rodrigues. Liina. 
-· Arlindo Leoni. - Alfredoi Ruy. - . Jt{anoel Nobre. - · F~an
cisci> PaolieUo. -· - José Augusto. - ·Valdomiro de Magalhães. 
- . Pàcheco ·Mendes. -::; Pauló de Frontin. - . Frede'riéo Borr
oes. --· Dionysio · Bentes. - Bento Miranda. ·- ·. Souza Castro. 
- ·· 11.PhiJgenio de Salles . . - . MaTinho de Arub'ade. - . . Abel 
lYh.e:rmont. -.. Ildefonso Albano. ·-· Ot.orio de Paiva. ·-. Tho
maz RodriUues. - . Torquato Moreira. -- Luiz · Silve,ira. ___.
J~4 ·Bp,rret(). -. . . . Costa Rego: -. ·:eincinato Braga. Vicen~e Sa-
. bo:ya; -. ... Dp.mingo,s Mascarenhas. -. . Carlos Penafiel. ·-. . Sal-
l.es .'F.ilho. - . ·Macedo. So<ires •. - Manoel Mon.:a.rdim~ -. · ·Prii~ . 
dente de Moraes. - · Beitor de .Souza. - F. Vdladares~ - · Si- · 
meão . Leal.-· Dcadato Maia. - .··· José Maria:-·. Elpillio ite 
M.es_quitn . - · · Pfres Re.bello. N. Cainboim. - Barbosa -Gonçal
'l."es. -· Cunha Lima. ·- F_ Ayres ·da S.ilva. - Tullo Montef.rf) 
Ja:um.e ~ · · 
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SESSAO EM 4 DE ot::TUBRO DE 1920 

N .. 17 

. O Governo concederá á primeira uzina de reíinai;â.o de· · 
borracha seringa que funccionar n_as cidades de .M.anáo::; . ou 
Belém, antes ou depois de entr~r em vigor a presente lei, os 
favor:es constantes da lei n. 2. 543, de 5 de janeiro de 1912 
e ·decreto 9. 521, de 17 de abril de 1912, comprehendidos na 
isenção de direitos, os machinismos que para ellá tenham 
si<lo importados. · ., · · 

. Sala das sessõ:es. 4 "de setembro de 1920. - Soi~:;;a Cas~ 
tro. - Bento ',Miranda • . , · · 

l'l!stificativa 

E' sabido que a maior riqueza, sinão a unica, lips E$ta;.,. 
dos do Amazonas e Pará, assenta na prducção da borracha, 
quando valorizada, a qual. não tendo conveniente expo_rt~cãp, 
accusa sensível diminuicão na receita dos referidos Estados. 
Muito embora, , porém, seja a borracha brasileira lidá como 
a melhor, sua ' prôcura é reduzidíssima pela falta de benefi.:.· 
ciamente, sendo preferida,· por esse· motivo, ·a de 9ritros . 

. paizes que. embora inferior, entra em melhores condiê{ies de 
refinação. · · · . - · : · ' · 

- O Governo Federal já tem despendido sommas: avulta-
. da.S para ·va:lorizacão desse producto; sem prQveito real por. 

não ter cp_idado do · .seu beneficiamento. po~s ·que, até agora, 
nem directamente nem por . meio de iniciativas particulares, 
foram montadas em · quaesquer. dos Estados .acimá alludidos. 
uzinas par,a benefícir a borr:tcha. _ . : · -~. .. · . · ~- : 

, Verdade é q-ue, de aooôrdo com. a lei n. 9. 5~-U .. qe iT <;ie 
abril de 1912, contractou :o Minist~rio da -Agricultura .éom :à 
firma Martinelli, . a. montagem (}e . uma·· uzinã nes:se generq,,: 
conferindo-lhe os favores da lei citada obrigando-a, porén;i, 

--a fazel-a funccionar "dentro ·do prazo ·maximo de 18 rriezes. 
contados da época do r~spe'ctivo registro. no Tribunal. de-
Contas. · , · . , 

São passados . sete . annos não tendo s1do dado · minipri-' 
menfo ao aHudido contracto. · , • · ·. · · 

. A concessão exclpsiva dos favores dessa\ lei á primeira: 
uzina nesse genero que se estãbelecesse em cada um do's Es.;. 
.tados acima referidos, fez recuar out.Jips cjue poderiàm já têr 
suas uzinas funccíonand9 naquelles Ksta(ios. . · 

· Todas essas razões justifica a seguinte emenda u,]1resen...; 
ta.da ao orçamento· do .Mini-sterio da Aúricultura; 

:nctENDA. 

o Governo coneederá á primeira.. uzína de refinar~o '·(lê. 
•orrae-ha seringa que tunceionar .nas eidarles de Manâos f•U· 

/ 
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Belém, antes ·OU ·depois de ·entrar em vigor a pr_eseiite lei, .ós 
.favores constantes da lei n . 2.543 A, de 5 de janeiro -de 1.912 

·~ de~eto --9. ~2i! . .. de i-7 de abril -de 1:9.12, cbmprehendidos na 
isençao -_de drre1tos, · os .machinismos que para ella tenham 
sido importados. · ... · · · -

, N. '18 

· Ao art. f.°' - Acyresce:µie.:.se : 
. § 7.º· As ·emiSsões a que se. refere a· lettra e. não poderão 
exceder de · 200.000 : ~ontos . em circulação para todo o paiz,: 
·e só poderão ser apphcados cm defesa da producção agri
cola exportavel, por .meio de emprestilJ!,ós aos governos dos 
Estadqs e . a bancos sobre ~onhecim~ntos de- wan·ant.s, a juxos 
de 3 ~ . ao. anno . e prazo não. maior ele 12 mezes, 'ajudados 
que seJam com seguros epntra :~ogo -a outroS" . riscos~ em 

·-cmpanhias de primeira ordem ou por meio de directa. inter
. venção .do. Governo Federal nos mercados .para · regulari-· 
z~ção das off ertas . · . : · -... 

§ 8~º Tanto os .Pr9duct.os: dos emprestímos, como o ca
pital. e · lucros da dita inte~_enção, · serão recebidos · ou · c.on- · 
vertidos ·em. cambiaes ouro. :.ao. campio ·do dia, · ll$ quaes serão 
remettidas aos banqueiros.· do: Brasil · em Lonwes · para cqn..;. . 
stit'uirem um fundo permanente de defesa .. da pr-0ducção. na-:- . 
cional. . . - . . _/ , . .. · _ _ -• · _ . · · 

· § · 9.~ O Gov~rito. Fed~ral -poderá utilizar'.""se_ desse · fundo 
ouro umca e exclusivamente .para. defesa . da Pr~ducção . :na
ciOb.al, ·mediante emprestimos a juros de. 3 . . o/o .·a.Ó.,.. .ai:mo é
prazo não ... maior de · f 2 me~es, aps ·governos dos.~_Estados e-· a 
ban~s~ ;sempre sobre warranU de productos ·cte · âifficil çle- · 
terioração e de~tinados . á exportação; de mqd_? que não· ~eja 
mutuada . quantia superior a :so % da cotaçao corrente dos 
productcis, e qUe ·sejam os. cmprestimos . liqúidados sempre por_ 

· me'io· de c.ambiaes ouro, ao .c~mbio do dia dó pagamento, para 
de novo ser o producto dessas cambiaes r~colhi-d.o . ao fu.ndo 
refel'ido. · _ · - - . · · . 

'§ 10. Os conti·actos de cmprestimos, de que trata · o § 9º; 
serão -registrados no Trí:Q_µnar de Contas denti·o de·. -,15 dias 
-contados da. data. da sua .. assignatura, e os saques .sobre . o 

: :fundo ouro creado·nos termos do· § 8º nã<»tcío;,1o· volidadc: sem 
o visto. do mesmo . Tribunal referente ao -respectivo contracto 
devidamente registra·~º .

11 
· - - · 

· Sala das sessões .. ·1·1 · de seteri1bro cté· 1920. -·~ 'CincinQ.to · 
B1"aga ~- ~ - .. •. - . - . . 

. . '• - - . . N :. ·HI 

Substitua"'-SC o art. 5~ pelo' seguinte: -· .. 
. . - . . ···.-~ .. :-·. -: ... ·.... . . . . . . ·~ . .(' . . . ~· , 

Ar.t. · 5." Para attender ... ás ' necessidades . do". corom.~rc1º _- por. 
motívo .. âe: c1•isc · ~xcepcional,>Jica · o Gove.rno .autoriiado· ~- ... 
emitiir ··notas .. do Thesouro ·sobre caução de titul~s .commer
ciaes de. primeira ordem~ as~ignados por ..:duas· .firmas· acre"'. 
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ditadas, endossados por banco solido,. títulos que não tenham 
ma.is de 90 ·dias de prazo a decorrer até ·seu vencimento-. 

§ 1. ª Esta emisRão se fará em quantia igual a dous 
terços do valor nominal desses títulos e será destinada a 
emprestimos. aos bancos endossantes 'ao juro de até 5 o/o ao 
anno· e prazo maximo de 90 dias. · . . · 

· § 2.º Para bancos·.• cuja séde seja. situada a distaueia ·não 
vencivel ordinari~men.te em viagem ferro-viaria menor de 24 
horas, ·poderá o (inverno realízar esses emprestimos por. in
termedio das agencias . locaes do Bane odo Brasil, as quaes os 
mutuarias pagarão commissões que for convencionáda, não 
maior de. meio por eentô sobre o capital mutuado. 

§ 3.0 Esta .. emissão será feita para attenderem-se esta~ 
belecimentos .bancarios· nos Estados e no Districto Fede:r8.I, 
na proporção do varor·· approximado da exportação de cada. 
um; no anno anterior, segtindo as melhores estatisticas, dentro 
·do maximo . de 250. 000 contos · emis_si veis para todo o paiz. 

. § .4. º Para a realização destes emprestimos t~rão prefe
rencia as cooperativas . de custeio. rural, que· forn~çam ca
pitaes a juros, salvo caso de móra, não excedentes de o/o 
ao anno. . . · ' · 

. . § 5.0 o. capital e juros dos .emprestimos, p-Or oceasião de 
sua liquidação, ·.serão mediante guia do Thesouro Nacional re
colh,tdos directamente á Caixa de Amortização,. para $erem abi 
semanalmente· incinerados. . . 

·. · § ··6.º .-Estes .emprestimos serão realizados em favor de 
bancos nacionaes, e· só· o· serão· em~ favor ,de bancos estran
geiros qú.e .mostrarem .. haver effectivamente empregado. no 

. paiz dous terços pelo. menos do . seu capital e . haver empre

.1gado em titulos -da divida· publica da· União 10 % pelo menos 
· do seu ·fundo de resel'Va. . · .. • 

Sá.Ia das sessões, 11 _de· setembro de 1920~ - Cincinato 
Braga. - . 

E' annunicfada a discussão- uniea· do., parecer . qa C'om
missão de Finanças sobre as. emendas off erecidas .. na 2• dis

- cussão do pro.]ecto n. 36il de· 1920, autorízando a emissão 
do papel-moeda: nas bases que estabelece; com . parecer da 

· · Commissão de . Finanças ;eontrario· . á~ em'enda~ -0fferecidas 
. (vide· projeeto n. · 361 A, de 1920). · 

Encerrada .e annun~iada a votacão do projecto n .. 361, da 
1920. .-- 1 

-· '• • • l 

O Sr. Presidente - 'Durante a 2• discussão dó wojecto 
n~ 36·1, de 1.920; foram offerecidas çliversàs emenoas: ~ ·. · 

··· . · - Na sessão passada foi offereci<lo pelo Sr. Paulo de Fron-
" fin, ó· seguinte - 1. . · 

. / . . . ,, .. · REQUER;IMENTO ··· .. 

· ~ .. R~qUeremos á ·rêtir~da 'ct~s·· emendas · apresentadas :em. 2• 
· ·dis6us$i\ló :do proJecto··u. 36i,. de 1920. > •. · .· , · .. ·· :. , 
. . Rio. de Jane·fro, 2. ce. outubro' de 1920~-. Cincinato BTaga. 
' ~-A~drad~ Bezerra. · ·_. · Co$ta, Rego. --;'Vicente. Piraúib~. -~ 

. ' . \ . . ... , 
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e .. 
. -ANN,,\ÉS D~\ CA~f~<IBA 

. ·P._auW ''de Frontin:· ~~ A-7-man<Lo Burl.amaqui. - Bento de · Mi
• r:i.nda~ -.....,..:... .Fr.nrn:is.co Vallàdáres .. : - Carlos Mo:ciriiiliano. -. ·· 

,~· ·suuza Castro'. · _:_· ~lbertíno DrummoruJ,. . · -. 

·: O Sr. Presidente - · Defirõ o requerimento de retirada 
das ., emendas. . · · 

.,, ! • ~ ' • 

V ou ~11bmetter a ·votos o proj ecto. 
. Appr9v:âd~.s- suce~ssivamente ·em 2ª di~cvssão~ ·-08. seguin-

tes:. a~~~~p_s- do_ . . · · l · 

. PflO-.JECTO . 
r. ,, 

. .. \: ·,; . . •.: .. Í.r • '"'61 . ·f 9. :>.-O', · ~, • . i)' ' - . ,., · . 
. ... 

O ~ Coriooreso Nacioii~l :r.esolve: : , ·' · i . 
. .. 

· .. _. · · Art. ·Ló Fica o Poder ·Executivo autorizaé.o·: ·. . . . ,. . - . .· . .. . ... .. 
a)· a emittir notas do ThesoU:ro. até tre·s vezes () valor, 

ao ·ca:mhio de 27 dinheiros por ·-mn réis~ ;de. ouro amoedado e ·· 
em barra" que possufr e for adquirido, co.m exclusão do que 
já tivér. semelhante applica:cãQ .,,em virtude dos .decretos nu':"' .. 
meros -1-2.963, de 10·de ~bril, e 3.545-,_ de 2 de outubro, ·ambos 
d,:e t~18·; · ··.' .. · .. ··· . .. : . . .. · .· . . .. . . _ . . 
· ·. · b'1 . a'- emittir,. na' -ii'lesma -propor.cão- ê ao mesmo cambio 
sé>)lré ci ~, o.urc) depositáao no estran:ge-lto - ~ eonta do Thesouro . 
. · . . · - ~) . a·.«,emittir, ~a. "mes_ni~ próporc~o . e= ªº· ~es;mo .ca~bio, . 
sobre-· o valor nommal de btulos-ouro da d1v1da externa da 
Jl{aç~o. que . pcssuir ·.e .for adquirido,,.·: e~ -bem assim~ sobre ti-· 
'tulós-:-ouro·· da . divida . public~ da Inglaterra, França,: Estados · 
Unidos ·dá An1erica do Norte e Italia,. que possuir e for ad
·c(ljirtn,do;· por con!a propriá o~ lhe forem dado's enj garantia 
d'e -i>agam-entos qu.e realizar por conta .. dos gov.ernos das --refe-
f1da$.! 'D.áQões-.· · · ~. · · · ·-. \ ·· · ... · 

:·.. ·· §· f ~º . Si essa garantia cessar pela. solução da operação~ . a 
·importancia ·dahi resultante, ': qile serâ em especie, ficará ín-

. corporada ao fundo de garanfia como lastro da 'emissão f eità.
:. · §. 2·. !' Da importanéfa :.dos juros-ouro que vencet'em os 
titulos-:ouro a que se · réfere a . lettra e~ 1·[3 &erá incorporado 
-~~ : fu:µd.o l:ie- garantia; i !3 , ap,plicado á incinePacão · de p_apel
~o'edâ ' e· :113 .. á co~pr~ de .. titulós·.::.ouro da cfivida., p,ublica.. · 

.. ·. --:~ § . ·: ~ :~º 'S.empre que . forem. -~~itos · saques. contra os fundos 
- constantes· da: lettra· b, ser.ão incineradas notas. rio_ triplo do_ · 
. valor correspondente ao ,s~que:~ <· ,. .. ,.. . · · · :·. · . ': · · 

, · · ·§ · 4: ~ pa· impo.rt~!lc!.a :40-: ~Ido · que· anriu*lmente se veri:-· -
fie~r nà· 'ar?ecadaÇ~o· . dõ·s. ~mpóstQS . ~m cniro; · dédUk~d.à .a qua'Q,:- • 

"ºª _precisa · para resgãte ·das· notas ·da· Caixa : de Conversão ·e 
. p'ar·ac tfoifô.:hniZ'acão . das emissõé!f ·sobre ·· 1ástro:óuró . ·n.a·-pro- . . ' 
· ·t.orêãd\;t;râ '::e's°tâ.bélecida, ·~- ·'f! 3· · ~erá · tambetii · ine_oi':porado ·ao.· 

..... 
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5ESSÃO E~r 4 DE ouTL:nao DE i920 151 

rundo de garantià, 1I3 app.!icado á. incineração C.o papel
moed'a e 1!3 á compra de titulas-ouro da divida publica .. 

§ 5. º Tcda e · qualquer renda-ouro extra-orç;.amentaria, 
·que for arrec(ldada seui ·incorporada ao fundo de garantia. 
, § 6. <> Desde que o papel--moe!1a circulante corresponçia ao-
triplo do seu lastro ·metallico, as quotas que são destinadas. a 

..;. sua incinera.'ção --:---: §§ 2º .. e 4° - serão applicadas, como 're-
.fórço, ao mesmo lustro. . 

Art. 2. º .O ouro amoedado ou em barra, existente no paiz, 
que servir de lastro á ·emissão de notas do- Thesouro, não po~ 
derá ter- outra applicacão, sob pena· de responsabilidade do 

·Presidente da Republfc1t e Ministro da Fazenda que a deter
minaram e sob pena de demissão e processo- criminal do· 
funccionario ou fuiic.cionarios que a 'e.x.ecuta.tem. · 
.. f Art.. 3. º Serão conversíveis em especie as notas. do The
squro, quando o fundo de garantias· corresponder á terca parte 
da emi~são circulante, ou antes, 'si assifu o determinar o Go-
verno.. ~ · · .-

Art. 4.·0 Poderá o Governo appljcar· á cunhagem de moe
. das .. de quinhentosi mil e dous ·mn réis a prata·· que possuir 
, e for. adquirindo, se rido o serviço feito na Casli'"· da Moeda. 

§ 1.º :A. desp_eza com acquisição de prata pa.ra. esse fim 
será esoripturada sob o titul,o «Conv~rsão .i:le · especie~. , · 

-·§ 2. º A moeda subsidiaTia que fo.r cunhada . .s(> será posta 
em ·circulaÇão', depois que t iver sido incinerada igual quan-
tia em papel-moeáa. ' ' . . . 

Art." 5 ~ .. Poderá: o Governo, com os recursos advindos da 
. ptésente lei, ~utorizar emprestimos ~té a quantia de cincoenta 

n:iil ·eéontos de :.réis, pàpeI;--para. por interrnedio do Ban.c-0 do 
Brasil. a0ucir ás :rrecessidades do commercio, por motivo de 
crise excepejonai. " . '.' - - . . ,., -- - . - . 

O Sr. Presidente. -· ià projecto pasSa. á · 311 discussão . . . · ., . 

Vem á mesa e · é lida a. seguinte · 

DECL·A:BAÇÃO DE 'VOTO . . 

Dou O: meu voto ao pr~jectCI com re~tricoões, explicadas 
no meu ponto -de vi,sta.. de encar~-r o assumpto. . . 
, r:t:odo o debate ~travaoo; agor.a, e.m torno · da .emissão de 
papel:..:.tm:>eda valê por· um asséntimerlto ger.al,· á meqida· pro-: 
posta, em favor da :prodücção: e- do commercio.· ríaoionae5.· 
... . ·Não h,~; no ·momentà1 outro reeurso :·com, que se çoÍJ.siga 
evitar que ··se prolonguif a- ·crise actual, que· .estád-eprimindo 
as energias: activas ~da Nacão, .. .. · .. · ., , ~ . . - . .. . 

. · O mun~o todó. está .vivendo, hoje; do pa.pel-tno-eda, uni~o 
recurso· qae . p·errn.ittiu aos paizes flagellados ;pela guerra ré
.sistir á hecatombe que os ameaçou~ .E· não. seriá. :n·e'sta occa;- .· 
Sião, em qúe o ouro . é. muito escasso, gue p.ós, paiz. de pàpel'."" 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 14:54 +Página 60 de 71 

/. ANNAES DA CAMARA 

moeda, poderiamos passar em abandonar esse .pouco _ reeom- · 
· mendavel regimen moneta.rio. · 
· . · . O voto .da. bancada. rio-grandense tem sido sempre oppor-
tumsta ne~ta questão. . · . . · 

-- .. E~ f915, o meu eminente companhéiro de bancada, que 
figura entre. os generaes -do ;partido de que eu sou . simples 
soldado, o Sr. Vespucio -O.e Abreu, explicando · o seu voto 

· como agora. o estou fazendo, declarou que acceitava a emissão 
como unico ·recurso -para o qual era li-cito appellar na angus
tiosa situação ·em qoe nos encontr-avamos, visto ·não ser pos
sível recorrer .ao credito, lançando emprestimos internos ou . 

. externos. -
· E·· af.firmava que n.ão era, nem podia ser, pai·tidario do 
pap~l~moeda de -curso forçado como meio circulante, nem 
podi-a _admittir emissão de J;)apel que não· fosse aeompanhada · 
de umà providencia que assegura;sse o resgate, sinão em casos 
especialissimos. . . · · . · . 

. Votamos neste -assumpto sempre á vista ·.cle--dados· con
cretos, e positivos, sem intransigencias, aspirando a valor!-·· 
zação .da ·moeda, não· desta ou daquella emissão, mas de todo ·· 
o papel e.ni circulação, cujo ·fundo -de garantia e de resgate. 
sempre ser objooto de nossas -cogitaç.ões orçamentarias.. .. 

l\fas, ;para garantir a· oontinuidade_ -da f-0rmação- desse 
fundo é. necessario, antes de tudo~. pôr, ordem .nas :nossas fi
nanças~ .·Orçamentos constaritemen.te .deficifario·s conduzem~ 
fatalmente, · á. emissão, pura e 8i!l1-ples) de papel inconversível, 
cuja>valorização depende··muito de saldos .orçamentario~. · · 

· Foi assim ·que todos. os paizes iniciaram o ·saneamento 
de seu meio circulante. · ·· ··· . . . · · - , 

Mas de todas as emissões que te~ sido. feitas .esta é, ;por 
-0erto, por seus fins, uma das unicas de real utilidade. 

Ella não viza cobrir deficits· orcamentarios.~ S-eu · fim é 
oconomfoo e, 'POr sua applicação e vantagens decorrentes, nada 
della teremos a temer. · · · · 

Durante a guerra po-diamos: ter.·· organizado a .nossa ·pro
duccão, mas, ao envés disso, emittimos papel-moeda, ·para 
equilibra!.'· deficits orcamentarios e . instituimos o apparejho 
compressor, limitando· a. exportação, die um modo ' anti-eco
nomfoo e tumu-ltuario. Nós, os do Rio Grande, por varias 
·vezes reclamamog essa funcção para os Estados, qu~ seriam os 
verdadeiro~ juízes <las conveniencias, de limitar a sahida dos 
productos--da. zona de ~sua jurisdiôção. . . . . . · .. 

: ·. O; Congresso reconheceu a 1nconveniencia ·do app'arelhõ e 
decretou a sua suppressão. O Po<ler: Exe(fUtivo· não quiz con"'." 
cordar ·e ::pelo véto chamou·. a si · .a responsabil~dade,.de :sua. 
manu.tenç.ã<;.. · . •· .. . .· . < ·: _ · ·. . 

o :desanimo avãssafou os homens de trabalho '-~-ª -IavQura· . 
foi ·abandonatlapor milhares.de braços, que nella.<l~posit.avam 
as suas·. melhores. esperanças. . . . . .. --. : _: - ' . . .. 
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A vida não -deixou -de enéarecer pela mesma fórma •. E' 
que a intervencão do Estàdo na· vida ecooomica póde na 
phrase -de eminente articulista francez, durante certo tempo. 
i~ped.ir _q'lre determinado:s · productos attinjam () nivel deter
~ado pela situação de outros ·paizes. O preço póde ficar 
baixo .pela intervenção ·<lo poder publico, mas· ~ equilibrio 
tem _-Qe se es'ta,l!elecer, · tal -e qual acontece .nos vasos ;com-
mum-cantes. . · - · 

· . Restringindo, pois, ·neste .momento' a e:x:portacão não fa-
zemos mais do· que aggravar a situação· da . nossa balança 
commercial, não . permittíndo que o ouro entre, quando delle 
tanto .necessitamos. · · · 

Sem liberdade, sem credito, o oom:inercio e as industrias 
não podem prosperar e, consequep.temente, · a <Nação . . 

· Temos, ·infelizmente, Iio presente momEmt.O de confiar a 
salvação ·ao papef riioeda inconversivel, procurando firmar pelo 
esforoo e pelo trab~lho, .o· credito e a confían-ca no nosso di
nheir{) .-· Um 'Sedente preferiria agúa filtrada, mas a ingere de. 
qjlalque espécie quando não--tem outra. . . 
. · A Argentína tem exemplos nesse sentido que convidam· a 
sobre élles meditãr ~ · · · . · ·· · - • 

A circulai;ão f'idueiaxia· d·esse paiz vM além de 2.00<J.OOO, 
sem soffrer .os males.. do inflaccionismo: . 

A nóssa ··é apenas de- i . 7 00'. 000 appro-xiniadaniente. . 
. ~ão ha duvida alguma . qtie nãó é possivel' eníittir, S0DJ! 

· r.ogitar de valorizar a moeda . l\fas, esta valorizaçã:o não póde 
ser obra de um decr~to, nem·. da. boa ou . má vontade dos- Ie
g!sladores,'. que podem escr1wer · na Ie~ o que . quizerem, sem 
effeitos praticos. 

· Quando em i883 ·a provincià de . Buenos Aires Unha per-. 
. dido a metad~ ...de seus habitan.t-es e dous te_rcos de suas rendas. 
· .pensou . em ·va-lorizar a sua moeda. Comec;ou pelo prineipio :-"! 

re~ularfao~ o seu systhema de impostos, e a sua arrecadação, 
procurando equilibrar o seu orc.a~nto. Fez a .conversão de 
stia divida. Economisou 80 milhões <le pesos . E acabou equi
Jibrand0 o seu · (lrçamento. . ~agou 270 milhões ·ao :Banco tia. 
.Pra.virncia, tomaoos _ por emprestimo para , satisfazer fantasias 
e resgatou .. par.te de .. ·sua· divida publica. .. · · ·. · : " 

Com estas.- ·simples medidas de ordem finaneeiÍ'a... o papel 
se valorizou~~· . ;.-- ·. .. · . .· . . ·. · . . 

· - Apezar dessa excellente -situação não se- quiz-lazer· a. c.On;.. 
.versão immediata, para· uã0-se ·Jer de pas~ar mais tarde de um 

. curso forcaoo '. noi:nfuat a um .curso :forçado ·efféetivo. Door.e
. tada logo ·~ depois -· a;,. éonversã:o, . manifestan~...;.se •.um. desfqui
· librio na··b_alança oofumercial no ànnb ~seguinte .. teve· o minis-
. tro, da fàzénd'a que ".dete-..,.l:niriára tal: providencia, ·de . elle pro-
. priO- dec~et'ar. o , curso .' f orçadó. " . . . · • _ . . 
. . ·. - A · cQnversão -~ , a , .'val9riiação sã(),. prob1emas. muito serios, 

que eX:igem -·estUdo e .:reflexão. e ... qrie não uodem ser sol1Jeio-.. _ - . '· .. . . . .. . . . . . .. . . . . - . . , .. ···. ' 
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. nadas com exemi)fos· de outras nações, de eeónomiâ e d<; for-
inacão dHf.e)reutes. . . ." · ·· · 
·. . Un1 paiz eni pteno desenvolvimento como o nosso, de mtil

. tiplas nec.ess~dade :no ter:reno econoniico, ~reéisa valorizar à 
s:ila moeda pelo tràbalho e · pelo .desenvol:vimP.'nto de sua. prô
·aucçã:o • . oblerid'o o ouro no intercambio c0mmercial, visto !=:er 
.aifffofal pór ·autró ºmeio accumular reservas i5àra enthesour3."I". 

Por isso dti~~emos que d:evemos. emrpítir e prcc.ufar · ~ fit- . 
~ar pelo . ~~foi-co~ pelo trabalho, pelo credito, a: confiança no 
nosso diilhefro+ . . . . . . . ·. . . ~-

A ~átureza D:os dêu para isso Um. pr·ecio~o _eletn,ento ·-· 
~ , ;ios~a< te.rra, com .o seu clima, .per!llittinqó· tudó o_bter em 
qualquer . dos tres reinos da naturezá. . · . · 

. Ess,~ : _pedra pfülosophal. é 'p9r cer.tó ffi.uifo mâis · valiosa 
QUP. áQ:uella :.outra .promettida como gàrantia das emissões -
o pufo: _~mprâdó de. pfodúêé~o da~ nossas mbia~ ou o"s titú.los · 
dé cr.'edito: · · .. · -· ·· · · · · · · · · · 

. ... .. ·· 
· A principal preoccupacão. é q:Ue ô dinheiro emittido vá 

de ficto estimular ··o trabalho, fornecendo-~e oapítal · b;arato, 
que · permitta -produzir com re·sultad0 ef.fectivo. · · · · 

Não é ·isto. ilm hymii.o ao páp.el 'nloeda. , . 
Somos contra elle ·quando possa determinar infla.ccionis-

ino, isto é, . @ando se deprecia:~ produzindo ~s lbucuras_ sociae_s . 
que fatalmente conduzem ·á; debacle,· cujo tY'Po mais conhecido 
·é ·O dos ·assignados.. , · · .,... ~ 

.Mas · base~ furiciamentá.es· que permittem · eombater · essa 
loumira. . . . . . ~ -. .. . 

A primeira corresponde a só accrescer 1t. moeqa 'na me .. 
di.da das. necessidades qa vida :eommercial •. in<li.Istrial, produ- · 
e tora. Mesmo a Inglaterr.a tem necessidade dé um . augroento 

\ de m oeqa .. d1e 3 a ~ o/Ó ·. por a~no; ·em . épocas ng.rmaes; . ç.pezar 
die ser Nação de sit:uacã.ri ~ 'no!'J:Ilal.' . . ~ . 

. Es;es accresoimo é diffici1 de determinar-no · no.ss" ·paiz, 
nacão nOV?- e, portanto com. surpreta IlO seu deS"envolvimento, 
em al~ri ~m-0 exafü.os, mM. não resta duvida que esse augmen:.. 
ki ·é nP:cessario e q:ue deve ser determinado, .conforme os re·
clamo~ da C'-pinião, pel& Congresso- Xaciona'l. 

E.~ · Pi$·sa. m~cP-s~1daãe qur.i ·a:du-a- eontrá a ::l"~p:-eei-ação do 
'fl::Jnr->L no1s_ ci ca-rit.!ll .. accvmufado pel?- ?.conomfa é. gárantia 
~nf.rit>iP."Çlfp': :·di!õo o ·cresCi~_~11to '1:t f'f<i'J. .~il'i. f.\"àta nãó -ce~-mittir 
·dita ôf>n.f~C'facãú. -- · - . ·' · ·· _ 
':.' tlua.T1ctcr. pôr?m. igso tiãcJ' ~P, d'ê ~- a p'riifü~irã :'.base funda:.:. 
m.P.i)i.~T fiHlie,' Tia; itíiida. a: ~êgu-qai cfliê é· uma a'rnüi ·exêel!ént,e . 
·yfaéii -m~·ii~· -ilh . nov<"f'i'() : .. · . · . , · . : .. ·. .: · · · · · ·. : · - · . -
' ~ · oi{~PT''\-:~af i;í' ffrfJ#r>~~n.'" ~61'~taia~·3 · .:\ ' aja, ':ertsteDCÍa, .. á()-" 

G<wrrnn · cumprf.. t>nmn. rnPtiin~ ' 'ff1i f\i-nni»ffrfa:· ITÜP.irtf:rr -pap·et, 
r·P.~frfnP.'fr ~S rfrfii~~fi~~. ~nmh:ltPf ·fi· ·~úQ'hi'PTifó 'nfi rJÃTIÍ'P.êiaçãO,, 

. _pára ·n~o comp:fo~eHer · a ·5ituacão_ ~c·onomic-a ·do Páiz; preêá;.. 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 24/00/2015 14:54 . Página 63 de 71 

SESS.fo E).J ·Í DE OUTU.Bl'm DE i 9~0 i55 

vendo-se assim da ruina, contra a qual o Governo tem ·sem-
pre meio de agir. · . 

Mas, pelo medo do inflaccionismo, comprometter a situaç.ão 
economfoa de varias Estados, sonegando-lhes ·D.merarios, é por 
certo uma intransigencia. injustificada. 

. Panfamo~ que, actualmente,_ não ha inflaccionismo. · 
A crise p.or que estamos passaudo . demons~rou que, ape-

zar dos L 700.0\lú contos ,de ·papel moeà~ que temos, é ainda 
insufficiente o nósso µieío circulante, ·.ou . por defeito de. uma 
r.êde bànearia mal d.ístribuida, e má organização de nossas· · 
instituições ·de-credito, ou p'orqu'e seja elle de facto dimim.ito 
em relação ao vulto que vae tomando â intensificação da p_ro~ 
duccão nacional, em . uma .época .em que. tu® a. isso estimula. 

. · Não ha razão, pois, p~ra temer a . emissão. · 
' V.em de molde ch~inar 'a attenÇão para as · seguinte~ pa-
lavr~s dé um artigo da Fed'er.açá~, '<le 15 de_ setembro: . 

. <Como fallar ·de iriflaceionismo ·diante do.s ef f ei
tos 'desastrosos· dessa escassez extraordinaria. de nume
rarjo· -'qUe nos está castigiindiô ? ~ · . \ 

.. · .. O que se deve · attender;"- prim~iramente, é que a. 
-em!.SSâo · venha beneficiar as classeõ · producto'l'as da 
N,ação, que té'nhia uma influencia 'real-, dectsiva, na 
pi'oducção e distribuiçã-o da riqueza.. . 

A grande ~antagem das emissões estaria em serem 
lançadas. pelo!:! verdadeiros agentes do .,commercio, isto 
é, pele>s bancos tiartir.ulares, · 

. O sy.stema de liberdade banl!-aria, tal como se pra
tica nos Estados Unidos, e nunca o privilegio emissor, . 

- é 0 que mais condiz com a mdole do nosso rP.gimen 
político e ~m as condi~ões ~conornicas do nosso paiz. 

Só nesse modo, r~gula<:ia~ pelas proprias fluctua
e.ões das necessidades do meio. dependendo directamen

. te do commercio e da produccão. pode.riam as emissões 

. acluar permanentemente, de maneira a impedir as re
fracções -<to · credito, e consf:'quenteme.nt.s este as crises 
periodica~ que aba.Iam a: vida .commercial do Pa.ir.. 

Evitar-se-iam os inconvenientes de uma emissão 
atirada violentam9nte, {i.e c·'hnfrP., sobte _. o mercado já 
combalido.· pJ?.m das ,diUiculd.a.des E" !i::istentes para -,ua 
devida as.piraÇã.o, atravéz ·os centros necee.sitad-05 de 
seu soccorro. ' · , 

.Desde Q!l;l? não po~.suir:Pos c:;e:melhante , apparelho 
_·de distribuícãro de . crêdrjto; .o rn~lhor qve ;S.e tem ' a fazer. 

no momento é canalizar de modo 'máis . .. pnt ico ~ se
i;uro, ás. fontes ·qe -.prodncoão ., e. ·de acti~idade- commer-
cial.t' o fluxo _ anifoarif'l -da Pinf!'Z!:ãO-. ·_. _ ~ -- - .. . 

· Este· é o ponto ·que_ mais ,!lttenÇão <leve despertar 
_aos nossos le&'isladores.>· - - . . . 

·' 
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.. · Nestes termo~, fica· pem accentuada a attitude da repre-
. senção do Rio· Grânde do Sul erri face da · questão . ·· · · · 

_. · .Para· nós ç . sys~effi.~ .. ideai seria 1) dà líb~rdade bancaria, 
. mas em face de· um. moilopolio -e tendo de opinar, nós prefe
rimos o :mémopolio. de Estado e 0 pinamos _pela emissão como 
medida de emergeneia. . . . · 

Não â dese.ia-mos. por outro s·ystema que ·não seja . o d{) 
Thesouro, cu,i 0 monopolio no caso seria menos ruinoso .que G 
do Banco Central de Emissão. . · · . 
· . Longa argumentaçã0 teríamos . de fazer .sobre· o · assump-to, 

mas esta não -é ainda a opportun!dad~. visto \depender o n-0ss() . 
. pronunciamentó . de qualquer .proposta sobre o assumpto. que . 
. a.i:nda não foi feita ao Poder.- LegiS!a.tivo. · · . ·· 

.Ao envez do suhstitut.ivo apresentad>.J á 1Qommissão de :
Finanças, pensamos que melhor seria propôr desde lago uma 
emí~ão de einergencia limitada em . 2-0-0.000:000$, para 0 fim . 
especial de ·. anxiliar . a producção- 'Qaei.ÓIIál. . . 

· Por , intern'ledio dos . bancos do ' Brasil e d.os Estad()S 
o G:overno executal'.ia o plano de __:;1.'uxilio, fornecendo o nu~ · 

· merar}o ·a juro modico, e incinerando esse papel Jogo que lhe. 
fosse devolvido_ · · · _. . . 

Nada impedia . que .o Qlngresso decretasse, concomitante
mente, . . o reforço do funtfo de va1ori7.ação oom um · imposto, 
qUe bem pOdia ser o de 3 o/o sobre lucros commerciaes ·e iri.
dustr.iaes,. imposto de caracter social; si julgasse nao . ser o 
credito. do .paiz sufficiente . garantia do papel em cil,'culação. 

Dentro · dessa idéa; poderiamas . formular : um projecto de 
lei, ·e sl por ella não conchiimos este nosso voto é tã<> somen
te pelo facto <le ter a Commissão, P<>r sua maioria, deliberado, 
em reunião ultima. qu~ 'º assumpto fosse re\atado pelo Sr •. 
Presidente por outra f6rma e estar o substitutivo cone>iliadçr 
já de antemã'.o victorioso ~o seio da Commissão de Finanças •. 

'Sala das ·Commissões. 4 de outub'ro dP. i 92i). - Octa:oio 
Rocha. · 

· O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) requf;!r e obtem dia"'.' 
pensa ' de intersticio para o projecto n. 361, de 1920, figurar 
na ordem .do õia da -sessão· seguinte. 

O Sr. Presidente -. Acha-se sobre a m~sa o seguinte 
Rl\'QUE1UMF.NTD. Q.F. URl3ENCIA 

N.• 2 

Requeiro urgencia para immediata discussão do · proj~cto ·· 
n. Hi8B. de 1920 . · 

· S~fa .dà:s· sessões: q de · outubro· de 1920 .... Ve~si~ · de. 
~! ell<: · ·' · • · · · .· -
~- • ' ' : . ' . ' i 

,..\.pprovaad ~ 
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O Sr. Presidente - Em consequencia 'do votó da Cama.ra 
vou sul:!metter á discui:;são o projecto 11. 158 B, de 1920. 
· . 2ª.discussão do projecto n. 158 B, de -1920, estabelecendo 
penas para o homicidio por imprudencia., negligencia ou im
pericja; com .Parecer favoravel da. Commissão .de Finanças. 

Entra em discussão o ·art. 1 ". 

O Sr. Paulo de Frontin · (pela ordem) ·- ·. Sr. Presidente, · 
tendo verificado que, por engano, foi o projecto n. 158 B .in.-

J cluido . na. ~rdem do dia de hoje, para primeira discuS8ão-, 
quando devia sel-o ·para segund_a, e pretendendo . eu apresentar 

· algumas emendas que; devido a ·esse equivoco, auida não re
digi, visto· não receberem emendas as propostas de lei neK~e 
turno regimental, peço .. a V. Ex. o adiame:µto da .diseus$ão 
P.elo praz9 de _oito dias . .. 

Vem. á Mésa e é lido o seguinte 
I ·' 

REQUERIMENTO · .. 
· Requeiro o adiamento da discussão, por oito dias, do pro

jeeto n ~ i 58 ]3, de 1\9120. 
1 • 

Sala das sessões, 
Frontin. · 

de ouoobro de 1920. -. Paulo de 

. '· 
Appi;ovado. . 

. 1 . . . .• 

, O sr~. Presidente .-· A 2& discussão do projecto n. 158 B, 
de ·~ 920, fic.a adiad.a. per. oiio dias. "-, · . 

O Sr. PresÍdénte - Passa:-se á' votação constante . da or-
dem do dia: . . . 

Votação do prcjecto n. 6é)8, de 1919',. dispensando do servi
. co/com metade ·dos vencimentos-, o foguista .da Saude do Porto 
do Pará Abel Antonio de Souza; .com parecer da Commissão 
de .. Finanças, contrario ao · projento e fayoravel ao véto que lhe. 

' foi opposto pelo ·sr. Presidente da Rep:Ublfoa (vide projecto 
n. 369; de.· i920) "(discussão un:ica). . 

o Sr~ - Presidente _. . De . accôrdo com o o Regimento, a vo-
tação de.sse proJééto é feita pelo prpcesso nominal. _ · 

() projeeto é o.· seguinte·:· · 
· - . · O Congresso · N~ciciiial . resolve : 

Art. 1.0
. Fica o POder· Executivo autorizado a considera~ 

. aÍsperisado, .com metade_·dOS seus venCimentos, O foguista di!-S , 
· lanchas da Saude do Porto ~do: .Estado do ,Pará ... .\bel" Antomo. -
.de Souza, abrindo os necessario~· creditos. . . ·. · ~ · · · 

·. · '' . : '.Ai-t~ ·· 2~0 · Reyo.gam~~~- as · ai~pósiÇõ~s ·. ein· ·~orit:rario: . 
· • , Os senhores qtie approvarem O· p~ojecto n· . . 6'68, de '19:19. 

rejeitando o veto, "responderã'ó - . "sim - . e os que ápprov~;.. 
rém o véto," reJeitando o · projectó, responderão -. nã~.· . . . 
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Yae-se .. proceder á chamada . 

. o Sr . . C{)sta ·Régo: ($:upplente; servindo . de .f• Secreta:'rio)1 

procede ã chamada aos Srs .. Deputados para· a vot'acão.· no-
' mi.n'a.l. .· · · 

F'eita a · c"1amada respondp - sim - approvando o refe·
rido projectc n. 668,de 1919, rejeitando o véto,-o Sr. Nica.1.i.or 
Nasc.imento < 1) • · · . . , . ' . 

· · E responde:rn ·_. não - . approvando o veto e rejeit::tndo 
o referid() prójecto n. 668, de 1920. os Srs. Souza Castro, 'Dio:.. 
~ysio Be.otes. Bento · Miranda, Prado ·Lopes,· Cunha · Machado, ; 
Arthur ÇQll.?-res -Mor~ira, .. Luiz · Domingues, .. José"'Barreto • .' 
Agrippíno "Azevedo, . Rodrigues Machado, Felix Pacheco, ·João . 
Cabral, Armando . ;Burlamaqui, Màrinlw de Andrade~ . M'orei;ra 
da :ft,ocha, T-homaz·· Rodrigues, Vi_cente Saboya, Thomaz Accio
l}, Osori9 de Paiva, Ildefonso Albano~ · Frederico Borges, Af
fonso B.arata, . Cunha Lima, Oscar Soares, Solon de· Lucena. 
Simeão -Leal,: João Elysio, Go!lzaga . Maranhão,· .Gervasio Fio~ 
ravanti, Arnaldo Bastos~ ·correia de Brítto, Pereira de Lyra, 

· 'Estacio CoimbTa. Turiano Cámpello, Aristarcho Lop.és. .f_ulío 
de ·Mello; Costa . I;tego, João Menezes, Ro'drigues Th>:i:-ia. Octavio 
Mangabeira, Pires de · Carvalho, . Castro· Reb~llo, Mario Her~ 
mes. Leoncio Galrão, Pac·heco Mendes. José Maria. Raul Al
ves1 Elpidio de Mesquita, . Eugénio Tourinho, Leão · V:ellos.o, 
.Heit()r de Souza, Sampaio Corrêa. 'Paulo .de Front.ln, Vicente 
Piragibe, Norival-de · Freitas, Azevedo Sodré, , . Manoel Reis, 
Ramiro Braga, José· de ,Morae.s, Ve"."jss1mo .de Mello, Mario de 
Paula. Teixeira Brandã·o. José Alves, José ~Gonçalves, :Ribeiro 
Jµnqueira, Francisco Valladare.s,' .Antonio Carlos, Emilio Jar
dim, · Amerréo · Lopes·. Gome.s Lima, Landulpho de Ma~lhães, 
Odilon de Andrade, Antero Botelho, Francisco Bressane. La
mounier Godofredo, · Moreira Brandão. Francisco . . Paóliéllo~ 
Waldomiro de Ma.,.alhães, Alaor Prata, Vaz de . Mello, Hono-

. r.ato Alves, Edgardo . da Cunha, ·Mello Franco, Raul' C~rdoso; 
Salles Junior, Ferreira' Braga, Cincinato Braga; José "Roherto. 

·-Alberto Sarmento, Eloy Chaves, .. Veiga .Miranda, Palmeira . 
Ripper, José Lobo; Sampaio ·Vidal,, RodJ:'.igues. Alves: Filho. 
Carlos de Campos, Olegario Pinto~ Luiz ' .B.artholomeu,. João 
Pernetta, · Celso · Bayma, Alvaro Baptista, João SinipJ.icio, · Car
los Penafiel, Marçal de E-;cobar, Octavio Rocha, Domingos 
Mascarenhas, Barbo~a Gonçalves e . Carlos MaxfrqUiano .( 108-). 

O Sr . . Presidente - Respondeu - sim - i $r. Depu
tado e· responderam - rião - i. O'Sr Srs: Deputados. · 

.· -v.a.é::-se proceder á Ie1tura dos. nomes dos Srs . .Deputados 
que ~responderam - .sim -: e _. 'não~ . . . . .~ . . .... ! . 

. · ·. ·o· Sr. Costa Rego~ · {$.up~lent~, · ~ercind<> de · /Ô Se~t~)) ·· 
procede. á- leitura do n.ome do Sr. Deputado :que t:espondeu ·~ 
#im. . - .: .. :_ I . . . ":" · . . . ~, , . . ":' . . . ·• . ·:-. ·; . ~ --? ~t.:'~t~5:ide~t~ . ___ ··~~-~~~ ~--~ . ~~· .~ ·~· ~i. D~~ 
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SESSÃO EM: 4 DE OUTUBRO DE 1920 

O· Sr. Heitor de Souza (servitldo de 2" Secretario) . pro
cede ~- leitura dos. nomes dos Srs. Dep,uta.dos que responde- · 
ra:m - . não. 

· O ·Sr. Presidente ..:_ Responde~am ~ não 
Deputados.· · · 

O projeclo·. não foi mantido po_r lOIS .. .vot-e.s, 
total 1.09 ... 

. o projecto vae ser archivado. . 

- t08 Srs. 
• 

contra um, 

.. Votação do reciúeriroento n. 4.9, de 1920, do Sr. Mauri-
cio-· de Laeerdá, pedindo informações . sobre a nacioiialízacão 
da -pese~. . , 

REQUERIMENTO 

.N • . 49 , 

· Requéiro . que p__elo : ii:>-terÍned.io eia Mesa; o Governo in~ 
forme .: · 
. .. a) quaes ~s termo.s ,e ordens · ~~pe<lidas para. a chamada 
nacionaliza{;ão· da. pescal>; . . . · . . 
. b} .· se; · dess~s consta a. naturalizaÇão por meio de ~regu
lamentos» _ de indivíduos extrangeiros que pratiquem a pesca 
no Brasil; ·· ·· . . · 
. e-) s·e a ·«naturalização> para - aquelle fim, foí iro.posta 
indistinctamente a estrangeiros. quer foifs1.~m ·enes· . já resi.:... 
dentes OU - naturalizadC'S ' tilcitos DOS termos da. constitU:i<;ão, 
por serem casados -com brasileiros ou pae de brasileiros e 
terem bens no paiz; ·. . .· ' · 
. d ) no caso anterior- quantos os pescadores intimados e 
quantos ora . ~es~dentes . .-ou ·naturaliza.dos tacitos; 
_ . e) q_:l,lal. os .. pràzo~ datjos para se efféctuar ,a natur9-lizacão 

. voluntaria· de~se.s pes_ca<lores; . ... . : · . · . . 
. · . .f)' se, apeiar de penqer. do judici~rio déc~são da constitu

cionà.lida:dé d_i:l, lei - fü:v;ocadà ·para · legitimar 'taes aetos, · pros~ 
guem as ·medidas ele 'fqr:c~ · .para .iropol-a: - · . 

· . g) não .. tendo · a_ lei . :fallado . em «naturalizacãn de· p.esca""'." 
dor.es:i> . mas erri <lá1aê'forialiiàÇão~ d~ ·-pesca, como interpr~tou 
elasticamente .. o Governo· a lei· por· esse modo, pondo-a ainda 
em · conflicto com o a:t-t·.-.: 72· da Constituição sobre os ·, resi~ 

. dentes; . · · .. ; .. ·· · ·.. · ·. · · · · · · · · 
. . IH. finalmenfo, se· a Iet tratar'. de pena ~m ··rios, ·portos e 
ccistas,. como in9luir o -Goye~no nesta:. a . (IUe.-se faz ~m ;alto-::;. 
mar. · · ,. · · · 

- :Approvado. . ··~·- ~ . : . . ,_ ·. · 
.. . ' . .. . . . ~: ~ .,. .·. . -- . . .. . . . . . : ' 

· · O Sr. Lamounier ·Godofredo (pela ordein_) re~_er .e .obtem 
dispensa dé impressão da-s ·: r·edaccões · - - tiiia~- ·aos· :projectos 

. :ç._s •. 3.~4 A- .~ a~_.;.; ~: -.1~(}; ·a1µia O.: ~Qlll- imir,adia~ . ~m~.: ' 4 • • • • _ • •• • - ~ • ·: • • • • .• : • • • • • • • 
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-,_ . -. ._ 

_ · , :.,_ · ANNAES DÁ C.~MAR .. .\ 
;· 

~~ ·-.sã{> stióce~siv~-inenti( lidas e, . sem · · observaÇ-~es, appro-:-
vadas as · segulntes . · · . · -... - · . · . 

,_ . . REDACÇÕES .º ·. · 

' · .·N. · 343 A -:=- 1920 . ~ ... 
• ,,. r,!. ' . , . "' • 

B.edacção finál do prÓjec.to 1~ •• 343, de 1920; que · ab1·e o áredito 
especial de 938$709, vara pagamente} a Leoi•i{fildo de Cm·-
vap,,o· - - · 

• .. ' • ' ' . ~ J ..-;~ '. :1 .. 

O Congl'ess-0·.·Naclonal decreta:· · ,. 
·Art .. -,1.º Fi~a o Poder Exeeutivo autorizado a abrir, .. ; pelo 

. Ministeriq __ .da .Guerra; ·o credito esp·e.cial de 93~709, ·para . pa
.· gamento .. ao 2º official da Directoria ·de Saude da Guerra Leo

vigild_o de Carvalho, :de· differenca de ve_ncimentos, · <itie _·lhe 
(}ori:lpete-m; ~ entre aquelle i<;ai'go e o -Oe 3º official da · mesma 

.-repartição,. de 20 dé maxyo. a 31 , de d~ie~r:o -de 1908~· . 
. Art_. ·-. 2,;0 Revogaril-se as disposições em -~oµtrario. 

--.- . .. ·s~=Ia· ·dai:; -éommissões, ; 2 · 'd~ outubro · <l~ _. 1920. -· Prad-0 
.Lope.s"~ ': -.. . · Deoriato Maia. - . Dorvo.l P0rtQ. · · · 

::·";-, .. · 

-· 
N. 399 A.·-· 1920: 

. J ·. . . . 

B.;aácçfi~: fi~l do prc~ecto. ~ ~ 3ÍJj, . de '.19 2Ó~ que -abre o . c;:édit() 
· .. espeCial de 6:694$5I0, .. 1{)(lra -paga_~ .. .a Felippe -ltforr 
. _te!ro . de Ba'l'ros · · .... -- \ -

~-_:() Congresso Nacional decreta: 
- .irt., 1.º Fica o . P~esi<le~te - da· RepÚbiica autoriza;do · a 

·:abrir, -..p_elo -Ministerio da· Fazenda, ·o ·.credito- esi:>eei;al de· seis 
contos, . seiscentos e n.oventa e UJID mil quinhentos e. dez réis 

. (6:69_:1$510) , .que se .dP.stinà ao pagamento · de Felippe .Mon
. ·teíró de ·Barros, reintegrado, . em ~:virtude- de sentençá. judi

ciaria, .. por ·decreto de 29 de maio ·ultimo, no ria;rgo de~· chefe .de 
secção, da Alfandega de Santos. Importam naquella sommá os 

. vencimentos -relativos ao. periódo de 29 de maio a ·31 de de-:-
zémbro dé 1920. ' ' - - . . . 

Art. 2; .,. Revogam-se as- disposicões em· contrario. 
. . .$á1a das Commissões, 2 de outubro de 1920. - .Deodato 
'LG'P,~S~ .~ Deodato -Maia .. ·~ TYorvol Porto. _ : · -

. -

. . .o .. Sr. Presidente _. : _Os pr'ojectos vão ao _Senado; . 
Estão findai as votacões·. · · · · . -' · 

. , :> ~as,s~~fa-~, -~s, ~at_~~~~-(-~,:cÜ~éu~são •. : .-.. - . ;- - ,'~ - ·_···:·· . -~: " :. 
·. · ·a•:··disêu.ssão do .proJecto.,n. 443, ·de i920; do Senadp,: · . ~u-

torizan{fo· .o· estabeleciin,ento ·.-de ·h·osp~t~es, ~ _ desUnados, · :Prin.;. . 
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t~jpa1menü~, ao ;tratamento .de mulheres e cria~ças Jtiperculo .. · 
sa~», .com parecer favoravel e emendas da Commissão de Saude 
Publica e parecer da de :Finanças favoravel ao projectó·é ás 
emendas.· · · · ·· .· . b . 

· - O $r. Presidente - Acha-se sobre a me2â u-~11a emenda 
. qu-€ vac ser lida. - · ' 

-. ·E, lida, apoiada e enviada ás Co~1missões de Sautle Pi_i;..· 
bhca. e de Finanças a· seguinte. · 

, .. 
EMBNDA .~i..q Pit_OJECTO N_. -H3, DE 1920 

/. 

( 34
. discussão)· 

Ao ar·L .1 ª -,;. _Depois das· paravrus «de crcani;:as tuberculo
sy.s», ~accrescent~"'.'se: : «s.endo um. dos hospitaes na ·vma d~ cai..: 
llas-Nonis, ·no-Estado d~ Goyaz .'> · · _, . 

Ao· ar~; 2º - E'leve-se a '\<7erba a l\·. 500 :Q00$000 ~ 
Sala das s.essões~ 4 de ou.tubr~ de "1920. _.... Ólegario P·intú. 

. . . '... ' . ' ' 

Justif icaçãó . \• 

iC'àldas-Novas. é uma :villa: florescente, e que. tem um Cli.Irkt 
cu.ia. ll'mpcratm·a vaiia· de f.iº a 26º) estando á if100 metros 
acima do nivel ·do mar. . · · · 

Possua 23 fontes :cte agua thermaes, já anàlys:i'das:' A tem-
peratura dessas.· agu'as ·varia de 36º a 53~~ · ;: ... · .· . -> ;·' .. 

Hà. opiniões de ·rnedfoos. e prcifissionaes compet~ntcs sobre 
as condições de salubridade e amenidade .d'e sel,l :clima. . ! 

. ·E', pois, um iioritO · exceilente pai·a · o :cstabêiccin1enlo .dt~ 
hospí~aos que si:r:fam· á p9f>úlacão enT€rm(l. . cm· mna. .grande 
c~temão do nosso tcrritorio·. 

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

. Encorrada a 3" discussão elo -projccto n. ·443, de 1.920_, do 
Senado, e. adíada. a votac-ão até que as referidas. Gommissõm1 
deem pare.c~r sobro. a emenda. referida. · . . ·. · . . . . 

. ' .. · ·... ~ ~ - ·. '.~ ' . . . ·. . . . . 

. · 3~ ·discussão do :i;Jrojecto··n .· 221' A;· de 1920, mandando 
cruo. sírvam ··dous: ófi'iciae$ ·.de :jusLiça, peranté os ",ju.izcs fo
<leraes ·ae. diversas.,'.secções; com. parecer Javoravi;l das Com
missÇ}es fle;.constituição e J"u'stiça· e de; Ftinanças~· . · 

.. : Enccrr~cia' e áriu~~cÍida a Vofaçã~. . '.~, . - ~ . . ' . . . . ' 

. _._;· 

e.~ Vol~ IX :.u .. ,, 
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· , ·· Approvado em · 3~ . discussão. e enviadó a Commissâo .d~ 
Redacção ~- seguinte ::... · · · ~... ·' 

.. 
....... - PROJECTO 

; . 

- N. 221 ·A - · ~· i920 

O co-Iigresso Naeio-n:al decreta.: · ."· 
• •o • •• - , a • "" • · :: • ~ • - · 

A~t. -1. º · Perãnte ·os juize~ federaes nas secÕoes do Acre, 
. 'Amazonas, . Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio· Grande · do Nor.te, 
Parahyba, Alagôas, Sergipe; -Espirito Santo, .Santa Cathar:ina, 
Goyaz e Màtto · Gros·so servíi::ão dous officiaes de justica; com 
as mesmas vantagens dos ·actuaes. . . 

Art. 2. º Fica o Poder ,Executivo autorizado a abrir os 
· ·necess~.ios. creditos para. execução desta. lei; '- revOgadas ã dis-

posic;.ões em ·contrario. · . · . . · .. ,, . 
1 ª discussão ·· do · projecto n.. 68 A, de J.-920,. mandando 

cop.str:uir '· uina estradã: · de . _rodagem: a ó -Distrfoto· Fede~al • á es;.. 
tra:da União. e Indústria, na Raiz da Serra,. no Estado . ."d<i Rio 

.. de Jane1ro; com dous substitutivos, um .. · dá Cómniilssã·o de 
. Obras Publicas e outro da :d:e Finanças; . · , 

· ·: . O· Sr. ·,João Cabr'al: (.;.') ._ . . : S~. Pre~idente~ ·nada · tenhô a· 
oppôr · · ~ pa5sagém do " .presente. projecto,- que julgo' de 

· grande-.u.tiliàa:de. Os argumentos àdduzidQs pela honrada Com
missãó :.de·'Oqras Publicas são elqq~entissímos e deveriam des
pertar ·da parte da Gamara a sua .at~enção. para o -grave .P!'O
.blem.~· : da':.:-viação em um paiz, t ã9 _vasto c_omo o n'a...~_so •.. 
_ CA?oui(tos~4r . . . 
· . · ·.-Jnte!'essa_ndo-me vivamente pela s-Olução desse problema, 
estenderidQ~se. a t_odas as partes do paiz, . tenho procurado cón
cor.rér-·'·com :o méu ·esforço para. que venhâ á discussão em ul
_ timó · ~u.rno· ,nesta Casa- ~um projecto que dispõe · de .modo ·geral 
sób.re 8 '· constru.cc'ão de estradas de rodagem no Brasil, ·pro
curando ·nesse sentido conjugar os esforços çlos municípios.· e 

·· dos .Estados com os da Federacã01. · · · · · . 
. .. A~ . dar o meu voto para a pas$agem d.o ·presente profocto, 

· não,posso Jazel-o sem pedir á illu&tre commissão que tem em 
estuao es~e outro~ a CJ.Ue alludi, que o en,caminhe. á Mesa, éom 
a ~ma_ior· tirgen0ia, afim de que a _Gamara resolva a respeito; 
màri.dantlo.:.o á· o.utrã Casa do .Parlamentb, NaCional •· ·· · .~ · · ' 

· .. Não faço :uma-declaração de··v~to por· Qu,e, ,com j'á di~se~ 
apofo . . o :Projecto em. dis.i}ti.ssão: Não ' formulo ·"fumbem reque-

·. rimento pór.que ·cstou/ple.naménte convencido -.d~ ·que o 'es(or.co. 
·de todos :os :melllbros ·cta ,hoI).rada Comm'issão,·de .Onras Pübli- :. 
c~s, s·erá em:fü;.~gad9 rio ·encamfu.hamento qo prójecto de ·-que 
trato.. : - · . .. > · · 
• • .. _j:- · • • . ~ 
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. . Vindo t:sle projecto á discussão etn ultimo turno é sendo 
transfqrmado em lei; com~ espero que o será urgentemente, 
desapparecerão os projectos singulares providenciando, como o 
actual, .a respeito do -mesmo· problema. E' isto o que devemos 

-Jazer, . antes de tudo, porque pouparemos tempo e· seremos 
equitativamente <leYotados á causa publica. ·(Muito bem; 
muit~ bem.) ~ 

Encerrada a :1 ª discussão do prqjecto n. 68 A, cie 1920, 
e · annuncíaàa a vot.aoão. 

Approvado em· .1" discussão o seguinte 

PROJ"EC'l'O . 

.... N. 68 A-· 1920 

O Congres8o ~aéional decreta: 
Art. 1." O Poder Executivo mandará immediatâmcnte 

cr;nstruir . uma · estrada -.de rodagem macadamizada, que, par
tindo" dô pot:io' mais conveniente · do Districto Federal, . en
contre na Rait da Serra, Estado do Rio de Janeiro, a antiga 
estrada· União-Industria .. _· , . _ · 

Ar·t. · 2. º E' o ~oder Executivo autorizado a despender 
nessa, estrada e reparaçõ-es necessarias do tr~cho comprehen
dido. entr:e Raiz da Serra ~. Petropolis, até a quantia de réis 
2.000 :000$000 •. -·. . . - - . 

Art. -3. º A construccão, por admínistracão, concurrencia, 
ou .como melhor· julgar o- Poder- .;Executivo; deverá estar con
Cluida até 3 de maio de 1922 .. 

Art. ./. 4. ~ Revogam-se a:S .. disposições em contrario. 

O Sr. Presidente· ~ .O projecto passa á 2~ dis'cussão. 

_ .O Sr-. Francisco Valladares (pela ordem). requer e obtem 
dispensa de interstici<? para o :erojeeto. n. 68 ~ de 1920, fi
gtrrar na ordem t;Io dia da sessao segumte. . , 

,,. . . . 
.. . . . . . . : \ .. 
· O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou. le

vantar a sessão de.sign:~ndo para aroanh~, a seguinte 

. ORDE'.!.VI DO DIA 

· 34 disc1.1ssão do ].rrojêcto- . n·; 361. de 1920 autorizando a 
em1$$ão ~e 'pap_el:...inoeda_ nas basês que estabelece_; : 
, ,3 .. drscussao do. proJecto n. '442, de 1920, abrmdo o cre

dito especial de 13 :81.8$22·6,. para pagamento ao · capitão de 
mar e guerr:a Santiago R;ivaldo; • ~ · · · 

2" discussão do proJecto n. 6S A, de 1920, mandandc 
_ çonsh:uir uma estrada· dé rodagem do :QistrictQ Federal á es~ 
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. J.rada União ...e Industria, ,na Raiz da Serro.; no, Estado do Rio 
de Janeiro~ com doüs subst.itutívos, um da . Commissão de 
_Obras Publicas e-.outro da de Finanças; 

2.• discussãó ·do projecto n. 300 A, <le 1920, auLol'izando a 
01·sanizar. com os addidos- technieos, conünissões àe e,5tudo5, 
com 'parecer. favoravel da COromiss.ão .cJe Finanças. 

Lovantél-Se u sessão ás 14. hora.s .e 55 minufos . 

. ·' ·-
.111" SESSXO.· EM 5 DE OU'rUBRO DE 1920 

1 ~ • -

PnESIDEXCL\ DOS SRS .. · BuENO .SR:\l'i"DÃO. PRESIDEN'H:: FELD: PA-. 
CHE:CO, 2" VICE-PRESIDENTE~ E, BUEXO. BRANDÃO, PRÍ~SIDE:'liTE . , ' . . . 

As· .t:3 ho1'as eonmarecem os S~s; ·Bueno Brandão, Costa 
llcgo, José Augusto, _.\ntori:io Noguei:ra, Souza Castru; Bcntó 
Miranda. Prado Lopes, Cunha Machad"o, Agrippi-110 Ar.4Wcdo, 
'7ic<!n~te ·saboya, Thomaz Accioly, Qsorici de Paiva, Simeão 

·J,.pul, Gonzaga Maranhão, Eduardo 'Tavai:es, Tm'iano Cam-
ru•llo, Aristarcho Lopes, Luiz Silveiróí;· .João Menezes, Deodat~ 
Muin. Leoncio Galrão, ·Pacheco Mendes, Alfredo Ruy, Seah!'a 
·f'ilho, Raul Alves; •Elpidio de Mesquita, :Eugenio T-0u:rinllo, 
L~üo Vcllosq, Antonio Aguirre, Heitor de Souz.a, Sampaio Cor.:. 
i·1!a, Nici'tnor· Nasciment.o, Patilo -Frontín, Mendes Tavares. :ví
c·r~nLt~ Piragibe, Raul Barroso, Manoel Reis, Buarque . de Xu
zu 1'1•th, .José ·ele l\foraes, Verissirno ·de MeUo, Mauricio de La
'~l'l'O!\, Josü .Alves, Franc.isco Valladar.es,_ Emfüo.· Jard~m, .Arnr,-
1·ir·o Lopes, Odilon de :\.ndràdo, Fránciiseo Bressane, Moreira 
!i1·undiio, Raul Sá, Francisco PaolieHo, Alaa.r Prata,. Edg:irdo 
rla Cunha;' M,ello Franco, Raul Carde~o, Sa~les Junior, José Ro
bn1·to, Eloy Chaves, Veiga Mira~da .. José ~Lobo, Samp_aio Vi
da!, Carlos de Campos, Olega:rio Pinto, Pereira. Leite, Luiz 
BarthoJomc-u, João Pe.rnetta, Alvaro- Baptista. _C~rlos Penafiel, 
l\fnri:nl de Escobar, ·e Car:los ~~a:xirniliano (~8). 

O _Sr. Presidente·~- .A, lisfa .. de p~esença accusa o corri:ea·-
rccimeuto de 68 · Srs. Deput.ad_os < · · · · 

-:\~)1·e-~e a sessão. 
-~· 

O Sr. José Augusto '(sev.vincló .:cle 2°-Se.Creiàrio) procede 
:~. leilu1·a da acta da sessão antecedente,. a qual é, sem obser'-. 
v~i;.ões, ~pprovada: .. · · 

. :·,. 
o· Sr: Presidente .-. _ Passa~se. á leitura· dó. expediente. -
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.. SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1920 
· . ~ . -

O Sr; Costa Rego ·,(mpplente, seri1indo de 4f) __ 'Secretarió)' 
p:rocecle á leitura do s~gutntc 

.. EXPEDIENTE 
Offieíos: 
Do · Ministerio . da.s Relações Exteriores, de 30 do met. 

findo, enviando cópia da carta dirigida á nossa Embaixada 
em Paris pelo Secretn.rio ela Conférencia. Parlamentar' Inter·na
cional ·do Commercio, convidando o Congresso Nacional a pa'l'
ticipar d~ seus trabalhos.. - A'. Commissão de Diplomac:ia er 
Tratados. - · · 

Do 1\:lin1sterio da Viueão e Obras Pl.iblicas, de 2 do cor-
1-ente, rcmettendo as segi_lintes 

!:';"FORMAÇÕES 
' 

. Sr. 1 º Secretario da· Camara dos Depu taclo5 - Satis.fa~ 
r.cmdo u solid.ta(;ão feita em vosso officio n. 15'3-, de l 7 ee 
.íúlho prq:ximo J.)assado, tenho_. a honra de ·vos transmiltir. 
por· cópias· inclusas, as informações prestadas pelas Inspccto-
1·ias F~deraes dcY Portos. Rios .e -Canacs e de Navegação,· acerca. 
da P!'~lenç}i'i\" de. Manoel Ta~andaré Ue~ôa, formula_9.a. no re
queI.'.1mento que· ora vos r·est1tuo e relativa. <Í concessao de uma 
~.linha de navega<:ão· no rla Pai'at.1.apanema, no trecl10 compre
hendido entre Salto Grande 'e _a sua eonfluencia com o ria 
Paraná. . . ·- . . · · . · 

As informações' ·das duas outras ropartícões feceraes, a 
que· se refere o "Vosso rnenéionado· officío, poderãçi ser fome
~fülas pelo Ministeric;> da. Agricultura, Indu~tr-ia e _9ommercio, 
ao quaL estão· subordinadas. · .. · 

'Saude e fraternidade. ·-. J. Pir:es~ do Rio . 
. Inspe-cto~i~ Fed-e~al de Portos, Rios e Canaes ·-· . Gabincle

P,o _inspector -· N. 1. 043 ~ RiO'.· de Janeiro, . 16 de setDmbro 
<le rn:~o. · · 

. 1 

. D1mo; e Exmo. -Sr .. _ -: Com. o offieio n. 329. de 2·~ de 
agosto .proximo- passadC?,. o ·Sr •. director geral de Expedente, de, 
ordem de V. Ex-. env10u-:para ser informado por esta ínspe- · 
étoria o· requerin:i.énto -qu_e prà. restituo, em que o Sr. Manoel 
;ramáiidaré Uchôa .pede á ·camara dos St".s .. ))eputap.os, co;n
cossão ce uuia linha de navega.ção no rio Paranapanema. · 

· . Comquarito não ·tenha. esta inspectorfa. elementos qµe lhe 
permíttam: julgar · da oxequílibilidade, cconorni-caroente fal
lando, das Obras de m~lhora.mentos cuja conccssãQ .. é riedí<la no 
íncluso· ~equerimeh:fo, Uintó rnaís que dei:X.o'u. de acorn_panhar 
a planta~- à. ·'que ,ô n1esn10 se tef er.e. · entretanto, baseado nos 
e.studós feito.s en"i .-lS86 :pelo engenheiro Theodoro- Sampaio,· 
de ordem~do con-se14eiro· João. Alfredo Corrêa c!e Oliveira, en
t&.c ·Presidente ~-da P.rovencia de· S; .Pa~tlo1 devo ·-ctfaer que 9' 
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.i66 . · ÁNNA~s PA· CAMA.l\A:· 
· -/ ··..... -- ~ 

/ .. li 

melhoramento- é defficilimo · e demanda': avultado · capital, m~s--
. mo no· trecho situado abaixo da -conílúencia do Tibagy, cujo 

acçrescimo ·de vo1ume C.e agua serve apenas para alargar-lhe 
o ·Jeito. sem. augmentar~lhe a . profundidade, vistp ser o sub- . 
~6lo constitU:ido por um g:rês que além de· certa profundiqade 
não é mais· atacada pela correnteza. do rio .. · . . . . 

Rê.conhecendo as díffículdades _do ..:melhoram·ento propõe o 
.. I equerente V!llª linha de transporte mixta, ~omposta de tre-
. t.hos · navegaveis e de estradas ou caminhos marginaes desti- . 

nados . ao' transporte .dàs mercadorias e das embarcações, sys-, 
_tema~ este: inadmissível, pelas despezas que ~ca.rreta .e visa 
onerar o frete das mercadorias. ·_ -· _ · · · - ~ ' 

o. prjvilegio de navegação que o requerente .pede, só de._.. 
verá. ser cóncedido.-·em relação as embarcações ce calado. su
perior ao das ·que· são aUi .actualmente usadas;· tambem .de
veria ~er reduzido consideravelmente o respecfivo prazo. 
. - 'Qua.nto a garantia da zona pedida~· âe 50 kilometros de 

, cada lado do rio, não p~odendo ser áli construida. dentro· desta 
: faixa, 'Via'·algurná d-e transporte, C que impediria: O prolonga
mentq pr·9jectadà da Sorocabana •até, o Porto Tíbyricá, no 
Par-anã, 6 ~na· de tódo inadmisBivel ainda que $e cous.íderasse 
-~ Pa{'ariapanema,.. ê·Ol'ÚO ·sendo o melh~r meio de communiiea.:.; 
e.ação com o Estado .. de Matto Gros.so, problemª' 1 este cabal-· 
mente 1'esólvido pela. co:ristrucção da Noroeste def Brasil, entre 
Baurü, extremo da SorocabanJl e ·Porto Esperancá á margem 
do Paraguay. · . _ - ~ ·· · _ / 

- Saude e fraternidade ~ Illmo. ,e Exmo. Sr.· .Dr. José 
pjres .. do Rio; DD. Ministro 'da YiMão· e Obras .. Publi_cas. 
_Lucas Bica.lho, ijl.spect.or fe.daral. · Con.fere;' ~m 29.:.9_920. -
F. Fui-tado· ·1ieis; 3~ officiaL Visto, em ·29-9-920. --· O. dé . 
Fiq1iefrer.!p,. ~dircctor de se.~ção~ ... 

·. InspectOria Federal ·de Navegação· - N. 845- - Rio de 
Janeiro, 11 de agosto de~ 1920.. .· ·· , . . . . 

... • . ··,ili.:- . . ·. . . . 

. Exino. -Sr. Ministro da -\tiaÇãó e Obras Pufüfoas ··- ·.1'e
ni10. a· honra de restituir a· V. ,Ex:. o processo . em· crue Manoel . 
Tamandàré Uchõa· pede a· concessão àe. uma linha de nave
gacã.o .. no· rio. Paraná~. Este J>rooesso :foj enviado, para o· de
vido. estuflo, -á esta inspectoria por ordem dé- V. Ex-:transmit-

-tida pelo officio-n .. 50. de -29 de· julho ultirilo, da Directoria 
Geral do E':x::pediente. Antes~ · porém .. de -emitqr o :_meu pare- " 

"'··cersa respeito; cumpi'e-:m~~ declarar -que d.Os documentos con- · ... 
stantes da relaç'ão coQtida nQ .. r·equerimento do .Peticionario, 

. apresentado· á Camara dos Deputa.dos, .não chegou a esta in
soeC.torfa a · «planta do rio Paranápanema (de Salto Grande 
até o rio Paraná)>, tendo sigo enviâdo apen~s. ~ -«cópia<do . 

..• traballio'. do D'r. Theodoro S::unpaio, na parte:· q:ue· ,~nteressa ~o · 
presente peqido cl!;l conéessão:i>. Em relacão ao pedido, cabe
m e informar a y-~ ·Ex .• _qµe-acho de tal modo fóra d~ propo_ .. 
sito que não :póde o mesm·q teri dê :fórma .algqm~! pa;rece~ 

.... : . . . . 
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favoravel .por p_arte ·.desta inspectoria, · parecendo-me, outro..-· 
sim, que deve ser summariamente rejeitado. Com efféito os. 
favores que pede o .requerenté sãe•..sero precedentes em Ína-. 
terias de · concesaões; as vanJ.agns ã'e que gosam · as .compa-. 
nhias: de navegação reduzem-:-se a: ·isencão ou -reducÇão de· 
direitos aduaneiros sobre materiaés . importados e subven~.ão 
por milha navegada ou viagem . eff ectuada. Estes ravores te em · 
bastado, at~ hoje ás maiores exigencias e em emergencias 
criticas -:para. ,a manute~Q,ão. do ínterc~mbio cqmm.ercial, en
tre as d1fferentes localidades do Brasil, mesmo aquellas em · 
(.[Ue a,S conc!ições de navegaç.ão não Of'Jerec"em vantagens COm
merciaes.. grandes- para·, cobrir as · despezas com tal ·serviço. 
~ão . _existe ,companhia alguma, nem_ mesmo o · Lloyd Brasi
leiro, - patrimonio -nacional, que . possua monopolio de zóna,.. 
privile.gio, aliás, que. vae í"ormalmente de encontro aos bons 
principios de adlninistracão publica, visto como -·elimina a . 
concúrrericia..i ·@e_. é um . do~ elementos; quiç.â" o principal, 
para· o barat~amento das actividades humanas. E, no en
tanto, o .requerente~ pede o uso exclusivo . do Parap.apanema 
em Um~ extensão de 368 J.dJometros. isto é: G percurso COil1-
preheridido · entre ·~·salto '. Grande e . ·sua·· foz no Paraná: Tal 
conce~ão v'iria- provar que, .en:i rnateria ·de liberdade com-· 
mercial . e · mesmo de simples locomoção 'individual, o Hrasíl 
tem retl!ogradado de 1808 ·para cá, 'data· em que foi ·decretada 
a: abertura de seus·:portos. Não se- contenta. porém, com tanto 
O peficiQnar.io; · vae al,ém e, IJO final de sua petição, diz: «de
seja.- lhe ·seja· cqncedida uma .'zona ·de 50 kilometros · de cada 
lado do .rin, .na· parte. ·em . que. devem ser feitas a.s obras .. zona 
esta dentro· da qual não.. será permittido o estãblelec.imento de 
ner.i.hum'a · via ·· de ·· transportes · ·· por trãcção inanimada, salvo 
ácpôrdo -prévio com .o -.r~querente · ou sociedade q'Qe orgai+i-
2ar:s- J S~ria, creio, desnecessario, comm~i;itar tal pretenção ! · 
A 'titulo, elueida.tivo. todavia, não olvidemos qu.e a zona dese
jada pelo rêquerent.e;_ representa a superficie de 285,5x 10i0. 
kilometros,--ê ·é constitftida: pelas melhores terras. Lembre-_ 
mo-nos, ou.trosiin , que; ~m consequencia .da guerra mundial e, 
dado o desenvolvimento· dos Estados de S-. Paulo e Paraná, a 
refer.ida zona · estarái ·.em _breve prazo, povoada. Pois bem, 
. qu~ deseja o req:uerente ? Apenas • que esta grande super-· 
fiei e igual a. 28. 550-:ooom2 fique por · 90 annos privada de, 
outros .meips de ,transporte que não sejam a · tropa de can
galhas: ou ·o carro. de -bois, .pois: nã_o ha como traduzir de ou
tra iõriria a· phráse: < mãd será permitti((o · o .·estabelecimento 
de nenin~ma via de transpor.tes por ttaccão jnanima~a ! Hoje, 
na· época em que todos os. gov.ernos ·se estao convencendo e 
mesmo já: cómpletainente . 'COmpenetrad~:rs de. que os meios de _ 
cornmun.ica:cão. eritl'e_. varias Iqcalidades do paiz. devem ser no,. 
maior numero, possivéLe de· toàos .. os IQodos~ que 3: rnaderAa 
scieiicia :faculta,· .tal pretençã:o foca '4.ás raias do absurdo, para 
·não:11.sar d! qµ:il~ffoativo m_ai~·(lnerg~.co! E" ~ J)reciso q~e o r.~::
querente nao :·t~nl)a noção commercial alguma da - industr1a_ 
de 4'AA~portti._s: flµ:y:ii:i.es pu use da m~- 'fé: ·p~r.a a:pr~~entar ~~l 
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.. pe.ti<.:tío~ : porquanto o ·àDpu.rélhamento de rios e . esfobeleci
, rr~.cmiO . .s {le cap.!!QS; .:.sójri~nte. ·.devem ser fe~tos, ' tendo-;sc . em 

. -::vista ,sua arbcu~ coro,. as ~stradas de ferro· ou de roda-
.· gerri: .. de inodo ·a que .possám .servir 'praticamente ·· cômo · c?Coa_. ·· · 

· <lotit'os : naturaes dos. productos · da :zona por· ellas percórrida . 
.. · Em :)~onclusão pois, · .sou de parecer .que ·a. petiç.ão deve ser 

indeferida . . Saude. ~ c fra tel'nidade. - Frederico· Cesar Bui'~ 
·:. là'm.aqui, · .i,rupector ·federal. ' ·Confere, em · 2s.;:.·9.;:.92&. - · T ~ 
· Furfo.do ·lleis, .3ºofficial. -· -Visto. , em ' ,2.l};..;9.::.920:-' O. rl(: 
J?ia.ueir.ed(), director de secção. -· A· quem fez, a requisic-ão . 

. ·Da :Asseinbléa I.iegislatíva do Estado do · Amazonas; de 5 . 
. dQ .~ sele'Inbro, ·'presidida pelo Dr .. ·Alfredo Aúglisto. da Mo~a, 1 

<:·.eimmunicaI).élo que em sessão . especial, · apu.rou ·a ~leiçã.o a que 
· :~e procedeu · erri 1.!t . d~ julho ultimo, re-conhecendo e procta:.. 

.•mando Governador desse Estado o Sr~· Senador Cezar do Rego· 
' 1\fonteiro . . -- . A'. ·commissão dt:\ . coµstituição e .Justiça . 

.. Da.Jntentlcncia Municipal füf._Condeúba; Estado da Bahia, 
de; 1:3 de·:.set_embro, pedindo ·uma 'linha .telegraphica. que ligue · 
Uran_tjy . áquelle municipio. - ·- A' Commissâ<f ·de · Fin;irtças. · - , 
.. · Il~querimcn{o: ,_ .. . . . . 

. . · J)°Õ's .. Co:i:nmercia~tes de ·Obidos, .Estado ... do Pará, pedindo ·· 
~ a . decrefa~ão' . d~ leis qüe . facilitem ·· as . rélãf}ões· coinmerciaes 
·· <laqt)ella .:prÇica.:· ~~.A' Commissão de .Finanças: •· · , . · , · . 

·. ·'. Ô :sr.: :Presidente - Está. fl-q,da a:_' léitur.a do·. expedient~. · . 
· . · c~mmútii~ á · Cn.mara ·que · .tendo '6ido àistrfüui4o . J1oje·, -

f-Stará ; ,·amanhã sobre a .. mesa,<pelo. esp~Ço de · fres sessões, 
·afim· de ·r·eceber- emendas· ·de 3~ ,discussão,' o . prbJecto- de· orça-
mento do· Ministerio da Mnrinha .• · . · · - ·. . · . . 

·. Actíam-sc $Obre · a mesa seis requerirp.entos que . vão ser . 
lidos. · ·· , \ - · · · · : · · "' · · 

São :su'ccessivame~(e lidos; ~poíados ,e posto~ .em discussão 
os seguinte~ < · . ~ , · ·· . 

• ! •"' . .P I 

REQU~R.~MENTOS 

'N •. ·5.0 -

. R:eauejro sejam pedidas ao . !>oaer· E."\:ecutivo; por inter
. medio· da Mesa desta Camata, informações sobre_o seguinte: 

qua.cs . }ts PJ'Ovidencias que ·tomou sobre· a · aggressão de que 
fOi viéfima "º jornalista Paulo Barreto. . ·' . · · · . . · ·· 

-safa · das sessões. 4 .d_9 otif:ui>ro _d·e_ 1920. - :Yicano1· Nas- · 
ôrne.nto. .. \ · ·. 

f ,· . 

·Re_q\i'eiro que, ·pelo . -int..ettuedio da Mcs~ . o Govern_o 
informe:·o que ·eonst.ar dM' ficha~ de ·alguns cr1m_1nosos ultl-
m;ltnente . nomeados ~gentes. de __ poH~'ia. · ' 

Sala . das.· séssÚs, 5 de oiiiubrQ ·µe~ 920. •. -.:. .. ~"tiaurício de . 
l~o.cerâa.: · ..... ·· · · -.. 
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Sl!SSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE i920 :t.69 

N.···52 

· Requeiro que, . pel_9 · intermedio da· l.\fesa ~-o Governo 
ihform~ o·. p_ara~eiró. do .. operario An!onio ou José Silva, preso 
lia var1os dJas. com a chegada do -rei, ê quaes as providencias 
tomadas Pª!ª riunir os respons::rveis pelos máos tratos e esbor
doarn,e~to de operarios, -presos em., homenagem ao rei como
pungu1stns, pelos_ novos. e honrados agentes de policia. 

J Sala dns sessõi:s. ·15 de outubro. de 1920. !llm.t1·icio de 
Lacrn·da. 

~- 53 

Reqhci~o que, pelo jntermedio da Mesa o Govérrio 
informe si . foram deportados os operarios Antonio Silva e 
.fosP. Anlonió · dos .Santos, presos ha varios dias sem · qualqücr 
culpa e «desappa-recido.s:1> ou deportados para Matto Grosso: 
. Sa1a. das séssões. 5 de oútubro de HJ20 . .....: Mawricio de 

J.ac.ei•da. 
· N •. 54 

Requeiro , que, ··pelo iritermedio d~ M~sa o Governo. 
informe si lhe ·foram offerecidos os · servil}os do agente mu
nicipal ·Eusebio Rocha, e em que· caracter' os aproveitou n~ 
pol ic.ia secreta.. . · · 

Sala das sessões. 5 de outuffi'o de 1920. - MauTÜ:io de 
l..iar.e1•da~ :: '•. 

N. 55 
,· 

Re.queiro .que, pelo· intermedio da Mesa o. Governo 
r.nvie .á. C~mara a cópia do processo· de expulsão do «brasileiro 
nato1l l\fanoel Perdigão. ' 

Sala das· sessões. 5 de ·outubro ·de 1920. _.. Mau1"icio d~ 
l~n.eeNla. .. 

btstificação 

Jurit.o como tal um vot~ do Mini.Stro SebastÍão de . Lacer.da 
relator do. habéas-corpus. concedido · unanime.mente hontem 
pP:lo Supremo; com .o protestQ de juntar mai.s tarde, para sub
sidio historico -"das deport.ações, o accordão lavrado. 
t Encerrada súccessiV'amentc a discússão dos requerimen-' 
tos ns. 50, 5"1, :52, 53, _54 e 55,. ficando. ~dia.~a ~ votação. 

O Sr .. José Lobo.:_ D~~o á Camara, Sr~ Presidente. e r.spe
cialmenlc -no.s·-:-meus com:Panhéiros- da · Çommissão d.e Leg;is· 
1a~ão So_ciaJ,:algumas p;;i,lavrus~em d:efesa desta, . 

. O ri ÓGrr~io da Manhã »i em: uma das suas brilhantes. r.10tn~. 
co;nsU{ou"_ essi:i ·, Com!lliS~ão por ainda não haver c-oncllUdo . a 
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/ organização do projecto ·reformando a legislacão· patrfa sohré 
o "Trabalho, deixando transparecer della que temos agido 
com excessiva morosidade. nada fizemos durante o anno flu

, ente, de modo. que não se'rü.i. possivel, ainda na presente ses
são legislativu, :remetter ao pleriario o projecto de reforma. 
· .De passagem, tratando da corrente positivista, r·epresen

tada naquclla Commissão pelos illustres Deputados Srs. Car
Jos Penafiel e João Pernetta, ai.Lribuiu a ambos preoccupações 
obstrt~cci_onisfas que, segundo aquella publicação, , tinha~n 
contr1bu1ido para a censuravel morosidade_ 

Sempre que ·qualquer das duas Commissões parlamen
tares que tenho ~ honra de presidir, é ín.tustament.e censu
rada, tenho acudido em sua dl~fesa. Ao chegar, . porém, :i 
Camara no dia em que semelhante nota foí publicadâ, o Sr., 
Carlos Penafiel deu-me parte de que. se . havia inscrípto para, 
durante a hora do ·ex-pediente, dar ·resposta ao «Correio da 
·Manhã 1>, defendndo a Commíssão e, pem assim, a acção da 
corrente positivista; e que tom~.ra essa dertberação porque 
S. Ex. e o Sr. João Pernetiu tinham sido · visados directa
mento pela e.ensura, como representantes <lessa corrente. 

O illustre represenf.ant.e p'elo Rio Grande executou bri
lhantemente a tarefa que haViã tomado e, def endendO, em . 
breves e ligeiras palavras a Commissão, se occupou mais de.
tidamente, mais particularmente da sua e da acção de seu 
collega' e bem assiorh, da . defesa em favor das so1uções que 
pài:'a o p1~ob1crna. tra~>alllista são,.aconselhadas pela escola phi-

. losophíca de que são adeptos. · · · . 
\ ·. , .. 

A despeito .disto, Sr. Presidente. creio· que não cumpriria 
por inteiro o meu dever si deixasse a parte da censura que 
visou dírecta e pessoalmente aquelles illustres collegas, ape
nas com a defesa do illustre Sr. ·Carlos Penafi'el, porque, 
n.{lezar da sua inconteslavel procedenciu, da larga e ·solida do
cun1.entacão com que o w.ihre Deputado illustrou seu discurso, 
a critica impfodosa poderia,· .entretanto, acoill'.':.aI~a de ·defesa 
em causa..- p1·opria, e a nef.ividade desses. dous Hlustres com
panheiros de Commissão nã<r deve ficar á mercê de inter- · 
pretnções mni::; ou menos tendenciosas~ 

Tinha, poi~. Sr. Presidente, de dar desta tribuna, em 
nome da Commif'são ~. no meu proprio nome~ o testemvnho . 
~oguY'O r. inequ ivoco de qne aquclles dous illustres parlamen-.. · 
tares nã.o contribniram~ por .forma alguma, para a demora 
na marcha elo~ nossos tr.abalhos e·. de que, discutindo ponde
rada. cu:icladosa e insistenterpente, uma a uma, das provi
dencias consignadas noe dive~os relatorios e proJ ecto.s par.,;, · 

· ciaes; não manifestar'am: proposíto algum obstrucionista. : 
Por outro lado, uma .v·ez que o illustre representante do 

füo Grande do Sul se det.evi;i mais - como, . aliás, . era na
tural - na defesa da sua e da acção do Sr. João Pe~netta, 
e rrn das sofüçúes .que haviam acónsell~a.do, cl~ ~ccõrdo ·cpm 
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a escola philcsoohjea. a que estão filiados, encontrava-me eu 
na ob,rigacão de. produzir dBfesa iC.entica, quanto aos outros 
Hclatores paréiae:::, paf'a que aquella mesma critica impiedosa, 
do silencio ·e pelo confronto, não viesse a concluir- que elles 
não tinham sido tão solicilos e activos como os dous pri
meírcs. 

Naqtielle dia, entret~nfo, o Si~. Carlos Penafiel tomou 
qua.si toda a hora do expediente, qn,~, nas sessões ulteriores, 
'foí occupad·a por oradores qUe ,já sê inscreviam desde muito, 
para assumptos de alta relevancia, de tal · so_rte que sómente 
hoje posso cumprir o meu dever. 

Fo{ injusto o Co1~reio da Manhcí, p1·ofundamcnte injusto, 
rclatívnmente á Con1missão de Legislação Social, na sua cen
sura; e a injustiça resalta da propria natureza da reforma 
cuja_ r.ealizacão nos foi confiada, e da simples indicação do 
quanto Já fizemos e do pouco que resta fazer para que ella 
seja levada a termo. 

· . Obra legislativa de i'ncontestaveis complexidade e magni.:. 
tude, a reforma da legislação sobre o trabalho reclama es
t.udo detido, attento e cuidadoso, depende de informações e 
dados estutistícos,, e c!.e·ssa arte exige, para sua conveniente 
elaboração, tempo, tempo apreciavel .e longo. 

Basta 'Ponderar que ella abrange . todas as f ór, 
mas da actividade productora,· affe,cta. todas as manifesta
ções da riqueza privada e publie.a, · attínge mu.Itiplas rela
ções e instítuicões juridícas. umas oriundas da antiquíssimas 
tradições, outras com um passado ainÇ.a pouco remoto, mas 
todas resp.eitaveís; digna3 de meditacão e exame. 

InteressandG assim, tão .profunda, tão .-radicalmente, to
das as modalidades da vida nacional, haviamas de lhe <ledi-· 
car estudo : consciençiosa;mente attento e cuidadoso~ que de
manaa tempo, .longo tempo. 

Povos de ex.istencia industrial mais antiga, mai~ intensa, 
mais- prospera e rica do que a nossa consumiram annos e 
annos succcssivos na elaboracão dcsfa reforma, chegando. afi
nal, a resultados tão defi.cientes e incompletos em relacão ás 
ncr.essida.des do momento historico, que O" magno conclave 
inleroacional, que se reuniu Rm Vcrsailles para p·õr ord·cril 
nas cousas do mundõ, se sentiu na necessidade· de lcg-islar, 
sob esse aspe·cto internacional, condensando em preceitos umas 
tantas resoluções, regu~a"Cloras da. organiza<;ão C.o trabalho. 
como medida essencial ao restabelecimento .e manutenção ela 
paz. · ' 

Não era pofl~ivel, em taes circumstancias, pensar que os 
!egi sladores brasileiros. se haviam de limi~'r a cópias de leis 
eE;trangeiras, oü. aó transporte de -institutos Sá creados em ou
tros paizes, processo artifici"al; f icticio; tão ào ·sabor do em
'P'Yrismo,- mas r,epefütio ·pe.IJ.os legisla~ores que ~e pr·esiam; 
me~rno porqtle não lia nação alguma do muudo, regi~o geo;.::. 
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- graphiea n1mhuma existe, qu~ possa fornecer, pela identiê_ade 
de .. suas condições com a nossa, o modelo· ou figurino que 
essr. P.mpyrismo pudesse transplantar, . para por elle vestir ú 

· tr·abalho nacional. · · 
Nesses termos, tínhamos de estudn.r o problema_ no meio 

brasileiro, a situar.ão do trabalhadcr e dó capital, da indus
tria e · do trabalho: rios diversos ramos de act.ividace, ele pro
ducç:ão ·e da ren<;la dahi ::decorrente, para verificar quae~ ·os 
principios. j uridiéO$, reguladores da materia, applicayeis ao 
..-ase: e até . onde p.oâeriam ser applicados. · 

E sses conselbo·s da prudencia não foram esquecidos pelos 1 

memhros da Comn1issãn dr Legislação Social. No anno pas
sado, conhecidas que foram as conclusões, relativas á orga
niza<;.ão do trabalho, votadas })ela Conferencia da Paz1 e como 
o Brasil, p0r :força da sua representação ali e <la sua assigna..:. 
tura ·no Tratado, tinha de pãutar a sua accão legislativa pelas 
suggcstões e regras emanadas de tão autorizada asscmbléa e 
insertas · 11ó memoravel docum.cnto, eu, ao organizar e distri
buir aos relatorc$ par<:iaes as diversas questões que cons-

. ti tu em o problema trabalhista e que p01~ isso mesmo devem fi
gurar -. na reforma em . preparo, subordinei essa -0rganizacão 
:Í$ respr.ctivas conclusões _do Tratado de Ycrsailles. 

. . .O pr.ograri1ma, formulado e approvado pela Commissão 
d e IJegislaç .. <lo Social, t eve cntãtJ ampla divulgação; mas, <j 
Ui.o fugaz, em assumpt.o dP.ssa natureza, a memoria <l.qs ho
m e·ns, nfosmo cjuando Pil e:> são jornalistas consumados; q~e 
me vej 0 na cont.inge.ncia de, para int~ir.o conhecimento-. da 

. ·magnitude e ·gravidade da reforma que esta.mos. elahor:niào 

. e para conhecimento pratico dos re~ulta<ios obtidos. dos pro
j ectos já analyHados e votados pela Commissüo, Bua impor
tancia e· exter:isão. reprodur.ir· desta tribuna aquelle pro
gPa01ma. 

Subordinadas 6.$. 1 a, 2" e Dª conclusões, cu,ias malP,rias se 
rrla.cionam intimamente organizei as seguintes theses: 

1 • ·-. «Pro"tec-c;ão legal do trabalho cm geral: 
ai Departamento d~1 Trabalho ou Museu Social; 
1./,1 Secretariados. Inquerilo:; Socia€'s; 
e! Inspec(fão do trn.balho; 
cl) Direitos·<· fôrmas de asso<'. iaçües ; 
e1 c.ontrac:tos c.ollc.ctivo.s de trabnlho. 
Esyi...s questões, foram entregues ao estudo do Sr·. AndraJe 

13ezerrn: , 
· · Formulei mais as seguintes questões: 

2.• ·- «Seguro social» -· entregue ao ::;r. Nícanor-xasci-
menfo . . :··· . . . r . . . . \ 

. ?• - ·«Hygiei:ie e seguran~a do traJJalho. Traball1o e.m ·do.;. 
mieilio~ - . oonfiado ao Sr. Carlos Pe~afiel. .? 



Cânara dos DepLtados- lmP'"esso em 24/06/2015 14:57- Página to de 85 

SESS.~o · E~ 5 D1': OltI'L'13nO DE Hl;?'Q - · U3 

Subor·dinadas ãs 311
, -í~ ·e 5" ·conclu~õe5, fórmulei a se

guintes questõ'l:!e ~ 
'1" -. - «Salario minimo e suas garantias. Limitação das 

horas ele trabalho. RepoU'so · h·~bdomadarfo, - de que é Re
lator o Sr. !\Iauricio de Lacerda. · 

· 5,~ -· - ~Trabalho de menõres e creanças. Aprcndjzagem 
e ensino .>profissional.. Trabalho de mulheres. Condioões, re
gras e garantias'l> - confiaàa ao Sr. João Pernet.ta. 

Ao Sr. · .José· Augusto foi distribuída a these «Direito In 
ternacional Operaria», decorrente da Sª conclusão, que manda 
que uma lei nacional assegure tratamento economico e equi
tativo a toq,os os operarios residentes legalmente no paiz. 
Coube ao Sr. Dorva.1 Porto, a questão relativa ao trabàlllo 
dos operario.s da União, ®s Estados e municipios; e ao· Sr., 
.Tosino .de Araujo, posteriormente substituido pelo Sr. Au-: 
gust0 de Lima, a questão sofüe trabalho commércial e tra-
balho agrícola. . . . 

Ficaram, ·assim, comprehendidas no pla,no de re.foT.ma 
'todas as questões que podem inter~ssar a . actividadc nac-io- · 
1ial, e o , sirüples enunciado dessas theses e questões formu
la·das. de accôrdo com o tratado de naz e suas eonclusões bas-

. taria· para pôr ein evidencia: i ª a importancia magna e com~ 
·1iie.xa da re'forma que torna ·imprescdndiveis informacõc::; e 
<lados de caracter estatistico sobre a s ituação do Lrabalho e 
do caJ)ital; no meio brasileiro; 2º, a impossibilidade de con-
seguir. taes 9ados e informações em curto prazo e a coru(~

, quente · necessidade de tempo ap1·eciavel para sua obtenção, 
. tan to da pàrte d.as autoridades estadu~es, como das federac$, 
p t·inc:ipalmente tendo-se. emfi:ivista .que o Departamento ?\a
tional do Trabalho, ins tituto d estinado justamente a for
necer esses dados e informações, tem existencia puram.ente 
ubsl.racta nos. textos da lei que 0 creou e que assim·-Se nurn
terá, como ·pura abstracção, emquanto o Pod1er Executivo não 
tornar possivel a sua f'.Xecução, regul~mentarido a lei . . 

Taes factos , taes necessidade foram. de.We . Iogo_rcconhe
ti 11as.'.:·pél9s diversos membros da Commissã-o -Oe Legislac;ão 
!:'ocial. que - para · attend~.1-as app·rovou o re<1uer1m<'nLo 

·de informações,- minucioso .e fl.etalhado, formulado pelo $['. 
·Maurício de Lacerda na mesma reunião em que ~!e fez. aqur!Oa 
r?istcibuiÇão . Em. obcdiencia ao vodo da ·Commissão, :{lfrigi
me, IJOI' . telegramma e por officio, tanto· ae>s Minis~ros de-Es
tados como aós Governadores e Presidentes das divei·sas uni
dáde:s da F ederação, transmittindo o -inteiro . teôr desse rc
qu<~rime.ntu, communicand0 a aua. approvacão, ·e, 50licitan_<lo, 
cm consequencia. desta e daquelle. inf armações sobre os tra-

· bal lms ei'fectuad'os na d r cumscrip.ção , affecta .à ~uloridade . 
administrativa ·c.e cada um... · · · ·· 
· . Como -Parra o· processo das. inf qrniações. e sua . prestaÇão· 
.era índispensavel tempo, e ·para que durante este'ª· Commis:... 
~ão não ,ficasse inactiva, ' resolveu ' ena .. tratar- desde .. fogo; d~ ' .. 
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estudo e reviSão da lei sobre' accidentes no trabalho·. 
Começo assim, Sr. Presidente, a fazer a el:posição da 

mar:cha dos nossos· trabalhos. Deixa~reí de parte, por cm
quauto, o caso das informacões, valor e merecimento dellas, a 
.sua inf~uencía no retardan1enlo da nossa incumbep.cia para 
indicar;· enumerar, · expor, a série de pareceres, ant.e-proje
etos, reiatorios parciaes, que estudàmos, discutimos e votamos. 

A pratica a que estéve submetti.da nesse periodo de tempo 
a lei sobre accidentes no · trabalho poz em -evidencia falhas, 
CJeficicncias, obscur-idades e oubros defeitos muito natüraes 
cm legislação d.essa natureza e, feita pela f órma por que o foi, 
e como as reparações em · casos ele accidente . no trabalho 
constituem· uma das fórmas de segurança do mésmo tr:abalho, 
questão essa~ affecta á competencia do Sr·. Carlos Penafiel, 
que, · em trabalhos anteriores, na tribuna_ da Camara e . !)ela 
imprensa se · 11avia recommendado por . uma . especializaç.ão no 
estudo dessa materia, a Commissão resolveu dar-lhe o encargo 
4e. examinar a lei vigente em con'fronto com a e.ritíca decm;.
rente da sua execução, indicaT as modificacões exigidas peia 
pratica, redigir e fundamentar o . projecto que substituisse 
essa lei, e que constituiria rim. dos titulas da reforma. 

: O Sr. Carlo.s Penafiel, acceito o encargo, dedicou á sua 
cxecucãó, durante muito tempo, . todas as luzes de conheci
mento e experiencia conquistados . em estudo consciencioso, 
offetrecendo á consideração da Commissão um, trabalho deta
lhado, minucioso, lbngo, çom uma fundamentação · extrahida 
dos melh-0res autorês sobre a· · mat.eria, formando um avulso 
de "139_ paginas que, <lístribúido com antecedencia aos mem.:' 
bros da Commissão, foi, depor~ P.Or' elles estudado _durante 
dous mezes, mais ou menos, em q\le a Commis,são ~ealizou 
duas - e tres reuniões por semana, tendo trabalhado por -vezes,· , 
em ·alguns dias, antes dó inicio dos trabalhos parlamentares e 
após as votacões. 
· Concluído o estudo dà. remodelação do projecto sobre acci
dentes no trabalho, passou a Commissão a examinar a ma-
teria relatada pelo Sr_ Deputado João Pe.rfletta. --.. · 

'foinou por base os artigos do seu projecto geral sobre 
trabalho <las mulheres e menores, e dados fornecidos por ou:... 
tiros projectos anteriormente appfovados nesta C~sa pelo· Sr.; 
Depútado Maurício de Lacerda, conseguindo encarar <J pro
blema já· quanto a mulhe~, menor e maior no estado de sol
trn-a e casad~, no período da gravidez, antes e após. o parto, 
em relação a Ciriança., pre.occupando..:se com ' -0s i:IJstitutos pa
.r'alleloe das creches e camaras de - aleitamento. e bem assím 

- com o analphàbetismo, com·o elemento indispénsavel a cam
bater, por occasião da organizacãó do trabalho e aprendiza-
gf!m em relação. os menores. 1 · _ • _ 

' Em ·seguida estudou àinda, discutiu e vot.ou as bases offe-, 
recida.s pelo Sr. . Deputado Anck'~de Bezerra, a.cce'itas pela 
Oommissãó; não só sobre a modificação da lei sobl'.e departa
ment.Q -OQ tr(lbalho, cr:~andp . ur.n. bo,letim de inf orfilações, ~ 
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junta consultiva : de trabalhos-; eonsefüo de a~bitramento o 
conciliar;ão, eomo tambem a de inspecção de -trabalho, direi
tos ce associação e contractos collectivos. . · 

Por ultimo, já em fins de 1919, estudou e votou até o 
art. 5" - o ·ante-projecto do Sr. Carlos ·Penafiel· sobre -
~Hygiene e Seg·wrança do Tral1alho'». 
. Não basta, para que justiça inteira se faça, enumerar e 

deserever os trabalhos produzidos pela Commissão de Legisla
ção Social, cumprindo assígnalar a extensão e merecíinento 
delles, não em respeito á vaidade, sentimento de que estão 
isentos os membros da Commissão, mas pela necessidade de 
tranquillizar as pessoas e interesses envolvidos na reforma. 
E na primeira reunião que effectuamos no corrente anno, en 
tiv~ oppoI?tunidade de pôr em -destaque esse merecimento ao 
tomar ·em consideração os conselhos e suggestões consigna
das pela mensagem presidencial de · 3 de maio deste anno~ so
bre as questões entregues ao estudo da Commissão <le Legisla
ção SociaJ. 

Por amor ao methodo, á concisão e á clareza recorrerei 
á acta daquella reunião, onde se lê as minhas· palavras de 
então: · ·· 

«Nos termos da. convocação feita, devemos pros-eguir ·na 
discussão- e votação do relatorio, e conclusões que o Sr. Carlos 
Penafiel apresentou sobl'e Hy{Jiene e Segu,rança dio Trabalho~ 
do art. 6º em deante, visto e;;ta Cornmissão .jâ se haver pro::. 
nunciado sobre- os cinco anterfores· em a penultima reunião, 
êe t919. Não serú justo, porém, que o façamos- sem primeiro 
tomarmos na devida comideraç:ão - na parte relativa á ma
teria cujo. estudo especial nos foi confiado-,- a mensagem 
que o S.r; Presiden~ da Republica apresentou ao Congresso 
Nacional a 3 do corrente. 

E' esse um encargo de que nos desobrigamos com legi
timo prazer, attendendo não só ao excepcional valor daquelle 
documento politico, bem .como ao dever de congregarmos os 
nossos· com os esforços do Poder. Executivo para problemas 
que caract'erizam a .situação actual _do· paiz . 

. A mensagem·. assignala desde logo que «VaJ'ioS actos le
oislativos. e· executivos,. praticados de acc6rdo com o desen
volliimento e importaw;ia que nossas industrias p.ttingi1'am, 
cornpTovam a preoccui/fu.~ão dos pod".e11es publ{cos no tocante 
á assiStencia devida ·aos trabalhadores fabris, e manifesta a 
ce'l'teza de que apro·veitaremos a presente sess&> legislativa 
para andamento dos p'l'ojectos que sobre tão· importante ma
teria temo$ e'm. mão, consag~ando e desenvolvendo os princi..; 
pios acccitos pela Conferencia de Wu:shington, de C'U:ias aeci~_ 
sões destac01.t as pri..._ncipaes, concluintto por salientar que essa 
C6nferencia manifestmJ; o desejo ·de. serem ta~s decisões in,,.. , 
se1·t;qs na legislaçã,o rle toda.s as nações indu.s.tria.es"». ,. 

· O ocupando-se· de modo · ;particular -<!a legislação patrià 
S-!Jhr.e <accidentes . no trab~Ih9· a me;nsage,n &.ssign,aila ain,d~ 
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«que ·os ensi1-iameritas da pratí~a estão f.ridicando ·a neces.si~ 
dade de uma revisão immediata ·n.o sentido de p?·over a certas 
iú.:ficiencias ~ intPod-u.zir-llte no texto as modificações exigf4<J:s 
pel.as ultimas conven~õr;s da Conferencia de TITashin.gton, e 
.fa:; .. ~entir ·que, além de outtos pontos. a estuda1· opportuna
m,ente, «tçilvez con:visse .su.bstitufr pelo cap_ital a base da in
df:mnizaçãQ estabelecida· sobre a renda, assegurar màis effi-:-' 
·dentemente o trabalho c.r1ricola, estender o ris.co profissionat 
ás demais ínCf..lStrias ~:tclnidas da lei actual. e, fi'll.almente, 
prcscreve1· normas máis explicitas em. relação, ao segw·o, as
:;·1.lrnnto esse a ·cargo de uma Com11iissão Cons.uUiVa:JJ, institu.ida 
iielo dec1·eto n. .f ,3. 573, âe 9 de abril- do anno passado». 

-' Folg-amos sinceramente· em constatar o inteiro accôrdo 
de vistas, nesse particular, exjstente entre as suggestões, con
selhos e affirmativas da mensagem e os -resultados --consegui
dos nos trabalhos já re~lízados pela Commissão que eu tenho 
a honra de }Jresidir .- · · 

Esta Cãirnmissão .iá procedeu, na r:ealicade, a cuidadosl 
revisão na lei n. 3. 72-1, de 1919, visando· remediar as falta:i 
apontada!:! pela pratica e- procurando consignar nov:os dispo
sitivos que regulem e garantam os ·mais importantes .asp\!ctos 
dos ac.cidentes no trabalho, realízando para isso oit~ longa.s 
!·cuniões: consagl'adas a exame demorado e amplo qebate das 
ou estões. · 
- A~sü11 é que lembrar·emos, por exemplo, que a: Com-

. misão; · · 
· · a} regnlou expressamente não só a questão relativa n 
eausa e concausa da morte, ou da perda da capacidade para 
o trabalho, como a ·referente ás mcl-estias .. profa.;sioilacs: 

ú) ·por meio de urna melhor definiçãô do que -· para-os-
cffeitos da lei - seja ··operaria - estendeu os ban-eficios {} 

-garantias co risco profissionül a todas as,- fórmas da activi
dade applicada á industria, abrangendo expressamente o com
mercio e instituições annexas, e, bem assim, o trabalho- agri
cola realizado em estabelecimentos, que empreguem. em seu 
scrvi~.ó mai~ de dez pessoas, substituindo por essa f órma o 
r.riterio restric-tivo do .emprego de moto~ inanimado, constante 
ela· parte final do art. 3° da lei vigente; > · . 

e) · supprimiu -· - no tocante no ·valor da incemnização -· 
o limite ma.~imo de «dous contos e- quàtro•.:entos mil réis an
??,naes'll,. e lomou por base o salario diarío, p~tcebido pela ví
cLima. até a data do a:ccidente, multiplicando-o~ para chegar 
ao -salurio anuual, por 365, e não mais por 300, m'odificanclo, 
assim. ·os arts. 6" e i6 pa Citada lei; . · '; 
, d) introduzir no projecto novas providencias, uma de 

caracter mec!ico-iegaL e particularmente com referencia aos 
casos de: aggruvacão ou attenuaç5.ci no estado da victima; óu-· 
iras, a.~sei;uranclo mais. efficazmente a immediata prestação 
de soccorros a ella devidos; outras. ainda, regulando de ma
neír~ mais adequada o losar; a data e a f órma de· pa_gapwnto-
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da indemnização e das -õiarías devidas, ás victimas, quer . e~se 
pagamento se haja de fazer ás propri_as ·victimas, quer. aos 
successores, desta em casorde morte: . 

e) tambem supprimiu a disposição do art. 27, que aos 
herdeiros ela victima estrangeira só concledia indemnizaçã-0 
quando residentes em territorio nacional,- por occasiãc do 
ac.cidente: -

.. f) rêformou sensivelmente a parte processual, _visando 
facilitar· liquida.ção mais rap ida e segura da indemnização, 
concedendo isenção do pagamento de custas judicíaes ao ope'."" 
rario, a quem assegurou. de modo expresso, assistencia e re
presentação judiciaes tambem gratuitas. 

Em tr·aços largus, são essas as modificações que me oc-· 
correm citar, tratando da rev-isão na lei .sobre accidentes no 
trabalho. . · , 

Passando-se· ás· · providenc:ias. contidas nas decisões. da 
C-Onferencia de--Washíngton. verifica-se tambem · - já quanto 
a um systema q.ssecuratorio de '-t-íscal'ização effieaz e de um 
se·rviço publico dé hygiene do trab(:l.lho. já quanto ao trabalho 
da m·ulhl!T e dos u1..enore.s., já com referenci,a á s·ititação d.as 
creanças- e á.i; mea'lirlas reciamadas pela g1•avidez, parto, ama
mentação e $u.as {;Onseqwmcias -;'.';"'" que esta Com.missão, antes 
mesmo de pi:.of eridas em Washington aquell21.s decisões, já se 
havia pronunciado com superior elevação, apó$ det.ido e cuii
dadoso estudo, brilhante e proveitosa discussão; fazendo .Iios 
pontos principaes obra mais completa. · 

1°)- QtJAN'ro AO ESTABELECI).!ENTO DE UM · SYSTEMA DE EF-
. FICAZ :f'.ISCALIZAÇÃO! DO 'l'R~ALHO -. o relatorio e conclusões do 
Sr.·· Andrade Bezerra sobre ~rotecção legal do .. trabalho ew 
geral'>, já estudados e votados por esta· Commissão, compre
hen<lendo, além do,s titulos sobre «dir'eito e f órmas de assp
ci:o.ções ,e «Contracto collectivo, de traballw», u.m sobre «D~
partamento do T1·aballw». A r~speito deste ultimo, off ereceu 
o Sr. ,Andrafle Bezerra accrescimos á lei rPspectiya e disposi- . 
ções novas creando e regulando: u) a ({.Junta -consultiva dr> 
T1•abalho»; k) ~Conselhos de f!oncitiação · e arbitragern:f/; i) 
«Boletim de dados e informações sob1·e o trabalhm~;· j) ·al 
«Inspecção . do Trabalho'l>, com orgãos-e funcc.ões indispensa
vei~ á efficacia da.· fis:calização, prpcessada 8-ystematica e re-
gularmente. ' . - ·. · ··· .. · · 

2°) «QU.~~TO Ã CREACÃõ DE UM SERYIÇÓ PUBLICO DE MY
GIP.NE Do TRABÂLHO» - o .Sr .. Carlos Penafiel que na revisão , 
da le:i sobre accidentes no trabalho já havia incluído uma sé
rie de importantes provMencias de caracter _ hy~enico, apre
sentou, propriamente sobre «hygíene e segurai1,r,,a do traba-:
llw:J,, um projecto -· larga e brilhantemente f'Undamentado -· 
já· em parte ·examinado e votado por nossa· Commissão, coil.;_ 
tendo ;·um comuricto . de medidas de pr.rj'teccão ·aos operarios. 
das ·diversas jndustria.s, inciuidos· nestas - de .modo expl'eSSl; 
- o trabalho' agrícola, o comrnercial em.: geral e ~ especiali-:
dado bancar.ia. ·E, occuparido..:.se!- de modo particular" drrs pre-

c~ VoJ~ IX · 19 
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scrmções hygienicas ºrelativas á industria, de acqrdo com o::; 
ensinamentos mais mo.dernos, regulou a :inateria · ém quatro 
títuios especiaeS COID O fim de garanfii:' O opera"TÍO: k} «COil-. 
tra os agentes physicos õe insalubriàade na industria»; 
Z) «contra os agentes chimicos na ~ndustria; m) «con.tra as 
substancias. toxicas sob varit'l.s f órmas»; n:; «contra os agentes 
b'iologicos na industria~. 

3°) «QUANTO Á SlTUAÇ-~O DA MlJLRER. OPERARL-\A 00 ME~~OR, 
t1AS CREA~çA·s,JJ:Tc. - cumpre salientàr o relatQrio e proj'ecto 
formulados 'pelo Sr .. João Pernetta, e~carando com-raro bri
lhantismo o problema . oper-ario, de aêcôrdo com as doutrinas 
philosophícas que professa1 e a sér:ie de emendas offerecidas 
'vele Sr. "Mauricio de LaicP-rda, em cujo estudo tiveram mais 
directa ê mais copiosa collaboracão todos o~· outros .tnembros 
desta ·com:lri'issão, que logrou fazer obra obede·cendo o nosso 
ponto de vista nacional, isto é, de aecôrdo com as :necessida.:. 
'des do nosso meio, de nO'ssa: ra~a, do estado actual das nos~as 
industrias, respeitando e consagrando .os fructos da observa
ção e da experiencia, colhidos e fornecidos pelos nossos ~con~, 
·gresso:s d::(Dreanca'>. ,,: -

-Ha, _.portanto, entre· a orienfação qtle -resalta da inensa~ 
·gero dú Sr. _Presidente dà · ~epublica. n.os pontos- assignalaàos, 
e .a que irn:pirou e guiôu os_ nossos trabalhos

1 
inteira harmo

nia, fa·cro que constitue j~sto motivo'para nos··regosijàrmos. 
Em 1919, na reunião de ericerrainent9, depois de fazer e:in 

largos tra~os o resumo dos nossos trabalhos, deClarei que os 
re?Ult~os obtidos,. os relatorios, parécere~ e projec~o.s apre
s.ent~ào·s, bem come, O!! debaté3 havido~ no seia desta Com
míssão_, recommendavam o. patttiotismo e a ait11 ·competenQia 
de -:meus companheiros,_ e - qúer pela sua fórmá., quer pelo 
·sentimBnto juridico e -espirito lffieral que os insp.irou -
J)oà,iam soffrer COD.J.~onto com tràbalhos . identicos jâ ·realí-
za'd~S ·nos paizes ma<is adeanta.dos.· · · 

· Me'.ditando attentaíriente sobre todos esses problemas ·e 
:p·rovideiicias, estudos e decisões, 'dur?-IJ.te as férias parlameli
. tares, só encontrei· razões que" justificam -e fortalecem esse 
-. me'ü juízo.» 

~os trabalhos t>ósteriormern.te executados pela Comríl:is- . 
s~o con~irrna.n'.! e solidificam esse juizo - E -- posto em des
_taque ·o merecimento de nossa .obra, isto é, da obra de meus 
ê'ompànheiros àa .. Oommissão de Legislação. Social ... - . 
~ o SR .. NICANOR NASCIMENTO- V. Ex. diz bem, <da nossa, 
ó9r~, porque sem a dir~ccão-~true V. Ex·.· tem dado aos nos-
.. so's tr:abalhos, não teriamos consef,-Uido os resulta<lôs a que 
·chegam: os. . : 

O SR. JosE' LoBo - Muito obrigado a V .. Ex. .. , , 
P:roseguiremos na exposiÇão relativa ao ari.no de i.920. 

. Reencetamos e completamos, em successivàs , reU.niões, a 
discussão e votação do projêcto do Sr. Carlos Pennafi.el. so
bre «Hyg'ienc e s~guranca no., ti'abalho». ma teria inteiramente 
nova para n6s1 e t·ujn impOl'l.ancia •rr6de· ser a"\>·aiiada pela 
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í·pigraphe dos quatro primeiros titulos, nos termos do se- -~ 
guinte 

__ · «...\rt. 3.º Além das condicões sobre á idade de admissão 
nõs estabeleCimentos, a duração das hora~ e dias de trabalho, 
medidas hygienicas, estas P·r~scriptas em outras disposições 
de lei, a presente tem p.or fim garan.tir os operarios: 

1º, contra -0s agentes :physicos <le insalubridade na m--
dustria; 

2", contra os agentes chimicos na industria; 
'3º, co!lt.1·::i. as substancias toxieas sob varhs !órmas; 
4º, contra os agentes biologicos de insalubridade na ín· 

tlustria,». 
Na ultima das reuniões destinadas â votação do anw

projecto sobre «:Hygiene e segurança. -do trabalho~~ o Sr. 'l\ii-· 
canor·Na'scimentó, _Relator da questão «Seguro >3ociab, to
mou a ~alavra ·para uma consulta e suggestõe::; prelimina
re.s, que reputava· indis:pensaveis á conclusão de seu ~nte
proj ecto, e continuando, disse -«já havér estudado a. questão 
dQ seguro social, que apre·sent-a.va dous aspectos distimto::i. 

· Deve-r.ia. en.earal-a sob um ponto de yista organico, de re- , 
co.nstituicão do seguro, r;;reando o Instituto Nacional de Se-

. (furo, ou simp1esmente p.elo aspecto restrfoto do _segurti ol;>e
rario, nas_ cinco- fórmulas classicas - velhice, invalidez, mo-
lestia, accidente e morte? · . . 

Proseguíndo, . a~firma que -·- a seu ver -. - 1 o seguro não 
deve- -só ser -O.e previdenc1a operarfa Çsim, de previdencia. 
geral. EntretantQ, o estado desse ultimô era lasti.mav~I. como 
pas:;ava a _demo11strar, c1tando algun5 exemplos. mesmo nas 

. grari<les socfeda-d~s -de seguros, que não eram devidamente fis
calizadas. Por estes se poderia ter uma noção .do que eram as 
companhias -àessa natureza. As tabellas de seguros, hoje em 
v~gor~ correspondem á situação social, financeira e de hy-
giene de ha vinte e tantos annos. · . 

A InSJ)ectorfa, continu•a o Sr. Nicanor Nascimento, nãv 
as pó<l.e ·;alterar. o· Instituto Nacional do. S~"UI'O viria, p.or 
outro lado, exonerar o orçamento de grandes despezas, pois 
to-das as aposenta.do:rias podem ser nelle cont~mplad~s. dando
se uma tabella , p-ará · ellas dentro dos estudos . universaes do 
seguro. Assim, tambem poderiam ser contempladas as refor
mas dos officiaés que tainbem não ·são incondicionadas pela 
CoIIstituição. . ~ . _ · _ _ · · 

Colloeada a questão nesse ponto de -vjsta, perguntava. si 
d?Yia· encaral-o ·po resse p.risma amplo, vasto, geral, que inte- · 
õrasse o Instituto, emprestando-lhe todos- os effeitos sociaes, 
cu s6 _pelo ladó restrieto dq seguro 011erario.~.. · ·_ . ' 

. As bases e os· alvitres apresentados· pelo Sr. Nicanor Nas..; 
c!mento, . nessa reunião, foram esfüdados e ~iseutidos. p.or · to
dos o:s membros da Corilínissão a e1la p:resente~. -e nomeàda
mente, pelõs Srs. Maur1ci<; de Lacerda, Andrade Bezerra José 
Ai1gusto, JoãG. Pernetta, .Carlos P.ennafiel e pelo orado1· .: _

5 
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Diante das d!vergencias que su~girafu, intervi~do nn · de7 . 
bate, para encammhal-o, como Presidente, ponderei que enas ··· 
eram mais apparentes que reaes, pois não ailectavam a sub
stancia. 9:as medidas; e que se ;poderia tudo concíhar, mediante 
:um-outro a!\·it1'e: - O Sr. 'Nicanor Nascimento farti em s~u 
relatorio uma exposicão ampla e fundamentada sobre o se
guro em geral, rrella eonsignando a- eriti<.:a e as suggestões que 
apontou em largos tracos, estudará em . seguida,· e de modo 
especial, o seguro operarío, redigmdo O· ante-projecto, a .xes....: 
peito deste ultimo. Impresso e distribuído em avulso es5e 
trabalho, ·como tem sido feito com o.s anteriores, será ouvido 
á respeito o Governo, emquanto o!'> membros· da Commissão 
o estudam. ·· 

Esse _ alvitre' mereceu a approvação da Comm'l.ssão, e em 
consequ,ei:i.cià della, decorr.ido algum tempo, o .S·r. Nícanor 
:N'ascimento p0diu fosse_ convocada reunião, .para leitura·· 
do seu· parecer, exposiç,ão e ' anti-projecto~ · 
. ·Já estava convocada tal' reunião .quando fui - procurado 
pelo Sr, NaJbuco <le Gouvêa que, dizendo ter formulado um 

· projecto abrangendo o seguro o:p1erario, e o seguro de Estado, 
de real ·interesse, mol_dado .pelas instituições da Republica 
do Uruguay e baseado em dad9s importantíssimos, gue,_ con
stituiriam verdadeiros ... subsídios para a solução do problema 
entre~n6s, pr.diu adiamento da reunião, .afim .cJe ai;>resental-o, 
send-0: em seguida encaminhado á Commissão; para o indis...., 
pe:nsavel· parecer. 'rendo conr js::;o concord~do o respectivo 
Relator, foi satblfcitu o pecJ.ido uo Sr. Nabuco de Gouvêa e, 
·entregue o projecto ao Sr. Nicanor N-asCimento, . apresentou 
este. () a ~mnra ·aJ~.J.d'OVOU, UlU requerimento. dé- informação 
indiSpensavt;i::; an c·studo dessr. novo_ aspecto da quesfüo3 in;.. 
formar.;ões que·. nt.i~ e~la~ data ainda não foram fornecidas pelo 
Ministerio da :Fazenda. . .- · 

·Vê a Camara que, ail).da n1csmo no que diz com a questão 
<lo Seguro_ Soeial,_ não procede l) ualq ur~r censura ti Commissão, 
e menos ainda, ao s~u Rf'lator, porque· S. Ex., em tcn1po 
habil e oppurtuno. ·offerr.ccu ú co.nsidera(,'.ão da ~Co.rn~issão o 
r·esultàdo d(~ seus estudos; forinuloi.1 seu ·r.elatol'io e ante
projec~o, quu ain<lu não foi discutido e votado P.Or mot.ivo 
indepeildenl.r. da vontadn de S. Ex. e ·da Commissão. 

·A questão <ml.reg-Uí' ao estu<lÕ e rc.làlorio do. Sr. Dorval 
Porto lambem Joi <lcvidarnentc P:X.aminada e- sobre ellà foi 
ollvida a Comrniss~o. S. Ex. .aguarda in:.11orma.ções; arliás. 
:pedidas, -directamentc ao Sr.· Pre'&identc <la Rcp.nblica, .indis-
vensaveis á soÍUção <lella. - · · .... · · 

- O Sr. Augusto de -Lima apresentou parecer e ante-pro- · 
jecfo · sobre Protecr;âo ao frabàlho commercial, já devida-

t ·mente discutid'o ·· e votado pel?- -Commissã:o em duas longas 
· . .rl'uniões. . .. . .. . 

. O- Sr .. José Aüguslo já iem cõnduido se'u rclat.orfo ·sobr.e 
à the-se «Direito· Lnternacional Operario~, cuj~ ·solução de-, 
pende, ent~_tanto, de pronunciamentos internacion~es: porque 
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a forn?ac.ão desse direi.to ou dessa mo.dalidaae do dü·eito não 
éependc exclusivame.nte ·da ~oberania <le cada Estn.do mas do 
conjunto -de vonta<les soberanas, r P.uni<las ·cm congresso como 
foi previsto no · Tratad-o de. Paz. ' 

Resta agora. Sr. President.P, ·ê"orisiderar a:p·enas a these 
ontregue . t\ al~a; compet.encia e dedica<}ão ao Sr. Maudcio de 
Lacerda - . tl>ia de oito horas - Semana ·de 4S horas -
·Repouso · h~bdomadario - Salario minimo e suas garantias~. 

· Envolve -ella. questões substancialmente ligadas pela ma.is 
estreita :dependência, pois· a limitação das horas ·fie trabalho 
sem o estabelecimento ·cte um minimo para · o salario, impor
taria em pura - abstracção doutrinar ia, desti tuicla <le eff eitos 
pratieos., · ' · 

Seu aspecto . doutrinaria não:. offerece difficuldade pois 
que -·- o 'dia de oitó horas e a semana de 48 horas, com o 
consequente repouso hebdomadario constituem hoje conqU.is
ta pacific~ment.e ·as:;entada entre as. nações da Europa e da 
America, quÇl tomaram parte na Conferencia da Paz, e já foi, 
na ·generalidade das jndustrias, acceita espontaneamente, 

- mesmo no Brasil.. E' de assignalar, .além disso, que . a Com
missão de Legisla'ção Social .iá a reconheceu ~ proclamou en:í 
principio, havendo tambcm, por occasião de resolver o caso 
r·elativo ao ·trabalho commer.cfal, consagrado . o regimen re
munetario mixto, me.diante um sa:lario fL~o e moderada par
f.icfpação nos lucros. 

· Nenh~ma qn<?.stão, pórérn, ·depende tanto de informações 
e dados estatisticos como a do · salarfo minimo, tendo-se em 
vista não só ·a . cxl<msão · territorial do Brasil, ·e a diversidade 
<lG zonas industriaP.s, de regímen e methodo, · intensidade de 
p·oducção, etc., .. comq os princípios que . de accôrdo com as 
conclusões do r.rratado Q.e Paz devem reger a materià. . 

Basta raciocinar um pouco sobre o ·caso para qae a ver-
1.lade <lo assert.D se transforme em evidencia. Elle deve ser 
r csolvido applwando-se . aó . meio brasileiro aquelles princi-
pios reguladores do salarío. · · · · 

A Conferencia da Paz estabclecel:l os. dous factores ca
pitaes para fixapão do salario nas ·ctuas seguintes conclusões: 
I) ·O trabalho nã.o deu e · .se1' consülerádo simplesmente como· 
mercadoria ·ou a1·tiao, de cómmercio. · II) Pauamento ao ope
'l'ario de salario ·· .que lhe assegure um conv·eniente · nivel de 
vida de accôrdo com o tempo ·e com· o seu paiz~ ·. 

Com .o primeiro · principio ou ·regra-consagróu a digni
dade do trabalho, e ao mesmo tempo o libertou do preceito 
e~.reito, exclusivo. e premente, ·oriundo da -·offerta e ·da pro:.. 
cura. E, ~ompletanão esse criterio de al!a just~ça humana, ~º~ 
segundo accrescentou · que a. remuneraeao devida pelo traba
lho dô · opérario . não· -deve constituir mero preço, mas consistir 
em alguma ·cousa que lhe ·assegure :a·yida,- ·segundo nível con-:" 
veniente, de accôrcio· com. o tempo e .o. logar em que a açtiv:i~ 
ciade operaria se ·exerêita-. . · , 
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· Nesses termos - o .• custo da vida, estabelecido para esta 
nível conveniente -. . 11ão um nível qualquer; - entra como 

.· factor preponderante para . fixação do salario minimo. 
São ·incJt.::;pensaveis, p0is, informações' não sómente da si

tua~ão das .industrias, capital nellas empregado, intensidade 
de produccão .e renda, liquida d~sta, mas tambem acerca do 
c~sto da vid.a, e dos . diversos element9s . geradores daquelle 
m.vel convemente-. . · _ 

'rodos esses dados só uma · estatistica regular póde· for
. ne'cér, e até agora, só foram fornecidos á Commissão ·em uma 

proporção e -com d,eficiencia s desoladoras, das quaes apenas 
· se livram as informações. prestadas pelo Departamento . :do 

T1-·ab.aVio de S. Paulo. · 
Essa lanientavel situação impress-ionou por tal f órma o 

$r. Maurício de Lacerda, que S. Ex. se propoz a redigir o 
anti-projectó, servindo-se dos .. resultados adquiridos em in
querito pessoal, e dos · que . constam dos quagros e informações 
daque:lle Departamento de S. Paulo. · 

Razões de ordem política, porém, e dé alta proce_dencia . 
levaram-me a aconselhar que nã<> o fizesse, que insistisse 
pelas informações, emquanto ·o- limite do tempo· o permittisse, 
p,arquanto não só o seu trabalho. pela natureza: das · questões· 
que lhe tinham sido confiádas, . -devia constituir o remate da 
Clbra emprehendida, Gomo . tambem- só dep.oi.s:' de esgotado o 
l)rã.zo para info~maç.ões, teria:mos · autoridade ·p.êrante. a opi
nião· ... puplica para legislar: $em os · subsig).os estatisticos recla-
mádos~· - " 

·s. Ex~, çorri as .informações qué __ post~riormente lhe che
garam, e com os. resul~dos de multiplos· 'inquei;'itbs, redigiu, 
o ante-projecto, e re.s:pectivo parecer, que serão lidos ·em 
reunião de 7 do corrente. · · ... · 

· Ainda a esse membro d~ Commiss~o não se póde fazer a 
mínima censura .. 

A ·ex-Posi('.ão minuc.iosa ·que, com toda a fi-anqueza e leal
óade venho de fazer, sobre ·a. m~rcha e os resultados dos tra
balho~. da Qommfasão de Legislação Social demonstram com 
irrecüsavel . evid_encia: · a) que todª-s as questões constituti
vas ·cto problema trabalhista, · e· que por isso de:vem figurar na 
reforma em . elabora~.ão, já foram . devidamente estudados; 
b) que. a. grande maioria de~las· já. teve os . seus r espectiv0s 

' ante-projectos discutid6s e votac;l0s~ e) que mesmo as quat.ro 
e.nicas, cujos projectos ainda não foram apresentados, já fo
ram . devi~amente estudadas pela Commissão, que indicou as 
bases . para os respe.ctivos ante-projectos; d) que estes serão 
dentro de .. alguns -dias 'votados pela Commissão, de· modo a 
cóncluirmos e enviarmos ao plenai'io a reforma ainda com 

· t1:;mpo ·âe ser discutida e votada na presei;ite sessão leg!s-
laitivi:\; . · . .... · . · .: . \. · 

'1 " Peço mil perdões a V. Ei., Sr. Presid,epte, .e á Camar.a~ 
pelo precio$o e longo t~mpo que lhes venho tomando~ Eu não 
podia proceder de outra fórma; Um .elevado . e im:Qerioso -de
ver· exigi~ que_ eu fiz~s.se a ~posição que . venho de terminar, 

.• .. • . - . - -·•-4 . 
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não simpJcsmcnte-· corno acto de cortezia ou movimento de 
justiç~ reparadora, mas sobretudo com.o obra de prophilaxia 
social~ . · . . 
. Censuras como a que foi formulada pelo Correio da. 
Nanllã, em que se aHude á possibilidade do Legislativo não 
ultimar a re.forma da legislação sobre o . trabalho, teem uma 
dam~osa r eper0ussão nos meios e ceI;ltros de patrões ·e ope-
r~rios. · · 

O SP.-. l\L'\UIUCio DE ~ACERÔA ·_ Apoiado. Vão de encontro 
á expectatiya. .... - · · 

O SR .• }osÉ LoBo - Os patrões reaccionarios, augmentam 
as suas resistencias e . os t ibios fogem ás concessões já feitas. 
0.s operar ias, que não f)_ossuem grande ·energia, desanimam e 
se sub~e.tte.m; os extre~ados s_eguem as~ inspirações do 
desespero, e os agitadores que sonham com a destruição das 

·instituições, vigentes . encontram meio propicio para a sua 
:ç:ropaganda. E por fim, no melbor. das hypotheses é o tra
balho nacional, a su.a produccão, fonte .de s~a riqueza, esteio 
da · ~ossa independencia, que soffrerá.. Não me era dado '11or 
todos esses fundamentos acceita,.r, pelo ·silencio, para a Com
missão que eu. ten,ho a ho.nra de presidir, as responsabilida
des decer~~ntes daquena· censur-3... ; . · . . . 
· \ Asseguro a V. Ex., Sr. PreSidente ·e á Camara, que os 
Deput~dos que e~ta me deu por companheiros na · Commis
siio de . Legi$laç~o Social,: continuam dignos da sua e da con
f!a:n(~a da N?,:Ção. que elles represen,tam altiva e proveitosa
mente. e;ujps int~resses defenderp com ~ maxima galhardia, 
'identificando-se com elles m ediante uma acQ_ã.o patriotica. 
esclarecida e efficiente. (Muito bem; muito bem. O orador é 
vivamente f elio"itado pelos seus collegas.) . . . 

O Sr. Presid:ente -. Está finda a hora· destinada ao expe-
diente. .. . · · 

. •. 

O Sr. Nic~or Nasçim~to (pela ordem) - Sr. Presi
dente, pedi a palavra unieamente para fazer publico o se
su~nle telegramma~ que comprova as minh~s affirmacões ~~
latrv.as ao abandono completo em que se encontra a maruJa 
brasileira, qu~ · occupo.u outrora os. navios cedidos á França. 

Recebi de Ma:rselha o seguinte · telegramma: 

· «Deputado NicanQr Nascimento · - · Camara Depu
tados - Rio de J11neiro - Entbusiasmados vosso pa

·triotico discurso. prof~r.ido Camàra Q..efesa. navios afre..;. 
tado"s, equipage;ns brasileiras ·felicitam pedindo. conti
nuar--nef ender interesses Brasil ma.rinba. mercante na 
Europa ·sacrificados. Equipagen~ Qvacionaram deliran
temente .. nomes V . . Ex., Ma.ur-icio Lacerda, armador 
Ca:rdosg · qàe . tem. 4~ª1onstradQ. : ardoroso · pa~riotismo . 
def~i;i~ore~ .. en~.rgiç9_s ; do$ fraco~. Brasileiros soffrem ' . 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 24/06/2015 14:57- Página 21 ae 85 

ANNAES DA CAMARA 

maiores vexames autoridades francezas ·consulado. per
seguidor acerri~o brasileiros concorda_ . Vapor Sobral 
commandado tnpulado francezes nunca satisfeitas 
ex:igencias regul~mentares ignorando mesmo consulado. 
nome seu commandante. Ordem armador Cardoso 
mandada effect.ivar excellentissitilo . Ministro · ·Exterior 
empossando-me commando Sobral desmoralizada · con.,. 
sulado e Transit Ma_ritime. Grande numero brasileiros 
Mar1>elhu pedem-me como commandante mais antio-o 

:-aqui, . agradecer V. Ex. \patriotica attitude~ Sau,daçõ'es 
i·cspe1tosas. :.- Commandante Gonçalves Filho.» _ 

. Dei:t<? . :-st~ í~legra.mma nos A~n.~s. 2em . nenhUII{" appello 
mais d1r1g1r ao ·Governo; no BrasH, nao ha governo para 
brasil~iros. . . · 

1. • -

O Sr. Maurício de ·Lacerda . (pela ofdem )- S-r. Pre,,. 
sidente,. depois que o Sr. Presidente da Republica telegra
phou ao · Governador de Pernambuco, _offerecend.o-lbe a: força 
federal' para massacrar O!perarios, e que, em seguimento a 
isso, · o negocistazinho ]2essôa de Queiroz telegraphou no 
mesmo s~ntido, rceebi o -~guinté despacho . de Pernambuco: / 

. . ~ 

«Perna.rrihuc:o - -'Deputado .Ma_ut'icio Lacerda -
Congresso - Rio - Commissóes executivas associações· 
não podem trabalhar- tenaz _perseguições poiicia·. Man
daremo~ relação minuciosa acontecimentos. - - Opie;.; · 

. rario l'ernambttcO.» · · 
. \ 

· . :PermHla V. Ex:. que, cm nome da Cam·ara dos Depu
. ta-dos, eu estranhe a passeata que acaba· dê colleai- este edi-:
ffoio càpita1~ea<la pelo cjficial arruaceiro Frederico \Tillar·. 

Si foi ,para intimidar os -0radores que, honte_m, . occupa.raJm · 
a tribuna, engana-se S. S. Aqui, embora não se vista farda, 
cada um é homem para, só e 1não acompanha-O.o, se deíender 

. e sustentar a defesa de suas idéas. 
Nestas ~ondicões, quero ler á Gamara, para ·que consie 

dos Annaes, como signal -do tempo, ·a nota offícial rlo Ministro 
da Guerra, com a qual concluo as breves palavras que V. Ex. 
me permiUiu pronun-ciar, sem enkar ;no exame do meritp da 
questão, que é o debate sobre questões de aviação mihtar. 

A nota termina assim: 

. «A .publicação de · ataques <l-escabidos;·- 3 inserção· 
.de i-n1ormações levianas, não_ eontroladas, visando in

, ' triga, ·é trahalb0 de saJpQJ. e serviço · a.ntipatriotico, que 
. cumpre ani:mllar. ·. . . - ' .. 

Por outro. lado, . a -aggressão descort:ez e -directa, a 
insistencia em .vehicular' jncrepações. sem. base, . podem 
provoear reacçãQ cujas -coJl~~quencias não é <iado 
pr~vér', -
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Aconselha-se: a uns, desistir ·de taes processos, ·e 
recomm~nda-se, a .todos, evitar interve.nç,ões pessoaes .. » 

Sr. Presidente, esta é a nota do Sr. Ministro d::o. Guerra, 
relativa <i critica <le joruaes como O Imparcial-, jornal go
Yernista, sobre os trabalhos da missão ' franceza militar de 
aviação. Não entro, corno <lisse, no merito "da questão, mas, 
o Sr. Caiog~ras esquece,. tristemente, que, .no tempo ·em que 
foi. Ministro, não· houve:, ·no governo ·de um presidente mi
neiro, um )Ministro ·que tivesse a auda.cia, a petulancia <le 
chamar a imprensa, sob semelhante ameaça, ao eito offi'-
cial do governismo inéondicioual. . . 

Nestas cÓndições, ou o 'Ministro rectifica a nota, ou a.na
lysarei os serviços do Exercito, para .demcmstrar que, entre 
a missão franceza e o Ministerio da 'Guerra, lavra o mais 
profundo dissidio ~ - ttue o Exercito es.tã. {ÍiiVi·dido em ci:O\Us 
hTupos: um -J)·ela missã.O, outro contrario, cousa . que o meu 
patriotismo, como autor da· emenda. que· trouxe a missão, me 
impedira de ·razer. Essa ameaça, entretanto, me obriga, pela 
minha honra -de :Qeputado brasileiro, a resistir á petulancía 
âesse _Ministro imp:vudente. Lavro. -tjesde já .o meu p:rotesto, 
para na sessão subsequente fazer a ª'nalyse do que se passa 
no Mi1nisterio da Guerra. (Mu.ito. bem; muito--bem.) 

o Sr. Octavio Rocha (") (pela ordem) - Cabe-me, Sr. 
Presidente. tenc!o ha · . pouco estado coro o Sr. Ministro da 
Guerra, dàr sobre o líSsumpto, á Gamara e ao meu collega, o 
rtobr:e Deputado pelo Es~ado '.C.o Rio de Jainefro, e~pliaa
ções rapidas, mesmo porque estou fóra da hora do expe-
diente. . . · 

Devo assignalar, p_ara que conste dos Annaes, logo após 
o discurso de S. Ex .• que' o Sr. Ministro da Guerra não Leve 
cm rtbsolulo a·-.LJ;ttenc:;ão de am_P-aça1· a quem quer que se,ja. 

O SR. M"l.umc10 DE LACERVA - Quer dizer. invoca a di
rimente ca p~ivação ·de sentidos. 

o· s~. ÜÇ.TAVIO ROCHA - Póde ser que, da reda:cçã11 da 
nota, se- possa inferir uma ameaça; mas. a intenção positiva
mente não existe. Nem o Sr. Ministro da Guerrâ seria capaz 
de, político velbo como é~ tendo feito parte d.esta Ca~ara, 
varias ·-vezes até em opposicão, fazer á imprensa semelhante 
ameai;a. · 

O SJil.; MA.uRtcIO DÉ LACERDA - Hontem 'foi A Patria, ·hoje 
6 O Im_p·arcial e amailhã será o Dia1'io. Official. Faz essa 
ameaga á imprensa ;para que ena não ppss~ discutir o as-
sumpto; · · · · ·· · 

r' .. 

( *) Este' discurso nã.o. foi révi s~o p~i'Q orador. 
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. O SR. Oc:TAVIO RoCHA - A in tenção foi tão sóm~nt~ . .. 
o Srt. MAURlCIO DE LACERD~\' _ .Sinistra ... 
() SR. ÜC.'TAVro Ro·cHA - •. . solicitar. cessass~ de toda a 

fórma qualquer campanha neste sentido. E' pedido que eu, 
pessoalmente. baseado na velha amizade . que me liga ao nobre 
Deputadó, trá.nsmitto agora a S. Ex. Permitta.o mel,J. illustre 
'!Ol!ega, vá a missão franceza, serena e calmamente, <lesem-· 
penhando seu papel. . . · · · 

"O SR.- MAT..7 RICIO DE LACERDA - Retirada a nota,. sim; si · 
n&o retirar, virei á tribuna. · 

O SR. ÜCTA no RoCIB. - ..• de instruir o Exercito, de 
P.levar. de nivel a nossa força, fóra de. paixões. Este appello 
faço tambem á jm.pr~nsa_ ... 

o SR. MAURICIC DE LACERDA - . Jámãis neguei minhas pa
lavras em favor do Exercito. Mas, · no caso de ameaças ·desta 
ordem, sou. obrigado a intervir em . favor da liberdade de o-pi..: 
nião. Não recuo de discutir. V .. E:"C. n~o roe negará que -ha 
ires mezes recuei Çe dise~tir a qu~stão .. ·· 

O SR. ÜCTAVIO Roc.HA. -:- E' exacto. 

o .SR. l\iAVRIClO DE LACERDA _ . Dei' a- V. E:'\: . - conhéci- . 
mento- do que sabia a · r espeito e. deixei de discutir · jÜsta
:m~nt~ · com o fito de não· qifficultar a instrucc,ão da força ar-
:mada .. Ma~. deante ·dessa 3-meaça, não ! · · 

,.. O SR. OcTAv~ro RocHA. - A minha presença nesfa tribuna 
é j'-'~tamente por isso, por saber que o nobre Deputado é urri 
dos interessados directamente, ·pelo seu patriotismo, que 
nunca o abandonou, em que o Exercito nacional receba da 
!\fissão Ii'ranc.eza o.s maiores e mais relevantes servii;.os, em que 
'le eduque, ce modo ·que possamos ter mais tarde uma offi
~ialidade · capaz de s-er um nucleo de agremiacão de·· nossa 
força, si porventura tivermos de ir á guerra. Justamente, 
Sr . Presidenlc. por conhecer o espírito nobre e · digno r.lo 
honrado Deputado pelo Eslado do Rio de .Tan<.'iro, a quem sem
pre rendo as minhas homenagens . .. 

· O SR. ~L\umcro ·oE LACERDA - Muito e _coµstantemente 
retribuidas. · 

o SR ÜCTAYIO ROCHA - · •••• por saber que s~ Ex. foi, , 
por assim · cizer; 6 ·iniciador da campanha em favor da Missão 
Era~ceza, quando muitos eram · contrari_os... · 

-o SR. 1'fAURICIO DE J .. ACERDA - Ainda sou até hoje. A 
favor do prussianísmo não sou. · .. · · · - ·· · 

. O · SR; ÜCTAVIo ROCHA . - ... é que pediria a· s. · Ex'. , e 
tambe1n á_imprensa facilitassem a missão desses oíficiaes. . . . . . . . . . - . . ,,.. 

.·· 
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SESSÃO E~r 5 QE OUTUBao DE i920 '187 
·'· 

O SR~ SALLEs FrLHo - Umo. analyse. dos trabalhos dessa 
miss~o em que poderá. prejudicar- ? Em nada. 

() SR. OcT.·\. vw RocHA - Trago, Sr. Presidente á Gamara 
o meu te~tr.munho pessoal. · ' 

·Vivendo no meio dos· meus camaradas. com ellés lidando 
diariamente, sem, ·absolulamente, questões ~e formalLstica, sef 
que essa missão, na Escola de .Aperfeic,:oamenfo de Officfaes, 
na Escola do Estado-~faior e nas outras, está prestando reaes 
servicos. 

o SR. NrCA.:.'l"OR NASCIMENTO - Mas está morrendo muita 
gente por impropriedade dos apparclhos. 

o Sa. r.LnJR1CIO DE LACERDA - Nessa parte, não apoiétdo~ 
~a avia,ç;ão certo morre mais gente do que em bondes. · · 

O SR. OcTAvro ROCHA:.:._ Reafiirmando qve S. Ex., Q .Sr. 
Ministro da Gu~rra não teve a íntenção de ameaçar a im
prensa ou quem quer que se:ja. ponho termo ás minhas pa- · 
lâvras, convencic!o de que dei á Garnà::ra a devída explicação. 
(Apoiados.. Muito bem; muito. bem.) 

Q Sr. Pre.sidente - :Vae se passar á ordem do dia. 
(Pausa.) · 

Compareéem mais ~s. Srs. Felix P.aeheco, :Andrade Be
zerra, Dorval Porto, · Dionysio Bentes, Cbermont de 1\.firanda, 
Ho.rcula,no .Parga, Lufa Domingues, José Barreto, Rodrigues 
Machado, Pires Rebello, ·João Cabral, Armando Burlama,.qui, 
Marinho de Andrade, Moreira <la Rhcba, Tho:iriaz· Rodrigues, 
Fredericq Borges, .'Cunha Lima, João Elysio, Gervasio ·Fiora
Yante, Correia de Britto, Alexandrino <l~ Rocha, Pereira de 
Lyra., Estacio Coimbra, ., Aus.tregesílo, · Octavio i\f angabeira, 
Pires àe Carva1ho. Castro R~b~llo. Mario Hermes, João Man
gabeira, Arlindo Lrone, Salles Filho, João Guimarães, The
mistocles de Almeida, Ramiro Braga, Antonio Carlos, José 
Bo11~faciq. Gome_s Lima, La~dulp~10 de Maga~hã.es, Ant~ro 
~otelh.o, Laµ,1011mer Goctofredo, .Josmo de AraUJO, Waldom1ro 
de l\{agalhãe~, · Vaz. de l\le1lo, Cin-0iiilato. Br~ga, Prudent~. de 
l\Joraes Filho, Celso Ba·yma, Gorµ,er~indo Ribas, João S1m-
1}llcio, Octavio Rocha e DGimingos l\Jascarerihas (5Q). . . 

Deixam de comparecer os Srs. Arthur Collares .:\ilorcn·a, 
-1uvenal Lamartine, Annibal· Toledo. Odacil~o d~ AlbuquPr
que, Ephigen,io de Salles, Monteiro de So'Qza, Abel ChermQp.t, 
Her.mino Barroso. Thomaz Cavalcanti. Ild~fóns.o Alb.ano. Al
herto ·~faranh-ã<L Àffonso Barata.· Osc;ar Soares. Solon de Luce
na, Balthazar :Pereira,, Antonio Vicentf', Arnaldo 1:13.:~trs. 
Pedro Corrêa, Julio' de l\feHo, NataHcio Camboim, Alfredo de 
:\1aya. Miguel Palmeira. Mendonça Martins, Rodrigues Doria, 
Manoel -Nobre, Pe&ro. Lago, Lauro Villa_s Bóas. Ubaldino àE 
Assis. Arlindo F~agósõ, José Maria. Torquato Moreira, Rodr.i· 
gues ·Lima, Manuel ~Ionj.ardim~ Ubald0 Ramn~~~e! Octa_vio d~ 
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Rocha. Miranda, Azurém ·Furtado, Aristides Caire, N orival de 
. ,F.reitas, Lé,ngruber 1F'illi:o, 1.J!osé Tolentino, Azeve:cfo SOOré, 
i\lacedo Soares. Francisco Marcondes. Raul Fernandes, Ma.rio 
de Paulã: Teix.eira Brandão, José GonçalYes, Herculano Cesa1., 
Augusto d1c :ç..ima, Alberfino Drummond, ~fatta Machado, ·Ri
beiro .Junq;ueira, Silveira . Brum, Senna Figueiredo, Zoroastro 
Alvarens'a, Fausto F erraz, .Jayme Gomes, .Honorato . Alv~s, 
Camillo Prates, Manoel Fuigcncio, (Ca.rlos Garcia, Ferreira! 
Braga, Alberto Sarmento, Barros Penteado, Cesar Vergueiro, -
Marcolino Barreto, Eioy Chaves, Palmeira Ripper; Joã!o - de 
Faria, P.odrigues Alves Filho, I_,edro Costa, Manoel ViUaboim, 
Arnolpho Azevedo. Ramos Caiado, Ayres da Silva, Tullo Ja,iyme, 
Severiano Marques, Costa Marques. Ottoni l\fàciel, Luiz Xa
vier, Abdon Baptista, Pereira de · Oliveirà, Eugenia IM'üÍler, .. 
EvariSto Amaral, Augusto Pestar::a, Ale ides Maya, · Nabuco de 
Gouvêa, Flores da Cunha, Barbosa Gonçalves. e JOaquim -
Osorio (90) . · 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presenç.a accusa o · compa-
recimento <lc 118 Srs. Deputados. · · · · 

, Yae se prooeder ú votacão d1as materias-que se achaI? 
sobre a .mesa. ~ ' · 

· Peço ·aos nobres Deputados que occupcm as suas ca.d'ei
ras. (Pausa.. ) 

Votação do requerimento n. ·50, de 1920, do Sr. Nicano-r 
N~ciment.o, Dedindo informações sobre -a ag-g-rf'ssão r!e qu~ 
foi. victimn o jornalista Paulo Barreto. 

nRQU:b'RIMENTO 

N. 50 

Requeiro sejam pcdfdas ao Poder Executivo, por inter
medic da :M~sa d-esta Ca.ma.ra, informações sobre o s-eguinte: 

1 quaes as prov·ide-ncias que tomou sobre a a.ggressão de que 
foi victima/ o jornalista ~ulo .Barreto . . 
· R.e.ieitado. 
. Votacão do requerimento n. 51, de i920, do Sr. Mauri-
cio ·de Lacerd,a, pedindo informações sobre fichas de crimi
nosos ·nomeados agentes d~ policia. 

REQUERIMENTO 

N. 51 
i - , 

·Requeiro que, pelo iil.termedio âa, Mesa, o Governo 
informe o que constar das· fichas de .alguns crimincisos ulti-
mamente .nomeados agentes de policia, - · · ·· 

. ... 
Rej·eitado. 

, · 
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Votação do r-equerimento n. 52, de 1920, do Sr. :i\fauri
cio de Lacerda, p-edindo informações sobre o paradeiro do 
operaria Antonio ou José SHva, preso ba varios dias,' etc. 

' 
REQUERI:MENTO 

":\ .. 52 

, Requeiro que. l)'elo intermedio da -~:!ésa. n Governo 
informe o paradeiro do operario Anionio ou .José Silva, p.reso 
ha varias -dias, com a chegada. <lqt.Rei, e quar~s as providencias 

. tomadas Rara punir os t·.esponsa\. .. eís pelos má-os tratos e es
bo:t:doamento de operarias presos em homenagem ao Rei, 
como punguistas, pelOs novos e honrados. µgentes de polícia .. 

Rejreita<lo. / ,,,-· 

Votação do requerimento n. 53, de 1920, ·do Sr'. Mauri
cio -de Laeerda, pedindo informações sobre s1 foram deporta
dos os operarias· Antonio Silva, João Ramos da Silva e J o-sé 
Antonio <los Santos. . . - . 

REQUER.lMENTO 

·N. 53 

Req11eiro que, p1elo i nLermeüío · da Mesa, o Governo 
ini'orrne si foram deportaJClos os op;erarios Antonio Silva e 
.Tosé -Antonio dos Santos; presos ha varios dias sem qualquer 
culpa e «<lesa-ppavecidos» ou depor la.dos para .Multo Grosso . 

Rejieitado . 

VoLat_:.ão do 1·equ~ritnljnlo u . ":J -1, de 1920, <lo· Sr. ~lauri- · 
nu de Lacerda, vcdindo i 11formaçõcs sobrP si foram uff ereci-
i los ao Governo o~ "scrvii;.os do ai;enlc muni-dpal, Eusebio 
Hocha. " 

....... 

l\l~QU l~lU.Ml~N'l'O 

N. 5-í . i 

Requeiro que, :v,elo intcrmed-io da · ]Ilesa, o Governo 
informe si lhe foram off e:recidos os :5erviços do agente muni:.. 
c:ipal, Eusebio Roch a. e em que oaracter os aproveitou na po
licia secr·eta. · · · · 

Rejieí tado . · 
. .F 

. VotaQã:o·. do . J.\etl'!êi;~meu.t';l Il ~-- 55, de :1920. do Sr. Mauri-· 
cio ele Lacerda, pedmdo :_có.p1a 4o process<> de · expulsão do 
«brasileiro na-t_o»~ ~a.n.uel ~~l'dig;ã.o. 
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. REQUERIMENTO 

N. 55 

~gl,leiro que, p.elo intermedio da Mesa, o . Góverno 
envie á C~JPara a cópia .do processo de .expulsão do «brasileiro 
nato~, .Manuel- Perdigão. 

Junto corno tal, 'llm voto do Ministro Sebastião ·de La
cerda, relator ào habeas-corpus ·concedido unanimemente, . 
hontem pelo Supremo, com o v·retexto ·de juntar mais tarde, 
para subsidio historico ~as deportãç.ões; o accórdam -lavrado. 

Eis o voto: 

Doc~inento a qlie ''se refere ·o requerfinento .supra 
- . 

O VOTO DO ::-.H);'!STRO SEBASTIÃO DE LACERDA ... -
-· Na sessão de 20 de setembro, proximo" passado, entrou 

em ,julgamento, no Supremo, Tribunal Federal, ·o . haoeas
coTpn~ impetrado a favor de Manoel Perdigão, sendo relator 
do feito o Sr. ministro Sebastião de Lacerda, que opinou pela 
concessão da ordem -~mpetrada. · · 

O ministro !li!un:iz Barreto pediu vista dos autos e, . na 
sessãa de hontem no Supremo, esmiuçou loDS'11-mente a parte 
relativa ú nacionalidade do pa&lente. 

Disse o Sr.. Muniz Barreto que não julgava sufficiente;:; 
os documentos apresentados e comprov.~dores de que o pa
ciente era de nacionalidade brasilcil'a, ·m·as tambem não podia 
affirmar, pela leitura dos autos, que ·Perdigão fosse heS-
panhol. ~ 

Deante, porélm, d~ -argumentaç&o ordenada '1e -con\rin
cente do relator;-o proprio Sr. Muniz Barreto acabou por. 
conceder a ordem impetrada. A decisão dQ Tribunal foi, pois, 
unanime. 

O Sr~ ministro Sebastião de Lacerda, depois de examli.nar 
.. todos os documentos já conhecidos, e relativos á nacionali

_ààde de Perdigão, disse," em resumo, no seu primeiro voto, 
que «provada como foi, esta nacional-idade, é ~rrecusa.vel a 
illegalidade do ado de expulsão do paciente .. 

· Deprchende~e dos ·autos o :Proposito de difficultar ·ao 
paciente a prova de sua . nacio'nalidade, havendo, portanto, 
conveniencia ~m se apurJar ..... a: responsabilidade dos que, por-
· ventura, tenham concorrido ,J)ara tal .facto. -

-Nto p ode o· S11prérn·o Tr~bunal -Federal _.admittir qrre, sob 
o pretexto de combaie·r o ~:nar·cl1istn·o, ,-as autoridades 'poli
ciaú$ commctü1.m ·abusos e alh~ntaclos contra a liberdade pes-

. I 
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soal. Uma campanha inconsciente contra os que praticam, 
em detrlimento da ordem, aquella doutrina desprésligia o 
poder publico. ·. 

O pactente, por exemplo, além de ser cidadão brasileiro, 
não assistiu, como er:a indís:pensavel, aos depoimentos da·s 
testemunhas ouvidas pela poHcia de Santos. . 

A ·todo accusá.do se deve· permittir o uso dos mefos em 
seu poder par.a. demonstrar sua innocencia. '. 

. Esse di:r-eito, que tem assento na lei natural, está ·consa
:,,rr2.do em nossas leis DOsith~aa, como nas de todos os povos 
culto~, e s8 harmo.nisa com •) interesse da sociedade, por
qúanto ct:ta se alarm'aria ante a possiblilidadc de cada um dos 
seus membros ficar exposto á persegu·i~ão e á iniquidade. 

Toda a 'argumentação em prol da ordem publica ha de 
ceder a pre:c.eitos que_·dorninam mesmo ·em pt?riodos cala-
mitosos. , 

Si não --é licito ao ·indl.viduo burlar a aci:ão social, · fa
zendo com qué o processo contra elle instaurado não tenha 
. ordem nem fim, tambem n~o se o póde privar de .garantias 
oue _se inspiram no respeito á liberdade pessoal. 
· Não valem consideràcões, mesmo as gue se referem á 
pro Lecção dà sociedade, para ·se justificar a. vio.11ação de um 
principio ab~wluto, salutar, fecundo, a que se devem subm.ct-
ter as autoridades policiaes ou repressivas. . 

Jnlga-se o relator dispensado de explanar o assumpto 
perante o Tribunal que, innumeras vezes, tem amparado .,in
div:duos pronunciados ou mesmo condemnados, em p!'oces-
sos feitos ~em a observaneia de· formulas essenciaes ao exer
c:ic3o de direito de defesa. 

A propria defesa, que é 3. dilatada comprehens'ão da de
fesa "individual, como .. nesta, desde que se exceda, já não é 
1egWma, e se converte em 'insti'Umén:to de OJ>pressão'; visando 
combater um excesso de liberdade, cae ·'no excesso opposto, 
arvorando ein -principio o absolutismo. . 

Neste casõ, ·para decôro 9a JustiÇa, os ·actos ma~ifesta
mente atteútatorios de direitos indiividuaes exigem um. cor-
recivo. ' · _ . 

·Assim ·se manifestou o Sr. ministro Sebâstíão de Lacerda 
na primeira vez- em que o' cáso foi debatido no ·súpremo. Na ·· 
sessão de hontem. o relator, resumindo -o que consta do pro
cesso de habeas-corj>us. e as observações add~zlidas na. ses
são de 20, accrescehtou mie o 'Tribunal'' podia, mediante o 
8xame dos documentos exhibidos pelo impetrante, e dGs ql:le 
foram rêmeffidos pelo Sr. Ministro da Justiça, proferir a de-
cisão que The par~cesse justa. . 

E' sabido qu.e, nos processos crimin'aes, a ·conàemnaoão 
dos réos tem de ~e basear na prova judi-cial, e não na que 
constar ae. )nqueritos :Policfaes, mérns -peç:as informativas, o~
ganizadas unicàmentc parã. o prepãro dos primeiros elemento~ 
da accusa~ão. · 
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Naquelles . processos, a confissão tem valor juridico só
mente na hypothese de ser livre e de coinc\idir com as ci.r,:-
cumstancias do facto. · 
· Vc-se dos documentos que acompanham a informação 
do Sr. ministro da Justiça que, em um termo assignado pelo 
paciente, este declarou, perante o delegado regional de· San
tos,, ser natural de Bespanha, quando . é certo que, em do
cumentos anteriores;· elle affirmara sua Cidadania, hoje cor
roborada pela justifiicação que- determinou o registro civil do 
seu nascimeuto em Sa~tos, e pela certidão extrahida de livro 
existente na parochia do Rosario, ·da mesma cidade. 

' Nos itnqucdtos policiae.s, deshn'aâos á verif.icaçã;o de 
· factos que legitimem.. corno providencia · indeclinavel. a ex

pulsão de estrangeiros apontados cerno perigoso.s por amea
çarem ou perturbarem a ordem e segurarn;a pública, ou al:r
tentarem habitualmente contra a moral e os bons costumes. 
h'a cautelas a observ·ar, porquanto reconhecido ao Estado 
aquelle direito, não ·o deve ex:ercer o_ ·Governo, guiado, -ape
nas, pelo seu arbitrto. A ,a.cção que lhe pertence, a tal res
peito, não é tão. absoluta qúe escape ao exame do poder ju-
diciario. · · . · 

Este, devidamente provocado, tem competenci:a para pôr 
o seu véto aos al:)usos, fazendo respeitar as ·pre_rog3:tí'vas da 
liberdade, mantendo sempre o eqüiilibrio entre os interesse~ 
da sociedade e os direitos . individuaes. . ·., 

Um estrangeir.o, pelo· simples facto de ser indiCado como 
an.arehista militante não es'tá ·suj ej.to á a~ão 'diiscricfonaria 
<lo.Governo, não lhe»devcndo ser 'recusado o- direito de oppor 

. aUegações a allegações. 
Sua expulsão está muit.ô longe de garantir a paz publica. 

se constituc uma. arb:itrariedade resu~tãnte de 'uma odiosa 
persegui~ão. 

. Alludindo ás declarações att!'libuidas, no inqueri to,. ao pa
ciente, sobre a sua nacionalidade·, diz ser inacreditaver que 
elle, sabedor de que .'sua qualidade de cidadão brasileiro im
pediria que fosse premido de deixar o territorio patrio, si 
~rrogasse perante quem quer que fQsse, a naturaliade es-
trangeira. · . · -

Ao processo de expulsão foram juntas certidões ex
trahidas do !nquerito e processo insta'Urados_ contra. o paci
ente e outros .réos pelo. crime definido l.fO art. 303 do Codligo 
•P.enal. _ . · 
/· Provou, comtudo, o impe'trante, que, além de haver• o 
Jury absolvido, por. unanimiqade, o paciente, dás testemunha~ 
em que se baseou o despacho de pronuncia, só uma, e essa 

· mesma funccionar~a da Policia, se referia á comparticipação 
. de Saavedra no delicto: \ 

O. delegado regional. com o intento de justiffoar ·a in
formacão do qtie o paciente aconselhava: a reacção €l des.:.. 
respeito ·ás instiitui11ões ou as autoridades~ juntou ao inque
ri to dous. ,artigos da lavra dó mesmo paéiente. ' 
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Em um ell e SP. refere aos maltrapíll1os, para pedir á so
ciedade, que qualifica egoü;ta e mú, que não úS , ollle com 
desprezo, porquanto Leem um ·~rrebro que pensa e sob os seus 
z.ndrajos um coração que palpita de am<1r por um mundo 
novo. 

Em outro artigo expõe uÍÚcamentc as rnócs do seu 
atheismo, dizendCt á pessoa a riuem se dirige>, riue respeita a 
sinceridade da sua crença, POl' ser esle clever de tolerancia 
impostó ao homem culto. 

~,essas publicações não existe um topico de incitamento 
ao crime ou á violencia. Ora. a idéa não é susceptivel de com
pressão. '.'ião se póde chegar em um -regimen hvre como 
é o nosso, ao extremo de resaurar os deliclos ele opinião-" 

A' sombra do Estatuto Fundamental são ··permitLidas as 
reivindicações pacificas. .A acção, violenta das aul<tridades 
provocará a vfolenta reacção. · 

A titulo de vigilancia e zelo .. Pela ordem social, não de
vemos , supprimir a liberdade de ·pensamento. 

Impõe-se, portanto, o deferimento do pedido de habeas
corpns para que o pacienf e seja repatriado, sem prejuízo, está 
,~]sto, das medidas, que por outros. motivos tenham sido por
ventura contra e.lle decretadas ou Ol'denadas por autoridades 
hespanholas. 

Rejeitado o . requerimento 11. 

\ 
O Sr. Presidente -· - Acha-se sobre a mesa o seguinte 

P.E(}UERIMEN'fü 

«Requeiro prefercneia para a discussão do pro.iecto nu
mero 68 A. 

Sala das sessões, 5 de outubro de i 920. - F. V allada.z·es. 
L. Cor::J<Ja de BrUo. , 

.Approvado. 

2• discussão do projecto n. 6S ·A. de 1920, mandando 
construir uma estrada de rodagem do District0 Federal á es
trada União e Industria. na P.aiz da Serra, no Estado do Rio 
de .Janeliro· com dous 'substitutivos. um da Commissão die 
Obra$ Publicas e outro da de Fir.:.an.ças. 

F.ntra cm discussão o art. 1 º. 

O Sr. Paulo de Froiltin (,.) - Sr. Presidente, o projecto 
68 A .refere-se á construcção da estrada de. rodagem do Dis
tl'icto ·Federal, ú estrada União e Industria, na Raiz· da Serra, 
no Estado do Rio de Janeiro. 

~ 

\ 
( .. ) 'Este di::>curso não, foi. revisto pelo . orador. 
C.-V-01. IX 13 
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. · Organfaado o projecto pelo illustre represc11ta-1l<; do Es
tar·r:i ue- \1 iuas Ckrars, Sr. Deputado f ··anrn:.1· J V al!adart>s. o 
lracado foi, ahi, perfeitamenle definido. 

·No art. 2° estava eslabelecido uma autorização ao Poder 
Executivo para àispendcr na estrada e na rC'p·ar·ação neces
sr.ria do lrecho compl'ehendiClo enlre a Raiz da ~er1 a e a ci
dade de Pclropolis, alé a quantia Ge dou::i mil conLos. 

A Commis::;ão de Obras Publicas, ci que feri submPttido o 
projecLo, pelo seu illuslre Rela lor, Sr. Correi11 de Brítlo, 
bc•nr~do representanle do Estado .de Pernambuco, lambem 
defin iu precisamenle as condições do traçado, e~tabelet:endo 
no art. z" que (1;0 Governo mandará r.on!;truir uma estrada 
ó<.t rodagem macadamízada, segundo o tr1çado mais conve
niente, entre a margem esquerda do ·rio Merity e o ponto mais 
conveniente, na antíga eslrada da Estrella. i'azendo nesta, os 
trabalhos ·db reparai;ãú necessario~. alé chegar á cidade de 
Petropolis.:i>. . 
.. ,,-. Quer-· o projecto, quer o parécer da ·commissão Teéhnica, ' 
fixavam precisamenle a ulilizacão da ·antiga estrada -d~ ro
(lagem que ligava a Raiz da Serra até Pelropcilis, estrada que 
ftinccionou desde 18-ii até 1882, anno em que a estrada de 
ferro foi inaugurada, circulan~o, ahi, não só as diligencias 
e carros que conduziam passageiros . diarios entre Petro·µolis 
e Rio cie Janeiro, (a Cõrle, então), como ainda todas as car
roça·s e vehiculos que . lransitavam, desde Juiz de Fóra, , pela 
estrada União e Tnduslria, vindo ter á Raiz da Serra, onde se 
encontrava a Estrada de Ferro de Mauá. · 

Durante a interrupção que, en:i 1869, se deu na Estrada 
d_e .. Fierro de Mauá, e~ses vehiculos de · passageiros .e . cargas 
iam pela Estrada de Es:rella até ·a Vilh Eslrella, embar-:
cando, ahi, para- o Rio de Janeiro, ou fazendo-se a navegação · 
pE:los ribs Estrella e Bahia. 

Comprehende-se, pc'rlanto, que o i1lustre Refator . da 
Comrnissão de Obras, visando uma reduc~ão de desprza na 
construcção da estrada projectacia, quizesse; mesmo. aproveí-
tàr um trecho da antiga estrada da Eslrella. · 
. _ A Comm~ssão de Finarn:as o-nerecru substitutivo; o hon.:.. · 

i'ado Relator, . ílluslre repre8cntanle do E:5lado de Santa Ca.:. 
tharina, dando o seu parecer iiavoravel, apresentou, por1hn, 
Süb urna oulra .!órma, o que tmha sído estabelecido na Có'.rn.;. 
missão de Obras. . 

S .. Ex. deu a _seguinte redasção ao substitutivo: 

· . . -c.Art. 1. º Fica .o Poder Exeeu tivo autorizada a eii-
-..._. . ···- trar em ar.'côrrlo com o Governo do Estado do Rio de J,a_ 

neiTo e com a Prefellurá ào Dis"triclo Federai, para 
a con,sLrucc.ão rje urr~a estrada de ro'lagem, segundo o 
traçaçiO ma1s. conve z:i_1 ent~. entre o Districto. l"edenl a 
~iz da· Sêrra e a c"idcide de . .Peti-opolis. . · • 
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Art. 2." A ccnstruccüv da nova estrada será fe ita. 
por administração, ou por emp,teitada, em concurren
cia publica, a juiz o do Governo. 

Art. 3." E' o Poder Executivo ·autorizado a abrir 
creditos até a importancia de 2. 0010: 000$, para 
e~ecução da presen fe J.ei. 

Art. 4.º Revogam-se as d1sp-osições em contrario.>. 

Ora, parece conveniente que sé dê uma · modificação na 
redacção apresentada. ·Não ha duv ida alguma que, entre ~ 
Dístricto 'FP,dera-1 e a Raiz da Serra, deve ficar. ao criterio do 
Governo a escolha oo tra1.;ado; mas da R:üz da Serra até Petrl')
po1is, a aulorízação estabelecida pelo, pro,jecto e mantida pela 
Commissão de Obras Put.ilicas, é a utilização da estrada rta 
Estrella, estrada que, com uma ligeira reparação, póde sati.s-
foier completamente. · 

Ora, no- art. 2º do substitutivo, se diz: ~A construcção da 
nova estrada será por administração, ou por empreitada., 
em cuncurrencia publica, a juizo do Governo.~. 

Mas não se trata da reparação do trecho da Raiz da-Serra a 
Petropolis, o· quR t'az pensar qt1i- ~t> cogit.e da construccão de 
uma ·nova estrada. E' muito mai::; dispendiosa que a · conslru
cção, a conservação. 

Essa estrada, Que foi construida ·em 1847, levou annos 
seguidos a exigir uma des{'.>eza de conservação muito elevada, 
dev ído á necessidade de canalizar as agua5, estabelecer boei
ros, sàrgetas, _ eviLar desmoronamentos, .. etc. · -

E' uma estraoa que está muito consolidada e que, com 
pequenas modi1'icações, · nas travr.st\ias da Estrada ele Ferro 
Leopoldina, satisfará, P·erfettamenle, o objeclivo que se tem 
em vista. · · 

Assim, <le accôrdo com o autor do projecto, o illustre re.:. 
prescn tante do Estado de l\linas, apresentamos uina emenda 
para que no substitutivo se ' diga o· seguinte: «Entre o Dis-' 
t:·icto Federal e Raiz da .Serra, e. àahi, á cidade de . Pe.tropolis, 
r ela antiga estrada de rodagem, que será, convenientemente, 
rl'pv.rad a . . . > · : · 

Esta fórma, parece-me, está de accôrdo com o parecer 
da Commissão de Obras Publicas. . · 

Suppopho que o· nobre Relator da Cominissão de Finan-
ças não terá duviàa em acceilal-a. · 

Quando se cogitou, em 1911, ou 1912, da c'onstruccão da 
c~trada de Pelropol is, te·ve-se o objectivo de abandonar co~
ple!am.enle aquelle traçado e passar pelo valle do .rio Xerém 
e a Mantiqueira. . . · ·· . 
. . Tsft tre.dtiziria uma · .~spez!l na_ importaneia _de--uils· :d~ 
m1l contns, e, porque as51 seria, nao se fei a estrada. · 

Ao passo .que com ess· 'àespeza" teremos rc>solvído o .pro;. 
bi.erna que, entre outras, terá solução es i.rategi~a:: a commu~ 
nica,;ão faciUma entre o in!.erior e a Capital Fjeder.al. (llJ.uí(o, 
bem; mu~to bem.}.. . . · . · · . . ·. · · 
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Vem á Mesa? · ~ lida, apoiada e posta conjuntamente em 
ciiscussão a seguinte 

El\'!ENBA. AO PROJECTO .N. 68 A, DE 1920 

(2: discussão) 

Ao art. i º modifique-se o final substituindo-se as pala
vras «á cidade de Petropolis», pelas seguintes: «e dahi á ci
<iade de Petropolis pela antiga estrada de rodagem que será 
convenientemente reparada~. · " 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. - Paula de 
Frontin. - ·-Francisco Valladares. 

O Sr. Celso Bayma e·) . - Si;. Presidenle, coube-me a 
honra de ser o Relator, no seio da Commissão de FinanÇas, 
do projecto apresentado pelo · Sr. Deputado Francisco Val
ladares. Tive então nccasião de ler o parecer minucioso e bem 
daborado firmado pelo Sf. Deputado por Pernambuco, o 
817. Corrêa d~ Brito, e' devo diz('.r ú Gamara que adoptei tal 
parecer, formulando no seio da Comrnissão de Finanças, ·uma 
opinião em .. que ·eu. adoptava, integralmente, niio só aquelle 
parecer, como o proje\:tO elaborado pela Comll)isão de Obras 
Publicas nos termos em que o havia apresentado o illustre 
repre::;entante por Pernambuco. . · 
- Devido, por<~m. ás observações de alguns membros da 

Commissão de Finanças, fui obrigado, do accúrdo crim o pa
recer da Commissão, a alterar este projecto, que determinava 
:fizesse o Poder Executivo immediatamcntc a estrada nos ter
mos, na fórma. e- nas .condições em que propunha o honrado 
Relator da ·commi~são de Obras Publicas. Nestas condições, 
vencido na Coromissão de. Financas, cu não tinha sinão de 
redigjr o projecto em fórma de autorizacão, consoante o ven
cido no seio d<,1 Commissão e segundo o parecer que tive a 
honra de relatar. · , 

A emenda do honrado · Deputado pelo Dislricto Federal, 
e.reio, em nada aliera· o projecto na fórma e no fundo); ao 
contrario - vem esclarecer. as respectivas disposições, r éiar
lhe uma f órr.na, não dh'ei autorizando o E:-.wculivo a escolher 
(, traçado. mas determinando:-lhc só siga .o lraç;.ado de· accôr
do corri 3. emenda, .. e eom o proj ecto primitivo e parec-er da 

. honrada Cornmíssão do Obras .Publicas. {Muito bem .. ) 
Encerrada a 2" discussão dos arts. 1 ", 2º, ~~" e .!" dq pro

j ecto n. 68 A. r~e 19-20, mandando construfr uma <·stra~a de 
rodagem do "Districfo Federal á estrada União e Industria.· ~a 
Raiz da Serra. no Estado do Rio de Janeiro; com dous?subst.1-
tutivos, um da Commíssãó de Obi·as Publicas d outro da de 
Finanças e annunciada a votação. 

( *) Est~ discurso não foi revisto pelo Or•Hlor. 
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O Sr. Preside11te - .A. este pro,iecto a ,C.omrnissão de Obras 
Pnblit.as e Víaerro cfforN:cu o sor,,'Uinte · 

SUBSTI'l"t.;"TIVO 

O Congres::;o Nacional resolve: 
Art. 1." O Governo da-União se entenc!erá com a Prefei

tura do Districto Federal para a continuação da estrada de 
rodagem do Distr-icto Federal até á margem do rio Merity· e 
construcção da ponte sobre este rio. 

Art.. 2 . u Mandará o Governo construir uma estrada de 
· rodag:em macadaµ1isada, · sendo o traçado mais conveniente, 

en tr e a ,margem esquerda do ric Merity; e o ponto mais con
vcni.ente na antiga . estrada da E strclla, fazendo nessa estrada 
os trabalhos de reparação neeessarios até chegar á cidade de 
Petropolis. . ' 

Ar·t . 3. º De accôrdo com o Governo do Estado. do Rio ée 
Janeiro, serão feitos ns trabalhos 'le reparação e melhora
mentos nas estradas dP. · rodagem já ex.istentes na .Baixada 
Fluminense, estabelecendo facil ligação <!essa rêde de estradas 
com a estrada Ri_o a Petropolis. , . ' · 

Art. 4.". Para a construcção da no.va estrada e melhora
mentos "nas existentes poderá o Governo e.a União- despender 
até a quantíà de 2. 000 :000$000. · 

Art. 5. º A constrUJCção da nova estrada será feita por 
admtnístração ou por mnpreilada ero cop.currencia publica, 
como melhor julgar o Poder Executivo e deverá estar eon
clída ,ató 3 de maio-de -! 922" 

.Art . . 6 ... Revogam-se as disposições ~m contrario. 
Tambom a Commi~são de Financas off€receu o seguinte 

SUBS'l'l'ITJ'rlVa 

O Congresso Nacional .resolve: ' .. . 
. Art. L_º Fica o Poder Executivo autorizado a e:ntrar em 

arcôrdo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e ccfm a 
Prcf eitura - do . Distrfoto Federal para a construccão de ·uma 
estrada de rodagem segundo o traçado mais conveniente, en
lr~ o Districto Federal,. a Raiz da Serra e a cidade de Pe-
~opolis . · · . 

Art.. 2 . 0 A construcção da nova estrada será feita por ad
ministração, ou por empreitada em concurrencía publica, a 
juízo do Gov·erno'. · · - - · - · 

Art. 3. º E' o Poder Executivo autorfaad.o a abrir creditos 
até a importancia _de 2 .000:000$, para execução da pre-
sente lei. ~ · · · 

Art. .~. º Revogam-se as .disposições em. contrario. 
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O Sr. Francisco_ Valladares ~pela ordem) .requer e obtem 
prefe1·enda na vutac;,ão pã.ra o subsLitutivo da- ~Commissão t.ie 
FJnanças. 

Approvados succ.essívamP.nte salvo a emenda do Sr. Paulo 
dr; Frontin, os arts. 1.?, 2º, 3" e 4", do referico substitµtivo 
da Commissão de Finanças. 

Approvada a referida emenda do Sr. Paulo de :F'rontin 
- e outro. 

O Sr. Presidente - Ficam prejudicados o substitutivo 
da Commissão de Obras Publicas e Viação e o projeclo pri-
mitivo. · 

O proj.ecto passa á 3ª discussão indo antes a respectiva 
· Çoµlmisgão- para ser rf!Jigido. 

Estão fine.las a,s votações. 
P·assa~s~ ás rriaterias em discussão. 
3" Çiscussão do proj ecto n. 361, de t 920, aútorizando a 

emissão de papel-moeda nas bases que estabelece. 

O Sr. Presidente -- Acham-se sobre a mesa diversas 
epiendas _que vão _ser lidas. · 

São sucressi~arnente lidas, apoiadas e envi~das á .Com
missão de Finanças as s~guintes 

.,-, 

Er,.J:EJ."'ll'DAS AO PROJ"ECTO N •. 361, DE 1.920 (*) 

\ 

(3ª discussão) 

O Sr. :Bento .de M1randa -. Sr. Presidente, depois. de al
~ns :tropeç:os. -volta_ de novo .á di3i;,1'-.Sãó o projecto .de ~mLs
i:.ão, e como i iYf' a honra de ~rpresent.-'lr' duas emendas, qu~ 
trouxe'l'am ln.l-\'CZ um cunho e_xtr~ni10 ao debâte, corre-me o 
•lever üP addm1.• algumn.s con:üderacõe~. t.:ar'a justifi~'.l:-az,. 

No correr da minha expo9'.r;ão, eu_ me c_ollocarr~i no. ponto 
de vista estrictarnente financeiro: mas .é füra ·de duvida. e 
aqui vae a necessaria resalva, qúe, qualquer rPforma finan
ceira ou monetaria emprehendida. · ficará rUependiendo áu 
~esenv9lvimento economico du p~,z. 

· Este . desenvolvimento depende de· medidas multiplas s- . 
complexas, sem caracter rle uniformjdade, n1as ao ~ontra·:rio, · 
com caracleristicos peculiares a cada uma das rlegiões · do 
nosso immenso paiz. · ' -

~st:o est1 _ligado a um ·e~tudo l_Y:(~ticuloso de cada um~h-s 
medid~s a propor; sendo que,- para o Nort_e; Nordeste_ .e Cen-____ , ":;':. 

(*) As emendas estão· publicadas no fim dá acta- ·da sessão 
de 6 de ou tu.Pro~- ~ P1ª-&":,~\H •. ··. · · . · ·· ' · 

! . -
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tro. f'llas devem convergir para o fim essencial de dar maior 
efficif>ncia possivel á nossa pop.µlação s<"rhaneja, genuina
mente nacional; já, ensinando-lhe a ler e a trabalhar, já, 
restítuindo-lhe.3 o vigor physico com a cura rlas endemias rei
nantf>s; no Sul,· com a di:;s1~minaçüo do:-> nucleu:; culoniae~ 
mrxt.os, de esh·angC'iros e nacionaes, rmxilíado:5 pela acçfto di
re-cta do Governo nCJ fomento da cultura do trigo e dos .ce'."" 
reaes mais procui'ados pura· a al!..:.menta<;ão, o que, aliás, já 
se está fazend0. 

As medidas financeiras virão em seguida, com a dissc
min:Jtão do credito agTic61a, de nioç!o a alcançar o pequeno 
pmdutlor e a incfntivar-lhe as inciafivas razoave.s. · 

Expostas assim snccintamenle es~a:3 índi::peu-5aveis pre
liminares, entremos no assumpl.l1_ 

SI"_ Presidente, antes dr~ entrar verdade'!ramente no e~ 
tudo OU na critica do projPclo ora em debate, seja-me licito 
adduzir algumas considPrações geraes sobrú circulaç;ão e o 
papel quf· o dinhdro rí>presenta, quer na vida 'inlerna das 
r~aç,õPS, qu 1>:r nas snas relações inlernacionaes. 

De-i1f' •empo<; immcmoriaes que. o Guro, pelas suas cria
l~daúe::, intrinseca::i, 'reli c0miderado pelos povos mais cultos 
como f"rnecendo o material por excelkncia para a fabrica
çãc1 da moed<s, impre~cin<livel para facilitar e regular.izar a 
troca. · -

Foi ene·, portanto, adaptado, assim com.o ·a prata, para 
padrão · e medidor .de valores.. · 
: · Ma8 ningtiem àcreúite, quando se falia em padrão ouro, 
qu,~ se está deante de um medidor iuvarrnvel, cumo o que foi 
obt1dú, pur altas operações geodcg:cas levadas a cabo por as
tronomos celobr·es, para a medida da extensão. 

Longe d isso, o medidor de valores oscilla e tem oscillado, 
n~ corre~ <ios_tempos, de um modo ap1·eciaveJ e aeutro· de am-
pllt udes as~az elevadas. · · ·· . · .. 

São bastante eluc.id~tivas neste sentido as tabellas orga
nizadas por Leber e d'Avenel.desde os meiados do seculo XIV 
até os fins do seculo XIX, ort as organizadas pêla comm(ssão 
l:le1·;;c!wU ·que e:stutlotl <i rdorrna mo11etaria na [m.lia~ ~ · . 

Esl a commiss~o achou que para apreciar a· verdaacira 
~scillação. do valor da prnta, elle não -devia ser _comparado só-

'mente, como _em gE.-ral se procedia, com o ouro. Organizaram 
uma t:ibeHa, cómparando o poder acquisitivo do ouro e da 
vI·urn em relação a 45 mercadorias, incluidas entre ellas as 
Ir.la1s uttl::; ~ inuispcusaveis a vida. -' ' 

Por essa .lab.ella se pó~ Yf'rificar que, durante 20 annos 
de 1 fi73 a -l 893, o poder acqni~itivo do ouro .variou muito 
mais <1ue · ~ po-der acquisitivo da· prata. . · 

E~ um Pslud0 st"melh-2.nte qne deve ser feito no nosso 
paiz rrrí !·r'lntâo ao poder a{'qui::dlivo do no~so pap~l-rn\h•Ja. 

J A se d c\·e comprr h ender portanto, por ess~s din 1.: ·· ex11m
p]ns. n ampl:! rE"'.::t1.i;·id1:.cte {'Cm que estas que::;Lões dL·Vf·ni ::H:-r 
estudadas e çue devemos nos ir .c<:Jnlentanuo, .c;;rn a ~0~11.iâO 
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secundaria o r0lativa qÚc nos é po$sivcl conquislar para a 
nossa circulação, de aceôrdo com· as nossas Dondições eco
nomicas, . e sociaes. . . 

Apezar deste ·uso dos metaes precioso.s, como-moeda~ desde 
tempos i.mmemor:iaes, a· circulação meta.llica, segundo prin
cípios rigido.s, · subp:iettida a regra.s. e preceitos a:ue lhe re
gulavam a expansão e a contracção, só surgiu ·verdadeiramen
te com ci fastígio politico e financeirp da Inglaterra, nas se
gundas decadas do seculo XIX, qüe se seguiram ás grandes 
guerras napoleonicas. 

A fascinação e o poderio, . então exercidos peia poderosa 
vencedora d•0 maior genio guerrP.iro de todos os tempos, levou 
os · estadistàs e financeiros dos outros pai1es ·a tentarem imi
tar a orga1nizaçüo que . o engenho e pr.ed.ominio inglezes; a sua 
dominação no6 mares e nos novos continentes, tinham ,con.,. 
seguido em .riqÜeza e disciplina· fina:nceir·a para a sua patria 

· p-0derosa e iricontrastada. 
Quer na Ingl?terra, q,uet' em lod0!5 os pontos da terra, o 

cidadão inglez era ví~lo .a ga:::.tar ou cambiar Hbras esterlinas 
erri ouro . 

Este facto fez com que os povos, mais ou menos, alme
jassem para os seus conciàa<lãos esta faculdade de poder dis
por · da moeda metallica para as suas transacções comníuns, 
ou por outras palavras, todo' o mundo alme,jou uma circulação 
ouro· ou de padrão ouro. · · 

· Tufas, ·como acontece na maioria dos casos '·semelhantes. 
si·. foi possivel aos · estadistas de· outros paizes ·copiaxem a 
f11l'ma das ms! jtuições inglezas. Joi-lhes vedado transpliintar 
para Q seu meio, econômico ·e social, a essencia· dessas insti-
tuições~ . · . 

· E ' o qui" ~u. ljenta, Pm .1>l1rase incisiva e sohria, o Sr. 
~faynard Keynes. · este mesmo economista, .·. cujo livro, «The 
E .ç;onornic consequerices 0 f · thc peuce'>, tanta celeuma tem le.:.. 
vantado; quando aHirma · «que os outros povos deixaram-se 

.impressicmn1· mn.is .. pelo facto elo cidadão iriglez possuir al
gnma·s libras em . ouro. ua sua al~übeira, do que pela circums-, 
tancia preponderante de t er um livro ·de cheques na sua car-
teira.». · . · 

" T:odo ·o scgred.o do · admiravel funccionament.o da rigida 
ci'rculacão ~n.;:-ieza· consiste no n~ri generalizado <to ch~qn~ 
e nas suas .Gamaras de ·compensação (Cleariµg Houses) . Este 
uso estende-se a todos os -povos de origem ingle.za e elle é 
corrente nos Estados Unidos, no· Qanad.á, na Au::tra0a, -na 
Nova Ze1andia e na Africa .do Sul. · 

Os estadistas bTasiJeiros do 1º e -do 2·º imperio, imbuídos 
até ·a medulla das. instHuições e d'Ds processos inglezes, .ver
~ados eruditamente na .bístori::t. politica e financ.ei1'a da In-



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 24/05/2015 14·57 - Pâgina 38 de 85 

• SE~S.\o E~:: .5 JJE OCTL'BIW -DF. 1 !1~0 201 

1 

g-laterra. que se cmpenhasam claramcnLe por imitar, mais que 
l!Uaesq_uer ou Lros, deixa rum-se fascinar pelo seu 'typo de cír- · 
culação e dahi as tentativas, tantas vei~s maIIogradas, d"t 
<lotar o Brasil de círclilacão metallí-c~. já directamente pelo 
Estado, já per meio do bancos emissores~ 

Dahi, o continuarmos-_ a ouvir · fallar constantemente em 
co·nversibilidad'e ae 11ota~, · em · emissões lastreadas, cm ac.cu- . 
mu!o de reserva_s ouro no 'I'h csouro e· quej andas tiradas qne 
nada mais representam do quf\ n. inel'cía tí'ansrrittida de g~
rução em geração, d.essas idéas ciassicas dos estadistas do 
im.'PeriQ. · · 

A Inqlat~a,. i(i:.>:pois das , grand.es guerras napo1eoni,..·as1 

v10, t.a1 qual como agora. 0 curso da. libr:t r,~h~tlina depreciado, 
e teve de recorr•er durante ·longos annos ao curso forçado. 

· Por esse tempo todo o. mundo yiu · surgir com grande suc
cesgo. um feliz éoncurrcnte á libro. esterlina ouro na circm
lacüo· e que er:r a nota cte· Banco, pree·nchendo p~rf eítamente 
todas as suas funcções. Foi, quando os . . estadistas inglezes. 

·firmados ·na formidavel prosperidade da Inglaterra, decre.:. 
ta.ram a re{orma Peel de 1844, qu~ enquadrou o systema in-
g-lez dentro da rigida estructura em que · elle se mantem até 
agora, salvo as medidas !ie excepção determinadas pela. 
guerra . 

Todos os outros ·grandes povos seguir~m.:.lhe mais· ou 
n~enos as pégadas. -r.rodos trataram de organizar um appa
relho conveniente cujo fim precípuo é auxiliar o paiz a solver 
os seus compromissos internacionaes. · 

Surgiram assim os Bancos Emissores cujo papel princi
r,al, em ultimá analyse· é. a defesa das respectivas moedas, da 
sua paridàde cambial, intervindo opportunamente para, pelos 
meios ao seu alcance, :fazer penti~"'.' a balur:ica internacio~1~l! 
que lhe~. estava sem do desfavor::rve 1. a favor do seu paiz. 

Isso aliás. já era affirmado no tempo do Imperio. No tra
balho que acába de . ser publicado pelo nosso . illustre finan
cista Sr. Antonio Carlos, encontra-se no Relatorio da Com
missão, €ncarregada de estuct'ar as causas da primeira crise 
do Banco Emissor do Brasil, o seguinte topico: «.A appliea~ão 
clestas medidas. aconselhadas pelo$ sãos . principios da · scien
cia. corrobor.ados ·pela experiencia. teriam evitado em grande 
parte a situa<:,ão ém que nos achamos; · teriam conservado 
mais estabilidade ao. meio circulante, realizando-se assim o 
pensamento que presidiu a creac:ão do Barico do Brasil, 
fnst1•umenfo precioso para a estabilidade do padrão· moneta;rio 
estabelecido vela lei de 1 f .. de setembro de 1846"». 

. Para bem ·comprehender o funceionarnento dos grandes 
Baneos Emissores classicos, é n er.essario estabelecer para. os 
diff erent.es paizes a seguinte classificação: 

P·aizes credores, paizes deyedores, havendo uma situação 
intermediaria, de paizes àlternativamente credores e deve..; 
dores. · · · 
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· Xo ca~o de paizes ·credores as crises são conjuradas, pela 
ciminuição ou suppre-ssão do dinheiro dado por emprestimo. 
e · no 'ca::;o de paize::i devedores, ao contrario, pelo augmento dó 
çliµheiro ~ornado por emprestimo. · · 

Assim, para os paizes credores, grandes fornecedores de 
çlinheiro· no me1·cado monetari o múndial, ó . apparelho de d e
l ~S!l. da· .sua moeda dev'e funccionar, adoptando um simue· ca
ra·cteristico,_ ·como uma comporta, uma porta de.· barragem 
que, ab~ixada no momento opportuno véde o escoamento do 
cniro para o exterior. T al é o papel dos Bancos Emissores . 

. Ao contrario, para os paizes d·eveçlores, o apparelho con
veniente para a defesa da sua paridade cambial, deve ter o 
papel dos reservatorios de compensação, f<H'necéndo ouro · nos 
momentos de estiagem e accumulamlo ouro nos momentos de 
fartura. Tal é o papel das Caixas de Conversão e dos Fundos 
de Reserva. · · 

V~jamcis agora, como · é . que . funccionam, nessas emer
~encias depressivas, OS tres :grandes ÍY.PQS de. apparelhos clas
&:cps. · aos : quaes todos os outros · até eritão creados, preten-
qem. ífflita.r: · · , · · · . . . · · · 
· · 'As· faculdades emissoras do · Banco de Inglaterra são as 
qµ~ ·estão· c,Ontidas -dentro ·· de ·limites mais rigidps, desqe ·a 
rerornià Peel de·· rnu;· ·1:frn. vigor até hoi e. · · . · · . 
' O banco só póde . emittír na igualdade do seu encaixe 
metallico e em circumstancias desfavoraveis. mais uma certa 
somma fixada na mesma lei. _.. · 

···O usõ generalizado ao. cheqúe e o fun'<~cionamento normal · 
e admiravel das suas <lCleariflS: Hous-es~·. permitte ao ~ande 
e tradicional e::.tabP-lecimento corrigir e obstar a drenagem do 
seu encaixe, por meio exclusivo do jogo opportu no e . habil~ 
mente manejado das suas taxa$ .de desconto. fazendo · uso- da 
menor quantidade dP. numerario que é possivel. 

Sob este ·pontq de vista, póde-se affirmar que a Ingla
terra allingiu .á perfeicão commercinl. Mas este · funcciona

·,ffi~nt.o. quasi aut0matico e · mara.vill10so só é possivel, pe~a 
cqnpicrão essencial da Inglaterra, de grande paiz credor, 

. µiercado mundial de dinheiro, onde se realisavam diaria:-
meute. a quasi totalidade dos negocios internacionaes. . ' 
· · · · ·A.s ·e ousas se passavam do seguinte modo mais ou menos: 
cs individuos A, do Brasil, B, da Argentina, C, da Australül, 
D. d·as lndias, apresentavam-se na City, encarregados de. ne
kociar, um um emprestimo estadual.. outro. uma companhja 
de viação 1·errrn, outro, uma empreza de mineração, etc. 
· · · Os intcrmediarios destes n.~gocios, bancqs, casas com-:
merciaes, syndi~atos, corre.tores, acorriam com os seus papeis· ao . d~onto pára obtPr dinheiro;. 0S estabPlP.CÍmPTit.QS forne:
ceúÓÍ"P-S redescónl.avâm ·0s 1'eUS títulos no Banéo d r- Jngl.alC'rra. 

Si os negoc ios se tofn.avÇ,m St!p8r'- ::ibunr!antes ·e a li.rena- .. 
gcm do dinheiro :!mcac~va a s ·rc~01'va~. o B~tir'.o rln l nglaterra 
;:;uspendiu a taxa do descorilo, · o.s negocio'~ comccavà~_ ~ !'?-;... 
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rear porque os intcrmedfarios já não tinham mar~epi para 
h.:cros, e a situação quasi automaticamente se corr1g1a. , 

Assím, o ·simples jogo da taxa de desconto. alliado a'q 
emprego em grande escala do cheque, ao funccionamento das 
o:Clearing Houses~ e á situac,ão predominante do paiz -credor, 
cr·am ~ufficíen1es .par~ a defesa rla sua paridade cambial e 
para fazer entrai' o mercado na normalidade. 

Passemos agora ao segundo typo ·· classico de Banco 
Emissor - o Banco dP. Franca. AccentUeinos que a Ft'ança ~ 
lambem um grande paiz credor e si bem que não seja· um 
tão irpportant.e mercado de dinhP-irà. corno a Inglaterra ainda 
é um importante fornf"'eedor mundial de -capitaes. Apezar 
disso não conseguiu a França fazer entrar nos hâbitos do seu 
commercio o u~o do cheque, na escala em que é usado' na 
Tng1aterra, nem tão pouco ás Gamaras de Compensação attin
giram a efficiencia qe taes instituições na Inglaterra. 
· ,.., Ne.stas condicões, o manuseio das taxas de OP~cont.o só 
por si não basLa-para corrigir uma emergencia depressiva, e 
o Banco 'de Franca, que não· tem determinarfa em le1 a PL'O
pm·cionalidade entre as emissões e o ~n~aixe metallíco, mas 
apen.as . o li mi'. e superior dessas emissões. ar.cumulou uma 
grande reserva·-ae ouro e enfrenta as situações lançando mão 
della em larga escala para normalizar o mercado. 

·CQ,roo exemplo typico da potenciall·dade do encaixe do 
Baneo de Franca, citam sempre os francezes o facto notav:el 
occorrido durante a grande crise americana de 19C7, cuja re
percu·ssão na Inglaterra obrigou CI Banco da Inglaterra a re,.. 
descontar a sua carteira de titulas no Banco de Franca. 

E o o:rgu,1ho britannieo viu chegarem. do outro lado do 
estreito a~ . móntatJ.has de ouro francez em barra, que con
jurava a crise. 

Assim temos nós o segundo typo de Banco Emissor -
o Banco de Franra corrigindo as crises, e defend~11do a sua 
paridade p~1o emprego do sel} avultado encaixe metallico-a 
pela sua situação de grande paiz credor. 

· A carteirJ. do Banco de França contém. papel l:'strangeiro 
em reduzida qu.antida:de, e isto mesmo, na sua q:laSi totali:-
dade, em esterlino. ~ 

Em Franca as cousàs se passam m~is ou menos do se
guinte ·modo: Os negocios para o estrangeiro sãn propo!;tos 
aos bancos particulares. ~st.es descontam os titulo~ P: p~ra 
sua cobertura levam o~ papeis francezes da sua carteira ao 
redesconto no. Bancó de França. ,,-

Yem agora o terc~iro typo que é 9 Reichspank da: All~ .. ~ 
manha.·,· . . ~. . 

À Allemanha não tinhà conseguido para o .sru grande es,.. 
tabelecimentO fffiiSSOr um. stock. de OUtO ffi1JÍin RVUJlflOfl -~ 
a ~li~ .ê~t.1,1.~ç~J~ ~õ 1.m~r~:;çl_p çle Q.inh~ir9 çr~ wtermcctia~ia, ls~·a 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 24/00/2015 14:57 . Página 41 de 85 

20~ 

é,' nacão credora em ' relação· o. ·muitos ·paizes seus vizinhos e 
d'~lém mar, como a Au~tria, a H.ussia, a Scandinavia, os Bal
káns, a Turquia, etc;, e âevedor:a · em certos· momentos á· 

. França, á Inglaterra e aos Estados Unidos. 
. .-Por isso, quando imitou a instituicão ingleza élla 'tratou -

· de corrigir· a sua relativa fraqueza monetaria, reduzindo a 
· um terço o · lastro ouro das suas emissões e cobrindo · os 
outros dous terços com ti tu los a_ curto prazo de vencime.nto .• · 
Dando larga margem ao credito interuo, para o desenvolvi-

. meiito do seu commêfoio, da su·a industrià. e da sua agricultur..a:, 
eUa intelligent-eniente co-bríu- se no mercado internacional a 
curto prazo, para prevenil' as eiventualÍdades depressivas. · 

· Assim, 'ria defesa -da sua parida.d~ · camtJ.ai · em . occasiões 
de crise, ella allia ao jogo da sua taxa àe descontos e ao 
troco em pequena . escala . das. suas notas, o lancamento em 
larga escala · no mercado iriternacional dos titulos ef->trangeiros, 
q ~ 1 e represen tam a maio.ria da .. sua càrt~ira. de descontos~ 
como se ·póde ~'erifica:r: pelos · qu'adros: . 

Encaixe do Reichsbank . em effeit9s estrangeiros .(fóra 
creditos) : 

1895 .... ; . .........• 
1900 ............... . 
1905-. ~. •.• ........ .•.. ~ 
190ô ..... • .......... . . 
1907 ... .... .... ... . . 
1. 90& .•• •• •.•..•. ••.• 
1909 . ... ...... ...... . 
1910 . .. ...•........ . 

:M:fodia :umual Ma.::dms. 

120.000 . 152.000 
1~210:000 3.510.000 
i .580 .000 2. 490 .000 
2 . 060', 00'0 2 • 990. ººº 
2.223 . 000 · . 3A000 .000 · 
3. 5«í4. ·ooo 6. 366. ·ooo. 
5.362 . 000 7 .978 .000 
7.032.000 . 8.855.000 

Mínima 
( 

.. f! . 
100. {)00 
160 . ooo· 
970.000 
830.000 · 

.f. 130.-000 ~ 
_.. 9.77·.soo 

. 2.824 .800 
4. s93:.sQo·· 

Encaixe ·do Reichsb.ank erii· effeitos estrangeiros e cr_e
ditos em corespon'dentes estramgeíros, no ultimo . dia do anno : 

"' 

1906 ..... ... . .. ...... . 
1907 .••.......•.•.... 
1908 .••........•.... 
1909 ..... . ....... .... . 
1910 ............ ; .. . 
j ~11 ...... .. . • .. • .. . .. · 

Effeitos 
f:. 

3 .209 .000 
1.289. 000 
6J157 .ooo 
6.000.000 

8.-114.000 
7.114.-000 

Cl'editos · 

t 
993.000 
·503 .000 

1.234.000 
3. 369. 00'0• 
4.205 .000 

. i.439.000 

Total 
! 

4.202·.-ooo 
1.792.000 
7. 691.000 

. 9.369.000 
i2.3f9.000 
8.553.000 

. E' este o typo de Ban~o Emissor. mais imitado pelos pa~zes 
secundarios (second rat.e coüntríes), com pequenos enca1~es 

. meta.llicos, alternativamen:te · credores e devedore~.,_ como ~s 
bancos da Belgica, da Scandinavia,. <la Holl~nda,_ ·da _Rumam~ 
ela . Grecia, etc., etc. · .... · · . .1 • · . .• . 

. Recapitulando. os tres · typos classicos. ·~e banc(')s :~e em1s-. 
sã.o, temos nós . demonstrado j.iue a ·cond1çao fundamental <!:.<> 
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seu perfeito funccionamentcl- é. a qualidade de credor que 
possuem a Franca e a Inglaterra, ou alternativamente eredor 
e devedor, como, a Allemanha e os seus satellites; mas tendo 
n. possibilidade neste ultimo caso <fé· participar em larga eS
cala do _mercado internacional de papeis a curto prazo (short 
loaí!'.J; maiket) pal'a ·a sua defesa ·em occasião de crise in
terna.·· 

Tanto isso é ·verdade que o funccionamento destes admi
raveis appareihõs só foi possivel com perte'icão, emquanto 
os respectivos · ;paizes foram credores;. agora que as contin
genci~s da guerra os tra:nsformaram em. devedo!'.eS, o ma
chihismo enguiçou e· o resultado é o que está ahi patente: 
curso forçado, encaixe defendido artificialmente e cambio 
pela aglia abaixo/ E .assim continuará até que elles con
sigam inverter a situação e volverem a credores. 

Agora, pergunto ·eu e '-pec.o á Ca.mara que em consciencia 
me responda:, em qual destes ·tres typos póde ser enquadrado 
o nosso proJectado Instituto de Emissão ? No 1 erceiro; no 
typo do Reichsbank, dirão os entendidos .. Vejamos si isto é 
possivél. . , 

-o· Brasil é, como todos nós sabemos, um paiz essencial
mente devédor e a:s nossas disponibidades na balança inter
na~i0-1~1.a} ~al. chegam 1para cobrir as outras dividas visiveis 
e mv1s1ve1s. . . 

Mesmo que fosse· posRiveI obter o .ouro sufficien~e para las
trear. e~ um terco as emissões, como poderiamos nós parti
cipar do mercado internacional" a curto prazo, para cobrir 
parte dos outros deus terços, de modo a poder o Banco reali
zar rapidamente parte de sua carfofra de redesconto? Isto 
.significa que em um momento de crise interna, quando os 
máús negocios, más safras, etc. obrigassem a grandes refor
mas de letras, o recurso do· Banco seria continuar a emittir, 
o que ainda mais comprometteria a situação. 

Aliás, a mesma Cnmmissão de Inque:dto sobre a crise do 
Banco ào Brasil, acima citadai jú .fixara este. facto: «0 Brasil 
se acha nestas circums:tancías: lcmge dos mercados que for-· 
·necem o ouro, baldo de titulos realisaveis nesses me1·cados. 
para obter o papel que precisa, ~onhecida .a . impr.oíicuidade 
de corr-pra nesses· mm·cados por ,meiir de novas emissões ... !~ 

Eis a razão ROtque eu tenho ,serias duvidas sobre a effi
cacia de um apparclho ,que se pretende crear em uma situa
~ão das mais criticas para as finanças brasileiras .. 

Não basta, Sr. Presidente, para que _uma. instituícão seja 
estabelecida com exito em um paiz, que se a veja·funccionar 
normalm1mte e com r·esultados em outro. 

P6de-se promulgar quantas leis . ê regulamentos que a 
creem e impulsionem, .si as condições e as círcumstancias não 
tiverem--sido pesadas· e meditadas, tal. instftuiÇão não medrar?,~ 

. Temos .' entre nós e neste - assumpto · · mesmo, - diversos 
exe~ylos' frizante~.· · 
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. . Primeiro o mallog'ro de todos 05 . Banr-QS Emissores que. 
u<). ·Brasli Letc. sfüo creaci.os, em mc:lhores c;ondit;ões financ.ei- . 

. ras que as aduaes. ~ ~ . . 
... Lm segundo togar; temos um outro facto edificante. A 
·rJe~ ou dor.e annos, si me não falha·~ memoria, o Congresso 

· ~Rc:or:al, P<'ia voz dos Sóus mais notavtfa .juristãs e ün:m
dstns, prnmnlgou u~a legisl~.c;ão calcada nos mais adeanta
oos .modelos dos pa1zes leade~·s, regulando a circulação do 
f;heque. Pt-ris até hoje, o chequ.e não circulou. 

O S1t. St...MPAiO Vm,u. - V. Ex. rrie dirá porque· é que 
tendo faltado , 'e:~ses el~mentos de títulos .estrangeiros, o 
R~iclt~ Hau:- lem 1unccienado tão perfeitamente? 

O SR. Bi?N·10 oi:: ~!HL4NDA _:_ Não c·stá f.linccionando~ Ou 
por cutra sú está funcc:ouando. para uso interior .• · O marco, . 
~cdn o mundo sabe, ~st.i,uas proximidades de O. Onde pois o 
fUnccionamento do ap11afelho! 

o. 8R. $'.'\~!PAIO YJ.i)AJ, - 'Está movendo o desenvo'tvimento 
da Allemauha. · · 

O S1t. B1:NT0 or, Mrn.rnnA -· F.u vou citar um exemplo. da 
minha. ·profissão, pr.dir.úo wnia ao Dr. Pau!o de Frontin, que 
é mestre no assumplo .. 

(Os tedmieós sab·~m), por . exemplo, que uma machina 
de triplice ej\_pansão tem lres cylmdros e . que o vapor -su
pcr-aqUt·ddo pPnr tra no primeiro cylindro, de alta, pa~sa 
pa-ra o se~rmdo de mél!ia, e. d·epois, para o terceiro de ba~ 
prr::;;são e \'ae l <::l' ao ronàensador. · .. · 
. ,TI:;; te ty-po de rnachina é o QUE'. permitte maior ap·roveita
me:nf o do;.; e!emi::nto~ thermo-dyrfarni.cos . do · yapor, como da 
força mecan!ca de !lU~ S'f• pl)de dispor, ·mas, o· essencial para 
o ·:;1>n t"lmccionam:' l)lo E' que sr tent\á agua ein q·uantidade. 
0 ·po·r isso é empregado de preferencia na:s · machinas maríti
mas . . Si SP quizer Pmp.réJ!ar UÍl)a ·machina de trfplicé "expa.n~ 
8áo. ·rn1 um Jogar onde. n'ão haj a agua, a sua efficiencia s-erá 
muii0 redu:ôda, não .se poderá fazer funccionar o · cylindro 
m~dío e o de baixa prc.s!3ão. · 

Isulam!o esses dous ·cylindrcJs e i'azendo funccionar a 1 
.• ma

china ::;ó Mm v cyh111.J1·0 de alta pressão, de'sca:rregando ·o 
vapor para a athrtioi?ph.Pfa, · ufr.1 leigo a:í't'Irmará, certamente, 
que a machina e~ttí funccionaudo; mas, um tecb.hico verifi-
carn que o seu rendimehtO é precario.. . . . 

Je.;• o qm~· está suecedendo 'corii o RPichesbank: -o . me.ca
niSTrrC1 n'ão func·cfona teg'ii'lármente: emitte papel moed'a· de...: 

., (JrP.~iado. .rlE>sconta · titu10is: fü•pr~cfad'OS-; rilas rião tem pbder 
para defend·er o ·marco em , debaere·. · . . . 

o SR~ ~AMP~\!() VHi.~J~ - . ~ã-0 ., apoiado; está: 'provandó' que 
· ff'."in'. ·uma .organha~ão . tão .. per.fo~ta . que, apezar ct:a con-!lagra~ · 
Ção . eu~op:i~a.; - .e.stá ·cob.l.iin.iando a dar gran~ .- p~e1«>8 â 
econom.:r.a nacronaJ.· · ._ ... ,,, 
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. o ~R. BENTo ·r.r. '.\i !~ANnA - nealiia apenas· a · 5egunda 
j:iart~ tlô ~r-u pri.!.!rnrnma ; que não lhr é peculiar, por i~so 
quf.. qualqw•r hanco r<uJe desconlar litulos, auxiliar a in-
dustr·ia e o commercio. 

fJ RR. s,,:\i PAro ~:m.\L - FPlizmcnte, V. Ex. declarou 
qur. fallava Pªt'.ª urna· 1t11tíca anlcriur á guerra.. 

o SR. B!'NT1) DE ~!1H • .\?'DA - · Perfeitamrnte . 
o Sn. ~,\MPAlo VmAI. - .Quero que falle para a . hoi'ã 

adun 1: o~ pru!~1•!!ll1l~ Sã1J acluae.s e nós devemos resolvei-os 
corno se apt·•'seu"I arn. 

O ~B. B~:s'To· rJr.:.' MIR:\NDA - o lypo agora ·é manco; nós 
não d evemo~ ' comc1,;ar n ~rndar, unilaudo um capenga. 

-í> Sn. 8.-L\tPAlo V1D,\L - !So entender de V. Ex. 
O Sri .. . Bi·:.NTO · DE MmA ~º·' - ... aguardarei o projec!o do 

Banco En:iissor para dí!;culir com minudencia es~a . segund~ 
parte do .papç-1-:tdo~ bancos· emiss0res; quanto á sua funcr;ão 
pr~cipua já mostrei ª. imposst:bilidade de execúla1-a. 

UM Sn DEPL'T.Aoo - ":-Esse é outrO' a~pecto. 
O SR.; BE~To nv: -~It~\NDA - Não ·quero JÍizer, entretanto, 

que seja impossível fazer um banco emissor; intimamente · 
estou ·convencido de -que tal fypo . de bariC'O -está destinado en=
t.re nós .' ª . um maUogro, por -e~quanto. · .. 

·O Sn: SAMPAto .VIOAL ·- A um grande successo. 
b 'sa~ BENTo DE MmANDA ~ 'sr o r~rà~it tiver Um g'rari<le 

àesenvolvimenlo der1lro lle poucCls annos; ah:i tolitur qnestio. 
Si CC\OSeguir pas~ar ct·e paiz de d'evcdor a paiz credor ... 

' . . '• . 
O SR. RAl.TL CA1\ooso - Em todo caso V. E:x: • . acaba ·de 

concordar que póde -prestar o.s serviços internos d~ que o 
Brasil .pr~eisa mai~ . 

. O SR. SAMPAIO VtDAL - As nossas forças cconom;ca:; são 
superiores ás do . Uruguay. . 

o .:Sn. ·r3ENro riE M·m ...... 'NoA:-- Mas o Uruguay ·é um .paiz ·de 
circulacâQ ml'lallica e sempre -~ foi. . · 

. :o SR. SAMPAIO VIDAL -- Apoiatlo em um credito aberto na 
Inglate~ra. -· . 

. V. Ex. achâ ·qti.e· um pafa que tem úma . é:xporlaÇão de 
dous milhões dé êóritol3 Iiãü ler .. n forças eeonónifo'as? . 

E' pr.eciSo nã-0 _ esquecer · que .~ bas·e principal de :q.ual;.; 
quer ·reforma banéâria é o elemenlõ· cconõmíco. um- p.?.iiz- 'étttê 
tem demonstrado uma prosperiâade tão ·surprehendente não 

. ÍJ<\d~- lc~.r unia _orgaru:ú1.1,;âo" bancaria apofa.do nessa, . . prosp,en-
dade? . ·· · · · ' 

O Sn. Br;s-fo DE .i\irnANDA - o desenvolvimento eéOn0míêo 
do Brasll é notayel; mas ri.ão surprebendente. A cifra da su\l 
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exportação augmenta, não por ·saltos extraordinarios; nías 
lenta e seguramente; os seus s3.ldos .io.te.rnacionaes augníen
tam no conjunto; mas tem recuos e irregu1ar!idades, praia
mar e baixa-mar. 

A acção ·por meio de auxilio dos bancos sú póde ser 
feita pelo$ proprios nancos. Uma or.ganiE!a<;ão bancaria de certa 
ordem póde t.er efasUc1dade. · 

O SR. SA~-íPAIO VmAL - Sem o automatismo bancario, 
V. Ex:. não consegue servfr ú producção nacional. O que
convém é- dar-lhe maior elasterio. , 

o SR. Bfü~TO DE l\fnlANDA -·-. Perfeitamente. v"'V. Exs .. 
porém, querem o ela5ter·io só para um lado. Al!i está a questão 
principal. Todos os· autores,.que fallam nesse elasterio dizem 
que assim como ha necessidade de augrnentar a circulação in- .·· 
terna no::; momentos de grandes safras e grandes expanspes 
cornmerciaes, ha por outro lado ,necessidade não menos pal
pitante de restring;r a circulação nos mcm~tos de contra
cção commercial. Quanto á segunda parte~ não se póde reali
zar no Brasil, porque, como disse, o . banco emissor não terá 
outro meio de se cobrir . senão corta.r completamente o redes-

~ conto, o que ainda ~ais aggravará a crise. 
O SR.· SA'.C\iPAIO VmAL -E' vÕz geral dos financistas eu

ropeus de 1BH para. cá, que o mecanismo inglez era tão lin
perf eito, tanto que o· governo teve de · susp.ender · tres vezes, 
porque não poude satisfazer as necessidades nacionaes. 

. . 

Na fallencia \Varyng. Brothers quasi as finanças inglezas 
derám por terra. · 

O SR. BENTO MIRA~~DA - Impe.rféito, nãó, rigido demais, 
talvez. . · . • . 

~ . . . 

o·· SR. S . .\MPAio VrnA.r~ -· Perante as ··necessidades 'muiito 
imperfeito. · 

O SR. HAtJL CARDQSo - O que prova que· não ha nada ab
solutamente perfeito. Não devem-Os aspirar ~uma cousa per
feita para nós, quando somos paiz <le"Vedo.r. 

ó SR. BENTO DE 1\írn.ANDA. - Mas voltemos ao assumpto ~ 
Naturalmente, dirão os illustres collegas que mê dão a 

honra de ouvir estas enfadonl1as considerações; ·entao pelo 
·que eu. affirmo, os vaizes se:-undar~os, mesmo ,pr'!spe!os_ ~s:
tarão privado$ de ter uma wrculaçao sanead?-, e .mst1tmçoes · 
que, estão funccionando em tantos outros parzes, mesmo se
cond rates . 

. . Não·. a esses paizes ~ facultado melhorar a sua situacão 
monetarl.a. e financeira, comtaní;o que comeéem pelo prin~ 
·.cipio e que vão gradualmente desenvolvcnçlo -para melbo.r a 
sua· situação~ 
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Assim como ha circulação para ricos,~~pmbein deve haver 
e ha, Circulacão para pob1'eS·; e um dos ·creteitos brasileiros, é 
o pobre querer ter cir:culação ·de . r ic'o. . . . · 

· Uma cirGulaéãQ, qualquer .que élla ;:..,Seja, tem tres fins 
principa~s: · 

.1º, saidar as dividas- internacionaes; .. 
· 2'>, presidir· e regular a.S trocas internas ou: nacionaes·; . 
·3°, ser poupada ou · enthesourada. · . 
Por uma convenção .tacita, chegou-se á conclusão que as 

d'.:v idas · internaciona~s só podem ser saldadas por meio de 
ouro · ou de mercadorias que ouro valham. Para enthesourar· 
tambem .o dinheiro que offerece ma.is attractivos é a moed~ 
metallica .de ouro . Ol.l de prata. Para. presidir e""' regular . as 
trocas ~ntern~s ~erve :perfeitam·ente. a ·moe._aa··a. que . a popula- . 
oão .estiver hab1tuarla. . . . . . . '. . . . . . 

. Destas tres-funcções · qual é a . mais importante? Nin~m 
ousará negar que é a .de . saldar as d:lvidas internacionaes, que 
são as ·dividas de honra, de cujo· pagamento depende a inde
pendencia e. a: so_bei'ania ·de um povo. ·q-µalquer:l 

Quem tiver. muito ouro ..póde ter a ·veleidade de empre
gai-o ne~sas tres funccões; mas qu.ém tiver pouco ·deve,; é . 
claro, : empregal-o de -prefer~ri.cia na· suà' funcção precipua. 

· ·Foi este o racioçinio .simples- que. fizeram alguns finan- ·· 
cistas ·e homens de Estado q:Ue. se viram- á. braços com uma 
i;ituação . semelhante á ~.nossa: pouco ouro, muita ·moeda in-
ferior para uso interno.. .. . · · . , . 

. '!:rataram, portanto, · de h1vent~r expedientes para pou- . 
par o metal :preêioso ·e ·destinal.;_o exclusivamente· ao seu papel 

. precípuo de auxiliar na soh·ericía das dividas iinternacionaes. 
' Queiíl J;>!'itnéi.ró . propoz um . expediente engenhoso para 
poupar · o . ~ur9, .fof Rfoardo, o notavel economista inglez, com: 
o fim do -Banco. da · .. Inglaterra · ir lentamente· voltando á con~ 
versibiHdade: das suas notas em circulação~ depois · de iongos _ 
annos de . curso · forçado, consequencia. das guerras napoleo-
nieas. ~. ·· ·· ". · · . -· .. · · · · · - · . · 

A' proporÇão qu~ ·o bánc·o ia rec.onstituindo o .seu eneaíxe, 
elle propoz· que · fosse l'enta:mente elevando. a,s .taxas do . cam
bio da Jibra ·para o . trocQ," ·mas ningriem receberia ouro amoe-
dado; · mas ·sim: ·em barras. -. · · · . . . . . ' ·~ 

Isto. significava: qtie ninguem . procurarna ouro para. en
thesourar; ... mas:. sóm.eiite .. quem pr~cisasse. 'do metal -para sal
dar uin~ - -divida no exterior. Por este processo de pourpanca o 
banco foi: vol~ndo poµeo · á .. 'pouco · á pari<lade e .á conversi'"'.:" 
bilidade · · · · - ' · · · ·· · · · · · · · ·· · ·. - · · · · 

Mai~::. tarde \ o ·~~~~ da . HC>nandà, • ·-qu~· -p.ossuia um pe~ · 
queno. stock de' OUrO .. e. umá ~ somma a:vriltada :-O.e pra ta. . e . papel . 
em circulação; empregava; : proce.ssos-analogós. de modo a-. re-. 
servar .. o.· cmro: sómente . para ... a expor~ção; . nas .occasiões· de 
saldos· deo::favoraveis · - : = , ; ,.v .. ' ' ·· · i. · ··· ':"' . . . : . . . . . . ·•· . . ..· 

' C.-:-Vol>I~~ • ·- . .. 
, • . . , 

ti . . . -
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~as-em nen~u$:.destes dous casos foi lembrado o alvitre 
de ~ollocar os fundos ~m o·uro · diSP?.D:~veis no exterior. 

O ·primeiro . estádista que~ ·accumulou ' fort~s reservas no 
exterior para, por meio dellas, defender a paridade que havia 

.adoptado para. a sua moeda, foi o conde de Witte~: o afamado 
financista russo, quando em :1892 annunciou que ·comprava 
saq~es sobre Berlim a 2M,18 e vendia a 2M,20. 

E. nesta altura do ineu discurso, vae uma resposta d.a mi
nha. ;parte ao illustre financista brasifoiro~ o digno represen
tante de Mina~, Sr.:, Antonio Carl~s, quando, e.m a.parte que 
lhe dei, na CommiSsão · de Finanç'a's sobre a po~sibilidade de 
.estabili.Zação da taxa caro.bí~I; me __ retrucou que si eu tinha 
conseguido ui:n . :Pro~esso para · isso; que tirasse privílegio. O 
priyUegio, como· se vê só poderia ser tirado pelo conde de 
wttte. · .. \ 

' ' 
. ·,A entrada, tranca qo governo russo no mercado caniPial 
tinhà por. fim. estabilisar- o valor dO' rublo na taxa cambiai 
adoptada p~~a leva'l' a. eff.eit·o o . seu vasto plano de .conversão, 

.. passando dá c.irculacão. de papel ' inconver-tivel . pàra o pa-
drão 'ouro. ' . . - . . ' ' ' . 

. · Essa politiea continuou a ~er. seguida· em larga· escila 
pela. a.dministraç~ financeir~" russa, a . po-ntQ de, em nov.em
·bro :de 191.2, o governo· russo .pósáuir no exterior em dinheiro 
e titulos estrangeiros a. avu'ltada· S-Omma -d.e . f 26. 63Q. OO{) •. 
Fanando· em 1913 na com.missão de- ·o-rcamento dé Doumá, o 
ministro ·das Financas . declarou . que . as disponi:bilid·a·des no 
exterior iram de ·60 1.fililhões de libras~ ' ,...-. . . . . . 

·p Banem d.a Austriá-Hungria dispunha de :e .4.000.000 em 
. saques ouro · para defesa do seu . éa.Iilbi~. · 
· .· Os tres bancos -scandina-vos tinhám .-tambem no exterior 
disponibilida<le~ '.no valor d~ ·~ 7. ooo. 0-00. . .. 
. ' . ~ O Japão ·póde dizer~- que tem de . facto o -«Gold-Ex
cbange Sta.lidar.> •. · · . 

Assim ·é que o Ministro das Ffoanças af.f.irmava · rui.- diéta 
em 1912 que· os-- fund0:.s:..ouro, mantidos pelo·· g-0ver.no. e· pelo 

· Ba.noo ·dó ·Japão, na Europa e· no-s Estàdos . Unidas· .elevavam
" se á ce·rca de L 37 .000.000. A quantid:ade de ouro circu:Ià.nte 
no Japão é insignificante. · · . · ._ · ·. · 
. , Emfim póde dízer~e. qiue,. as8im como qs.. in'dividuos ci-' 
Viliza:do~ a-cham riref erivel conservar 'as suas reservas ,nos JO
f:res:~ ·dos. bancos· e da'S caixas eoononiicas; em; vez ,de 't~l.,:as 
nas ~as carteiras, .~n_i os. pafaes .,"ão. ~ch~<lo converliente 
ter reservas no ~:x:ter1or, sohretu<io em pal.Ze6 com quem man
te:in . as ·suas máis avU.ltadas transàcçpes · Wm.mer.cià:es. · 

. . . Foràm todas.~ esta~ ci;cumstancia~,'. iú~~~~. preerlstentes 
,mie: · levnràn~( na turalpien1e o inventor . do. .. ,,sy·stem;t .. de .. ~ circula:
ção Co!lhê~~d·o pcl;;t dN~omin~ç_ãé>, de « Gold"'-~xcha:nge 6t:tn9ard :», 

a atchil~1 ctal--o n<t$ ba s·~::l acluaes. · · . ::- 1 
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Th e «Gold-Exchange Standard» arises out of the. dl.sco
vet•y that, so long as go-ld is available for paymen,ts of inter
national · indebt,edness at an approximately constant .rate in 
terms of -tbe national currency, it is a matter of comparativ.e 
inqifferenc~e: whether it actually~orms the nationa.l currene~4:. 

Eis cc mo o Sr. Maynard Keynes explica a origem do sys-. 
tema: -· · 

<$.;:; .. :Vii:drão cambial' ouro surge da. v·erifi~oão qu:e, em
quanto/. houver ouro disponível para pagamento <lo . balanço 

dnternacjonal em uma laxa. ápproxi:ro.adamente c·onstante ·em 
relação á eircU'lacão nacional, é relativamente indifferente 
que . ouro constitua ou deixe· de constituir a circulação na-

. cional.~. . ·· -
Póde--se affirmar que ·ú <i:pad'rão· éambial Ôuro~. existe· 

quando o paiz, send-0 servido por uma ·circuiacão · qualqÚer, 
o Governo toma provid'en.cias. por si -0ru por meio.· de um . 
Banco Cêntral~ para realiZar o pagamento· d9 balanço inter
nacional, provendo a i'·emessa de ouro .a uma _taxa fixa em , 
relação á circuiacão . lo-ca.1, conservando as· res,ervas necessa
rias para auxiliar ·estas remessas no exterior. 

Vejam<>S- quaL.é ·.o· cas:o brasileiro, paiz immenso,. de po
pulação esparsa. ce pobre, a. não sei" em algumas -concentrações 
mais prosperas . .!á pos~me uma_:raz-O:avel agricultura e ·lncipi
en te ·industria, ó valor' da súá ·. ex:porta{;füJ . augmenta 'lenta-

· mente mas cóntinuamente~ . . . . -. -· .~ -. . 
·os . seus ·saldos internacionaes ta.mberb. . augnientam; mas 

não de um 1Xl<>do continuo e ·am~tooq; Ra;'-recuós, ha baixa
mar e preamar, -fluxo· e refluxo; como se· verifica do qua-
dro : . \ -~- _ . ,,- _ _ ;~-6 . . N 

Exflórta~(} . .~.Porta~o . Saldo 
-~@' Média . do quinquen

nfo de 1901 a 
1900_ • • . ~, .•• _ _ 39.:6oá .• ooo .·' ·i24 .. 921_.ooo -i4:6·s1.ooo 

Média- d'.} . · quin.Quen
ni-0 · de _,.. rn Oô · ª' ' ~ ( 

i910 .; . . .-- • ~. --~: 55.64LOÕO -38 •. 847 .000 i6·. 794.000 
Média do - ·quinquen- ~\. 1

.·.:_ I 

nio de i9H -a,. ;: · ' ... -. . •• . . , . ·· .· ,, . 
1.915 •. ·. -~- ...•.• -.'6!.538.000· 49~795.000~ if.743~{100 

Média· : ·40- quatrieú- :: · -
nio · de: .-1.916> a-' 

: !9'19~-~-/.· ... ·'.···. 77.6~6~000 -53.008.QOO. 23.7~8·.090. 

N ~sta~ .contji(jÕ8$ . ·aiD,.d~ · iiâo·:. lhe~ foi . -PõssÍy~l áceu~ula.l": 
um stof1'k {)uro ·sufffoiente- ·que '.lhe fizesse·· in11dar -a:· sria ·. cara
ct~rtstica ·de:·paiz·'devedor, e tão pouco". foi po:ssiv~l I-0grar; 
ex1to as differentes. tentativas <le -Ootal-o· ·-de Un1 ·apparclho_nos 
rnold~s de . u.m dos .tres. tYR'-l'S _a traz <le~e:riptos. · 
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·Entretanto ô ·estudo do . movimento · ·ascensiona:I da · su.a 

·proQ<ly.cção ·. ~ã-.lh~ po.ssibili~fade de ·~<loptar _Cto~ -~ito ·o tYJ;)o 
q·e .c1Fculaçao acima. descr1pt<r, · que . é a pr1me1_ra - pa para 
-aleanç.ar a méta· -tão deseja-O:a. do ... padrão ouro, ooin - . tã-0 so-
nhada e tão falia:da coo.ver.sibilida<de ~ · - . ' . 
_ · O. que rião se e-0mprehend:e é -que ·o-' ootu-ol p.rojecto e todos 

-os outros que o precederam na nossa historia financeira es
tej.âm ·sómente -a cogitar -exclusiy_amente <lo· lastro ouro 9'a:s 

·. possíveis no:\Tas:~ ~missões, isto é, · ·que ·se esteja a cogitar da 
f_unccão secun4à.I'ii,l. da círcm1açã(),. . abandonando ao Deus dará 
~ . sua· funcção :precipua.- · _ ~ . . · · _ · · · -. · 

: ~>.nota. que-· se elnitte,_ quer s~b ~--base 'de i' para .1; que; 
· de 5 p'ar.a ".'1; :·tendo um lastro na. cunjuncto da massa do nosso 
·papel _qu:e ·não consegue doü.ral-a nem:·:com6-% .do· seu valor 
. nominal, só . -póqe -ter uxn · ·fim·, _que : é ci,rcula~ no ·interior do 
p'àiz; ;fim _ secund~~io e . q,~e se reàljzarã:. do . -~esmo; .modo 

. mesmo que ella nao t~nha làstro ~lgum . . E para. ·apenas con
seguir· este escôpo secundario nós yamos iinniobiliiar o pouco 
61lro · qtie ·,_teJllbs 'Cons'eguido, · na .esperanca lôngiriqfia de qua 
_quando est~)astro attingir a· u~ tercô da ci~éulação as notas 

· -serão · resgataveis oµ. conversíveis. E ha cem: anrios. que ouyi-
. mos esta ·. niesma cantiga. '· .. · - ~ · -
·:·:, . )!iiempÚf.iqu~ínos: _o.·óuro -~moedado ·-ari~-·~m. barra." '.·exis
Je:rittt:nas arcas do Tb esouro · e· da . Caixa <le Conversão corres-
ponde pouco mais ou merios ·á·.·~~ s:.500.000,· i:nimeros x.edon;.. 

. dos . A_ niã.S-!5a do nossó' pâpeJ;~ móeda,- de, tatnbem numeros .ré
·; _~fon.do~, A-.-70-0. ooo contos ao .. ~ambió par de 27 .d., ·de qp.e co
. gj~ih t9d9s os projectos,. V.álem ·f -- 191.270.000; de· .-onde o· 

·. lastro ouro.• correspondente ·a -3,~'::'*1 · da · ·cir!}úlacão total;. · . . 
.- --Si -- o -Governo · Brasileiró cõils'eguisse: 50. oo·o c-0ntos ouro 

e · sobi'e ellé, emittisse' cinco , --vezes, -· teitamos de um . lado a 
· -circulacão ·elevada ·á ~ 22L·o.~ooo e·:'Ó lastro-a ~- i2.052.'000 

ou · :5;4 ·,o/o· da circulaÇão total. · · · ' . · · · ·. · · · · 
· . , - Si, .em , v·ez do '"êâinbio ·de 27- ·a., · adoptassemos o canibio . 
. -.de f2,' d:~ que preconizamos, . a situação ·seria:-. muito. mais fa:. 
· voravel. A este cambie>" o làstro· àctual _equivalerja ·a 7~6 o/'o da 
. circulação · total, e depois da ·operação "ideada ,-passar.ia a. -Ser 
de. 12,"3 % , quasi. a actual situaçãe da : cir~ulacão · franc,~za . .,.. · 
· ·. ~nfretanto,. a. fúncção·_.' principal do' ouro que é saldar -a 

.di'vida. iriternaicional; fica ·<abandop.ada aos embates. da .. offerta 
· e. da .. procüra ·e da mais· .d'esorden.ada · Jog:atina e espequlação. 
: -.; . · Não,· Sr: _Presidente,:· esta -. orientação deve ser ,mudad~. 

: ~o: .jfouctj . o~ro que colisegui~os accumular e. mai,sf algum ~e 
. IiOSsaD?:os. · e dev~IJ.lOS · obter? · d_eve · sei; · empregad~ com ~ . flill 
ex~lus1vo de auxihar .ao paiz -a saldar o. balanço internacional, 
"esta:bilisando o valor .. da nossa moeda· ~m. relação ao ouro.. . . . ·. . . : . _. . . . - . .... . . : .· . - . . 

• _. . o_: SR. RA.UL . CARDOSO 2._· -.:Não h~ duvida qµe··-esse_ ouro. po~ 
. dia ser appllccidóna defesa _do:. cambio~ ; ... , . .. . . ·: ~- . :::_·;. 
. · ó sa. -'IiE~ro -~~ -MiR..\Ni>À:. - -Õnae <levirã -~er conse~vada 
- esta resérva .?. A re~poá_ta 'a esta: _pergunta envolve profundas 
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eontroversias, pois a maioria .do pubÜco, ·não affeito a estes 
problema~, olliará com· desconfianç~ ·qualquer proposta de 
transf erencia ~a reserva ouro para f óra· do paiz. . 

A celeuma levãntada · na India foi grande, quando Lin-· 
dsay, o autor do plano, propoz ·que a mais'forte reserva para 
garantia do padrão. ouro f psse . cons~rvada . em Londres. .. 

Uma ' das obJ~ccões ·mais fortes ·1ev;lntadas· -contra ·o seu 
E~~'f3.~ foi formulada :~o.r Sir . James We,stland . ~- assim_ co~~ . 

<0 p_tibl.ico olhará com desconfianca os preparativos para 
o estabelecimento ·do padrão oµro · -na India . que comportem . a 
manutenção da reserva de ouro em Londres e o seu emnrego · 
ahi. no· intereambio. · · · -~ · · · • · 

Uma reserva . de ouro destinada a appoiar a introducção 
e a manutenção • ào ' padrão ouro em qualquer. paiz ·deve ser 
conservada _no ·paiz, desde que e~la. .. tenha .de produzir o seu 
efféitó. pleno no escopo. de . estabelecer· a confiança que é-indís.:. 
pensavel ao exito da medida. .·· · .. 

Si o oui'o indiano for Iocalizado":em Londres"e o publico 
se convencer .qUe em um dado momento elle poderá desappa-· 
r·ecer no· ·· supprimento'.. das- réquisiÇões dó commercio ou do 
Secretario · de Estado, difficilmente· a confiança poderá ser 
restabelecida. Como ql.ier que ··:seja, parece· evidente qti.e uma 
reserva de certo ' vulto produzirá maior effeíto si estiver loca
lizada na Indi11 do que a ,6. OOQ milhas de distancia.> 

A e~ta .critica respondeu 'Lhldsay: :' 1 

~Mi~a: resposta é ·esta::>Em primeira lugar, á respeito 
de confiança.· S6 · . trata . deste · a:ssuIIipto. quein manda capital 
:para íóra da ;India; a ·gente que. trabalha: ·com· capital local 
na India ficar~ na mesmá posicão em que está agora.·· 

As rtipfas·: .de ·~ prata ~unhad~ é tudo o ··de que elles pre
cisam~ . A confianQa é necessaria.- para _á.quelles · que ·teem de 
mandar :dinheiro .. para íóra dà India, e essa· gente terá maior 
confiaitÇa nó ·ouro. deposif.àdo e111 Londres. · Quanto ao des
apparecimento do ouro p·ara · supprir . ás requisições do com
triercio e do .Secretario .de Estado, 'direi que ha muito maior 
perigo · de · . desappareciniento · quando · conservado na 
Tndia, , porque ·alem das ., requisicões do commereio, si ·entrar 
em circulação, ~será .enthesourado~ - - · 

· Do · modo~ ~ro:Po.sto .· ell.e será · simplesmente empregado 
para um .dos tres ·tiri.S a · que se destina o ouro. S~á usado 
sómente . com o fim ·.de ·fixar o · cainbio, de modo portanto a 
inspirar completa conffanca· ~ sua · estabilidade.> . . . . .·· · • 

:A experiencia da. India : é 2iccorde· em demonstrar que em_. 
tempo ' de crise, . de ~ depressão m~mbial~ o troco de:: rupias por 
ouro · nâ India é sem· eomparacao· menos et:ficiente para r~st~~- ~ 
belecer·~ a tax~ ·caiílbi:ll, :do que'·o. tro~o '·.p_o~ saques es~er~inos~ :· 
isto é, p_or .otiro.,guar(lãc!.o.- em _Londres~> : ~- :'. ~- :_. ·· < · . _. . . ~ · . . 

Esta · experienci.~ · já nós tiyemos aqw:_:eom a nossa ca~: 
deConversão. ::- .~.- ·:. · · · -· ..... ·. · -· _ .~ - · ~ 

. . . . :. . - . ... · . ... ·.- ·: · . ' ... , ,. 
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. /Provavelmente com a metade dp ouro qúe se. escoou da 
caixa, na crise ··de · 1913, teriam os def endidô ·a. taxa cambial,~ si 
os fJ.mdos estivessem. no estrangeiro e. sobre elles saccasse
mos, com-'as i)recauçõei;, selecções e· cuidados exigidos. 

Eis, Sr. Pres.idente; a razão de s·er . da minhà emenda 
no seu art. · 1°, lettra ·C4 e paragraphos ·subsequentes, quancro 
nianda· traúsferir .i;i.s • nõssas reservas ouro. 'para os· cofres dó 
«F'édéral R~serve ·Banks~ . e dahí para cr Banco. de Inglaterra 
e. o Banco· .de França, . em 'uin valor total· approxii:nado . de 
i: 10.000.000. . . . . . 

· Emfim; · Sr. Presidente, o que - se deduz de . tu.do o· que 
acàbamos ~e vêr, é que a fun:ci;ão precipua de uma reserva de 
padrão ouro deve ser manter a ·pârig_ade _adoptaP,a ~a circula
ção fiduciaria, o qué envolve uma dupla operação_: 1Jrevenir 
a · depreeiaÇão com a re~ira<!a 'do papel da circulação; quando· 
se manifesta a iliflação- e prevenir a valori.Zação, lançando' de 
novo papel em cii'tulação quando elle começa ·a rarear. . 
· . ·. Estudemos agora .estas .considerações,_:êtn· relação ao nosso 
éaso. ao caso .brasileiro. · ' · .· · 

• J . .. • 

... Temos uma avtiltada massa de •. papel em círeulação in
terna e ·uma p'equena reserva de· ouro nas arcas. do -Thesouro. 
Pàra a grande maioria dos brasileiros é ··-cómpletamente in
diff ~rente· qu~ este ouro-· tenha'· o· papel .de lastrear ou doµrar 
·as notas do Thesour.o que .. : elle PO$SUe na algibeira. Acostu.
mado~ .:duràtite toda ~a sua vida, a não, vêr- outra qualidaae. de 
dính,eiro, §inão um.as ...,raras. moedas de prata,· o que lhe · frn ... 
port~ s~ap,er. é -~e ~ºIl.1 ella:s póde obt_er a~ rudiínen,tares u.tili
.dad?s, 1mprese~nd1ve1s. para a sua vida simples. . . -. 

. Para_· a pequenà minoria dos productore~, dos homens de 
rt'égocios .e dos gosa.dores e rícos;··importa muito saber como 
es,~e;..· dinheiro. se· «)mporta na obtenção ·dos r~cursos de- que 
carece· para saldar õs gastos da sua ·propriedade,. da sua casa 
com.mer.cial ou dos seus gastos sumptuarios.. . . 

· ~niquanto essa· :pequena ·quantidade de ouro disponivel 
tiyer simplesmente esse papel · inocuo,_ e o valor acquisitivo 
ilas suàs notas andar aos saltos~· os respectivos ~stados de es-

'"pirito estarão continuamente em situações contraditoriast ora 
o importador está satisfeito e o· exportador contrariado,· ora 
invertem-se as situações. : · •. . ;..,, . . - ·' · ' · 

_ - .:Quando entretanto elles tiverem eerteza que esse ouro 
e.sM.. sendo prudentemente empregado · para manter sensivel

. ·emnte : .a~ mesmo .o valor das ·suas notas; é· claro. que o seü 
· .. estadó- d.e espírito é de con'fiança, as suas · tra'Ilsàcções com".' 
~:.merciaes deixá'm de' ser um verdadeiro jogo e· a· grande massa 
dos.: c<msúó1idórés ficará desonerada da • sobrecarga ·que· ftb.eS;. 

· i~pÇ>e, ·. q-·: eo:qimerci-0 par( s~ cobrir das , i~certeza·s éam
b1aes. ' · - · · . · · · ·· .. · · · ' · 
, - ··.E: Ifara. quem _conhece a natureza das. nossas. t~ansá~çõe~ 
não _:,póde ~haver duvida de que para a . .rea.lizacão-· de5sa ··esta- -
bilidâdê1 p ·,.:.pixHfo qüe a--nossa pequena reserva. de óurá' póde 

• 'l •• 
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prestar,_ será muito ·mais efficiente nas prâças a g:uem mai~ 
devemos· do que aqui· dentro do ·paiz. ... • 

Desse modo sim. poderemos affirmar que, até certo- ponto, . 
a taxa cambial · indépendecl. da. massa do .papel em cir
culação. • . · . 

O eambio, pocte..;se diZer, Jiã.o ·resultará mais da formula 
Murtinho: massa do papel-moeda de U:m lado, valor esterlinO' 
da expor tacão c'.o · oútro. A possibilidade da defesa da. taxa 
cambial: isto· é, da paridade adoptada"·será funcção da se-
guinte desigualdade. · 

Exportação · + R~serva J Importação·: .+ .. fiupprimentos 
externos.. · 

I)e um lado tere~'os o valçr _da nossa exportaoão, refor
çada pela reserva em ourei ·no estrangeiro; este primeiro mem
bro deve. ser maior (011 no extremo limite igual) do que/ o 
~egundo membro . composto. da importacão addicionada dos 
noseos supprimentos externos .... · 

A manutenção do s_ystema dependerá- do augmento con
tinuo dos nossos saldos internacionaes,- o que aliás tem sem
pre acontecido em média; mas · te.ndo recuos continuos. 

{) fundo de re~erva fará o papel de reservatorio de com
pensacão.: supprjndo nos exercicios deficitarios, accumulando 
nos ex:ercieios de . fartura.. 

. V~mos tomar '1ID. exiemplo, imagiria~ó que· o systema já 
estivesse em funccionamento. Para estábelecer a desigual
dade nós precisamoª fazer duas h:ypotheses : 1 • que o 'Go
Yerno 'Brasileiro tem. disponivel no Exterior uma reserva_ de 
t: 1O.OO·fJ..000, 2º que por pesquizas minuéiosa"S, verificamos 
que a somma dos· supprimentos ·externos, inclu.indo serviços 
das dividas externas··~:~d,eral, estadua! ·e' !l1Unicipal, juros de 
capitaes estrangeiros .. a:-qui empregados em ·companhias. casas 
commerciaes, emprezas de toda oidem, de remessas das co~ 
lonias -estrangeiras, rendimentos·. de ·b"rasileiros residentes no 
estrangeiro, desp~zas· de viajantes brasileiros etc. eleva-se em 
média .á f 25". 00(}. O~().· • . 

~ara ·o anno passa~o dé 19i 9, .. a desigualdade seria: 
Exp . + R'eserv. J Imp. + Sup. .', 

I . ·ou em JliiihÕeS de. libras 
, 130085-t.:4.0; ººº J '178. 177-i-'.25. 000 ou .. 
. . . ' HO. 085 J fQ3;. f77 · · · . I 

_ Isf4,.si~Üica __ q\re o anno passado o fundo 'de reserv~- po
deria ter sICfo a:ugmentado de um modo notavel e que o- sys- ." 
tem.a ~inha .. _tido. eiem~ntos ·,p!lra fUnccio:o,_ar exp-lendidamen~e. · · 

. Vamos imagmar .. que no .1ogo de compra- e venda ·de ·cam- . 
~iaes, . a Caixa . de.· Conversão consegúiu reter do, sáldo .. de , 
~ 26 :-91()8. 000, duinze mHhaes, .:teriamos 1ancaçJo aqui ern cit"'.'- · 
{'Ulação::. 300/r:nil contos lastreados com·.J5 milhões de libra.e; · 
do ·fundo de , reserva nos -bancos esfraiígeiros~ ... ; · 
· Então, o· fundo de· reserva estarià · elêvado á · ~·· 2 5. noo. oOo. 

No correr do ~ercició'.'lacfoà:i, -crn que .nos primeiros seis . · 
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i:uezes temos. um 'sáldo de ~- 15. ooornoo, com esse refor{(o, é 
eyidente que a Caixa de Conversão teria tido elementos .para 
d.efenctei: a. tax;a adoptada dessa debacl.e cambial á que esta-

- mos ass1stindo~: · . 
Coino se vê,.adoptado o systema do padrão·éambial ouro, 

. o meio circulante 'adquire a elasticidade tão . apregoada pelos 
:preconisadores . da creação dé Banco de Emissão, ·se bem qae 
não :tão . perfeita, como com esses aperfeiçoados-- ·apparelhos. 
Este· anno · com· .. a escassez de letras de. exportação, saccando 
sobre o fundo ·de,, garantia, iríamos retirando da circula.Ção 
~lentamente de duzentos a tresentos mil contos· e : dando logar 
á emissão . de. émergeho-ia para defender . a producçã(). · · . 

Foí · 9.eriti'o- do plano de Lindsay, para a "adopção entre 
· nós do «Gold Ex:change Standard> que eu calquei a minha, 
•emenda, não só adopta.Ildo 'a taxa cambial d-e i2 d. ouro, pàra 
·· a estàbilisâção do valor . do-. nosso mil réis, . nessa taxa, . como 

provendo. um _fundo de reserva no Exterior para defender 
esta·estab.Uidade,.-a e:xeµiplQ do que teem feito to9os os p_aizes 
mais· ou menos nas nossas condições. · ,• - . . - . : · 

-A tàxa de 12 d. ouro foi adoptada porque, -iiicontestavel
mente; ena· representa a média das cotacões a mais· de 30- an
nós, o que demonstra que, depoj,s . de um .tão longo lapso ;de 

·· tempo-; toda- a economia :nacional já se adaptou fatalmente á 
e_~tas çondições. · L _ , • . _ . . ·. . • · 

. .• o SR. --BAMPAIO VID.AL-. Essa . é a'· efoquencià esmai:i"'adora 
dos fac:t?~. . _ . • _ • . . , . . _.. . - .·•. · · 

O SR.-,BENTo DE MIRANDA - Eis o quadro dá média-cam-
bial no período· republicano: .. . · .- -· _ .. - . -

\, ' - . 
···- .. ·. ' .. ·~i~-

. .--~am.'blo médio ·aurante o pêrioao republicun10. 
< ' . : ~ •. ,;· ••. ,... - • ·'' :Annos· 

1890.c,;, • • • • • • '• • 22 9'/16, --· • 22 36/64 
189i. .... , 4. • • • • 14 29/32 14 58/64 
1892. ~ ',.. • . . ·- . . . .. . . j i2> i/32"<-- 12 2/6'4 
1.893.. ' • • • • ~. . . ·u .~13·2. H 3_8/64 
1894. ~ • • . .- -·. . • ,. . . . 1.0~3/;12 10 . 6/64 
:18~5. ~· : • ' . . ... . • 9 15/16 ·· . 9 -60/64 

-.1896.. . . . • - ·-· 9 ·· 1/1·6 9 ,4/64 
1897. •. . • • . . . • . ,- • . . . 7 23/3_2 ·. 7. 46)64 
.1898. ~- . . •. • ·.·j. ·• • T. 3/i6 .•· ·tt,:·7 12/64 
.{899.4 .• ; .•. . •.•• ~ ·~.. .• ·7 '.77'16 ~'"7. . 28-EM 

. 1900.,., • · --• -.. . • •.•• . -. . • . . . 9 . i:/2 .. . . ·: 9 32/64 

. ··.,·!~9-.010023··.:.·:.·.:.; .. : ::. :: __ .. : ·-:. :_···.' -~ :_ . ·.·-_:-.• ,·.:-.~ •••. ~ : .• ~ .• :.· ....... ~·._·~.--· -.• •••. ·-~ . . _: -1t_ ~~~~2 ~- .- . 1h ~~~~! 
~ - ~12: ·· ...• ' . . •12 . • ~ . . 

. i 904'. ,;' ... ~ •• --. • - • • . . .'.' ~·. • . •· 12.. . . 7732>:.:_ :12 14/64 . 
.i905·.~-•. ; . --~ • • . . •..••.• ~ .. , ... .- . .. 115 16/64,. • 15 1.Q/64 
i906 .. ·.~·.'. . ....... . ••. •16 i/32 .. ' 1.6· 2/64 

. :1:907 .. 1 •• • . .• • • • . • • . . ' .15: 5/64'-· ,· ~15 > 5/64 
1908. ·>· ~ .. . . .- . . . . •15'- _116~ ~- '. f5'.' 1/61! 

•... 
t. ,, 
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1009 •• 
19i0 .•• 
1911. ~ 
1912' •• 
'l913 ..... 

.... : 
~ .. 

.· ,.. . .... . . . . . ·. .. . •. . ... .• .. :. . . . . ... 
1. 914.: • . . • 

. . 
1915. . . ' .. · • • 
1916· .•.. ·· .. ·-· . •• ·.. , •• 
·1917 .•..•.. ~·· ..... ••.• ...•.•. 
M:édia dos annos de 18~)1(} a 1904 e 
- . 1915 . a 1917 (i8 a1mos) 

Média. àe 1905 a i914 • • . • 
1918. . • •. . . - •. . .. •. • .. · •• ·· .. . 
1919. • ~ ·• . . • .. • . .. . . . ·: . ·~ . \ 

15 1164 
· 16 5/64 

;~! 1.5 31/32 
16 
15 61/64 

. :'14 21/32 
. 12 29/64 
H J5/16 
12 45/64 

H 31/64 
15 32/M 
f2 55/64 
14 · 16/64 

2f1 

15 1/64 . 
16 5/64 ·.· 
15. 62/54 
16 . 
15 61/M 
14· 42/64 
12:· 29 64 
11 60/64 _,;r.. 
12 45/~4 :~ 

·:.: 

· · o" · 'Sa·. BENro. Mm:.<UioA _:_ !Devo, entretanto, -assignalar que 
Linc-say, o aúfor do p~ano,. deante da polemtca suscitada na 
India, :quan.to á taxa. d~ .. estabilização do valor da rupia, que 
uns -qu~ria.rii- a ·14 d. · ~ . · outros a · i6 d., declarou que essa 
questão . eI'a · sêcunda.ria, qtie ·o seu plano tanto .defend~ria a 
taxa de .14 d. · s.eino o de i6 d.· -< · .. 

E' · támhem::·minha convicção, Sr. Presidente, que, aqui' 
no nosso paiz, ;tj.e-sde_ que ó plano· seja pru<!entemente appli
cado .. · e bem escolhido a opportunidade, tantc se póde def en- · 
der ' a taxa de.12 d. como as de f5'ou 16 d. 

CI'~tieo o. a:rt .. 1 º do projecto. . · · 
Os moldes em que elle está . redigido revelam ' a mesma 

preoccupação de todos os· tempos, de abandonar o essencial 
pelo accessorio. - · · · · · 

O leit-m1Jtiv . que corre de bocca em boceâ. e que está 
sendo, repet-ido, -mesmo por homens de notavel competencia no 
assumpto: ·e que · mais vale emittir .sobre um lastro, mesmo 
de titulos, .do que sobre lastro nenhum .· . · · . . · · 

Eu peco venia. ·para 'discordar e ·inverter a .proposição, 
mais vale emittir sobre lastro nenhum, comtanto que o ouro 
que o· Governo possuir. ciu que reir adquirindo seja empregado· 
na defesa da , estabilização do valor do nosso . papel e dahi no 
auxilio ó. solvencia dos· .. . nossos comprómissos in.ternaeionaes. 

· Organizemos com effi~iencia esse balu~rte ca nossa. cir
culação-, .. tentemos com um: "bom esforço a estabilização do 
valbr da noss_a mqeda~ e ·então -dentro destas trincheiras, ser
nos-ha licito fazer um ou outro abuso· emissionista. 
· .Sóu .emissionistà para a defesá do café ·e de toda ,a ·nossa 
produccã(t·exI>ortavel:·_. dívirjo_ ·sómente. no modo_ por que a . 
emissão . é_stá. proj-ecta:_oa ; .. as·siíri .. :como. ·divirjo dos que offirmam • 
que emiss_ge~t.não aiffeC.~am.:·t> · 'cambió. . . . . •. . .. ·. · .· ·: < 

.l>óde ·a·conteçer. ·que-.·a-.depressão cambial não siga e.e perto . 
a · emi5sã.o .::âe · papel~ínoeda; '. -ma,s Íl.9 .-.cor):?'er .. do . tempo.· a -; sua · 
acção · nefa~ta . 'tf ine~i~~el;: · ·e no nosso easo:·ena é evidente;~ á. 
Vista..· da>perman~ncfa :·das" cotações. tão. abaixo da nossa. ·pa-
. ~idade_ d~te ''tão· longo· Iâpso ·de . tempo; não ten<!o sido :Pos-

. .- · ... -~ .-- - : . . . : . . . . .· .. 
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:>ivel alcar-se .acima de 15 d., mesmo o a:nno ·.passado, quando. 
tivemos· um s~ldo · internacional superior a 50 ~ilhões de lí...;. 

.-br~s. _ ll}Ui~o acima das ,&assas neces_s,idades externas visiveis· 
e" ~VlSlVylS. -. . . · ·~,,~ · .- . . 

r O SR.. PAULO DE FRONTIN - E' que ha capita.es aqui que, 
quanao . <... cambie melt..ora, são · retirados. E:x:adaniente os 
factos invisiveis tem lima influencia muito maior~ 
~ . o SR. ;C~LO~ DE CAMPOS' .:_ V~riãs' são as eausas da, ,; 
·baixa cambial~ Resta saber si o p

11
apel-moeda é a maior . .. -

O ·SR. BENTO MiRANDA -· Devo <!eclarar, Sr. Presidente, 
que na questão cru.e nos preoccupa, eti transijo. Si dependesse 
de mim, eu ~ntreg'aria a S. Paulo, . cem as i1ecessarias garan
tias, o quàntum riecessario para a -sua oper~ção. Si ·9 Governo· 
a(!.tual é tão anti-emissionista que esf:á levando ao extremo · 
·a sua reslstencia á emissão, não ha razão para duvidar.. que 
elle queimaria o pap~l úma ·vez ultimada a opex:àçãO. . . Quanto 
ao e:xito. · de~t.a. não : póde haver duvida, da<la a situação es
tatist_~a do_ ~nfé. úma .pequena pa_:.~ella para a b9rrach~ 

· oper~'jfo ~e outr() modo, .ta_m~em na-o com1Komett~r1a a s1,. 
tuaçao·; De-se a S . Paulo,_ pois · qu~ .. S . Paumr precisa. . 

., O SR. SAMPAIO CORRÊA:....:..:.... V. Ex.' nãó diga S. Paulo pre-
cisa;·' diga que o paiz precisa. · · . · . · . . 

~ ' . ~ . 

O SR. ·BE?'!To DE MIRANDA - · Uma vez empregados todos 
os n·ossos . recursos ·ouro na estabilização do. valor da- nósstl 
moeda,· só ha dous· titulos sobre os quaes o GoverJ;io. póde 
apoiar a -sua emissão interna: as cambiaes de exportação e os 
'L'arra.nts de mercadorias exportaveis. · · · · 

.. . Só IJS dous titul·os acima, na. diffi.c-qldade de e~coimar en
tre · os outros, é que lhe dão pie.na . garantia de que se tr~ta 
de- uma. veràad eira {ransa-cção commercfal sobre mercadorias. 

Si assim prQceáer o Governo dará_ mostras · de seguir os 
~onselhos da prudencia. Tenho aqui o relatorio .. da Co:inmis
são que tev0 de dar parecer . sobre a actual sifüacão mone.:. 
taria da India . - _., 

«Si bem que as nossas recommendações introduzam uma 
medida de elaslir..idace na ell}.issão indiana, achamos .. recom.: 
ll!PndavP.1 prnver . ~om \lm mais amplo e ·limitado 'poder de 
expansão com e. fim especial de fazer ... f..ace ás exigen~ias, em 
Ppoca de safra de circulação addicional, ·o. que é :normal . na 
Jndfa. . · · . ~ . · ·. · · -
_ A(:: ·propo.~tas formuladas pelo Sr. Howard suggare~que 
a r.misslfo devP. sei' baseada parf.e em letras· ccimmeréiaes c:le 
camMo (commrrcial bi* of. ex~hange). . 

· T_omci:m.os · em cuidadosa ' consideração este -plano, com· rE»
fl'll."'encia ·flspecfaJ á ~~ua . appJicaçã6 ·na mais vasta escalà -como· 
a b~se ·do -. systema de notas": do F ederal· Reserve -nqS. Estados 

. Tinidos . da _.\mêdca : P, ·i:-f'!eommendamos -ane elle- seja .experi
MPntat:l0" · nralfr ::i in r.:1t.f' :em -ri 011'10na c~rála .na · Iudfa: como ·!;\ .· . . . . .... ' . . . ' . . ~ 
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base para o podar especial de expan:;ão que achamos recom-
m·endavel. · ' 

. Para fazer face á taes rrequisiçõcs deve ser autorizada. 
fim primeiro logar, a emissão de notas acima de cinco crores 
sobre a,garantia de letras commerciaes de cambío em adcli~ão 
t~ emissão no:rmal. . ,,. · . 

A emissão seria feita sob a f órina de emprestimos aos · 
4:Presidency Banks» sob a garantia collateral de effeilos 
(biUs) en.dossados pelos «Presidericy Banks:ti e de prazo não 
maior de 90 dias. . 

Os juros carregados ao:;; bancos por taes adeanlamentos , 
não deviam ser menores de 8 %- ao anno. 

Os adeantamentos deviam ser fóra. de quaesquer empres-
timos feitos pelos saldos governamentaes do Thesouro. .,.. 

Os "effeitos (bUls) offerecidos como garantia .addicional 
\levem· ser effeitos coinmerciaes bana fide .contra mercadorias 
de exportação, não sómenfe porque taes effeitos -conduziriam 
a retirada aut~matica da ,emissão. de emergencia no seu~ ?JeYL
cimento, mas iambem porque taes effeitos são mais facH
mente verrifirlaveis como representativos de uma transaci)ão 
commercial verdadéíra, ·do que eff eitos internos que podem 
ser creados para fins meramente .de favor (for purpose:s 4'.\f 
íinance) ou ' · conbra mercadoriàs depositadas para fill::l de 
açarobarcamen'to . (goods held for spec.ulaüve transacíions) . -

Si a difficuldade de reconhecer. os effeitos internos com 
verifiGadas transacções ,de comniodidades, puder ser veneida, 
uão vemos nenhuma objecção á acceitacão de taes effeitos 
como gar-anti~ prurallela ás letras de- exportação, mas pensamos 
que no· inicio de ex~cução ·d.e um planO', que é incontestavel
mente uma experirncia, será mais prudente autorizar a acr.ci
tação sóment.e de letras de ··exportação (but wethink that at 
the inception of a scheme whieh is admittedly experimental 
it wonld be wiser to authorise the t.end~r of' export bills only) -

.Eis aqui, Sr. P:resideri t~. os consl'lhos da prudcncia. 
Em resumo, Sr. PT·e.s1dente. e paT'a rerminar eu direi ·CJue 

as. minhas emendas visam firmar estes dous principias que 
nnvolvem .uma relativa garantia pn.ra pnizes nas condíçõeR do 
Brasil, com ttma grande mai;sa de papel em circulação e uma 
pequena T<3Serva·de OUfO, 

1.º· Que todo o ouro que pudermos obter deve ser empre- '·· 
gado de preferencia no seu ·fim prec~puo. que é o auxilio ao 
pagamento dos nossos compromi!'>sos -ínternacionaes. · 

Quando ,·essà reserva ouro no exter:ior, com () progresso do 
Brasil; ãttingir á l: 15 milhões. então poderíamos começa~ a 
encher o , nosso segundo reservatorio, formando o fundn de....: 
rcsgat~ ou de conversão do papel-moeda aqui no'interio;r. . 

Nesse mome.ntô · sim. ,.o accúmulo de reservas demo~~"." 
trando que o ,J;kasil, de p·afz deve<ior._ pa'ssara.' a paiz crefJor, 
{! que cabe.Tia a trans:(J;)rmação ,do Banco .do Brasil .em Banco 
];míssor, adquirindo 1ilm capjfal de 10 a ·15 mllhões dB Ubras
ouro que, reunido;:; ·ao$ . 15 milhõ~s do fundo -·ae ~ararifüt /'fq . 
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padrão cambial ouro, prcfariam o terçQ' da ci.lrcuiação, ·. -po- · 
dendo sér adoptado,_ sem mais expedientes, o padrão-:-ouro. 

. O Sn. SA:MPAio VmA.r, - Até lá o Brasil continuaria per-
. d.endo todos os lurnros àa sua producção. . . · 

· · O SR. BE~To DÊ. Mm.ANDA-O Governo deve acompanhar. coro 
attencão e desvelo as crises da producção; soccorr~ndo-a coro 
medidas · de emergencià. Comecemos pelo redesconto sem 
emissão, com emissões de emcrgencia pelo Governo. . · 

o · sa. · RAuL -ÂLvEs - . l\fas ha po.izes. que· partúram dos 
bancos emissores para_ esses . resuliãdos ~ · · 

0 SR. ·BENTO DE MIRAND .. <\ - . Não. acredito~ 
O $R. RAUL ÀLvEs - O Japão partiu de bancos .emissores 

- espalhados. propagados pelo .. paiz inteiro, estendidos a todos os ·· 
pont()f e trechos do teI'!t'itorio japonez. · · .- · --- · 

: · O SR . .Bc;Nio DE 1\11.r-4.NDA-Já tive .occasião de mostrar qual 
a situação do Japão. . ·~. ~ " - . . · 

• . I • - , , 

O SR. R.Aur.. ALVES - Fallo autorizado pela affirmação de 
um ja;ponez, iUustre, diplomata e. ·estadista. . 

· O ·sR. BENTO DE MmANDA - Mas o Japão hoje é um paiz 
credor. · : · - .- · 

. O Sn. RAUL ALVES - Hoje é; mas eu digo que elle partiu 
· das. emissões pelos ba~cos otganizaàos POil' toda a parte, por 

uma · infinidade de bancos emissores. · 

O SR. SAMPAIO . VmAr, - O orador naturalmente vae fazer 
com que este fundo fique em poder de algum banqueiro de 
colif iança~ · - ·. . . · . . . 

o SR. BENTO DE MIRANDA - A minha emenda manda col
locar em Nova York, Lond1'es e Parisi á disposição do Go-
"·erno. - · 

O Sn. SAMPAIO VmAI. - Agora, V. Ex. me responda. 
V. Ex. sabe perfeitamente que os governos do Brasil teem 

•dissipado até o ultimo ceit.il todos os fundos de garantia e 
· todos os fundos de.resgate. E' ou não é verdade?· V. Ex. tem 

esse &.templo, quer. edificar sobre nreia, medida que rep\,ltO 
.. de salvação da nossa economia ? -

; . ... , •' 

O Sn. BENTO DE MIRANDA - · Então V. Ex·. não leu. a mi
. nha emenda. 

. . . , I " ···· _ _, 

·· ·O Sn. SAMPAIO ·VrnAL - · V. Ex. está diante de -factos. 
Tinha:rrtos 10 milhões completo·s em Londres na occasião.' ·em 

· . que . se tratou de alterar a · taxa. de 15. para 16~ V.' E~. p6de , 
; me· dar .noticia desses rriilhõés ? · -

_ ·Acho . a ; providencia· ·d.e V~ :mx. muito salutar . mas· in-· 
PP.P.Qrtuna. . . - · r..: · -
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O SR. BENTO MrR'...\NDA - Todos os paizes que adoptaram 
este tYI>o de circulação, procederam ma.is ou menos do mesmo 
modo. Adopta-se uma taxa artificial para a estabilização e 
crea-se um apparelho pare. a ri.efesa desta taxa fi~ada, por 
meio do jogo combinado de cambiaes, comportando saques 
sobre o fundo de reserva no exter.ior em ouro e sacrues sobre 
o fundo . de papel-moeda no interior. 

· · Uma vez adoptadá a taxa, ena passa a ser a paridade 
artificial da . circulação e ipso facto, estabelece:...se o gold-
poirit em torno della. . · 

Nos momeníÓs de escassez de letra:s de exportação o . 
cambio baixará até o gold-point, isto é, até· o limite do cambio 

. r.ar accrescido das despezas da e:\':portação do ouro, que é 
ainda um caso a estudar e ·que na minha emenda eu calculo 
em 1/4a. por mi,l réis, dahi o cambio minimo de 11 3/ 4. 

Nesta · situação, ao negociante, necessitado de fazer re
messas em ouro (would be gold exporter) offerece-se uina 
cambial sobre a praça indicada; carregando-se-lhe i / /! para 
as despezas que elle teria de fazer se remetesse. ouro em 
especie. • 

Vice-versa, no caso de abundancia de · letras e tendencia. 
do eambio para a alta, uma vez attingido o gold-point, seria 
o caso da remessa de óuro pal'a o Brasil; off erece-se ao ne
gociante estrangeiro que tem pagamentos a fazer. no Brasil, 
uma cambial pagavel em papel-moeda, carregando-se-lhe 
1/8, a quanto se ·calcula que se el~variam as despezas, si P.lle 
tivesse de remetter ouro em especie; dahi o cambio de 1-2· 1/8 
J,>ara compra de cambiaes ou para os saques contra_.a Caixa 
ou c.ontra o Thesouro. · 

Para ievar a· effeito essas delicadas operações c:ambiaes, 
crea-se um serviço especial que, como resa a minha emenda, 
eleve ser completamente independente . do Thesouro Na-
cional. · · · 

O Sn. SAMPAIO Vm . .u, - Mas não: está sob as ordens do 
Executivo. · · · · 

O SR. BENTO Ó"E MIRANDA - Totalmente, não. 
O· SR. SAMPAIO VmAL :.....:...~E' independente do Executivo ? 
O SR.; BENTO -~·E ·MIRANDA -· Apenas seria\ presidida pelo 

Ministro da Fazenda qile tomaria parte nas deliberações. 
· O SR. SA];IPAIO V10AL - · São ,.os Ministros da Fazenda que 

teem. dissinado ·· os fündos de' garantia e resgate e dissipado 
sem lei qu-e autorise. · . . .·. · · ·' . 

o~- s~. PAULO . DE . FRONTJ~ .- E .· o" Congresso depois tem 
acceito to-dos . esses acfos. Este é o mal prjncipál. · . · · 

·ó SR. SA."l\iPAIO VmAL ·- Todos·· os fundos desde i846 até · 
hoje teeni sido· dissip~dos . até o ultimo ceitil 7em responsa-
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bilidade para o Executivo. E' Iastímavel o facto mas tome
mol-o por pasc. 
. o S.R.. BENTO DE MIRANDA - A mâ situáção financeira do 
Brasil é devido eni grande parte á desordem nas finanças pu
blicas e á hlta de sequencia nas administrações. Por falta 
de ordem financeira, um governo contracta grandes e avul
tados serv.iços, sem prévjarnente ter provido aos meios ·de 
pagal-os; em um momento dado venc·em-se as prestacões do 
contracto e o- Governo embaraçado lanca ·mãos dos fundos dis-
poníveis. · · 

. _ Uma administração financeira adopta a politica . da esta
b1hzação cambial por meio da Caixa ·de Conversão. Ainda a 
cbra não vae em meio, outro Ministro desmoraliza a insti- . 
tuição, · lançando mão dos· fundos para manter ·o cambio em 
a~ta. Com taes processos não ha plano . financeiro que possa. 
vmgar. 

O SR~· SAMPAIO VIDAL _::r-.y . . ·Ex. · imagina. que esses· fun
dos nos · ba!Ilcos. emissore.S, correriam algum risco· ? . 

O SR.. BENTO DE MIRANDA-- Certamente· q~e sim. 

O .SR. SAMPAIO VroAL - Aléin do mais uma das .funccões 
dos bam.cos emissores é intervir ná situação cambial. 

• • t • , , 

- O SR. BENTO DE l\f1RANDA - . Perfeitam·ente, de-accôrdo; 
mas nas condicções · que já tive occasião .. d~ exipor no prin
cipio d.o meu dtiscu!'.so; vedando a sabid9!'-:-0o ouro para o 
extériQr . · · · . 

. No ri.osso caso <le paiz ·devedor,- o fundo de garantia no 
ext~rior certamente -passa.rã por muitas vieissitudes . Assim 
tem acontecido ·em paizes seme1hantes ao nosso pela sua pro-
duc·cão e · pelas suas orises. ·· ' . • 

Os nossos saldos · internacionaes são irregulares, e annos 
haveria em que o fundo ficaria. muito reduzido . 

. E' claro q,u~ um· banco pal'ticular não pod'eria correr esses 
riscos nem assumir taes responsabilidades. . . 
. A Indfa eomécou a exe-cucão d.o seu plano oom um fundo 
de f: 10.000.000; durante a étjse de 1007; esse fundo ficou 
reduzido··· a menos de · um.ilhãd'"';' actru.almente esse fundo · se 

. -;f:eleva a mais de 37·· milhões· d~ lib~$. . · · 
o -sn. PAULO DE FRONTIN - Perptitta~me um aparte. 

Esse fundo indiano elevou .. se . nessa. propo.rcão . prin.cipalmente 
devido· ao grande incremento :da exportação durante a .gUerra. 

Na suá formufa/ .. n:a . i 0 me~ro, â parceua. da exportação 
·é _ a que ... teril importancia preptm.derante, .Porque a reserva é 
dle mên·o..r .si~gm,ificaç.ão.. _. · ·- · · 

o SR~ : BENTO DE MIR...\..~DA -. Não· ha cluvida: nenhuma; 
Mas c0m6 já tive occasiã.o Qe ..m<;>strar, os saldos. tnternacionaes 
dó Brasil são reacs; mas são irregtiia~es. · · · · 
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A média do quatrienno de 1916' a 1919 foi de,.L 23. 718.000. 
Applicando a fórmula para esta média teríamos, numeros 
redondos: 

!: 1s .o·oo.ooo + t 10 . 000. 000) t 5Looo.ooo + .t: 25.0-0o.ooo 
ou f: 88. ººº. 00'01) 79. 00{1. uoo . 

. O fundo de . reserva estaria portanto reduzido a libras 
n. 000. 000, de.sr alcado de t t. 000. 00:0, mas aqui a Caixa de 
Conversão deveria ter nos . seus c'Ofrés 20 . míl contos pouco 
mais ou menos que, á taxa de 12 d., conesponderiam a um 
milhão de libras n0 exterior: 

Mas si tomassemos por e:x:erop1o o anno de 1916, cuja 
exportacã·o . foi", m.iIJ!eros redondos, f 57 ~ 000. 000 e importação 
~ --40. 500. OQC>, a d~gúaldade seria, attendendo a que estava
mas em fu·rµling : . ~ ,. . 

~ 57. ooo·: ooo + ~ rn. ooo. ooo) :E qo. 500. ooo + z zh·: ~)Qo. ooo 
ou . . f 67 . 000.000) 60 .500.000 

o fundo de reserv~. estaria reduzido a í: 6. 5-00 . 000, de- . 
vendo existir nas arcas· da Caixa--. de Conversão o papel cor
respo·ndente á . f: 3. 50'0. oo·o ou a cambio de 12 d. 70. 000 
contos . · 

Eis a razão, Sr .. Pres:idente, porque no principio da execu
ção do plano, não se póde entregar a um banco central. Só o 
Governo, p.or mefo de uma instituição adequada, póde mane-
jai taes operações com desassombro. · ... 

O SR. PAULO DE FnoNTIN -- E V. Ex . acredita nesses 
saldos? 

Eu . não acredito, porque a estatistioo ·commercial que dá 
esses saldos, não Tegistra todos os elementos invisiveis, o 
que é questão muito importainte. Sabe V. Ex. qual é um dos 
elementos invisiveis ? E' o contrabando . , 

O Sn. BENTO. DE MlIR.ANDA - V . Ex. comprehe.nde. que si 
.~ verdade que uma perc-entagem desconhecida da importa
cão é sone-gada ao fisc.o federal. tambem (uma percentagem 
rl esconheeida da exportação é sonegada ao fisco estadual. Va
mos, pois,· admitir. para poder argumentar, que essas per-
centa~ens se equilibram. · '-

-Que a estatistica commercial está pro:x:ima da realidade. · 
nós podemos ter uma confirina~ão na estatistica das oombiaes 
mand·aaa organizar -pelo Ministro João Ribeiro, cujo primei-. 
ro quadro ·sahiu 'PU,blicadb no relatorio des_se Ministro.· · 



E;s aqui o quadro das cambiacsde 
cxportaç~o para HHS: 

l9i8 - Cambiaos compradas 
{oxpol'tação} 

Londres: 

! 0 so1nestre .•.. ; ..•••..••••••••..•..•.••• 
2° so1nestro . ...................... , ...... , .• 

Paris: .. 

\ 

\ . 
1. 0 somestro •••...•..•.••••..•••..•.•••. · ••• Frs. 87.o70.031 1 3·t 
2° semestre ••. · •••..••. , .. ,, ............... Frs. 70.872.10u,ti!> 

Estados Unidos: 

1 º semestre . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , .... , •. 
2° somcstro . ............. , .........•..... 

ltalia: 

1.67 .41H. i37 ,<i3 
/ . 

s 40.ôut.8ü4,0ô 
g~ 27.048.,27,68 

1>7. 7i0.4H, 71~ 

'1° serpestr'e •. ••••. , •.•••.. , .•• , ••••• , • • • • Lir. 60. U40. 7-iü,õ2 
2° somcstre •• , • , ..••. , .. : . , , , , • , . • • • • . . • IJr. 42. 620 .1G6, Sik 

" :1.03 .1.GO. 'J12 ,4()' 
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Jlospanha : 
ô 1'' somostro ~ Posctas ........... ... ..... . . )r ~~ semost1·c - Po•mtas . ....•........ , ... •. 

;C1 

~ ,, 
·$:1· Argentina : 

A ~. l t' ~ u somostrn . .-: 1osos pa}>O. a.rgon mo , . .. . 
2º somestrn - Posos papel argentino ..... . 

i 

. Ui•ugun.y : 
111 semestre ..,.... Pe~o om•o nmgnayu •...... 
2r> somost1·e ~·~ Poso ouro urngua.~o. , .. , ... 

·l. '328 .oos, as 
73.713,40 

2. OOi. 7iH , 18 

, il.0'73.6B2, 07 __ 
2. 726 .176, &ti 

o ,'7{)1). 81i8, 92 

· ~24- .111} J 67 
64'3.3U,83 

8G7.!>26,HO 

Pol'ttigal, ; i 0 o 2" somos trc - Escudos .... , 1:i • 786. 9M· • 4&. 
Francos sulssos - i 0 e 2() seroa!rtrcs. . • . . • . t . üi-2. üOã, 90 
Goroàs austriaoas- i 0 o 2° semestres...... Hõ.300,00 
Florins hollandczes - i 0 o ~º scmostros. . • . i 76. 53~, 33 
f~pão. yon - iº e 2º semostros.. . ........ t4. 708, 74 
A.1•g-0ntlna., peso-ouro -- 1. 0 o 2° semostrcs.. L ia0.447 · 

23re-\ ,li = j~ 1 

22'1,!> = t1'.iO»,ô = 1. f:. 

60d,1i = :J '',. • ,3Il, Uô = f.. t 

1m,3()tl,5~ 

2(l.fr., = i'. i 
.moer. = 5! f 
Hn.,ã = f :t 

f YCD
1
27d,[) 

J.t..CS, = !)id. 

Bü. ~n-rn- ;.; 

~W1 .07G-:i6-J-i 

:21. 907- :-f-1.:1 . 

'73o. 42!>- o.. 2 
M.27i- i- 7 
LU>3· O- O 

1.S.350-16- 2 
L68ü- 7- O 

2-i0.220 

63.992.937~18-Ji ' 

fü:.port&~ão da Hli8 - f. Gl. ·168.000. · · 
Como so vê existe uma differonça a mais ontre as cambino:. \'OIHlidM; o o valor 

t:i .. a ostatistloa commercial, do e 3.000.000, numeros redondos. · 
da. expol'tac;ão, segundo 

. O Sn . PA1l1.o D.! 1''llo~r1~ - A qu~stlto nllo ó dn ox1>e>rtaçlto é da impo1•1açito. 
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· i9i8 - ·· CA1nbiaos voudi1fa.-; G61nbio 
do armistício 

'l'otal 
r. 

n 8~. DB!fro 1>s MtRMO>A -~ ffü :iq11i n 11111utr1> llas ca.mblno., wmdidns no ruesmo anno lfü !9!5, 

Loi!dro..CJ: 
. i 6 SBIU(}Stro, , , .•••.•. , •... . •... 
· 2" somrn;tro .............. . .. . . . 

P.1ris : . 
r 

~" somostre ... . .... . .... . .... / . 
2u somosh'O .. . ....... . .... .. .. . 

Estndos Unidos: 
f <> sozuostrc .... , • ............. . 
2" 8n1no9iro .•..•.• ; ...........• 

ltalia: 
'.!." oomosti·o •.• , . .•... . . ... . . . .. 
2° sernnstrA . ••.• • ..••..... .. . . • 

l lospi_lnha. · ·- Pol!l.llas:i : 
1. (J ~m1nostro •••............. .. .. 
;~o so111osl.ro. ' .......... ' ' ••.•.. 

Argentina -- Peso pnpol: 
'.l ~ so1nost1•0 ••.••... . .•......•. . 
2° SOHIOStt'O • ~ ; •••.••..• . •..•• A • 

\ Li l'uguay - ·· P~~o 0111·0 : 

•l" l>(}ffiOStl'E\, • , , , , • • • • • • • • • • . • · • 
.~º somo~.•rn .. ...•.. . ....... ~ .. . .. 

i:W.:lji .id:.:l,~~ 
6~ .603 .022 , 7!; 

S 7l.523.U98 1 1~ 
$ l2.HOS.80~,G6 

(,i1•a 1·7. ·i 1t.70~,2ii 
f,it·a. .\·~í. oiil(). O~O, Bf\ 

i .ií'71. \117, i)l) 
·L27fL O! 7 1 i(? 

8.06k.0~~ 1 &ij 
8 . 502.82~,37 
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t.007 . 459:8~ 
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f '(1~ · /, 1Jg:1 l ·· lf.svu dl}.•; 
:I " ~3 1nc:jtrc . . . . . , • , .. " . 1 • , ...... . 

~~~ ~<1mosLn• . .. • .• • . •.... · · · · . · · 

.. Süissa ·-· Fronco: 
:1. º son1 C'Stro • .. .. . .. • . ... .. .... .. 
2~ seméstro . ..... ... . . . . ... . .. . 

Corôas a u;;tl'iacas: 
:1 '' :;mnost1·c .• . . . . .•• . ••. • • ·: . .. . 
·:!~ so1ncsh·c . .... . .. · •.... ." .. .. . . 

Holhmcla · .:. l?Jor in : 
1° ~ome.'itro ... . . . '· .... . , , . . . . . . 
2º snn1nstrc · .. · . .. .. · ... .... .... . .. . 

. Pc!'IÍ -- !)oks : 
11' somosti·e •. · .. . ..•. . .... . .- . . . . . 
:.!º son10stt•c . . .. . ; . . . .. . . . ... . . . 

.. Jnpl!.O ·- ) 'eu : 
i o so1ues~rc . . .. . . . . .... ... ... .. . 
~- 8o1nostrc . . .- .. . · . . . ... .. . . . . . . 

llhns ·- E!iC\1doS: ,, . 

1° Semestre .. . , . . ... , .~ .. ~ . . . . ~ . , 
2'., someslrà. 4 • • •• ' . · ......... . ' '. • • • . . 

1;1, ;1i .10V , :~ :..: 

{2 . 4·98. 508 ' ~~! 

1 .236·.895 , 30 
·I . 600, 246 , ~-!; 

u .a7J ,s~ 
~7 .003 : 3~ 

:~8. i 82, 20 
t)9. 72(}' 0:1 

ti .88·! ,oo 
3.3U,OO 

04. 9ôi, tH 
44.077,03 ' 

/ 

62.4-i-~ ,f!> 
32 . 488~6'7 

· · :_ 'Ál'gontina - Poso o~ro: . °' 
:1~ somostrQ "'. : ... .. .. : .. . .. , . • . . · · · 428. g27, 00 
2~'. sóm~Ít·o; .... ~ .. ............. ; -... ._""-CM3 ."fffiT;õó 

· Import a~l\o d<rt~8 - t ~2.8i~.ooo . 

:!t> ' :.!lh . ~1 ' ) ' 1'0 

t ~Mü . l ·\O ,84· 

!iti . :n4·, 18 

107. 008 .. 2i{ 

>:!. 196,00 

-100 '04i,-02 . 
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o Sn. ' BEN't'O DE MIJL>... .... DA - Como s~ Vê, as cambiaes 
·vendidas andam por ~ 36. 000'. 000, numeros redondos, quando 
0 ... ·alor da nossa importação foi d~ t 53. 000. 000. , 

- · Não é difficil demonstrar que este i:esultado está muito 
- proximo da realidade, se desdobrassemos o montante das 

cambiaes vendidas, nas suas verdadeiras parcellas, augmen
tandO o valór da -importação de ~ 3.;,000. 000 para. attender ao 
con'trabando e mantendo o algarismo dos- sup-primentes visi
.veis e invisíveis em E 20.000.000, por isso que estavamos em 
i'undin_g. Teremos: 
Imwrtar,..ão • _. • . . . . . , .. . .. .... . ...•..• 
Supprimentos externos • . . . ..........•• _ 
Jogo _e Cspec<tllaç.â:<> •• _ •. .. ,.. .. : ........ - ... ·- · -· •• 

i; --06. 000. 000 
t 20.000.000' 

- i 1.0.000.000 

t 86.-0'00.000 

E' a margem que Goschen attribue ao jogo nas o.perações 
cambiaes de paizes de papel moeda desvalorizado - i O % 
sobr'e o montante das operações. 

O SR. PAUI.o DE 1 Fn<>NTIN - . Jogo, não.- Principalmente 
'Oagarnentos que não constam da estatistica. 

o SR. B~NTo DE MIRANDA - Não constam da estaustica: 
- porque nunca se tentou -fazer- um estudo a este respeito. \ 

Eis a razão p-0r que eu trago estes assumptos · e estas 
idéas para o terreno da discussão. Estudemos cuidadosamente 
r-$ta questão. O cambio não é um mysterio; -é funcção de 
uma -troca; todos sabemos . disto. ...... · 

o Sn. PAT!LO DE FRONTIN - 'j. E:t. sabe . que no. com
mcrcio. o ~egredo I! um dos: element-0s e uma - das pareellas 
~5t.'l '.'-ujeita a este segredo. 

O SR. B~To DE !\hRNN'DA - A questão é que nen11um Mi
nistro àíl Fa?enda mandou proceder a taes estudos. · 

o SR.- PADLO DE li'nCNTIN -- V. Ex. acaba de citar os tra-
balho9 nesse sentido mandados proceder pelo Ministro João 
·Ribeiro. 

o SR. BEI>.'"To -DE Mm.ANDA - o M.illistro_ João Ribeiro 
mandou fazer estatistiCas de cambiaes. Isso não é estudal' 
todos os eleme-ntos que accorrem ao mercado de cambiaes. 
Para fa:::er taes estudos é preciso proceder como por exemplo, 
o Governo mex-icano, quando emprebendeu a reforma mone· 

· ta ria n·o seu paiz. 
-. ·. Em fevereiro de 1903, o Presidente Porphirio Dias, por 

intermedi<J do seu celebre Ministro das Finan~as. Limantorir. 
nomeou-uma commissã~ de .a membros para estudar -as con .. 
diçõe~ monetarias do Me:doo. -

- O SP.. PAuLo o=: F~'l'IN ..,.... Aqui= .S-1 qom~assem . :ess.~ 
-oommjssão: os 44 !lada fariam. -
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SESSÃO El\I 5 DE OUTUBRO DE !920 21? 

O Sn. RAUL Ar.vEs - Não se entenderiam. Todos teriam 
oninião di\·ergent.e; cada um à su~. e a commissão seria . irn
prcrficua. 

O Sn. B.E~To DE MIRANDA - O Presidente cleit-0 áa. Com
rnL~são Geral. Sr. Pablo l\Iacedo, nomeou quatr() sub-com
mis~ões de 1 ó membro~ cnda uroa, e submetteu a cada uma o 
11nestionario-, formulado pelo Mini~tro ~imantour. · 
. N'o questinorio da primeira sub-commissão estã;<incluif!o 

o programma necessario para obter todos os element-0s consti-
tutivos <lo cambio·. EH-a: · 

Dados rdativos a importação de mercadorias estrangei
ras e • e>..'"Port<>.ções de mP.readorias mexicanas; o montante do 
rapit.al estrangeiro invertido no 3'1exico, quer temporariamente,-' 
í!UP.l" permanentemente_~ o montante_ dos lucros, juros, divi~en
clos, ou outras modaliaades, que · sao annualmente remettidos 
po.ra os paizcs estrangeiros, por conta de· inversões tempora
rfas ou permanentes de capitaes ou braoos estrangeiros no 
Jiexico; 4= o · montante <1o balanço · liquido annual contra o 
:'\texico. 

o ' SR. PAULO DE FBONTI!N - E .. muito difficil a <>btenção, 
a.1ui desses dados. Ha .differem.;a entre a extensão do :Mexieo 
na do BrasiL As praças do Mexico são duas e as do Brasil 
~:in muitas. ,_ · 

O Sr.. BENTO DE Mm.ANO,\ - Concordo que não se.ra i'acil 
:• obtenção desse~ dados; em todcf· o ca..-c:o este estudo deve ser 
fentaido. Não sei que difffouldade haverá para obter o mon-
1 ante do ca•pital estrangeiro invertido em . companhias aqui 
no Brasil. ·Em revistas inglezas ·já eu tenho visto a cifra do 
c~apital inglez invertido no Bra3il. ·· · 

0 &a •. PAULO DE FRONTIN - Â difficuldade não ~t,A nàs . 
(·ompanhias, poi~ que estas tem · necessidade de um der.rotJ 
riara poderem funccionar. A questão é das firm&s particulares .. 

O 8~. BENTO DE MIR.ANDA - Para estas adoptar-se-ia u:n · 
(:alc.ulo approximad-o, de aceôrdo com o . capital mencionaao 
r.os ·seus ·contractos .. 

. O Sa._ PAULO. DE ·fyoNTIN -. Desejaria saber qual o c:i.-
1Htal portuguez invertido. Daria longo prazo para me SN' 
:fornecida a resposta. . 

O SR. Bl!...~To DE MIRANDA·- · éa.~ital portugliez não eús00 
nenhum aqui invertido; existem casas portuguezas cujo ca-
pital foi aqui · aecumulado. . . - · · 
. O Sn . . ~AUL~ DE FRÓNTJN ~ ·'Ganho ou não, é aqui inYa-r-

üdo. . . . _ . · 

o SR. BE.NTO DE MIRANDA · - ·Ha muitos índices que' nos 
podem l~var- ao conhecimento approximado . desse . capital, 
como os ~.ontrootos registrad-0s na junf.a. commercial;· os ... im-
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postos de industrias ~ l'.lrofissões. as decimas -urbanas, eLc .. 
As · estatistrcas das ~a.mbiaes, se continuadas com pacienoia e 
pêrtinacia nas differentes pracas bra,sileiras; levar-nos-hão 
ao conhecimento approx:imado da9 rfrmessas feitas pelas dua.;; 
maiore.s colouias estrangeiras: a portugueza e a italiana. 

o SR . PAULO DE FRONTIN - Isso é que eu ponho em du
vida~ aeho impossivel con:hecer-se qual o valor dessas remes
sas pari o . exterior que equivalem á importação de merca
dorias~ Do 2º membro da sua desigualdade V. Ex. não p0-
derá determinar com segurança o i" termo. ·isto é; o valor 
~.a impor.tacão de. mer.cadorins. por causa do contrabando; e e 
~º termo, pela impossibili<l-a<le de ~onhecier os supprimento:. 
invisiyeis. 

O SR. B1t:iNT-0 DE MIR..\.ND.<\ - O contrabando na importa
. <,:ão é- contl"abalanç:;.do pelo contrabando na exportação; . e os 
supprimentos invisiveis podem ser . obtidos com uma appr.o
ximaç§.o razoave1, talvez de meio milhão est.erlino. 

O Sn. PAUJ4o DE F'RONTIN - Não 1J r..on.c;eguirfa nem coro 
l.lma approximação de vinte milhões. 

O SR. BENTO DE MmANDA - Já mostrei justamente o con
trario dessa exagerada affirmação, com a estatística das 
cambiae·s .vendklas em 1.918, dando a margem sufficiente para 
-ll jogo, segundo .a porcentagem adoptada pelo mais acata~fo 
dos autores em materia cambial. · 

-O Sn. SA..."'1PAto CoRRtA - Todas as cambfaes sacca.das do 
Brasil contra uma praça estrangeira, ou todas as letraa d2 
importação •indas para serem a.cceitas no nosso J;Jaiz, pagam 
UJ1?3 ta.~a de dous por mil (2 -1°0

). Essa taxa é cobrada 
i::nt,,e n6s pela mesma estampilha commum que serve par1:1. 
pagar hypothecas, escripturas. publicas, etc., é a mesma es
tampilha 1,judiciaria. Por que não determinar um sello espe
ci.al? Esse sello· não daria ·o movimento àa estatistiea? 

O Sn. PAULO DE FRoN'I'IN ~ A medida .ie v. Ex. 'é 
optima, · da:rá resultados eX!l)lendidos, mas até ser convenien-
temente emprega-da ha de passar muito tempo. · 

O· SR. S.'L~AIO CoRRK.\ - Poderei aprese,ntar essa idea 
'c-0mo emenda ao orçamento 'da Rooaita.· ; . 

O ' SR. BE~TO DE Mift.o\NDA - E V. Ex. · terã. trazido em 
gr.ande · auxilio para desvendar o mysterio ~ial. · · · 

· Voltando. Sr. Presidente, ao fio do meu discurso B Pa.rn 
termi~ar eu -passarei á 2" these. . · 

· Quando · as eontigenc-.ias da nossa· situação economfoa 
exigirem a intervencão do Estado, em áuxilio. da prodú~ão; 
com emissões. de emergencia_, só· ha um titulo para lastro 
d~ellas, o~ cambiaes de exportação, wa1Tants ou a :propria"' , 
mer.cMor1a ~rtayel. · 
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Gadà vez mais. Sr ." Presidente. o m\indo ~iro v8a 
1:li~gando á eoneluSã.o de que o oliro, môeda fundamental
mente internacional, deve ser reservado para {) fim eX(1lusivo 
dí! saldar as di·vidas internacionaes. 

Cada. vez mais as cireulações ·baseadas no pla:n.o d.O ··
drâo cambial ouro» . (gold Exchange Stanaa.r), ir-50-ão ex-
: ~ndentlo pelo mundo. · . · . 

Eis o qu(> -prophetis.a para este systema -0 Sr .· Maynaro 
h:P.ynes: 

«It may fa:irly be .,~Sa.irl, · therefore, that Ín tiie last. ten 
~ears the Gold-Ex:cllange Standard has ~me the prevailing 
rnonetary system of Asia. I ha.ve tried oo · show that it is 
also ciosely related to the prevailing tendeneies in Europe. 
Speaking as a .. tbeorist. I believe that it contaíns one e....csen
tiaI element the use of a cheap 1-0eal currenc.y artifici;\Uy 
maintained at par with the international curreney . or sta!l·
dard of value (whatever that inay ultimà.tely t.nrn out f0 
hP·1 - in the ideal eurreroy oLthe :!uture. !lP-, · 

«Eu acredito que elle (o systema) contem . um cara.et.~ . 
~·istico essencial - o uso de iuns· ciroulação local barata man-
1ina artificialmente ao par com a circulação internaci0:nal ou 
padrão de valor (qualquer que elle seja ·ou que porventura 
nmha a ser) -: como a circulação i<leal do futuro~. 

A minhà emenda contem em traços geraes o mecanismo 
íi-a.ra pôr em exoouo;ão ó. systema; · Ella está sendo olhad:l. 
.~om estranheza., quiçá com indüferença. Eu -·uirei como o 
~u· ~mtor, Lindsà.y,- quaJldo 0 propoz para. o Governe> indiano. 
!> que foi regeitadO' · dhey must · adúpt m-y; sobem.e . despitei 
t.'1emselves, .· ·· · -. 

O . meu unieo ese~pó, trsiendo ·estas idéas .ao rapew da 
11i:leussão, é chamar para ellas a attencão . dos nossos · fina.n.
dstas e homens de Estado, pois, é minha .convicc~; que ella.s 
1:onteem. .a solução do problema-monetarici brasileiro. ' (MuitP 
fiem; muito bem. o oratl.01' . ~ 'Vivame~te cumPrime-ntado . ) . 
. Vem á. me~, são stroeessivamente lid~,' apoiada~ <~ · l~11-

"1~i{las --:í1 ·Uommissã.o d'6 Finainças, ~ seguinte8 : 

.. .. . . 

O · Sr :.-· Paulo de Frontm ::.:;.;..: · &pírlãfi serãõ.: Sr.· iPrási
; ~ eute, as· considerações que vou produz~, já pelo adeantado 
Ga hora, .~á porque nãQ <lesejo que os di~·s eollegas que 

······--.. -..:...::;.._,_; . 
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acabam de r:-se:ut..'lr a brilhante ora<;ão do iilustre reprt>.sen-
tante do Pará; sofffram agora a fa~iga de me ouvir por lon~o. 
tempo. · · . · . . d ' <l" d. 

Não venho repetir o qu~ tive enseJo de izer na ·~ _1s-
·cmsão · do projecto, rna5: apenas 1foclarar a caus~ .. por <IUe m-
t~rvim no debate. . · 

Parfidario fra.nc.o da emissão ; co·nsiderando que o Bra.
~il desde a · sua independencia, é um paiz de papel-moeda: 
qu'e nunc:í tivemos circulação' metamca, que o que nos tem 
permittido o progresso é e~se .mesmo papel, apezar ·das suas 
ilscillacões: que o recurso ús emissõe~ tem . sido usado, . desde 
a Monãrchb até a Republica, desde a: situac;ã:o normal de paz 
até a situação -critica de . .guerra, no 1mperio e ainda recen
temente; que todC)s os proble1)1as, clo ponto _d e ,vista doutri
nario, . podem ser bellissimamente 'expostos--<Chego. a. affirmal' 
que eu subscreveria com . o maior prazer- n luminosa úxposi
ção do Sr. Antonio Gados, djstincto Relator da Rece~ta. si não 
ilívesse de levai~ em conta que S. B:"C. e:::crnY0.U para mf:\iO 
<!ompletamcnie diverso do nosso . .. 

: Como exemplo, direi que ... s. Ex. ap~esenta. ·.notabilissim::i. 
monographia sobre .o typho, 'sobre o seu .dfagnostico e pro
pnostieo, sobre as medidas a. adopt.ar c.ontra elle. mas qu~ 
apenas se illud"iu, porque não se trata dfl um · casô <le t-YPho, 
f> sim · de impaluóisnio ... · (Riso .) . · 

O SR. '.B .E"~TO ·nE Mm.tNDA - E impaludísmo chronico: 
O SR. PAULO DE· F'RoN?-"IN - Nesta.~ condições, teµbo de 

encarar o problema como ·se apresenta. Ora, a situa<;ão em 
ciue nos encontramos é · esta : ha urgencia de medidas par~ 
aeudir á prod.iceão nacional, tanto mais quanto o café, não 
interessa apenas a S. Paulo, nem ao Rio de Janeiro. nem a. 
Minas, ·nem ao Espírito Santo. nem á Bahia, nem ao Ceará, ,qu0 
lambem são productores, emboi-a cm menor escala~ mas ' in
teressa. ãs fontes pr)mordiaes da riqueza de nossa !Patria. "'· 
pojs, te.m de ser ne?t.e momento .amparado. (Apoi~s.) ' ·· 

Não volt.arei ãs indicações que tive a honra .de dar na 
2~ discussão. sobre os elemento~ que teem contribui<ió ;para 
que haja ·uma campainha <le baixa em detriment-0 <io valor 

. êd·a nossa exportação de café. Mas. é precí·so que não per-
. durem essas causas,. para que [l-Ossamos acudir em tempo 

devido, e não depois que. , não houver .mais a que aeurlir .< 
'.U~fuito bem; apoiil.dos.) · 

. O. SR. SAMPAIO ·. Vm . .\L - Dous terços .da. saira estã<> 
por vender. · 

. ú SR. PAULO DE FR-ONTIN - A s3.fra~ si agora. tô:r ·acudiida, 
<lará resulta.do sat.isfatorio; mas, em dezembro ou janeiro, 
pouco haverá. quo salvar. Portanto, não é o momento de de
mo.rai·mos em .questões de -0rdem doutrinaria. E ' o caso <:ie . 
ª€'frmos, promptame.nte, agirmos. selá oomo for.. -:~A.'Pf)iod"8. )., 
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Sou .. emissionista, mas, si -~ Gç>ve:rino · quizer ~mprestimo 
(·xterno, que o faça; si quizei- vender ~· resto do ouro .<IUe 
ainda está nas arcas da Caixa de Amortização, · que o venda; 
;;;i quizer emittir, .que emitta. rtfas, qualquer que seja ·a fórma, 
nruda á defesa da .producção. (Muitos apoiados.) · · 

·Sob esse ponto <le vista, não renovarei · as emendas que 
rnrrnulci como emissionista. . 

O illustre represen•..ante de S •. Paul<>, eminente: leade)• da 
-:1iaioria, ,havia aberto'") .ques.tão. Nessa .occasião é que se 
1icvia declarar as so~uções · que as doutrinas· apresentam .. 
. Agora, porém, o problema -é outr-0; a. questão torna-se quasi 
rfo confiança e já ia dando logar- a um·a crise politiea grave.: 

Entretanto, a. Commissão' de Finanças, natJlralµiente, ba. 
~le procurar ruma solução que harmonize. o modo de _pensar · 
1io Governo com o .. modo -de pensa!' dos P.residBntes .. de Minas 
e de S. Paulo~ e que desse accôrdo 'resulte um substitutivo 
rrue será 3P.Prov$. · Si mes~e ·-substitutivo, resultante do 
a.ccôrdo, as idéas dos emissionistas 'tiveram algum. valor, 
póde a . Commissão respigai-a!;. Eu, porém, não apresento 
mais emenda alguma. Não renovo, portanto. as emendas -que 
formulei em 2ª ·discussão. Apenas vou insistir em uma me-
dida, por ser de ampla <lef esa <la producção nacional, quaI@er·" 
que seja .a solução aceeita; - emprestimo, emissão ou veillda 
do fundo de garantia; e é a plena liberdade de exportação 
dos nossos · productos. Não . a. liberdade tr~nsitoria, precaria; 
do momento, em quP. se precisa do voto de uma. bancada., 
i .lfüito bem. ) ' 

o- -sn. EsTACio CoIMBR.:\ - Liber.clade de ·f.avor. .. . . 

o. sn .. ' P.<\U)'...O D:F.: FRONTlN - Preciso que venha a Uber-' 
rlade real, effectiva é ampla (apoiados), ;Proposta pelo poder' 
i'nnipetente, que é o Leg·íslativo. · , 

·Restringido, lP'Qrtant.o, o caso á ~ilier<ia<ie ·real o ampla 
da eXportaoão de toda a. prod·u<Jção nacional, é uma ·: -Oas 
rmc-ndns que eu apresentaria. 

A outra ·é relativa ao organismo que foi constituido ·para. 
:i::; mercador-jas, de v~n<las a termo, para o jogo do café papel.-

E' ipreeiso que esse jogo, desde · que não ·pódc ser prohi
bido, porque ha elementos' já -constituidos e · porque tambem 
ha. certas -vantagens nessas· operações a termo, das quaes, 
muitas vezes, não resaU.am lriconvenieRtes, ·-é preciso ·corrigir 
rsse jogo, para elimiillar-· D~ seus defeitos. (MuitO bem.) . 

Ora, do modo que tenho indicado. há uma correoção· fun
tlamenfal, e é que os-depositas e ·a ·margem em 1o·gar de serem 
1:ntr.e:rueis ás caixas tn1e representam elementos <le baixa • 

. ,;r:.!am entregues ao Banco do Brasil, isto .é, ao ·Governo. 
Segundo: é i1rec'iso que se . elimine· uma duvida; e essa 

~~uyida, sei, .não. é acc~ita por · todos· os· honrados Deputados.
!:-ie1 que mmtos·- delles pensam ·qu_e nas oper.ações a terµio, o 
comprador do . café tem o · direito de exigir a entrega da ll)er
f'3:doria, ~m Jogar -Oa dft;feym:wa .. ,. l\fas f3U reli C(}m o llUL'r.imO 
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cuidado t.odos o~ artig;os da. Caixa Liquidadora. no Rio <lê .fa
neiro. Ella tem ·un;ta séria de disposições relativas á entreg~ 
<l.o caf ê · ven<iido; e não tem uma só sobre o cafü comprado. 
S. Paulo, que é. ex~tamente aquelle que ha de intervir pai-a 
:::ana~ os inconvenientes desse organismo baixista, quando 
como · compra<lor tiver de receber a -àiff erença do preço, nm 
logar de realmente receber a mercadoria, p6de ter um· in-
successo na· operação que tenha planejado~ -

Dada portanto mesmo a hypoihe$e de que alguem tenha 
_previsto o caso sobre as eaixas Hquidadoras, incluindo em 
seus regulamentos essa disp-osi~ão, que mal ha em qua seja 
reproduzida, apenas tornada cla:ro a.qufllo que suscitava du-
vidas ? · 

São estas as idéas que suhmetto· á C9USideracão da hon
rada !;ommissão de FinanQas e ellas não· teem absolutamente 
:acm inrmmpatiliilidade;·. nem incongruencia. cõm qualquer das 
<mtrar-; ~oiucões, que podem ser acceitas no momento actual; 
porque, em logar de discutir· doutrinas, de levantar opiniões 
de ~aracter absoluto> improprias do momento, . devemos acoei
tar toà;:+ e qualquer solução que seja util á defesa da pro-
1.!ucção nacional. (Muito bem; m.~tito ·bem. O .oraiiJ)r é viva
mente r,umprimentado.) 

Vem n. Mesa sã.o successivamenl.-e lidas, apoiadas r: en. .. 
'\dadaEl á Commissão de .Finan~.as, as s.eguintes . · 

~:M~DAS /\O PR:o1.IEC'OO K :361, DE 1920 

/ 

. . 

o sr.· .Francisco v-alladares <iii que, devido ã Iiõr.&, terâ· 
de limitar as observações que desejava fazer sobre o assum
pto em debate. Preliminarmente, deixa de entrar no exame 
da campanha contra o papel-moeda, de curso forçado. Es·
tamos dcante de um facto: não ha qt?e discutir si é bom ou 

. máo, si não nos é daào removel-o: Do papel de curso for~ado 
;;6 ·poderemos sahir PºI' uma politica seguida de ordem nas 
fünanças, do equilibrio orçamentaria, si, ao mesmo temvo. 
restabf'~cida por essa. j"ÓI'.!11ª a confianç_a, conseguirmos au
gmentar a nossa producça.o e expQrtaçao, alcançando saldos; 
:internacionaes e accumulaodo--0s. 

Não procedendo · assim, persever·anõo'. ná aeso~dem a.d~ 
ministrativa e financeira de que.- o · arbitrio do Poder Exe
cutivo é a principal causa. , não amparando e defendendo a 
prod~ção, não es.'tabelecend,o facilidades permanentes de 
eredito e transporte para a lavoura e industrias -. sobretudo~: 
o .credito- direeto ao agricultor e ao industrial, a juro modico· . 

. ( '*} As emendas estãl) publica.dã.$ no 'ffrri ªª a-eia: {ia; sessão 
üe 6 ".!E: outubro, á pag.-304. · 
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.;, pi'a2ti "Etufficiente para não forçar a venda1 permiÜindo as
~im a resistencia tanto mais efficaz quanto levàaa a eff eito 
l°'elo proi!uctor, índividµalmenLe, o_u agrupamento de ;produ
d ores; vao fortalecendo a prçiduc~ao contra a especulaçã() -
no caso do café Mcentuadnmente estrangeira contra o in-
teresse nacional: · , · 

·Cada dia nos .distaneiaremos mais - · sejam qua-es forem 
as expedientes de que . lancemos mão -. cada. vez nos distan
cia.remos mais do regímen de moeda ·saneada, a que alludem 
ns oppositores mais ou menos theoricos e :platonicos do pa-
1)e1-moeda . Desse r~gimen - . continuacas as praticas adnii
~riistrat.ivas e financeiras cuja responsabilidade sabe a quan
tos te-em .passa-do pelo Governo do paiz - tanto· nos afastarão . 
:i~ emisaões· como .c,s emprestim.os internos, como externos. 
·- P,St e s com O inconveniente de av"Qlumarem OS DOSSOS en~ 
;·:n·r.ros no exterior. · . . 

- E quanto ás emissões - em si · - 1 para. condemnarmos 
11~ que reclamam o augmento da ·.circulação fiduciaria - pre- · 
iirninarmente teriamos de indagar si a quantidade· de papel 
.-·:dstente - dada a extensão po paiz. sua população, diffi
i :uldad~s de transporte, praticas commerciaes, volume ne ne
;.;ocios, a.ugmento de produccão agricola. e industrial corres
ponde :io se.u fim ou missão jntern.a _- que é o desen.volvi- · 
rnento. eeonomfoo. · 

Ainda - si corresponde ·a. massa de papel e.xistente ª" 
•:redito do paiz _. que é a sua garantia: são questões a serem 
:•studadas e r·esolvidas aqui ·- peculiares · que são ao nosso 
paiz. . . · - . 

Na· dep-reciacão· <ias cédulas <iue ·se · costuma corrente:.. 
ff1~nte ritti'ibmr á sua quantidade - que não parece exces-· 
.~iva no . caso actual <lo Brasil - entra. por muito a espe-· 
!'.Ulação em ·cambio que entre· n6.s s6 tem sido passageira_. 
mente cohibida. devido á nossa. habitual incuria e, ;prinei
µ::i.lmente, o credito d(! Estado emissor, entre nós tão com
promettido. tp-Or causas diversaf'. Est e ~ o elemento, · ou o 
far:.tor, a seu ver~ principal. . . 

Refere-se ao jogo nas Caixas Registradoras, a neces~
,J:'.ide de -"iSUpprimil-os. ou fisoalizal-os, -ai .o Governo naQ 
pr<1ferir officializal-as. Nesse sentido apresenfa ~roendas:: 

Vem á l\iesa, são successivamente lidas, apoiadas P ~n-
\'!adas á Commissão de FinR.nça.i::, a~; seguintes -· .. -

F.MEN'OAS AO PRO.TECTO N, 361. nr: 1920 
'r a· · . ~ )' f . \ ,3n 1scussao. , .' 

o sr. :Presidente -· . Antes ·de .designar a ordem-:: do fü~ · 
•11mpre-me in.f.ormar {1. Camara -. qtte t:oram ·apre~t11das 

·~ .. -~-
( • ) As ~endas estão publica$s no fi.in da ~ta .dai s"e~são 

.J~ 6 d 8 outubro, . ~ pag. 3()4 •: .. · 
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muitas cme-gdas. A Mesa não teve opportunidade de proc~
der á leitura das m·esmas, afim de estabelecer a uecessarm 
selecção das que ·poderã(J ser. acceitas, o que ser:i feito 
amanhã. -· 

Exgotada a hora fica adiada a. 3ª discussão <lo projecto 
n. 36:1; de 1920, autorizand'o a emis~o de papel-moeda nas 
ba-ses que estabelece. 

Vou le.vantar a sessão, designando para amanhã. a .se
guinte · 

ORDEM DO DJ/'. 

C-0ntinuação ·.a-a 3" oiscussãn d-o projectci n: 31.>1, de-.192ü. 
autorizando a. emissão de papel-moeda nas bases que esta-
nclece~ - ' . - . 

3ª discussão do proj ecto n. 4:12, de 1920, abrindo o Ci'e
dito · e~Cial ·ue 13 :8188·226, para .pagamento ao capitão de 
mar e guerra Santfago Rivaldo; . --

2" discussão do projecto n~ 300 A, de 1920. aut-Orizando a 
organizar) com os addidos · technicos, commissões de estudos; 
com parecer fàvoravel da Commissã-0 de :Finanças; 

3ª disc.ussão do projecto: n. li41, de 192-0t abrindo o cre
<Hto esi)ecial de 5.:944$579, par.a pagamento de pensões a 
guardas -civis, que se . invalidarem no serviço; 

Discussão. unica do parecer da Commissão de Finança.s, 
sobr.-0 a emenda offerecida nà discussão especiaI do •project.o 
n. 232, de 19!4, concedendo n Francisco Canella o outros a 
construcção de uma estrada d~ -f(U'f') Gnfre -0s portos· tio Rio 
de Jàneiro e Santos \vide projoot.o n. ' 453, de 19-20') . -

Levanta-se a. _ scssã~ ás :t 7 llo:ras e cinco minutos. 

ORÇAMENTO DA VEAÇÃO 

PROJECTÓ N. HO B, DE 1920 

. ·(3 .. discussão) 

··:-Emenda.s ar.e~itas pelo sr.. Prr,~i<lenté da Camara: 

N. 1 

·· VarbQ-9• -Acerescente-se: 
«lncl~sive 200 :000$ eom a desobstrução dos rios Iguaâsú 

e Negro. no . Estado d.o ParaW. 
Sala dás ses~ i de O\ltul>ro d-e _t.920. -.. JGffe> Pe-r»eeta. 
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SESSÃO E~! 5 DE -OUTUBRO ·DE 1920 . 

:Art. i~ - Verba 9"' - Aecrescente-se: 
Onde se diz <:::500:000$ para. o serviço de drenagem.:si 

4:devendo o Governo, dentre desta :verba,. realizar a abertura 
da barra do rio Joannes, no município de Abrantes, Estado da 
Bahia, apro_veitándo para <>s estudos e r.ealizaeão dos .reSJje-
ctív~s obras do pessoal da ,fiscalj.zac;ão do . porto da-Bahia e do 
material c~istente na. Inspeetoria .de Portos). 

Camara dos Deputados, t de outubro de t92-0. - Piras 
de CamaJ.ho. . · 

N. 3 ... 
Art. Lº --'- Verba 3ª - Onde se lê: . «aendo' 500:000S para 

· con.struccão de linhas talegraphicas, inclueiv~~ aoorescente
se - a conclusão da linba qu,~ liga a · .ilha de · !tapa.rica a.o 
continente ~. . • · · · 

Camara -dos Deputados, t. de· outubro de i920 .. - . Pires 
de (Jfirvalho. ..- _ , · · - ·· · 

.N. 4 . . . 
Ao art. 1". - Vei·ba 3:1. _ - Na.. rubrica. ' «eooolusão e con

~trucção de novas linhas e reê-Onstruéções · necessarias - Pes-
5oal e Material», aoor~scente-se: énclusive ·:20:000$ para o . 
prolongament-o' da Unha telegraphica, . da cidade de camoohy -
á de Jagtiary, no Es9do· de Minas. . . . . · . 

Sala das sessões, 30 de setembro · de i920·. · - Moreilra 
lJi'O.ndõ.c<· - Ribeiro Junquei-ra. - · ~ .'\ta.:; de Me.lk~ ~ Motta 
Jta:ohad-0 . · · 

N. 5 

L.\a·t.: 5v, M 1 e 2'!'. Supprima-se. 
Em ·29 ·:de setembro de 1920. - -. Al~aro BaiJ.t'ista. 

N. 6 
Verba 16": 

' 
Estrada de Ferr-0 Cantral do Rio Grande do Norte: 
Restabeleça-se ~ .propqsta do Góverno. 
Sala das sessões. setembro de 1920 . -'-. Octacilfo ,tJe Albu-: · 

frtt!!"rque. · .. ' 

N~ _7 

E-strada de FerrQ Go.yaz -. Ve.rba Uiª : 
Re.stàbeleca-Se· :i proposta_ do GOvernó. 
Sa1a·. :eí~s ·'$~sSõe.~, ·: · seW,m~ '1e t_92'0.. :-::: Raµl sef.. · _ . . . . · . - , ; .. 
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. v~r:ea 61 

- Garantia de juros:· 
. ' Supprima-se a. sub-consignação · «Estràda de Ferro do 

· Tocanti~. cujo contracto foi reacendido · pelo Gover.no em 
recente decreto, e ·das ·importancias de 45 :~79$232 papel e 
281.:958$7.50 .ouro. á mesma consignadas destaque-se a impor
tanci~ de J50:000$ para a concl~ão·da linha telegraphica de
termmada pelo n. 3, do art. 52 da lei ». 3.991,- de 5 de ja
neiro de 1920_. 

Em 2ª discussão ·apresentados a emenda s<::guinte qJ,1e foi 
r-=ti~da· por ooc-asião da votaeão: · . · · 

-e:Verba :,i .. ~ TelegraI>h<>s; Aligmente-se) 
Para a conclusão da linha cuja construcção foi deter.mi

nada pelo ~ 3, do art. 52, da lei ;u"'· 3 ,_991, de 5 . de janeir.o 
dff 1920, 62:000$000,· . . . . 

Trata-se de uma linha destinada a. servir a cidades e 
villas de muita importanc.ia commercial do alto ·· sertão do 
MaraÍlhão. A construção já foi iniciada, tendo a importa.ncia 
t~onsignada sabido da vel'ba ·destinada á fiscalização . do . por.to 
de .S. Luiz, ·como· fpi explicado no anno passado. -A reducção~ 
11est-a verba. que é permanente, deve ser empregada na -conclu"".' 
são de .tão importante e. indispensavel melhoramentó para. o 
sertão maranhense_ Basta fazer um eón.fronto- entre as despe
zas que a União tem com a fiscalização dos portos cuja ccm
cessão · foi feita aos governos estaduaes. conforme se verifica 
·na proposta ol'çamentaria para 1921.. para. se patentear .a 

, justiça desta emenda .. 
Maranhão. · ... ·~ :--:-o: ~e-:•: ~-~·J ~ ... ~.: :·=·~ ~-:-: : .. :.: : .. : .. ~ :-~· . ...:..·:·: e.:.~ 
Paranaguã .·~·: :""!9": :-:•!. ~·~ ... 7 ~-·19: ~:.: :.:-~; !,--- J! •• : =·=-·~ ~.-,.,~ ~.;~.~ 

!8:000$000 
80:000$000 

O porto de S. Luiz jã está em construcção ao passo que 
e de Parànaguã, cuja concessão é anterior, ainda não foi ini
ciado. gastando-se no entanto, annualmente a quantia de 80 
contos com fiscalização, na qual está incluido pessoal e:r:traor
dinario e material~ para um porto que: · presentemente, não 
tem servico. De inteira, justiça é, portanto a applicaçio da. 
differença entre as duas· importancias em melhoramentos no 
Estado, que assim allivia. os encargos da União. , 

Accrcsee aillda a circumstancia de vir a linha. em eon
struccão fechar o circuito telegraphico do ~aranhão, cuja.· 
grande. parte foi .construida a custa do governo estadual, -en
tregando-a depois ao Federal, conforme já. o disse o ,talentoso 
Deputado maranhense LuiZ Doming'ues no seguinte · topico: 

O Sr . . Luiz ·Domingues' -. . E depois, como-,, muito-. bem 
lt;mbra o iN&rjdc• ºQlJega, ~ ~ma · j~tjssi~ eQ~P.tJ!ª-~ção ~os . . ~ ~ . 
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. ~;;-... -

dinheiros já 'dispensados pelo Esta.d~ na c-0nstriieçio ··de 
0'l'ande parte das linhas. · · · · · ., 

:~ Camai:a _vae ver. ~ da . respo~abilidade Politioa. oo 
i;lor1oso brasileiro que ·foi Bened1cto ·Leite o .Governo · do meu 
Estado quando este dispensou. de seu~ com a conStrucçã<> 
dessas ~inhas, _as seguintes quan:tiai; : . . : . · · . . . _ 
De Caxias a P1oos •• :.: :: ·• ·: :~' ;.-~: :!:-: -.. : : .• . •.: :· .· •• ~· 43:000$000 
De Engenho . Central a V~ ~ ., .•• : :~:~; · •.• : :-::!: 50~000S000 
De B?-rra da C~r<la. a Gr3Jahú ;. -: ·.• . :.:-' ·--~~ ·.. . 91. :500'°°6 
De 'V1a.nna a Pinhell'o .~. ,._ •. :· .: , •• : ..: •• : :- -: :-· .: :.· .· 9 :600$000 
De S. Bento a Maeapú .•••... · .•. . ~· .• > ;,10:· · .:: ·.. . f :9981500 
De Engenho Central a Imperatriz' .'·: .. · .· .: ,: ~ 00:.000$000 
De A~il a . S~ J9Sé de Ribamar ~ .- - ~ -: ,..; -~ ~ ~.:~: .• ~· ·2:000$001) 

Sommando · tudo • • . • • • • • . • • ·o • . • • · · 258 :098$50Ô . . ' . -.; ·.' . . . . . . . . 

tDiario d() Cong.reúo~ de 5 de . novembro · de i9i9)'~ 
~ala daS sessões: 3i de ·julho de 1920. ::.... Rodrigues Ma~ 

~h.a_do. - . A.:rthu1 .. Collares Mgrei.,.a : :-- Cunha Machmü>_~, ~ 
! • • ui:: Domingues. . .. • . · . . · 

. . 

Lei 1i. · 3 : 99.f, de S de janeiro de 4 920 
• .. . 1 

Augmenta.da de . 62 : 000$ para o inicio ·da. · construcçãc ds 
uma linha telegraphiea, partindo .~ Benedicto ·Leite, no Ma
r<tnhão, defronte de Urussuhy, no Piauhy,· servida pelo. tele
grapho, a Loretó, Balsas, Ribeirão, Carolina e· Porto Franco.'" 

Basta" o que acima está para. oertcira jmstihcacão . desta 
';}men<la que, ·sem augmentar despeza9, vem beneficiar um 
:~~tado tambem interessado na Estr.ida, de Ferro'. d() T~can
t.ins a que se destinaram as quaat~ sgpprimidas .. 

Sala das sêss&es, 1 de ®tubro 1 
de 1920. :_ 'R.o.~yes 

Jfach{l}ipi · 

. N. s. 
únde oonvier): · · 
·Restabeleça-se a proposta. do Governo- na · parte ·refe1·ente 

-~ verba destinada á construcção e mais :serviços da E.strada 
de Ferro do Rio_ Grande do Norte; 

Sala das sés~e, 2'9 de setembro de iS20~ ~ José Au~ 
r11J.!fo. , , · · 

" .. : J~tificQtão 

A Estràda de Ferro Central do Rio Grande do Norte, · vi
~ando o . interior~do Estado qil~ tenho a. honra de represen
;:i,r -e destinando-se a fórnecer .. tr:an5porte ·a. sua-f _al'ta produ-: 

. ::ção, ao mesmo tempo':que a colloeç>r a sua população em 1si
tuação-Te melhor résistir aos ' ·effeitos das secêas·· periodicas 
qu~ alli assolam inteusamentê~ estava send<:- . constru.id~Ç deàde .. .. - . . -·. - . . - . 
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. A_N:i:iAES DA . CA:M.ARA 

muitos annos pelo I'8b'imen. <ie contraem com uma empr·e~ 
particular. · · 

Attendendo á .demQra com que os ser\iços estavam seu
.do . reali2ados e razões · outrás longamente exposta~ em tempo 

· pel~ Sr. · :Ministro da Viação, o Governo resolveu,· em abril· do. 
corrente anno. rescindir o contracto referido para effectuar 
directamenta os servicos indi"spensa.veis :'i ultimação . de tal 
melhoramento tão necessa.z-iot -direi mesmo· indispensavél ao 
progresso e desenvolvime1>;to de. vasta r.egiãó <?o nordésto 
brasileiro.- ' 

Para esse fim, na pi-opoEta de orçamento do Ministerio . 
da· Viação enviado á Camara, estava incluída a verba de tres 
mil contos.'de réis que a Com.missão de Finanças eliminou do 
pre>jento em segunda di8cussã.o, ··o que só :.se póde explicar ;por 
inad""Verteucia. . · . . · · 
· A .emenda acima tem por fim restabelecer o pensaménlo 
traduzido na proposta governamental que, na "hypothese, não 
póde deixár de ter o mesmo· 11ensamento da Camara, pois se 
itrata de · .. obra de indiscutivel interesse nacional, ·tanto mais 
pa.ra. ser considerado quanto d~_seu abandono resultaria. pre
juízo para o Thesouro Federa.9le· cerca de dez mil conto:s de 
réis, quantia pela qual podem ser avaliadas; approximada
mente. os serviços já realizados e as oh1·as já executadas. . 

,· ' ' . •, . . . 

Sala das sessões, 29•:. de setembro ·-Oe i920. - José Atl-
(Ju_sto. · " 

N. 9 

Ta.bellas :16"" e 17 .. - Aéci?rscente-se - ~inol_µsive des~ 
peza,s oom o trafego,,. · · .. ··· 

J·ustificaÇ_ã() 

Como estão os titulo~ dessas verbas o TTibunal . âe · Con-
4s não -resis!X~ia as despezas com o trafego, quer. proviso-· 
rio, quer def 1mtivo das estradas nellas comprehend1d~ . · 

Sala das sessõesi 1 de outUbrÓ de i920. -.. .. Rodrigues · 
. l)f (1.ckado. · · · · 

·d , N.: 10 

Vébas ifr' e 17e augmente-se na sub-consignação Es
~da · 4e Ferro de S. J>uiz a Caxias, as ~eguintes palavras -
-a:inclus1ve a construC4}ao da ponte soore o canal dos Mos
c1uito~ •. 

Justificação 

. Trat.a-:--se de obra. i~di!i>ensavel que já~;~est.ã - iniciada- e 
faz . Patle ~o plano .de y1aç.a.o . -Oo Governo. . ·' 

. &la.· das $~ijes, · 1 de. outubro -~ de 1'920. ~ B,.,:~;.ues 
~laclwda. · · · . :-. · · ·. ~ .. --v. · · . ~· ~ 
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SESSÃO "E1'f 5 D~ OUTUBRO DE 192.0 

N. i1 

Verba :16 .. - l-testabeleç.a-se a prol)osta do Governo para 
~· conf;truc~ão dos ramaes, relativos ás minas de carvão do Pa-
raná. e Santa Catharina. - - - · 

. / . .. . . ' .· 

Sala das sessões, 1 de outubro de i 920. -: l oci,o Perne tta. 

N .. 12 

A' vel'ba ô\ n . II - Eslrada de F&rro Oeste d.e Minas -
.:\ccre5tente-se no ?IIatm·iul depois da pala\ll'a .- ·- estrada, -· as 
:.eguintes: e para p1·oseyuir na construc.r;ão, a~é final,:.do mmal 
de Barba.cena. . 

Sala das sessões: '29' de se lembro de 1920. -.... José 'JJrmi· 
fv.cio 

N. 13 

Emenda ao al'l. lº, verba 16", -I: 
Onde se lê: «Estrada .de Fe·rro · pa.ra Caja.zeíras>, diga-·se: 

(\E.:;Lra.da de fei·ro ·partindo do prolongamento do ramal dê: l\Iu
~ungú ou de Hayuatahy para CajazeiraS>. 

füo,. 30 -de setembro de i 920. ....;... Pattlo ll.e. F1~oii.liii. 

!\. i4 

Emenda ao arL i º, ·''erba. 16~, n. V: 
Ond1J se diz: ~ramal de Ju_fi de · E·ôra a. Bon1jardim, leia

~'! : ~ramal de. Juiz . de :F'óra n.' Lfma DuaTte>. 

Rio, -~º -de seite~b:ro de 1~20. --' Pàúlo tle. F1·on!in· 

-· N. i5 
Art. 1 º, ver;ba 17ª: 
Supprima-se úlll: · 
~Estrada de Fe1~ro Tubarão a Ararangu~, etc.~', o final: 

'!'f' nnnal ·dcr Massiambt'.'1~; . . - _ 
Em (:Ramal d0 l\Ias:siambú. '<la Estrada de · Ferro . Theroza 

1 :11 d~ti na. etc.». subslituam-sn as palavras: para pro longal-o>, 
J:i:;a .; ::c;;u int~s: . qc :-;1'u prõlong-amL~llte»: ·. · . 

Rio, 30 <le se.ítemõ:ro de 1920. ·- Paulo .de Frontin. 
' 

J\rl. 2°,~ ·n .. IV: 
1\. 1G 

Suppf•ima-s·é. . .. 
. - . / 

- Rio", 3() de .sei1émb,rp a~ .1920 • . =! Pq,ulo a~ E):on.t~n. 
c .-Vol. ix 
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24-2 ANNAES DA CAl\.IARA 

N. 17 
J.\.'I't. 1 v·' verba 17 : 
Considerando que os §§ 6° e 7º da clausula 6ª do decreto 

n. 1.4.326, de 24 de agosto Je 1920 já providenciam sobre a 
operação de credito para construcção do . prolongament-0 do 
ramal ele Mulungú ou de Itamataby para Cajazeiras,; 

Substitua-se: «Estrada de Fer:to para Ca,jazeiras - P~s
llOal e material-2.000:000$21, por ~Prolongamenlo do ramal de 
:3anta Barbara da Estrada de Ferro Central do Brasil até Iia
bira do Matto DenLro - Pessoal e material - 2.000 :000$000>. 

Rio; 30 de setembro de 1920 •. - Paulo de F'rontin. 

N !8 .. 
Transfira-se da verba i 7 -· I - a construcção do ramal 

de Marianna a· Ponte Nova, 800 :000$000 __.:. para a verba 16~, 
n. V. · . 

Sala das sessões, ~9 de setembro de 1920. - José Bon-'..
facio • .._ 

N. i9 

Ao art. 2.-º accrescente-se: _ 
. 1 . 

X-A entrega aos Institutos Parobé e de g1ootro-Tee1mi
ca de Porto Alegre, no 'Estado do Rio &-ande do SUl, (de b.Si
na technko-profissional),. para o 'desenvohimento - do ensino 
e da aprendizagem tecbnica e profissional de seüs alumnQs -e. 
com~eniente com1nunicaoão com o Institnf.a Borges de Me-
4eiros (de ensino de agronomia. e veterinaria), nove kilome
tr:os de linha de trilhos de 25 kilometros, com os respectivo~· 
e1icoossorios, existentes· n-0 referido Estadõ. Esse material -sera 
entregue nQs pontos ern qp.e se en.contra e não podem ter 
outro destino que o indicado acima. ' , -. 

Jus~i{icação 

O art. 130, da lei n. 3. 454, de. 6 de janeiro de 19i8. au
torizou a. entrega para esse fim de um kilometro de linha e. 
de uma locomotivá a vapoI". -
· -O Governo da Republica serYiu-se da autorização e fez. 
a. entrega do material citado. 

O material agora pedidC) visa o desenvolvimento do ser
viç,o inicial e aUende a esses aspectos de ensinQ. profissional: 

· Espelhado pelo Estado do Rio Grande do ~ut á União 
'Possue, sem que possa servir para outro fim, granõe QUa!lti
dade desse 013.t.Pria} QUe llUllCa'. foi Usadc)" OU qtte já O foi. '. 

Sala. das sessões.. 30 àe setembro de 1920. - Jooo Sim
plicio •. 
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iN. 2ü 
On<:fe- ~on..-i~r: 

_\.rl _ ~ão· ~rã eoncedída diaria supP.rior a 30~000 . 
% ·Cab(~ a.o. ftID.1' if· o na.rio que de::penderr- mai::; do que a 

ri ia.ria pro;val-o. documenfadamen.t:e- ·p~rarrte ·,a .Administração 
111J.f-, no ca...~ de deíerfme-nfo~ J;>effirá o credito .nece-ssàrio ao 
C't)agre:::ro, para :mppfemente· de· dfarfa. 

~ala da::; 8;585eE~ '!9 de· ::et~mbt:o- d~ 1920. - Afro.ru BfJ.
ptíst'I-

Verix!: ftr - diga.-8= : dD.eIJI.'~ive. LO(}O:OOOO,. para ·p·ro
:::-~~ent,o· da co.n:strucção da estrada de ferro: de Piquete a 
rtaíuhá- ; . . 

Safa 'das sesées.. 
P(}.1.L!o áe Frontr.tn. · 

setembro. de 1920 _ - Rauc Sá. 

Emenl:ras na.o ru::ceitae peio Sr·_ .l?r'esideute da Gamara,. 
~)t}l.' ín:fiing:entesc do~ arr;:? _ ·· 252: e ~'54. : 

.. ~L :1: 

A mcd±fic:ai a; tarifa; teiegz:aphic:a paxa º' fim éP,- ml:tftl?'
::nizar as: respec.tiva:s- ta:as em toda, O' tertitOci:Q, da Rep.t!bffua., 
t: •J•iencfa afteraI~ par a ~ ou pgra; mem>E:; 

A enten:der-:e· com os ~das ~..s Stl--america
:ia;: pru:a. obter a 'QJlfft·rroürnçâG: das tms: ~- teiegra:olDla5 
; :f<tern:ac-f-Onae~ tie- ~er: .proce<f~fu.: para: mmfune-c- des
:;nc:,. na: ..&m&füa do Sfil_ 

,~afa ~ ::::eg:De~. ~- d~ ~tembJ:o. de !9-2{)1_. - A!'l:'o:ro- Ba
ptis.t!I_ - · .l<Jiió Pe~- - ~ío~ Pemzffel- - Mo:r.~ ár: 
E&': oóa:i::. ·' 

On& camriP.r·:: 

..\xL &. G:overrr~J: tram:f~~,. at€ 31 ~- cfezembrc: pro-
timo, lfe5ta; ~ii:at ~ar.L ir- ~e:te;, a ·~ (fu; Iirepeetorfa 
F~d.eraf cfu: ©.b~. con.tx::a. ~ S:eeea$_ 

Orrêe> COILVÍa!': 

.Art_ . Não. ·;:.er[o. rromeatfe· fm!cefunarioE dia::~- ·J>rU
vislrfu!;,. fu.tetino~• .:em. que an:tJeri!lrme:ii-fe· tenha ~da pedíd'o' 
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ao Congresso, e conce<lído, o c.re_dito necessarío J}ara o seu l)a-
t;aménto. " . 

Sala das sessões, 29 te s-etembro de ·1920.: .-_ ,uv_aro Ba
pl:-ist-a. 

N. 3 

:A.rt.: 2" - lY _, Sub:z;Uiua-se /pelo sc~in_~ :-
A -continuar as ·construcções já iniciadas·· é reparacões de 

cdificios pará. Correios e Teleg'raphos, podendo, para · esse . fim, 
fazer· opera()ões de cyedito até a quantià de 2~ OOD ;000$000, 

. Art. Não serão iniciadas obr_as novas quaesquer; ex-
cepto Iinbas te1egraplúcas e . estradas que tiverem .por. ob~c
c.tivo lisnr Estados entre si e as obras qu-e forem · n~essar1as 
<:<>;ntra as · secc<:ls ilo ;Nor<lesL'e. · · 

·· Sala das sessõ~.c: •. 29 de setembro de 1020. ·-- A lvà1·0 Ba-
P~~- - . , • 

N.· ~ 
- - .. Onl!e · convfor : ! . 

. . Art. São -revigorados QS arts. !32, VUI, da lei nu
mero 3. 089, de 8 de janeiro de 1916 e o .art. 183' e seu pa
ragrapho uní00 da lei n. 3: 454, tlc 6 de janeiro de 1918 ._ , -

- Sala das sessõ?s, 29 de setembro .de· rn20.- -_ Al~aro Ba-
ptist.a. . -

N:· VIII do art. JS:! da lei n. _3.089, de 8 (ie ·.1aneiro de 
19iG: ~ · 

As diarias accrescidas .aos vencimentos . não· serão abona
das aos funccionarios publieos· que não tiyerem _· sahl.do .da séC.e 
da respectiva repartti:ão, entendendo-se por , séde o Jogar (ci-
dade ou villaJ . cm qúe .a mesma está situada. - · 

Art. 183 .da lei n. 3.454, de 6 de jane.iro- de 1:9i8: 
-Fici:L prclúbída a •c.õnc~são . de diariri.s · aos -funccionarios 

civis e milit~res cujos · trabalhos :se executem-ria ~séde das 
.respectivas reparlic;úes enten·der.:.sc Ds'.lr séde o. ·cidade, villa 
o-q Jo.cali'dadc onde as .. mesmas . estiverem situadas. · . _.. 

Paragrapho uniC-O. ,ff Poder- Executivo organizará . uma 
tabella <das diarias a s~rem concedidas .aos -'filnccionariós que 
trabalharem fóra ·das sédes -de suas ~espectivas reÍ;)a.rtioões "e 
a submetterú á <Xpprova1.1ão · do Congtet5so Nacional. · 

. ·. .. ~ . . 

· N-._ G 
Olick ·convier: :- . ·. · · . . . . ~ ~ . . ' . . : 

Fica () -Governo autorizado a -CO:Iftractàr com. o Est,aâô de 
Santa ~tllàrina o arrendamento da Estrada de Ferro Santa. 
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f3ESSÃO EM 5 DE QU'!:UB'R.Q DÉ 1920 

Catharina, em traf-ego. de · Blumenau a .Hansa, e· o da nova• 
c-ação ·f).uvial de Itajahy a Blumenau; bem assim, a incol'J)o• 
rilr nesse -contracto a construcção do prolongamento' ·da refe
rida. . estrada. ·· em· uma extensão- approxünadamente ·de 45 ki
lómetros, ate a estação de Trombudo, de accôrdo com <l8 ·.es
t uc!os já feitos pelo Governo Federal. - Celso Bq,yma. 

. . . ~ 

N. 6 
.Ond~ canvíer :, · . , 
Restab~leça-se a . prop-ost:a. ·<lo Governo n:i pa·rt.e referente 

~í verb~ d-estinadà á cõnstruooão e . mais serviços d:li Est!'ada · 
de Fer·ro · de Mossor6, no ·Estado do Rio Grande do Norte, .e 
:lccrescente-~; «Fica .o Gloveroo autorizado a regula.riiar a 
:.:,i.1a ~itti.a<;ão em relação âo tree.1io da ID-P,Sroa estra<la, com
prehendido ·entre Porto · FrancD e MossDró; mediante . accôrào 
1·om os interessados e pelo meio .que lh1; parecer ma.is con-: 
vmiente ·ao . interesse publico.~. ·· 

.Sala: das sessões, em. 29 ele sete.mbro : de 1920. -. . - .Tos& . 
'Ai1.g-usto. 

JusN.{icaçúo 

' ·, 

. A consLrucçao· da Esf..rnda de Ferro d·e Moss6.r6 int,eores31i 
n;; i·egiões sertanejas dos Es\.Uidos do Riq Gr.a-q.de do · Norte,-
Par::i.hyba ·e Cea;r>á. · · · · · · 

Qualquer <laqueUes tres Estados. possu~ municiptios~ cuja. 
Noducção · t~m ~omo %COCldou-ro nat.uraJ o . porto· de · :\fossoró,. 
íie importancia já evidencrn.da pela üvulLa-d.a cifra das merca-
dorins que annualmente ex-porta. . . 

Em face de tãês razões d:e ordem . ·economica. t.echnica.s o 
nut.1·os . ~studlcsos; de assumpitos nacionae.s; v~em pugnando 
!i:i dezenas de annos peln. construcç.fto da· Es~rada de Fietto, a. 
que ·se refer-e a ernend3, e cuja. influencia. na. ~P.conomia geral 
i!as ricas · regiõ'es:. que · ·<leve· a.tr:avessar: é facíl , . . calr,11lat· e 
:;prcciar . .. · 

Na. · ·presi-deneta mterina . do mallQgra.do Dr. Delfim l\I~ 
1-.;ira, sendo Minist-ro da Viação ,o nosso illustre coUega, Sr.: 
.\1ello Franco, foi ·afinal decretada a, 0on.str~1.c·ção da Estrada 
rle Fiefro· <le .Mos,?oró, · ··cujos serviços f.oram iniciados, satis• 
r r·í tos n-ssim, e do mesh10 passo, n.· velha P- legitiina .aspiração· 
tios; milha:res ·ide laboriosos .J:mbita.ntes: d·e . grande ·parte do~ 
11ordeste . Brasileiro; .. e · .interesses . <los · mais. palpitantes · .do· · 
desc!l.vol\~imento. ecc;momico ·:do no-sso: paiz . . . . , 

}fo, · ;iils'ta: compreliensão: dà imporf.an~'ia d:i. Esfradd. m~n·~. · 
cion.a.d:i, o Governo aetual · incluiu na propost.n. .orçarúeritarfa., · 
1~ :Jvi ada á Oam:1ra, uma verba de seis mil contos, ])ara attende~. 
~\OS Serviços. que a. SU!it ~onstrucção ~St~ J.'eçlamando. . .. ~ 
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[A; Commissão de Fina.nças, sem aliás; dar as razões. do 
.seu v-0to, deixou no ·esquecimento essa parte da proposta do 
:Governo, que a minha emenda visa restabelecer. 

Estou certo -Oe que a douta CommissM, melhor exami
nando o assumpto, não hesitará ·em reconsiderar a sua deU-
hera~ão.~ . . .. · · ' 

No momento em que Governo e 'Congresso, únf-dos em um 
· sõ 1p.ensamel).to, procuram remedias etficaz·es p.a.ra a situação 
do nordeste~ flagel1ado pelas seccas pericdicas, remedios que 
a experiencia e o saber con'Cretizam, especialmente nas obras 
da immigração e de transporte, a· construcção da Estrada d-e 

-·F·erro de Mossoró impõe-se como medida das mais previden.;.. 
ies, pois vae aleançar, . nos seus eff eitos bene-ricos, · precisa.:. 
.mente,. as zonas mais assola~as pelo flagello · seeula:l". 

Accresce que .se trata de estrad·a de construcção das ·mais 
:.baratas, atravesan.do regiões em que· .são· raras as · obrai! 
de ·arte. 

·. Tudo, pois, aeonselha quê ~ Con-sressó attenãá. ão. appello 
<lo. Governo e não dei.~e ao abándono, a obra já iniciada· soh 
-os melho-res .auspicios. · · · · 

Sala-das sessões, em 29. de setembro ', de7,Ji920. ~José 
'lrn.gmto. 

112~ _SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE 1920 

PRESIDENCIA 00 . SR. BUENO BM':-ffiÃo, PRESIDENTE 

A's 13 horas comparecem· os Srs. Bueno Brandão, An
'clrade Bezerra. Octacilio de Albuquerque, Costa Rego, An
tonio No::,'il~irn; Donysio Bentes, Bento Miranda, Herculano 
-lPargn~ Cunha. Machado, Luiz Domingues, José .. Barreto, Agrip
pino 1\zcvedo. Rodrigues Machado, Armand<hBurlamaqui, Mo
:reirn da Rocha, Thomaz Rodrigues, Vicente Saboyn~ Osorio de 
[>aivn, Frederico B_orges, José Augusto, Affonso Barata; Os
car Soares, Gonzaga Mara,nhãcr. Arnal~o Bastos,· Austregei
silo; Turiano Campello. Julio .de l\féllo, J .. uiz Silveira, Jo.ão 
!Menezes, Rodrigues Doria, Pires de Carvalho, Leoncio Gal~ 
.:rão, Pacheco !\'lei:lde'S, Seabra Filho, José Maria, Elpidio de 
Mesquita~ Eugeriio Tourinho, Antonio _ .Aguirre. · .HE;itor · de 
Souza. Sampaio êo1·rêa. · Nicanor Nascimento; Paulo· de Fron-... 
tin. Mendes •ravares, , Vicente Piragibe, Raul Barroso, Mançiel 
R~is, Buarque de Nazareth. Francisco ;Marcond·es, Mauri(jio' de 
I~a1cer,dà, Teixeira Brandão, ·Ribeiro Junqueira, . Amerí_co Lo
pes .. Gomes Lima.· Odilon· de· • .<\ndfade. Francisco· · B:ressàne, 
r .. ri.mi\iró.for Godofrecto, Moreira, J3randão, Ral.ff Sá, ]'.rânci~co 
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.SESSÃO EM ·5 DE ·~UTli"'BR.O . DE i 920 

!PaoJiello, E_dgardo da Cunha, ' Raul Qardoso. Salles Junior, 
Ferreira Braga, Cincina.to Braga, Veiga ·Miranda, · José Lobo, 
Carlos de Campos; Olegario Pinto, Pereira Leite, João· Per- · 
nelta, E'Q.8'enio Müller, Alvaro · Baptista, Marçal de . E.scobar, . 
. Octavio Rocha e Carlos Ma:J:imiliano (75). --.. . 

O Sr. Presidente - . ·A lista de presença accusa o com
pare~imento de 75 Srs. Deputà.dos. 

_i\.bre.:..se a· sessão. 

O Sr. Octacilio de Albuquerfiiie '(..f 0 Secretario, servi~o 
'de !°) pr6cede á leitura da acta da sessão antecedente, a qual 
~ posta em discussão. · '. 

O Sr. ' José AugÚsto .'(sobre. a ácta) - Sr. Presidente, en- . 
tre as ~mendas ao orçamento da Viação não acceitas por 
V. .Ex·. , - comq · infringentes · de d1sposicãó regimental, está 
uma, d~ minha aut9ria, relativa á Estrada de Ferro de Moo
soró. Creio .q;ue a decjs.ão de V. :. Ex; se firmou na segunda 
parte <la .. minha emenda, em que eu exténdia autorizacão ao . 
·Governo para regularizar a. süa ·situaç.ã•o concernente a deter- .. 
minado treciho_daqu.ella estrada. 

Autor da emenda; venho. ~ re~ir.ar a · parte· que .a_ condemnou 
em,globo1 ist.o é, a segunda parte, deixando a;Penas a inicial, 
que se harm-0Thisa inteiramente" com . o Regimento·, desde que 
restabelece a proi:iosta :do Governo. 

Era só q que tinha a declarar.· 
. . ~ / j . 

O Sr; Presidente -: A Mesa não acceitou a emenda apre- · 
sentada · 1ieló nobre Deputado pelo. Rio Grande <lo 1\"lorte, por
que. · na sua -segunda. -parte, au torizava o Governo a. regula
r.i:7.at' à sit.uaéão 'de um trechlJ da Estrada .de Ferro Mossoró. 
Uma vez, porém que S . Ex. retira essa segu~d<;. ~arte, á Mesa 
r eforma o . seu 1despachk), acceitando a- emen& para envial-a 
á Commi~são. ·· , - · · 

Em . seguida i approvada :1. àcta da sessão anteri()['. 

o Sr. Presidente - Passa-se á le_itura do e'ipediente; 

O ·Sr. Andrade BêzeiTà ( 1º Secretario)' 
1

p~ocede á leitura 
oo seguinte · ... 

EXPEBIENTE 
Officios: 
·nous : ·ô.o : -1 º Seéretar1o .do . Senado. oomirinnicànd.o·, que 

nessa ·~fata aâoptou :e · enviou «·.á · sancção~ as seguinte~s- pr-0po·"".' 
sições desta Camara: · . .. . · .. · · 

Autóriiando a· abertura do ". credito exf,raor:dinario . de 
P.:000$; :Para pagament9. ao ~r. · Ernest9 Plaudirio de.· pijyeira ' 
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e ·Cruz, auditor de Guerra.:... d~ diff erença de ... .-encimentos, ,nQ 
exePcicio de HHS; : · · .. 

. Antl>rizandc1 a ·àoertura «Ja ~redito de 46 :257$450,- :parà 
par;amenlo de differenças de montepio aos herdeiros do D.!.'#. 
AmPrico Lobo Leite· Pereira. ministro do Sunrcmo Tribunal 
Pedera1; , · ~ · 

·Idem, .iàem,- idém, de 52 :.52G$475, pat;a paiamento. ~o ba.i 
r:harcl Elias Fernanàes J .... eite, àe diff P.-:t:'éngas _d~ v.~ncimentos 
cio ca.r~o de auditor de gue1'r·a da 1 ~ região e dã :eapita:l 'Fe-. 
deral· · . ' 

1 • • _: . ' • • .. ~ ~ • • • • • • • • 

: · Augmcnt.ando ele 2. 000 :DOO::; a. verba is• <fo art:. 52 : da 
1~i n. 3. 991, de 5 de- janeiro de 1920, para construcções de ra. ... 
x.1a.es na E_strada de Ferro Central do Brasil. -

Intc.irnda. 

Carta .: 

· Rio de - Jan.:iro. G d;; outubro de 1920 .:. 
. . . . . -

· Exmo. ·Sr. Presidenfe da Caq1ara dos D~putados ~ Sau .. 
caç:õc;f' . respeitosas - T<:nhu a honra de protestar, muilo 

. l'l?~pcitosamcntc, pcrantl~ V. Ex., contr.a a.s aecusncões que 
JJJO estão sendo fcHa~, de promover direcfa OU indirectamcnt-0. 
·ocsconsid~rat.õea :i C~rnara. que V. Ex. Ufo dignamcnt(' , c!i-
1·íge. ESS(~ pr·cce<limento seria .. ir.coll!pativel com · os meus 

·· sentimentos e minha educação militar. Os pescadores são ci
. ·~udiio5 livre~ que dispensam ;-1 t.ut~Ja de quem qµer qu~ seja, 
· ~ resnondc-m µe-los ,seus actos. A luta contra a <lemagogin ·6 
~, ob.}P.cLivo 1n·inci!Jal do m~n nacionalismo, cú.ias idéas repou-7 
1-.am nn. nrdcrn '-' nq re~peilo o.o~ pcd'!res constit~lidos da·- Repu...: 
blica. Aprc~P.nto a V.· Ex. a segurança do· met'l mais sinc~ro 
:..pr(!t;O e _ cti::;l ü:ct.a. eoru:id<.•!'acfio. F1·ede.1·ico Yili1w, capitão 
()1' . fr<?t,'<ll u . - lnl.P-irada. . 

De VHr n-.. ·io Marcondcs, pedind0 a decrctacão de uma lei 
nüc ob1·ig-l!t' a adopc:ã.o ·do. seu -liYro Alm.<t Civ4:a nas escolas 
>iubve?tcionivb.s·c. m::mlidas pelo GoYP.rno Federal. -~A' . C~m
mi;;:Bão d<' . Jnslruc:~.ão . 

. Da ~\ ~c'ncia'• AmC(!_•ir.a:na. - ~olicitarido aut:or'izilção .. para a 
. .iustallação df' um:i estat5o :radfo-telegraphica r~ceptora em 
· süa séàr, e ma.is. tard~ "m local .a.p1~op!'iado em uma estação ex-
peditora·. - ·· A' ·Connnissão .de l~inane-as. · · 

. · De · c:,-;:po1·t.adores <!.e frllc.t.as e -bortaUcas de S. l'aÜlo._ rB'
r !amando e.ontra · a . el~var..ão ' de ta.,a:s-na· Estr-a,dn. de Fe.rro 
Centrai d{l · B1·a~iL. - A': Co.inmi.::$ã".Í· de. Finança$. · 

· E' lido <' fica sobl'e a. mesa até ulterior delibera~ão. Uni 
projecto <l~ ~r ._ A11t9nio "Aguirre e · ou~ros. -. . : - ~ . ~ . . . ......... 
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SESSÃO El\1 6 DE OUTUBR~ DE 1920 · 

São , ' successivamente lidas e ·vão a imprimir ·as · s~ 
guintes 

REDACÇÕES 

N. · A27 A·- 1920 

n edacção fino.l <lo Pl'Of~to- n. 427, de ·1920, .. que <J...b7'~ D C''r'e .... 
dito especial de 4:200$, ou1·0, pa-ra pagamento· de pre_miQ 
de ·viagem a D. Heloisa .• 4.cciolu, t1e · Britto 

-O Congresso Naéional decreta:: 
L.\l!'tígo unieo. Fica o Poqer ExecúÜvo autoriiado a abrir, 

pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito es-; · 
pecial de 4 :200$, ·ouro, para :pagamento do premio de viagem, 
roncedido á alumna do Institut.o Nacional de _ Musi('~, Ifoloisa 
~\GCioly de Britto; revoga<i~s às·· disposições em contrario. · 

Sala ck$ -C~~inissÔés, li .de outubro de 1.~20 ., -. . D_eoclató_ 
Jlaia .. ~ Pr,ad~/ Lope_i~ __, José- .Alves .. .. 

·- ~ : t . ~ 
N. 428 A -~ 1920 

\ . . ' . . n r;r!(lct;lio finaJ d;() projecto n. -428~ de .f.')20. q lle a.b1·e , °' c»e
düo i(e 4.2:000.S, su,ppleme?lt0;1' · á ,1:erblt .'Jª .. do orça1ne1:1tfi: 
1.,i(Jen.te dfy Ministerie· da .Guer__ra .. 

O C~ngresse ~acionai> d·ecrela·='. · 
Ar~. · ·L" E' o. Poder Executivo autorizaiclo a abril'. pelo 

Ministerio da C'uerrü. o credito de !12 :000$; súp-plementar á 
Yerba 3º - . Just:ica Militar - Supremo T1·ibunal Militar e Au
rl it orr;~ - AuditorP.s - dr:: orçamento do mesmo l\Iinisterio 
:para o exercicio vigente, destinado ao pagamento, que com
·pc:f.i:, no corrente·. anno. · ao~ auditoreg de . ,Guerra ba.chareiS· 
'fhor11::i.z Gom~~ Yicga'5 ~ Elias Femnndes ,Lcile, à razão de 
:?l :OOOS, a -cada um . · · · 

..:\.rL. ·.?.D Revógam-sé a:: · disposições e:m conlrario. 
Sala. das. Commissõ~s. ô de ·outubro: de 1 J20. ~ DeottatQ, 

.Vaia: __:__ P1·ódc Lopes. ~ José Alves·: · . .. ·· . . 

'T .~nn -A · · ·• 990 .;..1 • _ .. J: ~ .... -'""' .-. -. f _, 

Redlir:-r;á.o [Útal do jJi-.. :ecto. ?i. 429. d11- 1920; que ab1•e o c1•e.:O 
dito éspP.Cial de 7:7'Z0$6í-f.. pata restituir;ão de pcculi-0$ . _ 
de apren(#zes mafiillieiros : . . . . . . : ... . 

:· ,,,. . '-.... . . . . . 

O Congi'ê~:>o .. ~acion_;il decreta: . · 
Artigo : unico.' .E' autorizado o Poder Executivo a: abri,!',: 

pelo ;Mig~s~el'i9 d~ · -:M~.l'.~.~ ~ ~!'_edif-Q. · ~SI>~Ç.iaJ de 1~_720$6'i:ii .. . . - -~ 
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.~N.o\ES D.\ 'CA!\!AR.A 

·Para atteuder -á. restituição de peculíos de a'prendizes mari
nheiros, desvia-dos criminosamente; revogadas as dísposicões . em contrario. . 

Sala das· Commíssões, 6 ·(le outuhro de J920. -· Doeo<tato 
Maia. - Prade,• Lúpes. - . Tos& Alves. 

E' lido e . va~ a imprimir o seguinte 

PROJ'EC'l'O 

N. 68 B 1920 

. ; . t ,/ . . . 
'Rellacçãt) para 3• cliscus.~ão tiV; p'rajecto n. 68 A. de 1920, (sub'-
. . stitutivo da Çom·misSIÍlj de · Finanças ·ap'P'f"Ovado _pela. Ca:

m~ro., r:om v.1fí,11 emeruf.1J.) mrmdfJ.n(.ilJ construir uma es
trado. tlc roda.:;era. dQ Distr'ict9 Fedenl á es.trada União ·e . 
J'lll),1tsf:rfa, 11a Jlai:! da Serra. no Esta® ··cio Rio de Ja-
nei'l'O..· · ., 

O Congreso Nacional résolve: · · 
/ " .. . 

Art. 1. ° Ffoa o ·Pc•der ·Executivo autorizado a entrar. ·em · 
· accôrdo com o Governo do Es~a;:; do Rio de Janeiro e ·com a 
Prefeitura do Di,sM'°icto FCflera'! p~rá. a construcção de uma 
estl'ada de. r.Qca~em, sesundü o traçado mais conveniente, en
:tre o Districto Fed~rol, · a R:tiz 'da Serra e dahi á cidade de 

. !>etropolis, pela antiga est:rada. de rodagem, que · será eon
:venientemente repa'.l'ada. . . 

Art.. 2. • A construccão da nova estrada será. feita por 
admfoistração, ou ·por empreif.ada em concurrencia publica, a 
juizo <lo Governo. . · 

. ArL -~3. º E' o POàer Executivo aulorhado a abrir crecntos 
até a importancia de 2.000 :000.$, para C::tP.cucão da present.e 
lei. ' 

Art. .'t. º R.e:\rog~m-se . as disposições cm contrario. 

Sala das Commissões. 6 de outubro· de f 92{) :- Carlos de 
. Campos, Pr'esidente. · '. -. · Celso ~Ba11ma." Relator. ~ Sampaio 
Co~"'J'êà. ......:- Sou:za. CO.st1·0 . . - Octavio Rocha. - A< Carlos. -. 
Octavio · Mmir1n.br.fra. - .Ramiro Braga. · 

-~:· ··- ' 

O Sr. Presidente ~ Está finda a -.leiturà ·cto expediénte. 
Acham-:·se· sohrc a mcsu dous r e(}uetimentos que vão ser 

· tido"s .. - ·· . · -·:· 
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SESSAO EM 6 DE -OUTUBl\O iDE 1920 

São successivamente lidos, apoiados e postos em discus
~ão os seguintes 

~UF..FUMENTOS-

N:- 56" 

Requeiro· que, -pelo intermedio da Mesa, o Governo in.
forme: · · .. ... 

1°, tem o Governo prO~'ÍJrcionado á Missão Militar Fran
ceia, eontra.etada. pará o ~ercit-0, todos os recursos nece.~ 
saric.s, e:tigidtJS peiu ._t.raL-a!ho dessa. Missão ?. · 

2''. si e:ses recursos de. material ·não tendo sido forneci
do~ em quantidade $llfficiente e no momento opportuno, 

.qurie~ o~ motiv~ ? . · . . . _ · 
· 3". si ha mot.ivos que determinaram ou. determinam a 
falta de- recursos ou -<!e mat~rial, que providencias foram to-'- . 
roac!as para evital~os e .por que não produziram ellas os seús 
effeitos? · 

4°, tem;· llavido ·outras causas perturbadoras da acção da 
~iissão, al~ da quest.ão de· recursos ? · 

6", em caso a:ffirmativo quaes as providencias tomadas 
para remwel-as ? 

Sala das ·sessões, 1S ·de outubro de -1920. - Jfauricio de 
Zacerl!tz. 

'(A'. justifieação-'deste requerimento vae publfoa<!o- em ou
tro Jogar .da sessão.) 

REQUERIMENTO · 

N~ 57 

Requeiro que. pe.lo intermedio da Mesa, o Governo in
formP., cGm utg-enc.ia .. qua.cs os t'»':mos do elogio e a conde-:
<~ora,zno que vn.G dar c•u mandar . fazer. ao Sr. commandante 
Villar, f;elos · at.aqUC3 ~iiJs . Jvrnalist!ls e vaias á Gamara dos 

Deputados, h~!nt~tn rM!itadas cvm :pompa ri.as ruas da · ci
dade e a frente dessá. (.:asa do Congresso. 

Sala das . sessões. 6 de ou.tubro . de ·1920 . .-..: ·--Mauric'lo d~ 
'Lllce1'da. · · .,,, . · · 

Encerrada e· ádiada a votação . dos requerimentos ns. · 56 
c:l7. · · ·· -. _ . - .-· . · · . : . 

:'· o . Sr .. 0Ct:3.ViO . ~ocha _· . ·Sr. Presidente, pedi a palavra 
para Justificar ligeiramente da · tribuna um pr.ojecto de Ied; 

. ·/· ,,/' . . . \ . .. . - . 
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~NNAES DA C,\MAR.:~ 

Q:ue Vou ~ér a honra 'de mandar á. ~Mesa e que se acha redigi~ 
. nos sç~mt.es termos : · , · . - · .· 

«0 Co~gresso .Nacional. decrefa: ' 

Art. Fica o Governo autorizado a auxiliar oom 
150:000$, par-a a erccç,ão ·de um· monumento .na Gapitnt 
Fe~eraI aos heroes da ret.irada da Laguna, concorrendo 
assnn para estimular a patriotica· iniciativa nesse sen....; 
tido tomada pelos alumno:: da Escolà Miilit.ar. · 

Ar1,. . Rcv:oiam-:sé · as di.spôsi({Ões em ·c-ontrario .. . 
. - ·. . . . . ' 

. Sr. ~residont e - l :<'aIJ-0 . em ·nome dos· àlumnos da Escola 
Militar para solicita1· de _ V. Ex . . e '.da Camara .. o- ap~'io moJ,'al 
e material para a obra benemerita que elles •tomaram sobre os· 
se'Us .hombros varonis -·- u de .eternizar no bronzé as glorias · 
brasileiras resumidas no estupendo feito que· é a reUrada. dUi 
Laguna. · . . . . · · .. .. · .. 

. E' d& mo.citla-Oe .da Escola Militar a inicfat.iva, (fUO honra 
esses moço~. c.u,io :zelo militar ainda ha dias teve uma sagração. 
nas nossas ruo.s, pela prova que deram d.o aproveitamento :nos. 
es~ud<Js, mas de cujos labores. ·ainda· .lhes resta o tempo .para 
hom.enagear os velhos solàad·os do passado; cm cuJo.s exemplos 
edificantes educam o' seu espiTito e o seu coraç'.ão . · 
. .E na nossa pe(fuena h:istoria militar é a retirada da La_. 
;;una um feito digl)o de ser recordado ·~empr·e como a encar• 
nação «ie quanto p6de o patriotismo brasileiro e ôe que abne
gar;.ão l~ capaz o nüsso povo, quando chamado a defenci.er a 
honra e a. integ:I"idade de sua Pat.ria. 

Nfio pretend'Cl, 8.r .. Pre$idente, descrever o que foj essa re~ 
tira.da. 

Não. h·a brasileiro q,ne desconheça o :; 11 cróes dessa not:wel 
n11e'C'açã:o militar ~ que não tenha <lrg-ulho de 'seu pah e de sua. 
raça ao recordar a .abnegação, o C·ivismo, a grandeza d~ almn, 
0 sentimento do dever, o ciume de nossa bandeira: nunca. ven
üi-da, que demonstraram iodos quanto8 tomaram par!r- nesse 
martyrio ·. , · · · 

. A penna . . cre Taunay, · um do:; · heróes, · .iá o fez 
en\ . ,um · livro que toda gente ·conhece e -que todn. n 
gr.nte· lê e q:uc é, talvez, · o ·maior prernio concedido 
por · Deus a esses homens, a cu.ios labios foi chegado. 
tantas \re.zes ci calice da. amargur·a,_ ·quando, sós, no meio da 
sm·t.ão, :perseg-uidos pela s molestins desde a .variola- n.té o cho
li:>r:i, p elos at;.oites <los temporaes, p~lg .supplicfo da: fome, peTq 
horror-'da sêde. e até pelo fogo ·que as fori;as inimigas ateav:~nn: 
no. éampo, asphi~iando-os, quando aind;a. assim p.osta a _prov~. 
a alma·brasileira. clles nunca pensar~~~ _en.tre~~-se, ·n~1.m~ai 
lhes pasrou ne-la. mente a rendição.. · · .. . .... · · ~ - . ·· . .. .... ·- . . . . . . . .. . . : .-..~· ... . r · .• -J. ~· ~ .. - '"-· -·~ . 
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SE.SSÃO EM 6 DE OlíTtiBnó DE 1920 . 

· S_ão esses brasileiros bem um orgulho · da. nossà. gente·. 
Di:;se Ernesto Aim~, , prefaci;.rnà'o a 3ª edi<;ão da iestida da 

Lãguna, .que: 
«A Grcc:.ía teria erguido um mo·numento para ím- · 

mortalizar tão br-ilhant.e feito -de armas; parece que no· 
~rasil julgar:im bastante registrai-o.».· · 

E acc.rescentou·: 

«Um monumento de bronze ou :de 'granito s·ô os 
lembraria uo-s c.ompàtriotas e aos raros viajantes que · 
visit-\.nn .. 0 Brasil; o livro do · Sr. Escragnolle Taunay 
far;á que toda · a Europa admire os prodígios da Reli_, 
rada da. Laguna_.'> 

Fo.i, por isso, talvez que até ágora não. foi imrnortalizadO' 
niJ bronze .o · glorioso feito, por(jílle o livro-de ouro do grande 
l>rasileiro pintou com ·cores tão singelas e. tão. expresshas a; 
rt>f,irada, que elle ~ó bastou para ~mmortalizal-a. · 

Mas, a Escola· Militar, os moços soidados Que teeni. fe, quP
L~em patriotismo, que teem amor, oujos peitos varonis anceiam 

. para se dar em sacrifico igual si aruay.hã. martyrio igual fosse 
·~xigido, essa mocidade cujo peito de aço não· saoe o que ·~ 
:recuar, qtie prefere a. morte ã deshonra, essa mocidad~ q;ue 
qua.udo pássa pelas -t·uas ·canstitue fambcm o .nos~o orgulho, 
porque é a geracão que ·nos vem substituir. e na qual po<ie
mo:: ler' confiança e esperanca, essa mocidade bate agora 3. 
poda desta Gamara e_ nos diz: ;N·ós queremos que a obra <},e 
nossos arücpas15ado:s fique eternizada no bronze ·e nós tomamo:; 
~01:1t'C u:s nossos homhros a tarefa de · vos seguir a. honro:m. 
Ll'ilha. Pedimos, u. vrís Ljue sois o Presante, que aos do. fuLu1·0 
c~>nfieis a tai·cfa de VO$ sagrar os feitos. 

Sr. Pl'c~i.dcntc. Eu trago dellcs, ~ mensagem a e:sf.a c:a-: 
mara. E eu Lerei a ventura .de lhes dizer que esta .Cumara. ou
,·iu as 1')Uru5 palavras com o docl~ enlevo de quem ouve um 
.frymno. '~ que e.sla. .c1nmaro. Jhcs dá n inteiro a,poio na sua 
c.~!P.vada manifcsLação de -civismo',- As assignaturas que aqui 
,,:-;t,ão nesle projcclo que vo~ envia:r á mesa é a mais eloquent.e 
respost.u · <le que ·~sla Camara poderia dar ·como. incentivo a 
"'~Ses lnO~(OS, que vão: constituir O Exet•cito do futuro; obedient..o, 
:<ubordin·acta, sem pretenr;ões de classe, sem prúridos de forca, 
a rropria Nai;ão .armada. . .· · . . . . , ·_ 

'!\'o templ)_ de paz devemos ·ser todos · sqidados I>romptos 
nara defender a nossa_ bandeira, ·.quer, -~m nossas · mãos esteja. 
a. 1::spada -ou a penna, que.r a .ruàté ferramenta do operario. E · n·e> 
f n.mpo . de ga~rra seremos todos soldados para defender, como. 
os heróes da Laguna, . o .nosso glorioso pa vílbão • -

A idéa. .do. monumentQ: ;.para o CentenarfP:. está :vence~· 
dora.. . ~ · · . · 
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· E ella surgiu de uma local que denuucia\.-a eslarem aban
<lonad~s, aos invios Sel'tões de · l\faUo Grosso, os tumulos· de 
Antonio .João, Camisão e do guia Lopes. . 

Os mocois da Escola 1iilit.ar, ou'\·indo assim tocar a 1·e
bate ao seu patriotismo, entend-eram que não lhes cabia deL~ar 
de. responder ao toque. e correram i)ressurosos em defe~a do 
culto á memoria dos heróes. · 

E era verdade. Os jazigo~ com as lapide:; corumemora
tivas, que o viseonde -Oe Maraca,jú, ha 47 annos. foz con-
struir, estav~ em depl()ravel abandono. · 

Pensaram esses moços em levantar mau.soléos naq-uellas 
quatro :sepulturas, lá lli:l margem esquerda do 1\liranda.. 

Ampliaram depois a ídéa. Querem levantar um monu
mento: gratidão immorredoura dos alumnos da Esoola Mi
litar aos heróes da Laguna e de Dourados .. 

E nesse monumento f-igurará. a phrase de· Antonio João, 
que vale par um . exemplo de amor da Patria: . 

<l.Sei que morro, mas o meu Sad'.lgue e o de meus com
panheiros _servirão ~e prQj.esto· solemne. contra a invasão do 
sólo .da mmha Patr1a .~ . · 

E a linguagem nobre e de abnegação do heióe de Dou
rados, encoo.tra-se a cada passo entre os valentões da Lac,<>una .· 

Era o guia Lopes, qúe, ~om a morte á vista, exercia ainda 
a sua nobre funecão, dizendo com voz ~umida: ao:: que que
riam cortar um cerrado: «Rodeiem-no, tem muito espinho;i. .· 

Era o coronel Camisão dizendo. em um tom de com
mando: «Salvador. dá-me a espada e ·o revóh·e~. E ao sentir 
a morte, murmurar ainda: «Mandem seguir a forc;a. Eu v_ou 
deS'Cansar>. 

E quando e~::e chefo pedia uru ~ubstituw, é d.; r~s-. 
Lrar ainda a abnegação,· o sentimento do de...-er. o reeal®.e 
das .paixões de Enéas Galvão. entregando o• commanào a.o 
major José Thomaz Gonçalves. sem um prurido de vaidade, 
em obediencia. céga á lei. · 

E sirvam e~tas 1_:1alavras de Thoroaz .Gonçalves para re
swnir toda a. lleroicidGde desta estupenda. retirada, quando 
dos_ 1 . 680 homen~ chegavam ao seu destino a.penas 700: · 

«A vossa retirada eff ectuou-se em boa ordem ~- cir
cumstam.eias mais difficeis: sem ca"-a.Uaria. contra um ini
migo . àudaz qu~ a po~~ufa f-0rmidav{'1; em ·campinas onde o 
incen-dio da ma-cega contiooamente acceso, a.meai;a.va devo
rar-·vos e vos dis1:rutava o ar respiravel; e.:rtenuados pela fome. 
dizima<ibs pela epidemia. <lo cholera, que a.rrebattlu em dou~ 
dias · o vosso commandante. sem immooiato e o~ vo~sos -Oous 
g'liias ;, todos esses mal~s. ~.odos e~s d~st.res, '3Upporta...~.e5 
;no tnéio de urna inv~rsão de esta~-0e-s :~em exemplo, debacro 
àe chuvas....torrenciaes. no meio·· d~ borrascas,. atrav~- de im
mensas inundações. em tal descQDCerfo da natureza, que se 
d~ia contra VÓS conspirada. Soldados, honr~ á vossa C'Ol!.-
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stanc,ia, que conservou ao lmperio os nossos canhões e as 
no.s5:is b:mceiras.~ · 

E' a essa constancia que a Escola Militar de:seja pr~star _ 
a sua reverencia e e a ~ssa constancia, Srs. Deputados, que 
v6s, 53 ano.os depois, Yindes render tambem a vo::sa home
nagem, torna.ndo desde já. vict.oríoso este .projecto. 

Em uma Patria em que h'a semelhante cul.to civico, em 
que a mocid~de· <las escolas tem !:;OStos como este, em que . o 
Con~esso 2'acionar estimula assim os surtos <i'O pat.riotísmo, 
hão· de pullular os r~xemplos como os dos heróes de Dou
rados ~ da Laé~na. capaze:: de morrer, len.ta e dolorosamente 
-r.:or uma Patria tão grande e tão digin.a. 

A vós, Srs;- Deputad'Os, em nome da Escola. Militar e em 
:1vme da N"ação, posso dizer, eu õeíjo as mãos pelo vosso gesto 
-:: :recordando a memoria do que ergueu ·<;om a panna o pri
meiro monumento aos -heróes da Laguna, eu me s1nto, or
gulhoso, feliz, em .ser cidadão brasileiro . . (Muito bem; muito 
b~m. O 07'aàor é vi'!;amente cumprirn.entarlo.) 

DÜCU~KTOS LIDOS PELO SR4 OCTAVIO R-OCH..A 

AXTO~t(J JOÃO E 1}$ RETíRA .. ~TES DA L.AOt.'"NA - APP:ELLO A TODOS 
os ~m.;.n.:tos BRASILEffiOS 

Fo1 gr_am:ie ;:;ui"preza para nó~ a nota do O Jarnal, de 14. 
·: ·~ junh~ p1·oxiroo pa.s~ado, em que o aniculista nos exhor
Ul\·a n. emprel1l!nder mma ou~"'a cruza.d~; a ~ollocação de uma 
~ín~P!a lápide sobi·c as ::epulturas de Antonio .João. Camisão 
e: tk.1 e-uia Lope:::, dizenáo que ella: ~-st.avam abandonadas. 

Tomado~ .Ja mais ju~ta indigna~~º patrict.íca, nós, o5 
:·~aacto1·c-,:: da Cru;q_da, legüimo orgão da lrnllCe maioria dos 
alumno~ desla escola. impul~onados por íntimos Eentimentos 
::!\'i~o::. I? atoroçoa<lo5 pelas ínsi:tente~ solicita~ões dos col
;e;;a~, 1ançámo-no:, com afan. em um trabalho meticuloso de 
í}.:::::•1uizas. 

Sabiamo~ que o ,denodado _-\..D.tonio .roã.o havia sucuw..bído. 
;:m 31afto Gro~p. na c.olou.ia militar de Dourados, onde o seu 
5angue 1~ t .. de seu.s companheiros' serviram de protesto so
l~mne contra. a itivasão do sólo de nossa cara Patría. . 

:3abiamo5 qu~ o em·Qnel Camisão ~ o tenente-coronel .Ju
':e~icio, um ao lado do <.1utro. d~i:caw;avam <lã heroica e dolo-
:·osa r~Ura-:fa, á mai·gem e~qu~r.:!a de ~Hranàa_ . 

SabiaIJlO~ 'lUe ·o~ re.~tcs mt?rtaes do abnegado guia demo
:-avnm a pequ~q.a di::taneia do Ioe.al em que foram enterracos 
a 1~1.1~n~ officfa~. 

~ubemo5 qu-e ~- coronel Ruiinl) Gal-:;ãa~ visconde <le Ma-
7'~rajú. ha n annos. dirigiu a const:i-ucção de jazigos com lá
~10<::~ commemorath·as, na.s 5~pultu.-ras destes tres ínesqueeí-
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,.ei::: pah·iota-5, e <JU~ o g~u~rai R·)ndon, ~ir?. : 9üií, ~ re4nd0t 
drcumàar <le uma grade de ·forro. , 

Queriamo:::, porém, ~a!:'<:·r i:.om qu-:: r:on.ãi~õe~ -:~ta"\·a~ a: 
''encraJas s&pt:iltlli-as. 
· Peiú ~stado cs; e:on~e.z:va~i:i.o daquei!a.:; '=m q;..:e repm1~am o: 
r i:Ur·ante:::, logo tz:eme:nos: e:-:posta-.:: ás· in.lemperie~ na· .r; 
anno~, por certo muito i:-~trngadas _deviam ~bar-;:-e ! 

i3obrf; a d~ Antonio .foão naáa ·nos era. licito. couleciu.:.~r. 
ial a falta de i!ldiêaçõe~ p:recbas. 

F"Dmo.::. então a ci.:-~incto offíeiai do no~so Ex~l'·'.'.'itc. "-lilrlc 
rcc:~ntemente de ~faH~ Gro::s!:. · · 

E5l~ militar 20~ i:h~darou. pcrcrnptoríamer:l.t:. estarem Jo~ 
(la,;; as · s-;-pultura~ em ó ; pfo:·avel e~tado de abamfono. 

J~i:: . explic?ó a razão ào nosso appelio. . · 
A E::co1a _)liEl~" tlUe tem i.ido ==~mp;::-c a. "allg'°l.laNa na~ 

eruzadas nGbr e::;. n~ •;ruzada= sant2::. a_çcra..- uniscna. 5~ le
vanta> em appc!lo, ;.:or btermcfüo !fosta Re,is~ afim de êm
prdzender ·a m:üs ::iobre e a. ma!s ::anta de toda.~ a5 cruzadas 
- o :ie"\."ani.a:men~0 de mau~o!êos r:aqueUas q>Jat"c se;n1!tr..ira~. 
marc05 .indelevr::i~ do re.:::onbedme!Jto da ~a(·ão ans cu~ deram 
pro .... <J.:-; dP. intompa1·avr:~ patr!otí3m1). - · 

P::i.;:a · qt.:•' ::.~ja angaríaco o. numera!"ío s;.ffiezente á ecn
. si:>cu!']::io âc~~e pa~rioW:o deside-ratrrm~ fatçm.G5 cor:.·er !i::~ta~ 
numcI'adas pGr tsda'3 as unid<\des. mfütm'~:: ,fa RepubEea. 

Espet-:1m.o'.', ü!T1bem; quQ nenhum b;:-~He;:-o deb:e de 
acudir ao no~='8 a.ppell~. ' · -

Todas a.:: iTr.portancia: 'l~vf:'m .-:;e:- ãirigiâ.a~ a di?e'!forfo 
êa Sodedadc; Bib.!ioth~caria A1.:ad1:mka. ~m ciijo c-J!:-e fiearã•J 
tlL'.µO:::it-.'..da'3, ::ob a r~~on~a.bil i•irtd~ do ~he~oure~:~. 

Diurio <k camnm~ha do ! 0 trnenf!: C;:rlos 1fo .-!ndrn~ Neves. 
qu1•ndo em missão nÍilitetr w1 Frcmra 

· () 0srH:':C ta ~,_,!0 que tl nos~n vi:;ü~ go3a,-a ~10 po::f o de 
o}J~ (il'\."'~r;ãc r~ra rn.ag.n.ifi~(\ e 

Dl' fado, ·~E.._-er-~a:S !.1ate!."ia:5 at.!~11\·~m ~C\Ô<"' :-: ~-;:-~I!tP, abtan
::;iJ.a pda ;;o:-::~: ;:;b~el'\-ação. pcuco .::upt>rio:r a 1 kilome-tro. 
· X e:5oue~·,:b. uma baterfa. ê:.:- 155 e. at!ra. SJ!Jre. t:i~J.:.e.i-

1·3s da ! ' Íüih:::. 3.Eemi. 
Os :H'r-elll'.'nt;::11i:•n;.05 ('?i.!as;i ~c-m":": '.' f" nrecinitaào5. ve:r>::la!let

ras nuvens. d~ rumo e tc::r-c. innu::!:h?'!..· "!!! ramadê...-". a!gu.m2~ 
trincheiras; bat;:i·ia~ de- :-5, fornt?t~m 05- ::eu.:: p:·o;e.::Us . pefa 
ol'la da flore~ta, mergulJiando U.."'ls ás vezes uo:-1 :na!.tl'. ~ 
r eappareeere.m em ~e;;nida. mais -.i fr-en.t~ Qu n1<ü~ •i' i'e.eta
guárda ; adeant:'._ um~ bate~~ª perman~:tte d;:- .1ü5 L <le5e.nha•11 
a cinta qu~., alta ID.e~mo, ~e d:í~en-aYa una e .-erme!ha pe!a 
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natureza r!o 5ô1o, formando uma linha de f:•)ntos. consLl.tuiJa 
yaralJela ~ ú+>. aneW?ntaro~nlos em tempo nuven~ claras e 
azulad~ nas dobras e ·'.JU•: o v-=nto, aos poue1),::, deformava até 
de5Lroir _ 

Ao centro, I.?ma bateria de 220: que remor·entos, como 
t:iJYõe::, alvejavam destruidcrament~ o ínimiqo. faz~ndo tre
ro!'>r a nossa bar.:r>aca -àe madet.ra _ 

A t.eITa vermelha •fo ponto de qu~da i?r-a ~leYada a roai5 
d·:: efnco met;·os de altura e a::sim, C.a esquerda para a direita. 
:.:µja a orla da flore=:ta. de St. Gobaín. QUS- ·os meus r)lhcs 
abrarl.c~e por onde pararellamente :;:'= <le.s.1nvokarn a~ prí
~eiras allemãs~ er2 tomada pefos projecti5 · da nos~a arti
ihari2 . 

Alg-üIDas ve-ze.:. h3'\·ia instantes de intenupçã•) em um ou 
1.1:.ltro pcmto; ou.tras: a - fumai;a estahel~itla uma só línha, 
a•::'irn;;>anhando toda. a orla_ . 

)feia hora dePois af.ire.--·iámo~ arr-~~ntamentos muitos 
eiaros ~bonitos dP. ver, imitação muito r...e!"feiía das <<;hu.,.·as de 
•HEO> do:: fogos de a..l'fificio, .seguidos de uma fumaça branca 
:==rn nuven5 ~yessas. que o -vento se ~ncarrP,gava ds: transfor
mar em IençoL envolvendo toda a J)Orção da fiore-:ta á nossa 
frente-: i?ram m projectis a...~byx:i.ante;;. 

)f.a.s sec"'illu-Sé uma calma.ria dí.ssípanão-se a fumaça. 
F-of.li.a.mos novamente observar a nossa brecha : agora os tiros 
·fas du~ peças cabiam regularme1~J:e ~br-~ a r~e. um raio de 
:::ol dest~a-...-a-a muito nitidamente +~ foda a Barisis. que. 
-~~mp()Sta de paredes ainda em pé, porP.m, totalmf!nt~ esbura..:. 
·~ada~. e de montões de pedras. era. banhada pelo sol que ce-. 
,-Hna,·a no horizonte e que lhe em·ia"'ª raios de ()uro. 3Cintíl
: r;.-;ó~ de pedras finas ... 

De repente. o ar é cot'tadsy 11eh1 ::ibílar dP. innum·~.ros 
;>mi~tis allemães~ de calibre5 d~-erso~ . Pude Yer entãn de 
~ ·' nh2.da~ as primeira.s linhas franceza.s . A nossa artilbar-ia 
:-.-.,~omer:ou a atirar . -~ t.-ajeetorias cruzavam-~- o sibilar 
":a .:-ominuo e =ó alongado pelos ruidosos arr~benta.J;oentos.· 

P~ra completar o guadro, appareceram 05 a"l.iões .alle
~ h:·~: a artiihar-ia antíaerea. d-O ~tor e as metralhadora.::: 
:·b:-!ram o fogo. juntandó) as mas trajectorias, os ~us siliil
>:.:::. os seus arrebentamento;; á já infernal bulba quç; nos ~he
:;;::..,.-a ao:: om.ido5-

A contra-preparação of!ensiva allemã durou !5 minutos. 
! ;~pois as baterias se eaJaram e sómente uma ou outra con
' '.EUa\"a os tiros de · fadi~ _ 

Eram 05 conh€Cido~ -tiros. em torn.-.. d•) no:...~ üh~e""\:'afo-
~ ;.~ .. que eahiam_ nn::- aqui. outros mais adiant~. _.\.um que nos 
' -:!(, a 20 metr~~ toda a. taba.na es't:emec;::-. O:: estilhaç-OS 
,·a..'-.::am eortando o ar. zumbindo como abelha.5 •.• Um <leHes 
:l~c-a'"~sa o t~to ~ Yem cahlr a~ noss..~s nés -. -· ~ardamo!-o · 
•·:imo lembra.oca. - -:-

F~lizm~nte o nosS;_:. t.iM ~-ta~ ~el"'mina.do: re!?!"f!S...~mos 
:·; bateria_ Ao eh~O$ ·á posição Yeriíicámo5 o éntumeii
.'nr:nto .ba...~.ant~ sensrrei do tubo da !" peça. Do 'Bil divre~ 

e .----T"oi. IX tr 
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de tir~ constatei que o mesmo a.tirou 5·. 535 prójectis. NãO é 
o que se póde chaniar uma. longá vida; commentando est·~ 
J'actó> disse-me um official ; 

- Já vi um canhão de 75 que an.ebentou no ª" U:ro ..• 
Em Fontainefüeau. officiae& francezes me haviam dito 

J1.ue nos 75 fabricados ' untes da ·guerra conseguiu-se Tealiza1· 
.ao.oco... . 

Entre este$ dous Jimíles, ê prudente conservar-se al'fue.111 
da média. . 

Os-- tubos fabricados nos Estados Uni<los não são em ge
ral bem ·reputados aqui; e a sua ·vida ·parece não exceder d1~ 
seis a · 8 . 000 tiros. · 

Os fabriçados em Franca~ a ttingem em ;;eral a 1 O. oou. 
São as -·]nforma1:-0es que se ouvem a cada instante, do~ 

artilheiros de campanha francezes. . 
Quando em marco deste anno visitámos um · P. C. de --ar

tilharia, . em Verdun, ouvimos pela i .. vez, na presença -do sub
chefe da no'ssa commissão e de. officiaes de artilharia. nclla 
existentes a P conde.rrinaoão <lo a~o · actualmente fabricado 
po:i;. um (;oronel francez; dahli para câ. raro é o artilheitu 
francez do qúal, fallando Iio assumpto, u'ãp ouvimos a mesma 
queiX<t-. · . . . 

Hoje não se fa.bdoa Q mesmo aç() que fabricavamos em 
'1014. . . . . 

O couunandan.t.e da bateria partiu 'esta tarde, em permis-· 
~~ruN~~. - - . 

' A permissão e uma instituição desconhecida entre n6s; 
todõ' militar francez {o mesmo nos exe:reitos alliados) do ma
·1·echal ao simples soldado, tem direito a tres· permíssões du 
Hl dia::> cada UI!la;·,.po:r anno. 

No }H-!l'iodo da. permi~ão não 0 incluido o íempo <la via
jem ao :seu <l~stino; &}. pe1•missão é contada a partir da meia. 
noite <lo <.lia de; chegada. ao ponto a que ~e destina o permis
Dionario. 

A pon:entagem dos officiaes e dos homens cm pernussao 
depeudc do cffecLivo d.a. unidade: em um grupo eÃiStem dous 
officiaes cm permissão, · estabelecendo-se como em outra:: 
:unidades o i·odiz.io. . · 

Achamos. port.ant..o, muito curiosa a disposição contida. 
·110 decreto que deeidia e dispunha sobre a organização do 
bo~ilal b1·asJleiro no ~fron~. pelo qual .são publicadas a:; · 
dispensas Je serviço. Já o hospital funceionava em Paris. 

O::i fraucezes que chamam ~erm.i&Sion de .deten.~ a esla 
instiluii;:.ão, hão de ·ficar . intrisaãos e eurioso5 por saber como 
$0 ananjam os brasileiros dw·ante uma permanencía Wu 
loitea na linha. -de frente ;$em uma. ·visita a Paris. 

· · · Além rles.sa permissão; ha tambem a chamada permissã.ú 
(!e ur.gencia, concedida. a todo e qualquer militar qne ~e tiver 
·:feito pae: que possuir esposa.. paes · OUs irmãos graveme-nl~ 
doentes. · ·. · · · 

• .\. bateria recebeu ordem para faze~ · os tiros de i.nteira.· 
'J.1~erita da destruii;ão ->obre a brecha realizada durante o dia. . . . . . .. . , -
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sEssA.o E~t 6 DE ovTt.i-s~o DE i920 

Dev:c:_rá consumir 150 projectis das oít.o horas da_ norte áB 
:= eis da manhã, atirando irregularmente, ao ·tempo e veloci ... 
d~tt.k: de tiro. · 

Pouco depois Joi o con:iman<lo mudado, augment.audo para 
;!(J(J ti l'OS. . . . 

Todo..s o:; proj..JCUs. atirados durante o- dia, como os ~-00 
adma são granadas {de carga normal) percutentes. 

O regulamento. em vigor aconselha que após o tiro per
cutente com· granada normal. e produccão da brecha, f3-0a-se 
uw tíro com scl1rapnell, para limpai-a; este preceito ·não foi 
<.:lJ:scrvado no tiro · de hoje. As arvo1·es que rirejudicavam o 
li ru da. 3" peça foram cortadas . 

.:\.s tres pe<;as de que. dispõe agora a bateria- atfrarillll, 
durante a. rioJte, segundo. os dados, os 200 tiros (projeclis) . 

Os allemães por sua vez fizeram o ..mesmo; os seus pro
.i4!d is não cessaram de cabir á nossa rcêtaguarda. e á nosea 
<lircita. Os aviões passavam ~obre a no~a .P.osição · diversa:-> . 
Y<::t c::=. ?lla~ apezar <le· sexta-feira. 13, o dia acabou bem: re:.. 
t d .1emos a communicacão de · que os amedcanos haviam fu
mado, digo, atacado na Lorena., rcdlizido o saliente de St. Mi
chd, feito 13.{!00 prisioneiros e ainda oito :kilometros sobre 
1irlta poule de o·. -

A pec;a que se inutilizou hontent foi enviada esla ma-
41n1guda. para o parque de artilhari d divisão, a re.ctaguarda: 
ahi clla recel.>er:i as substituições e concertos necessarios; o 
rubo será ·mudado, ao que parece; devidó porém, á impo~
~1bilidadc de se efi'ectuar ai volt.a em bateria.. o freio tambem 
:-:oi'frcu e assim pouco haverá a. . se aproveitar. 

A bateria retomou esta manhã a sua barragem 11ormal .-
1'ur diYcrsas vezes ti;,;cmos a '\-iSita dos aviões inimigos ; sem 
duvida, elles nos · pr0<.:uram . 

Dc::;de · muito cedo que se ouve um for-te canhoneio ;i 
uo::sa djreita: é um ruido continuo, inter.rompido I>Or som; 
mais fortes de -instanle em instante, que dá a impressão de 
11m voderoso tambo1· a rufar, é o que os a.lleroães chamam fügo 
1amborilado •. , -

Trata-se de um ataque pelo S. uo ·sector .que ·nos é 
visi~o á direita. cm Frcsnes, para o qual a nossa :preparação 
ric hõntem constituiu-se uma. diversão, com o fim de illudír · 
e allemão. 

A' hora cm que escrevo (mei«> dia) o ataque está tei'lni-
nado. não sabemos ainda o resultado. · 

.!\. bateria recebeu or<lem para fazct· tiros de fadiga solJre 
f r-c:5 direcções dif.i"el"entes da alta. floresta. de Courcy, sobre 
: «e::; cruzamentos de caminhos, um. dos quaes a. 7. 500 metros 
dí:i no~sa posição. · . 

O tiro- foi ·preparado sobre o plano · director e será 
r:xccutad~ no decorrer do dia, até nova. ordem · cada peça ·(nós 
t1.:mos tres) ,. atirando em uma dire.cçâo, t odos· os quartos de 
11oras, quatro tiros cada uma. · . · · 

Para- se jule:<>-ar- <la ·facilidade da preparat;-ãfr deste · . tiro, 
Y<unos estudai-o. · 

. . . - . ... 
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A posicão da bateria está determinada sobre o plano di
rector e sobre eue·. Por meio de um percevejo fixou-se um 
co.rdão; na sua frente a meia distancia da zona dos objecti
vos, traçou-se um arco de circ~lo graduado em l'.!lllles_imos, 
de modo que o zero ~da graduacao corresponda á dlrecçao de 
vigilancia, que neste caso, a ponta de bosque a que nos te-
mos referido. · 

O plano director é quadriculado e póde-se determinar 
por meio de coordenadas rectangulares um . ponto qualQller 
nelle situado. 

A bateria recebeu ordem para bater o ponto de coorde
nadas . x::::::: 31 e y =83 (coordenadas hectometricas, visto não 
serem em geral para as baterias necessarios os kilometros 
usuaes). Por meio de um esquadrão graduado, ou mesmo de 
uma simples regua....,d.etermina-se o ponto em questão~ sobre 
o plano, bem como a sua distancia á bateria. Com auxilio do. 
cordão e do arco graduado. mede-se o angttlo de transporte, 
isto é o desvío angular entre a direccão de vigilanoia e o 
ponto a bater. O sitio é medido sobre o plano por meio do 
cur-sor tle nivel. -

Obtém-se os tres elementos esseneiaes, bastando calcular 
as correccões . a eff etuar em relacão ás condições atmospheri-
cas do momento. , 

. .Como preparação de tirot nada mais simples, nem mais 
commodo. •. 

4 horas -· cinco aviões inimigos vieram võa.r sobre_ a 
zona occupada pelo grupo; a artHharia anti-aerea abriu o 
fogo contra os mesmos, secundada p-elas metralhadoras.· Um 
delles fez meía volta e retirou-se apressado-, descendo sempre, 
naturalmente att.ingido por um balim. Os outros quatro, 
porém, insistiram durante meia hora sobre a. posição, apeza.r 

· do fogo intenso d.a artilharia anti-aerea. · 
,. As tres baterias do grupo, bem como as outras da' vjsi-

lhanca1 calaram-se. , : -
' ·Aoaba de chegar á. posição um 1º tenente do iSG, com-
mandante da l1ateria que vem substituir a nossa. .. 

Devemos partir esta noite ou amanhã de madrugada. 
A bateria do 1·8º chegará. esta noite, ás 9 horas. ,,® 

· A POS$ibilídade de tiro da bateria foi determinada sbfüe o 
:plano director. A bateria póde atirar sobre uma frente de 
900'" e tem por alca min irna, 4. 200 metros, com o sitio O. 

Apezar de annunciada, a bateria do 18º não chegou; 
houve contra-ordem; abandonámos a posição . âs fO horas. 

A sahida da floresta, . sempre difficil, mesmo durante o 
. dia, foi penosa á noite, não se podia fazer luz; um -avião ini-
migo vôava sobre aposicão. . 

Quando alcancámos a,· estrada, a marcha foi executada 
cm bôas condições. 

Era uma noite de luar; o céo sem nuvens e repleto de 
estrellas. · · 

· De instante em instante, o horizonte cobre-se de re
.iampagos, dtr-se-hia os preludios ~e ~a tempesµide, das 
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communs entre nós, na época dos grandes calores; eram, 
uorém_ os clarões dos· canI1ões allemães que atiravam. 
~ . Nóvo rumor de av'J.":ão; agora, porém, sã.ó os francezes; 
cC1m effeito, algum temr:ió depois, ao S;'.--das noss~ primeiras 
linhas, .por meio de fogos de benª'ala verdes, ass1gnalava-~e 
ar. ap·pareJ:bo: os pro,iectores allemaes cortavam o céo em di
versas direcç.i)es em busca de..,aviões francezes, mas a sua luz 
rra bastante enfraquecida pela lua; que envolvera toda a.. re
g"ião, por nós dominada de uma altura. Atravessámos o 
Ahillete, que hoje fórma o canal do norte. 

Chegámos a Moulin Bretel ás H e meia. O 1º 'sargento, 
ahi nos espera.,,·a. Passámos o resto da noite em um abrigo 
já com cabides e dous grandes espelhos. . 

A RETIRADA DA LAGUNA E ANTONIO JOÃO 

Os alumnos da Escola Militar tomaram para si o encargo 
de perpetuaI' eni mQnumento a mais brilhante pag1ina de nossa , 
historia milifar - A retiada da Laguna - e um dos mais ·· 
nitidos exemplos de abnegação e de sentimento do dever mi...,. 
mar - o feito do heroe de Dourados, tenente Antonio João 
Jlibeiro. . · 

Até aqui estranhamos que um povo càpaz de taes acções 
se despreoccupasse delJas ao ponto de quasi esquecei-as. O 
tempo, na sna illimitada sabedoria, parece, porém, ter guar
dado o exame e a perpetuação condigna de tão. elevados feitos 
p'<lrn uma época em que elles pudessem ser mais ~em eom-
rirehendidos e admirados. ' 

A idéa da Escola Militar - é um symptoma do ·seu pro
~resso. · 
- Tudo leva a crer ·que em 1922 os nossos cadetes possalll 
co!!lmemorar S!incera e conscientemente essas~ epopéas mili-
1 nres de 1864 e 1867. 

·. Não resta duvida que a Escola Militar· formulou ass1m 
um dos mais- significativos · projectos para collaborar nas fes
tas do primeiro centenario da nossa vida politica-lindepen-
d~~ - . 1 

Com certeza o Exercito assim ha de considerar e para a 
realiza~ão da l:lella idéa emprestal".á seu apoi.io material e 
;,:ioral, mostrando-se digno da tradição que se procura cul-
dvar. " · ·· · 

A commissão ·central, que tem como preSlidente de honra 
o ?r. coronel Eduardo Monteiro de Barros, e pre1:;idente ·effe
ctivo o tenente Pedr-o Cordolino F__ de Azevedo, funceionará 
na Escola Militar - · Realengo - Rio - e precisa, inicial
mente dos retratos do . yaloroso Antonio João. R!ibeiro, do co-

T
ronel Camisão, do teitente-icoronel Juvencio, visconde de 

aunay e do almggado guia Lopes. · . · 
. Para poder effectuar a trasladação dos· restos mortaes 
rle$ses gloriosos brasileiros que deverão ·ser encerrados na 
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base dõ moi:füme·nto1 a commissão p~dfl 3 parmissã<:i ae ~eti! 
descendentes mais pro:ximos. . •. 

Nesse sentido esperamo8 a eo~bot4ac.ão dos reprcRen-
tantes d'A Dde::.a Nacional. ~-

No mais ·felicitamos a E. M. prla bI'ilhante inieiniiva ~ 
lhe auguramos o mais completo exit.o. 

cn~~FEnENCJ.o\ Da f:~P,DNEL I. .. OBO VIANNA NO r.:d ... rn :MIILTAR . 

(Peroração) . 

No b'ello e encantador sólo da Gr-ecía~ em uma das e1-
darles da heroi·ca Attica, um monumento grandioso se ele''ª 
para os céos, ostentando em suas .linhas· architectonicas toda 
a sciencia do Bello, attestando 3-S .gerações que- passam a gto-
1'iosa e ~terna Retirada dos De:. Mit, que Xenophonte dedilhou 
cm sua lapidar . Anabase. 

Sob um outro· céo, _perennornente triste, ora coberto de 
ncvoas, ora varrido pelos t.m·bilhões do vento gelido, para os 
espaços indefinidos. onde as aguas dn Beresina marulham, a5 
do Niemem cantam e as dó Dniepper soluçam, uma eolumna 
se ergue recordando os ultimos ÔC\Stroços do grande exercito 
na grande derrocada de 1812. ' · 

Na fronteira da Belgica, ''ariós monumentos foram eri
gidos, evocando Waterloo: de um lado. o velho leão pousa as 
suas patas sobre o orbe; de outro, a aguia napoleonica, mor
talmente forida, relembra os ultimos quadrados e as derra
deiras cargas de Ney e a retirada ao. longo da. estrada d0. 
Grenoble. 

Mas, senhoreg, os gregos andaram sempre pcrfeit.amentP 
:)rmados e equipados, a .coberto das necessidades physieas 
pelas largas proyisões natu,raes; só encontraram -Oeante de si 
popula~ões incapazes de resistirem a um ·combate sério; sem
pre vencidos pela covardia ou pela. ígnorancia dos proce.~sos 
lacUcos. .. 

Os :Mycenios, ·os Rhoçlios. os Cardueos, os :Armenios, o~ 
Chaldeos, os Chalybes e .1\.facões entregavam aos "·encedores. 

··-magrfüieos despojos, thcsouros -colossa~s e riquezas tonside-
1·aveis:: :NadaEam na abastança; jantares e repastos opiparos. 
em vasos de ouro. 

Não lhe , faltaram .festas, jogo·s, bellos acantonam~tos;".f.i
,·eram a rodo escravas e messalinas. 

E se- foram acossados na ~strada da Armenia occident.aJ· 
relo deg-elf) e rela· bulom.ia foram esses dias. pequenos claros 
abertos na-s ;jornadas successivns d~ prazer é. folgança . 

Não .conheceram a fome, não lutaram contra o incendio. 
n~m experimento.rum ns torturas elas epidemias. · · · -._-· · 

Na Russia, foi. um exercito admiravelmente organizádo ... 
sob o mando do maior guetteiro qu0 a ·Humanidade tem- pro
ch1zido; eram soldados acrysolados pela g'loria çle m~l bata-. 
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mas, crestados a.o sol d"' l\iarengo, Rivoliy Ulm, Austerlitz, Yena, 
Austerdt, Bussaco, etc., que se arrastaram pela lama e pelo de-
,:.; rio. vencidos pela propria l\"aLu~cza. o im:e'mo. . 
- Em Wat.er!oo, foi um genio que se offuscou, um astro que 
11relinou ·nas dobras de tTm quadrado, perdidos na~ planuras 
1;0 Destino. 

Nn Lag·una, não ha um exército; ha apenas um destaca
ll1r nto, um punhado de bisonhos recrutas, sem i~strucrão, .sem 
1 rPinamen~p, sem disciplina, na verdadeira .accepção milifa:r 
dc<sses vocabul.os; command.ados, dírigidos não por- um Xeno-
1.1Jionte, não por um Bonaparte, mas por um humilde e ob
~euro coronel, eternamente empolgado pelo hor·ror da respon- · 
~abilidade; destacamento. columna. Lro;~o, :bando, colméa de 
homens que :5e transforniaram em um manipulo de bravos, 
t!lle se transmudaram em urna cohorte de heroes. que se re
modelaram ~m -uma legião de intlt'epidos, santifica<lo.s pelo 
.~offrimento, deificados pelo amor e irnmor.taUzad9s pela le-
;;enda. · 

·E porque. nó.s, brasileir'~s, decorridos 53 annos. baLt>:ndo 
nzas para o centenario de nossa emancipação. po'liíica não. com~ 
memoraremos essa data, elevando, e'rguendo, erigindo- no co
rnç:ão do :Brasil, na sua Capi 1 aL um monumento aos heroes 
•la .Laguna? · 

Será porque se trata de simples e obscuros soldado~? 
Enganae.-vos. Notavel escriptor nffirma que «só _se erguem 

nwnumentos :taest \só' se c·oncedem apotheoSAes .semeJhan.tes 
:1. i :; humildes, aos bons e aos simples». . · 

Aos humildes. aos bons e aos simples porque «O. instincto 
1·tillP-ciivo com a. !perspicacia inconsciente das multidões 
ntmea fez a apothé-0.se da grandeza, nunca ergueu monolithos 
:io~ poderosos da terra; corôa, aureola_. dignifica sempre ú Hu
inildade. á Bondade e ao Amol".1>. 

Lopes era um simples. Camisão um bom. Juvencio. um 
1:11milde, um puro. 

~!\J ocidade militar! hU: 17 annos, em h'O!ra .solemne, _em 
i_mrn dm; salas, da lrmdaria Escola Militar <la .Praia. Vermelha, 
rinr:i n poUticagem vesga e tortuesa demoliu a golpes de ra
maT'Lelo, cont.raistes .. commigo um solemne compromisso. An-
1,,~ rle meus lahios se encerra1·cm para sempre nesse augusto 
hiho~·- do magistr.rio, cuja carreira. abracei com fodo o. ardor 
d~t mocidade e- da qt:al fui varride> sem. saber porque; após 
rs~a. memoraYel aula., em que vos t.racei a dolocosa jornada da. 
1:.:1P:una. vós me dissestes: Mestre, ef;tamos ao teu lado; con-
tat> e.01nnosco. · · 

Guardo avaramente o doc\1m€mto escripto em que cmp~-
!!hastr: 3. vossa. -palavra honrada. . . . . 

Eis, por-que, decennios decorridos, · quandq- · -s;"obre mmh;i. 
üalJeça a ne-ve dos· annos cahe em flocos .success1vos, ao âpa~r 
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. das luzes de uma carreira militar ern plena faliencia, 'quando 
as illusões, os sonhos, as chimeras, as ambições de ouír'ora 
ieomo a fumarada dos ca.nh4)es e a poeira das estradas, se evo
fam em dou das volutas pal'a o infinito, paira o nada (7 4), re
.surjo nesta tribuna como um abastema, como um duende, como 
um espectro, e::dgindo de vós o resgate da divida sacros3.nta. 

Eu concilo não só a mocidade das Escolas Militares, como 
ª·que diariamente moureja nas fileiras do Exercito, nelle in
frltrando o sangue ºº"º· oxigenado de novas energias. eu ·as 
concito ao cumprimento · da p:romessa contra.bida. · 

Exercito de hoje, Exercito novo. Exercito redivivo! ren
«fomos ·um cultc: á memoria do Exercit-0 de bontem. 
' - Si vós quebrastes as algemas da escravidão rBCusa.ndo

vos ao papel ingrato de capitães do matto, negamlo-vos a re
banhar a multidão dos miseros que se debatiam pela Liber
<Jade, escoando-se pela serra do Cubatão; si despedaçastes as 
2.lgemas, élo a é1o. -grilhão a grilhão, dos nossos irmãos es
cravos pela ·propaganda, pela acção, cooperando efficazmen
te. pela aurora libert.icidaAle i3 de maio de 1S88; si, ao lado 
ào elemento civil, concorrestes com o vosso exemplo, eom o 
\.·o.sso esforço. com a_vossa vida em perigo, para·.a proclamação 
da Republica, . fazendo ruir um throno sem que uma gotta. 
de sangue manchas~e de leve a obra civilizadora; si oonsàli
dastes a Republica. em hora .tremenda, em que os ventos da 
caudilhagem sopravam intensos, collocando-vos ao lado desse 
homem ·de a('.-o. dessa alma forte, desse predestinado que se 
chamou Fl ariano Peixoto; si abafastes as commo~ões intes
tinag que, de Ycz em quando, estremecem. abalam as cama
das sobre .a!': quaes se assenta o edificio das instituições re
publicanas. correndo . aligeros a Canudos e ao Contestado, no 
cnm:prnncntD rlo vosso dever militar: o Exercito de honrem. 
o Exercito d0 _outr ora. fez tambem ·alguma eousa; fez sim
plesment0. i~to: proclamou a independencia politica. sepa
rando o Rraeil da l\fetropole; suffocou revoluções que amea
~avam estrangular a Patria em pedaços. em fragmentos. em 
pequenas rrpnhlicrn<>tas desordenadas; libertou o Uruguay e 
a Argentina da caudilhagem de Aguirre, Or:ihe e Ro~as; re
dimiu o Paraguay escravisado, accorrentado ao despotismo, á 
t)Tania de Lopez, pela8 etaJ)as gloriosas do Passa. da PaJ.ria, 
Est.ero Bellaco, 'Tuyuty, ItorQró, Avahy. Lommas Valentmas, 
Yilleta, etc.; escreveu, esculpiu essa paa,,oina brilhante da. ·~a
guna, que o louro e meigo Taunay ma~stralmente . burilou 
cm uma liDguagem ter.sa, simples e emoc1onantemente bel!a. 
í]ue a Allemanha ou antes a Prussia militar a leu. a. traduziu. 
::i. commentou e a introduziu em suas Escolas Milit.ares. como 

· um exemplo a. imitar, uma. lição de grandes ensiname!ltos a 
. ~eguir: o Exercito de hontem. emfim. commetteu os ma.is ele

vados actos dC' abnegncão e civi5mo~ perpetrou acções tão :va-

(7 4) De· fado. reformado c-Ompulsorfa~ente por decreta 
de 26 de agosto dé 1920 ·: · 
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lorosas que se rivalizam, se igualam, se equiparam, se equi-
Ebram ás vossas. · 
. Os dous exercitos são dign9s um do outro, completam-se, 
mtegr3.m-se nos mesmos soffr1mentos e nos mesmos arrou
bos de alegria; sagram-se, santificam-se divinizam:..se nos 
mesmos triumphos e em identicas glorias. ·&ínzP-lados ambo.s 
no bronze immortal G.a Historia. 

Vamos, pois, meus a:migos, cumprir nossa palavra, per
petuando no bronze, no marmor~ e no granito, com a arga
ma:;sa da nossa gratidão, do nosso reconhecimento, o notavel · 
feito militar da retirada da Laguna. 

Arranquemos de nossas pedreiras o bloco de granito que 
servirá de embasamento; ~staquemos das nossas montanhas 
basaltcas, tão abundantes em Mnas Geraes, um pedaço de 
marmore e nelle moldemos uma colnmna architectonica de 
uma ordem qualquer; suppliquemos ao Governo que nos ceda 
•J resto dos canhões de bronze que se arrastam pelas nossas 
!"orlifíca!}ões. abandonadas, e. vasemos . em uma imagem feliz, 
,3~se symbolo de bravura. do estoicismo e da resigliação. que 
~e <;hama o soldado brasileiro. (75). . 

Ro~emos ao Sr. Presídente da Republica, que colll(l 
bom brasileiro e extremadl) patriota., nos honra, fazendo-se 
r~presentar nesta solemnidade, attestando assim o seu fote
ress~, o seu amor accendrad'o :pelas cousas e factos militart-s 
de nossa amada Patria: peçamos ao Dr .. João Pandiá Calo
gera$, dígnissimo ,_linistro da Guerra, coração sempre aberto 
a acolher todas as ídéas generosas e boas, alma puríssima. 
arfando, batendo azas para o Bem, que, como se:}retario do 
supremo magfstrado da Nação e cerno brasileiro !;e interesse 
,luní.o aos poderes pnblicos :para que. por occasião da eele
h:racão do 1 º Ce11tenario de nossa emancipa{;ão política, o 
Exercito de hoje possa, ufano e content~, render homena
gem ao Exetcito. de /iú'n.tem, em volta rJo monumenw <l<Js 
;zeróes da L(Jfjuna, desfilando os seus estandartes. rufando 
ns seus tambores, clangorando os seus darins, marebando o:; 
:3eu.:; bat.alhões. ao :::C1m dn hymno da vídorfa em uma apo-
t heose de Amor ~ Gratidão. · 

"Z\las, emquanto esse dia Yenturos0 não chega, emq~.rnnlo 
"-;;sa aurora <l-e magicos esplendores não desponta, irradiand1!. 
d0urando os pinearos alcandorados . d~ nossas montanhas, 
sempre verdejantes;· -àos nossos mares, sempre azues; ~s 
n•)ssos campos. .sempre esmeraldino~ nos contentemos, na. 
hora presente. em homenagear, em dignificar ess~ her~es 
na pessoa d~:::se sobrevivente, des~ ab~erra(fem da épica 
~r-ar:edia. ora á minha dextra. o velho. o hon:tadü. o bravo, o -- ~ . -

(75) vide projecv) annexo, da lana do general reformado 
J o:;é Fecreira Maciel de Miranda. 
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intrepidô alferes em commlssão do denodado -17 ·i.1ata1hão de 
yoluntarios. hoje reformado no posto. <J-e. marechal - João 
;José da Luz - C'Uja vida militar é um attestado vivo déssa 
:grandeza da alma, dessa abnegação aos .soff rimentos e ás 
privaç.ões: dessa bravura calma. e fria até. o paroxismo, com
provada ·nas acções brilhantes· do_ E:xercito que jornadeou .por 
toda a campanha das Cordilheiras, de ' Perebebuy a Campo 
(lrande, de Caraguatahy a S. Joaquim. , 

A-0atemos, veneremos nesse velho. nesse hon~ado mare-
1:! bal que, por um requinte de extrema gentileza, ~omparece 
a essa simples, mas sincP.ra. essa tardia mas tocante· com
memoração, suff ocando na alma em turbilhões -de · saudades 
indefinidas, em golphões de amargas recordações que se não 
definem, que se não traduzem, assfatindo . com os olhos rasos 
<ie ·lagrimas a -dolorosa evocação de um amargo passado _que 
se foi._ : . 

E <lestas flores, que mãos bemfazejas depositaram nesta 
tribuna, . seja-me lícito <lesfolhal-as todas :para espa.rgil-as 
sobre sua cabeça, em urna apotbeose de amor infinHo. 
. E de pé, senhores, em applausos mil~ freneticos, enth-u-
~ia,stas, saudemos .no verº-º Luz os :redivivos· da Laguna .•. 

Crtl'ta csc-1'iptri aos faiciad-<rres Jó «Monu·m.l!nto do Laawri.(1'j 
pel.o coToncl Lcbo Vian1ü1. · 

«Ao Sr. 1 º t<-'n<mte Pedro Cordolino de ~\v.evedo e mais 
membros da Cornmissão Central incumbida de erigir um mo
numento á memoria dos her6es da Laguna e Dourados. Ac..., 
.cuso recebida a. gentilíssima cn.rta de 7 cio corrente em que. 
por um requinte de galanteria. e · de generosa amabilidade. 
approvcstes eommunícar-me. que a. E scoLA MILITAR hoiuvn 
por bem assumir a iniciativa -da constru~ão de um <i:Monu
menf.o dos heróe!; da Laguna e ·Dourados». a inaugurar-se 
por· oc.casião do CenLcnario de. nossa: ind('pP.ridencin polit.icn, n 
rrnli.zar-se em 7 di; setembro de ·1922. 

Reformado, e, portanto. elimi~ado por todo o sempre <fa!l. 
ffü7iras do Exercito activo; velho, alquebrado, descrente •! 
dnscrido :da jnsti~:i. humana, só me resta no recesso de minha 

·' humHdc obscuridade, 3!ppl:mdir, c:.omo applaudo, a esse act.o 
pat!'iotfro, -oriundo dn nossa mocidade militar t.ão c.hcin d~ 
f ,; e tão adejada .d~ pro·missoras esperanças . Erguendo d~ 
novo a id~n. lançada cm 1003 em pleno coraçã;:i .-Ja mocidade. 
que . cursava a extincta Escola l\Iilit.ar do Brasil e q.ue, po1· 
inotivos alheios á sua vontade. não poudC' 1 fruct.ificar, a clla 

. a:'isociasl.es a nobro façanha tic A~"TONIO JoÃo, em Do-nrados. 
Nnda mais justo. Dourados e Laguna Mmo que se complc
t:r.rn. que se int~grnm cm uma mesma pagina de hcroisrúo. 
)fas associa11;do Dourados à Laguna esquecestes os defensore:;; 
de CoIMBfl..~, olvidastes á m~moria de iFoR.T<)_ CAMERo, . :tão 
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bra\'6 ·e ião heroico como A...'l'ToNIO Jo.~o· e GÃR.Los Cb.ns.&:o. 
Sería uma lamentavel injustiça. não reunir em um só bloco 
LAGm~·,,, DOURADO e corMBnA; seria deseonRecer a hi~toria. dos 
rlefens()res de Matto Grosso, em 18'61-i - 18167~ não esculpir '!º 
msemo marmore, não moldar no mesmo bronze as figm:u; 
iJJ}roicas -de A..~ToNro JoÃo, P·IDRO CARR.ER.O e CAMis.:\:o. 

Reunil-os, enfei±al-os e- integral-os em um só ·l\fo.t-.-u-
:\IENTO, tereis de certo rcaUrzado. a maior obra pat.riot.íca <les-
1 r:s ultimos tempos; tereis prestado á memoria dos heróes da. 
def e1..a de Matto Grosso a mais tocante <las manifestacões 
dvicas., 

De envolto com os meus sinceros. agra<lecimentos, esperei 
fftc ·perd9areis o ligeiro re:oaro que venho de fazer á vossa 
obra de reparacão e d'e Justiça. Quefra acceitardes os pro-
!fl~t.os da minha eleva<la consideração e estima. , 

Rio, i9 d~ setembro de 1920. - Lobo Via.nona. 
Vem ::i. Mesa e é'"lido um projeet.o do Sr. Paulo de Fron• 

iin r: outros. . . ~ 

O Sr. Presidente - O projecto fica sobre a mesa até ul• 
1 Ptior delíberac-ão. · · . ~ 

o Sr.· Mauricio de Lacerda : (" j -. Sr. Presidente, os 
hreves momentos que hontem· tive: a · occupar a tribuna, para, 
nos devidos termos, protestar pela liberdade do pensamento, 
w:i. pala:\Ta escripta e no Parlamento Nacional, foram, ao meu 
parecer- sufficientes :nara deixar1 em synthese, .bem claro e 
preciso o voto condemnatorio da Camara dos Deputados aos 
desordeiros fardados ·que, de alguns dias para esta parte, 
f-.nbvert.endo a disciplina militar, passaram da caserna a am
hitos maiores, onde buscam· supprimir as liberdades consti .. 
~ ucionaes e abolir as proprias garantias do exereicio dq man-
dato de Deputado Federal. · · 

Quanto a.o prégão eliminatorio, que foi trazido a esta· 
tl'ibuna por uma pessoa do Sr. Presidente da Republica, não 
;:-ei se deva dizer que me deixei cahir em sorpreza ou si em 
d•1loroza magoa, por verv a intelligenc~a do, Deputado, obnu
hlacia pelos interesses partidarios a serviço da. tyrannia pes-
"ºª1 do Cbef e do Estado. ! 

TodQs os acontecimentos .de hoje dimanam, entretanto, 
ri·~ \im passado, que· desejo evocar á Camara; para que não 
1·:.;lejamos a distribuir e dividir· uma responsabilidaâe, que 
,~ unica e exclusiva do Sr. Presidente da Republica. -. 

Este con~emnou, é verdade, ao tempo do- mareclfal Flo
ri:mo, o acto de força 'ontra a. imprens~ pa!'ahybana, de tal 
~ort.e que . se poderia auredUar que, boje, ~ctos de força do 
St·. Epitaeio Pessõa, contra a imprensa bras1leira, fossem uma 
t·ontradicção com essa manifestação sua, no passado, &.i não 

( ~) Este oiscurso não foi revisto pelo orador: · 
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se examinassem ·devidamente os motivos da colidem.nação de 
out.rora; 
. O '"Sr. Presidente da Republica, quando Deputado, con
demnou o attentado de 'que era victima a imprensa parahy
bana, depois de ter applaudido o golpe de Estado contra o 
Congresso Federal; ~ condemnou da tribuna. onde a· sua voz 
ainda se podia fazer ouvir porque a espada de. Floriano, ent5.o 
desembainhada em nome da legalidade, reabrira as portas do 
Parlamento Brasileiro, que tinham sido cerradas pelo mare
·chal Deodoro, mal aconselhado, tão mal aconselhado quanto e; 
anda hoje o Sr. Epitacio pela sua intimidade. 

Assim, o seu protesto não era o de um espirito educado 
no ·amor á liberdade, nem no culto da superioridade moral da 
nossa politica; traduzia, sim, o interesse, contrariado pelos 
actos do então Chefe de Estado. .. 

Agora, que o Sr. Epitacio Pessôa se está revelando tyran
nete e despotazinho, que sempre o· foi, isto não nos surpi:e-
hende. ~ · 

Examinem.os a SU!l acção, desde que; de opposicionista, 
passr,u a governo. 

,Ministro da I~trucção, quiz convencer aos estudantes das 
excellencias de seu Codigo de· Ensino, ehibateando-os azor
ragando-os, pela cavallaria de seu irmão, nas vias- publicas 
desta Capital. . · ' 

Ministro da Justiça, deu campanha. ainda com o auxilio 
âo sabre de seµ irmão, á -população . inerme ..fta Capital da 
República, podendo então o Correio da Manhã assignalar que 
o ge~to de viol~ncia desse Ministro da Justiça déra logar a 
uma verdadeira batalha contra os habitantes da cidade. 

Senador, nunca a suá voz se ergueu para verberar um 
acto de forca do pinheirismo, com o qual manteve morna· e 
velhaca solidariedade, em virtude da qual empolgou o poder 
na Parahyba. e:x:.pulsando dalli os primitivos chefes de sua 
politica; e com essa· velhacaria p_artidaria, ainda S. Ex. poude 
constituir o seu primeiro capital político, depois de muitos 
annos retirado na Augusta Côrte da Justiça do paiz. 

O Sr. Presidente da Republica sómente sahiu para de
fender o assassino do cunhado do Sr. Torquato Moreira, ba
leado covarde e -traiçoeiramente na Victoria, porque escre
vera um artigo contra o parente do Sr: Epitacio Pessôa e 
matador de jornalistas. · 

Quando, porém, o seu odio á palavra livre ficou mais 
accentuado, foi, em chegando da Eur-0pa, ao dar uma entre
vista aos jornalistàs, na sua residencia particular, antes de 
assumir o poder: ahi de~larou que a imprensa se mantivesse 
dentro da linha do e5trlcto socego, do . muito juiz.o que elle 
lhe. dese.iava, i:;em o que, com o seu temperamento; seria pos
sivel- temer alguma _conseque:p.cia desagradavel. 

Ninauem ·levem, Sr. Pre!=iiC.ente, naquella época, na de
:Vida cont.a, as ameaças do Sr.· Epitacio Pessoa., 
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)la.is tarde, · quando elle suspendeu, sob o pretexto de que 
eram anarchistas, jornaes desta cidade e jornaes da capital 
de S. Paulo, impedindo-lhes a circulaç-ão, como até hoje 
e:;Lá nos Correios, contra o que protestei; a doutrina cesses 
.ÍlJrnaes que não .cito serviu de motivo para applausos univer-
;-:aes á tal medida de força. · 

Depois disso 1..r . Sr. · Presidente da Republica p1·endeu, 
durante a grévE: da Leopoldina, jornalistas de um orgão ope
rario desta cidade, e, mais tarde, sem o menor a1;ont.ecimeuto, 
sem a menor commócão êa. ardem publica, invadiu militar
mente a séde desse jornal, conduz.indo presos seus redactores, 
e, com escandalo da opinião liberal do :paiz, não se retratou 
.Jesta sua violencia. · 

A imprensa, que, então unanime lhe· seguia, com seu in
eenso, essa passada, contra as nossas líberdades, se dividiu; 
pequena foi a parte que o condemnou; grande, porém, foi 
aquella que se recolheu a r eserva de um simples noticiario, 
para. não a applauC.ir. 

Hoje, depois que os <s.gentes de policia-rasgaram nas ruas 
da cidade, per ordem directa do Sr. Presidente da Republica, 
exemplares co jornal de que . é director o ex-Deputado, &.1 

Medeiros e Albuquerque. nós assistimos a. essa farçola inomi
navel: seis officiaes de Marinha, um dos quaes c!.ireetor de 
um serviço publico,- e.!ltender que deve reduzir ao silencio e 
Lrazer á sua opip.ião cujo merito, desde · que, se declara sim
plesroenté obedientes dentro da lei, não póàe ser, visivelmente 
de sinceridade, mas de uma passividade militar, .esse official 
;;e tentendeu -no d,ireito de reduzir pela forca o jornalista que 
criticava em termos ·i;azoaveis, acceitaveis e polidissimos, as 
rnedidas tomadàs pelo Governo da Republica, través de sua 
pcs~oa. . - -

Mas. que mais foi. Sr. Presiderlte ? Depois da aggressão 
(·Screveu aos jornaes, dizendo que está disposto a cast(gar os 
que divergkem de sua orientação. isto é, da orientação do 
Govern~ da Republica, de que é mandata rio. E como se não 
hastasse, hontem r ealizou ·um mee~ing acintosamente · nas vi
.-;inhanças da. Camara dos Deputados e a.o qual esteve . pre
;.;ente, não nenhum agitador, .- porque a estes a policia nãci per
mfüe meatinus. por serem attentator ios da lei" e dos poderes 
•ln RP.publi~a. cnpazes~ de perturbar a orc~m; r, ao qual esti
veram present es os officiaes do navio José Bonifacio, rneet1'.ny 
em que o Sr. Villar fez um discurso e affirmando quP. «Si a 
í":onstituição não permittisse .a pratica desses actos, -en tão; 
;-nesmo pela forca era preciso modifical ...:a.~. · 

Trata..-se, Sr. Presidente·, de um militar. fonccionario do 
Governe\ que realiza, com a officialidade dr . seu navio um 
"rleetino junto .. á Camara e onde sustenta esse ··opiniãCl re
\ 01ucíonar.ia: 4:Si a Constituição não . pcrmitte _que continue
mos a praticar actos de força, nós i:}ue estamos decididos a · ir 
até o fim, pela for(:-a então os realizaremoS>. : 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 15:04 + Página 22 de 134 

210 

KoLiciou essas palavras um J·ornal cuitacista. A R,ua. :Não 
foi w~nhum org'd.o opposicionista. 

Dí:! '~alta dess~ w,'Jetfrt{J, ao meu parecer csdruxulo, porque 
llulll:a pude eoncfüaI' a disci.pllna com a presença de milit.arc~ 
~m um meetin(f eontrario. á {'ritica feita 'na tribuna do Oon
~resso ... 

O Sn. Ot:l'.\ \ilO llocuA - E' verdade, estou de accôrdo com 
V. Ex. nesse ·ponto. 

O SR. l\1AURICio DE I ... ACERL>A - ~ •• depoi:s desse m.cetiny, 
cm que se diz que a officialidade do José ·Boriifacfo fez dis
cmrsos, trocou disourso::: com os elementos componentes da. 
manifestaçãg publica, ella desfilou em forno deste edificio de .... 
.tendo.-se níesmo em face. -Oellc. 'Não estava presente então, 
mas varios jo'rnaes noticiaram 110.je e a opinião publica se 
fez echo dessa asserção: foram vaiados varíos nomes de De-

. putados, que contrariam o . egregia, 'eininente e iri.violavel 
!:ommandante Villar na sua inacceítavel campanha contra a li
berdade de profissão- no Brasil. 

E' realmente uma. estulticia do Govc1~i'lo suppor que 06 
seus tiapangas nos intimidam, sejam· elles miseraveis, que ·alu
gam as _suas armas para eliminaçã.o · de· Deputado livre, ou 
sejam officiae:S de marin1ta: .CJUe,,& esquec.idôs de seu dever ·mi
lit.ar, preslam a sua presença, a honra de suas fardas, de suas 
pessoas a l.'!ma «-"3.Pangagem política. 

'Não s0;u, Sr. Presidente~ de Tarrascona; mas, si fosse, como 
{J Sr. V'illar parece pelo sangue ser, eu lhe diria: Na minh:.i 
terra é um homem contra um 'homero, mas, indubitavelmente 
'seis contra um é uma indecencia, á qual ~ó ·pQde correspoude1· 
com a tarra~conada: na minha é um coTutra. seis ! ... 

Sr. Pl'esidente, conêidem com esses factos 'de ameaça 
material á liberdade da tribuna parlamenfar, e <le ameaça. 
material esbo~ada.. contra esta tribuna e já realizada contra; a 
tribuna da imprensa, protestos da Associacão de Imprensa, da 
qual sou membro. co.ntrario á orientação energumena, poli
'tiqucira. scrLaneja, cangaceira do P-resí<lente da Republica 
conü:a à liberdade de opiniã'() no Brasil, se.ia esse cangaço 
organizado civilmente no trabuco de Antonio Silvino, . ou 
:venha embandeirado. cm arco nás espadas de alguns officíaes, 
(iue não se desdouraram de fórmar .no cangaço presidenoial . 

. · · l\Ias, Sr. Presidente. a marinha tem o seu sabre de -dom; 
copos: um está nos dourados cotios de sua officialidade; .. o ou
tro nos rudes copos dos sabres do seus marinheiros. 

A obra dentro· da qual eu me colloco é umà obra' de igual-
'dade e de liber<lade proletaria; · 

Eu pergu.ntarfa ao "Governo da llepUblica si, eni Jogar 
<los poveiros, pobrés pprtugl,lezes, ha triµta ann9s esquecidos 
nos mares do Brasil e da sua patria, ou cl!a patria que ado.pta
i·arn, llumiJde~ anonym.os da· P..l_eb:c gQ Iflar; ,si se, tr~~s·s~ do-: 
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comrnerciautes e ricato::.; porLu~czes que enrolarani nos seus 
1:0Jlarinhos a::; lei~ da Republica e revogaram cm cada uma óc 
suas co()ntas. fulmínando na seduc..:ão do orienlc de cada. umu. 
rlc suas perolas a c.onscien-cia das leis e as leis da. conseiencia 
do Parlamento; eu perguntaria,· si se tratasse- desses ricos, cu 
perguntaria si a lei. não teria êerimonias, e ·si as autoridad~:; 
uã'o observariam com melhor commedimento, em Iogar de usar.: 
i.tcssas aLtítudes de força.: 

Os marinheiroJ;) que executam semelhante ordem de.veni 
t;c lembrar de que amanhã, dad'<i, a sua baíxa no:s navios cm 
f!Ue servem, hão de ü• disputar JJ.O salso elémento, · a.o seio. da 
term, a sua. producçã~o,. a cultivação da ~ma Tiqueza, para po
derem levar ao palacio os collares da plutoc-rocia cosmopolita·: 

A minha voz não se levantou sinão no sentido, Sr. Presi
t:J.~m te, de ainda mais uma vez mostrar que a· linha da minha 
~~aherencia parlamentar. não póde, não deve se desviar, :sinão: . 
~e concertar ainda. mais nesses incidentes: Citei á Gamara 
que se tinha funda<lO' uma liEf<l de ace.ão nacional· contra os 
pürluguezes. Isso me foi contestado·. O. Sr. Presidente {la. J.le
puhlfoa, feito presidente dessa liga, no dfa seguinte co,n aquel
Ja ~-ua admiravel volubilid'ade oratoria, se declarava oom;pa
triota dõs portuguezes, que lhe. faziam· unta manifesta9ã;o, -
e~tá-se a vêr, em que· as mensagens -eram ncompanhadas d.1; 
vi.l.liosos brinde.s. · 

Desses elle é compatriõta; dos poveiros, operar!os, ellc 
ií o ·org-ão. Está ahi justamente a bandeira que levanto, e 
de:sta tribuna convido o operariado nacional a sé irmanar 
i:om esses proleta1>1ios, em nome da igualdade perante a. lei 
(' da fraternidade internacional, a que nenhum opera.rio bra
~ilciro se prestará como serviçal. a semelhànte poiitica de 
Mdem mesquinha e de -separação entre os dous paizes irmãos. 

E' o que o Sr. Presidente da, Republica quer._ Pois bem. 
r:1.1rrijamos a obr·a. Esse official de Marinha, que faz propa
:;nuda dentro da sua farda, contra. a ordem publica, que fa
wste contra a liberdade de jornaes, que faz propaganda con
tra a. união de uma colonia aquii radicada com os elementos 
11C~cionaes, está perturbando indiscretamente as boas e tra
dicionaes rekvões existentes entre nós ~ a Republica porLu
g-ueza. E não haverú dentro da disciplina militar alguem 11m~ 
eontenha esse off\icial demandado para não perturbar a cor
rfütlidade e velhas relai;ões entre os dous paizes? Não haverá 
recursos na disciplina da ll\farinha para conter esse moço, -
11orque, me parece,. pela sua idade ainda póde seL' assim cha
matlo, - que tanto pert.urba, ha alguns diás, a serenidade d-0s 
nos.:$OS debates e o desp1•endimento eom que nós, hospítalc1i
i·amentn, acolhemos todos os' estrangeiros? 

Pois então, Si:-. Pre~ídente, nós temos esse nacionalismo 
eontra o portuguez, filho de uma.. nação desarmada, pobre, ca
vada pela rúina das revoluções :politicas, e não temos .contra 
e })Qyo çq.smpp9Ut.a, i~p-~riª~ís.ta, qu,~ é Q japoµez~ µ> que~, na 
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mesma data ~m que afastamos-..os pobres poveiros, ent.rci.o""Ues 
não só á exploração como á direcção e. instr.ueção dos povei
ros nacionaes? 

Então des".onhocem os nobres f~putados os processos 
usados no Japão .em tOda parte, desconhece-os o Governo da 
Repu.Qlica no seu nativismo contra o portuguez? 

Como si não bastasse essa ccmtradiccão o Sr. Presidente 
da Re~ubl'ica, que ,divide os brasiieiros, entre trabalhadores 
e patroes, proclamando a guerra santa entre os dous ele
mentos pela sua afütude impoli.tica, pr:ecipitada, de _ataques 

· systematicos a todas as associações operarias, a todos os seus 
jornaes, a todns as suas maniiastacões, compellindo os opera-
1~ios a sah irem das associações para os gr.u.po.s secretos e de 
propaganda pela palavra para a propaganda de facto, sendo 
elle indirectameute r-esponsavel pelas dynamites que há. alguns 

· dias estouram pela cidade como nni ultimo pro.testo da pleb,e 
esrna~ada pela sua politiea ignara! · 

.. Pois bem. não satisfeito, ainda quer dividir a nação bra
sileira . entre militares e' civis, açulando contra esta Gamara, 
contra os ,jornaes, contra outros brasileiros, Que escrevem e 
que fallam. alguns officiaes .de Marinha! . 

Pois ~I o Sr: Presidente da ·Republica quer isto, vamos 
continuar desta tribuna, mostrando aos mar~heiros. para 
1·esponder taco a taco, · o que elles devem ser e o que ·serão no 
dia em que tomarem consciencia de seu valor e tiverem. como 
em outros paizes, assumido dentro das · suas esquadras, · o pa
pel que lb es compete, acabando com a aristocracia dos ga
lões e reslabel eeendo a igualdade da farda. 

Nós-'não esquecemos, pelo menqs eu que nã.Q amnistiei 
a .João ·Candido, por amor á disciplina; que chorei, .co.mo bra
sileiro, a bravura. do~ offidiaes sacrificados na ponte dos seus 
navios, não' esqu~eemos, até hoje, como foi generoso e grande 
o . cora0ão dos marinheiros naquella revolta. . 

·si; àe um laào houve a· briosa attitude de Pedro de Fron
tin, que . sustentou. com bravi.Ira, com galhardia, as tradições 
de · o~nra e hierarchia da farda, de outro lado, tambem, para. 
corri.p~h~ar, exactamente as manifestações do coração, pelas 
quaes_ sempre hão de viver todas a:s corporacões, _todas as idéas 
de união, · todas as opiniões dos 'homens, ficou a generosidade 
da esquaqra que· não bombardeou esta cidade. Pois bem, se
nhores, essa attitude. entretanto, nós não a teremos.-si o Go
vérno da Republ'ica igualar, neste momento, o official desor-
cl~iro ao marinhe.iro· nas s·implcs desordens. ·· 

- Disse-se que · é policiàl a falta commettida em uma ~asa 
de bebida~ por officia~s. Pois então . os marinheiros que na 
rua de S. Jorge, ou na rua do :'.'iun~io, promovem .correrias. 
não .deviam ser entree~es :1 d~legacia do .. dist:riicto, porque o 
officia1 p~de se eximir a essa. responsabilidade! .Um official 
que e~creve cai•las aineaçando á. imprensa; 'um .o:fficiaf.que 
faz discursos cont.ra a Const>ituição; achando que eila deve ser 
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revista ·pela. força: um official .que âiri.ic assu~d.as as ~ulo
ridades constitu'idas, commette uma f~tta po~1mal.?! .. . 

l\tas. em nossa Marinhã o Sr. V1llar _nao enc()illtrara 
a:iuellc 'inà.l entendido esp'itito . de classe que s.·-· Ex., como · 
um abencerragem dos S{>ldados ·desordeiros de 1893~ pr.o
curou .restabelecer sob o governo do Deputado que protes-
tavél pelas.. desordens nos Estados. · . · .: · 

Um quarto de seculo, ou 30 annos passados sobre a cons-
ricncia da .nossa officialidade de mar e terra, apuraram, eom6 
um saneamento, no. sentido moral de levantar-lhe a cultura e 
~ consciencia de illna concepção elevada do destino de sua 
da~~e. Não póde haver ·e nem · haverá, si a Marinha quizer. 
mentir ao destino para o qual fôra . creada, nem. um: só offi
r:1al consciente. cheio >do. sentimento de sua. honra e do en
tliusiasmo de sua carreira, que possa, neste instante, louvat" 
esta desordem, essa attitude. inepta desse commandante até 
aõora· impune, contra poderes, contra idéas, contra liberdade 
e contra. leis muito maiores, c.ontra as quaes elle julgou poder:
atlcntar em nome da lêi de pesca. 

Até agora, si as autoridades militares tomaram providen
da~, não está a ·Gamara no conhecimento das mesmas. 

Esta é a ·razão pela qual venho .-:-á tribuna •interpellar a 
V. Ex., pelo menos aqui, relativamente ãs, providencias to
madas, não para que as ameaças não continuem, porque isso 
a.Li~ faz obra nossa, mas tomada~ relativmente ao- dec.oro. mi
mar· do Brasil, neste assumpto de meetings, manif estaçõ~s e 
nssuadas em face do edificiio de sua casa representativa. 

-Sr. Presidente; julgo que seja· muito maior tarefa do 
GoYerno combater, neste momento, as duas correntes, á cuja. 
frenie se colloca tão levianamente· o proprio Governo, uma 
c:onlra a imprensa brasileira e outra contra a colOnia pol'tu-
~~~ . . . 

.A imprensa brasil~ira recebeu, hontem, dó :sr. Calogeras, 
tilll u.!cas:e, em cmjos termos 11inaes tão claramente Vinba a 
umeaça de surras e desforras, si ella continuar a criticar a . 
missão mrntar franceza... . 

Isso me arras.tou á tribuna, -e o honrado Deputado pelo· 
Rio Grande do . Sul, ca,pitão do Exercito, .. só encontrou, para 
ilt:'i'ender o Ministro' da Guerra, o ·quesito causidfoo da. pri.,. 
Yaçâo de sentidos, off-erecido para a -sua ·defesa. O· Sr.. Ca
logeras não sabia o · que tinha escripto, estava pertur.b;ldo 
tios sentidos. · · - · · 

Esse quesito, offerecido ao jury, atê hoje só tem servido; 
J)aea matar mulheres; .para matar homens ·:é precicQ · inventar · 
outro. Aié hoje, no Brasil,.' esse {}uesíto só serviu para Iegi- · 
ti mar a matança das mulheres. Por ora., na · matançà dos in-. 
llúcentes, ou outra qüa.lquer, J;J.enhum Herod~s · inventou um· 
quesito igual.·. · · . · 

Sr. Presidente, emquanto -0 ·voto feminino · não traz para 
aqui algumàs das matronas, das senhoras. da sociedade nâ
cional, convido o · S~. ~iuis~~Q da Gu~rra a i·ndioar outro 

e. ~v-01. 1x 11 -· 
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que.-:;ito de defesa,· tal como o de não. tér 1ido 3 nota por 
8. Ex. mesmo redigida, inventando essa verdadeira. mara
'-'ilha da Lampada de A ladino -· · · escrever ·· sem ler ; :porque 
ler · sem escyever toda gente o faz; mas escrever sem :ler, 
isso só · o Sr. l\linistro da Guerra, e escr~ver o que não 
quer, salv-0 si no l\Unisterio da Guerra, em logar de se tratar 
da cultura e~.Pii'itual, como si o Sr. Ministro da Guerra fosse 
um bom medium ou foi alguem que escreveu por elle. Em 
estado de privacão de sentídos, poderia escrever; fóra delle 
::6 mais ou menos guiado pur uma for"ª ineognita ou invi
sível, PQr algum espírito máo. 

. l\Ias o que ha de curioso- nisso é que o proprio Ministro 
da Guerra, defendido peio nobre Deputado, t~m riõ -:Passado, 
nesta mesma. Gamara, no incidente com o Deputado Pedr9 
I.ago, um precedente interessantissimo. Este Deputad'O .:.fizera 
um. .!}ia um discurso relativo aos _officiaes que haviam bom
bar®ado · a Bahia, ou que a iam bombardear. Um desses 

. officiaes, . aliás, moço ·muito distincto e muito bem educado, 
de bordo . do S. Pauw datou uma carta, que publicou nos A 
pedido do Jm·mJ.l do Commercio, ameaçando o .Sr. Pedro 
Lago. S. Ex. :pediu providencias á Mesa da-Camara; e õ 
nobre Deputado pelp Rio Grande do Sul, . com aqnelle fogo 

. da sua então juventude, que não era ainda. tão madura como 
actualmente, pois estava · no verdor- primeiro dos. seus ao.nos, 
teve, como de ordi·narib se tem, quando s~ cheia a esta Casa, 
o -desequilibrio da altura; os nervos .affrouxaram, retiveram
se e lhe abalaram o cora.ç.ão, . e o coração, natura1mente in
fluído pelas suas idéas, pela circulação atropellada na sen-

. sação da altura, fel-o defender o ac:to do official, e quem 
respondeu, .sabe a · Camara quem foi ? · 

. O SR. OcTAVIo Roca\. - V. Ex. perniitta-me <..r!ll aparte: 
eu defendi o acto do official de Marinha, porque era a.cto 
pessóá.l, pois ente;ndo que. um offic.ial do Exercito ou da l\fa
riD.ha não está 1Jrivado de! .pessoalmen.te, tomar saUs:facões de 
.Qualquer pessoa, nem tampcmco de .ter attritos pessoaes. 
A.gora, o que eu não approvo, é o a.cto de um grupo de 
officiaes tomar 'd.esforços. · ... 

. O SR. MAii"RICio .DE L.o\CERDA - O nobre Depumco, si tem 
mais apartes <lesta natureza, queira dar-m'os. 

Sr. .Presidente, ·quem def.endeu foi o nobre Deputado -
chego já á sua explicação de momooto - . ~ quem a~cll;.sou 
foi -o Deputado João Pandiá Calogeras, achando perig-0s1ssima 
a sua doutrina. mesmo nos termGs <los apartes que o nobre 

. ccllega ac·aba d'e me. dar. - . 
Que. dirá dos_ termos e dos factos que acabam -O.e pas

JSal.·-se com o caso do almirante Villár .. ~ Eu até já 'o pro-
movi ~i almirante. e por bra .... -ura. . . . 

Pois bem, hoje, µeste ambiente ~e ca.cetad~. das dyas 
fôrmas reversas: peroba authentica, ou peroba <lisem-sabv~, 
o Sr. commandante Villar ameaça-nos, quer á boa. J)acienc1a 
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<los leitores, quer a UO:!Sa impaeiencia Tlaturul IJi~ quem 11áO 
deseja -ser sovado. ·• 

Ora. o Sr . ~linistro Cak1geras, neste ambie.nte, vae além: 
aUra as suas gr·anadas de mão em favor da mi..,são müitar 
J:::anteza. Quem ·rubricar criticas a respeito pela imprensà, 
('stá arriscado- a. levar pancadas. · . 

Si esses militares, qué ·vieram contra~tados e pagos régia
mente para o Brasil, não podcµi. ser criticados, i'lso será lá 
dentro do ·Exercito, em materia 4Je disciplina; mas não cá 
fóra, :para a imprensa· cívil. A ímprensa mili.tar tem eriti-
1.:ado os actos da missão frariceza; mas a imprensa civil não 
póde; não pódc, sinão apanhf.. 

E quem diZ 9ue ella apanha? O Sr. Catogel'as. ~Ias o 
:Sr. Calogeras não acha perigosissima a doutrina do. Depu
tado Octavío Rocha, muito mais reduzida e, sob1•etudo, re
.:icgadá nestar momento. Como vem então praticar um acto 
muito ma..i.sícondemua.vel '! 

Vamos adeante. O Sr. Presidente -da Republica, na.tural
Jwm le, a esta hora estará muito satisfeito; mas á testa do 
.\J ini.:iterío da. Marin~a se acha um M:inistro civil, como civil , 
.~ o >HnísLro ãa Guerra, ambos min€iros. 

Os dous Ministros mineiros precisam, como politfoos, 
, •}mo homens publicos, sa1lir desse Pinhal de Azambuja da 
iwl"doeira. sem o que, amanhã, quando o Sr. Ministro da 
<.;uerra voltar a ser Deputado, não poderá mais chamar de 
;;et·igo~issima. a áoutrina; e o Sr. Raul Soares, quando chegar 
a Pre;;ident~ de ~Unas, ou tiver aspirações ainda maiores 
para seu meríto, que tambem é grande; nã<i poderá dizer ao 
r1aiz que seja um politico liberal. 

Kão :v.osso ·acreditar que o Sr. Ralil Soares ·tenha medo 
.ln. é'Spada do com.mandante Villar, ·porque a espaâa, muito 
:naior, maís vetusta, mais agaloada, do almirante Mattos, não 
lh·~ metteu medo; o:i outros almirantes que, protestaram con-
11'(:1.. ~eus attos: não o intimidaram taro.bem. e isso deter-minou 
C.lf.J.U':lla crise e a sabida de; varios almirantes das suas pOSÍ
c.}r·c. mantendo o 1\linistro o seu acto. 
· ·Ora, a não ser. que S. Ex:. seja um homem de oordúra e 
1 :~·:.i queira magoar um almirante· de nossa Armada, não com
;;;·elwndó <;orno se mantenha silencioso e inerte diante de 
;•·meihante incidente. sobretudo quarido tem ao seu lado o 
almirante Frontín. Não digo isto por lisonja ào irmão aqui 
~ : ;-r>;:.i?nt<': dig:o-0 fundamentado na tradicção de. seu nome. 
lJ<Jam:lo da revolta do Rio· Grande do Sul os marinheiros, d~-
~ rd" di> trocarém tiros com os o!ficiaes entrincheirados deu
:,:·(• dn proprio navio contra o grupo revoltoso que atirava. ~ 
,j,::: ler por fim, dominado a revolta, telegra:ppava ao ~r. Pre
:::idente da Republica, declaran~o que o naVlo, que tmha or- . 
.. .:rns de partir par.a San{:Os, tivera a bord.o uma :~olta-Aa 
~:.la guarniç:ão . .e d.a quaJ ~esulfara a morte d~ oíf1c1al genro 
;~o Ministro -Oliveira Ribeiro, e que, elle com.mandante, do
:nín.ara a insubordiI.~ação, :puzerà a ferros os seus promotores 
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no~ porões do navio e partira. a realizar a sua commissãO na 
cidaclc de Santos. Um official dessa estirpe, dessa coragem 
t: dessa comprehcnsão da honra militar, não póde, não· devp 
saucdonar a i;o~ardia de desordens promovidas por officiaé~ 
em éasas. do bebidas · contra a imprensa, contra o Parlamento 
P. contra os seus cidadãos, sobretudo porque a. nação. brasi
lc,ira felizmente não pó de suppot'tàr mais as tropelias e as 
correrias da caserna. Mas si a nação brasileira pela sua cul
tura cortou cerce a era da caudilhagem militar, mais cerce 
õo que ella, foi cortada a capangagem, pelo sentimento de 
nobreza rnfütar que essa. mesma cultura introduziu nas êlas
ses arm~das I)O seio da jovem officialidade de terra e mar. 
E cRta mais · do que ninguem deve estar mais. dolorosa.mente 
feriçla pela restauraçãó dessas · correrias que si em i893 eram 

. vergonhosas, hoje são apenas a ·prostituiQão das tradições. mi-

.litares brasileiras. · · . . 
. ,: · · .Agóra, Sr. Presidente, ·nós: acredito . que diante das ma
nifestações de nativismo. violentas contra portuguezes, a 
nossa palavra neste momento não põde · nem deve . sel' a . de 
cultivar na màssa esse sentimento. Quando me· .·ergo na tri
buna é· para· chamar a attenção · dos proletarios brasileiros e 
~strangeiros, advertindo..;.lhes . que não lucram com essal:S 

. exacerbações do amor patrio. A patria ama-se -rasoavelrµentc. 
::;erve-se dignamente:- A' patria não se .serve com p.ervos/.com 
apaixonamcntos, com allucinações • . Elles màis do .que nin
guem devem estar convencidos de : que .não lucram nada em 
acompanhar as passeatas nativistas do commandante ·vmar, 
morrendo todos brasileiros e estrangeir'os nas officinas, nos 
campos, nos mares 'e ·ná. terra; de _f 6me e ~de frio, inanes . pela 
miseria, pouco cobertos de vestes. inteiramente ai:rriiquiHados 
pela .necessidade e má recompensa do trabalho· e· pela · perse
guição do poder publico. ·Esses homens se devem unir, ve
nham .de onde vierem, de qualquer canfo da terra na. defe.sa 
commum do seu · grupo, para que esse grupo . não seja· divi
dido por paixões · audaciosamente lan<;adas de · accôrdo com a 
-0bra policial do Governo 'fiara . separar operarios brasileiro::; 
de estrangeiros, . afim de poder domfoar os ·estrangeiros e de
pois os b1'asileiros,. como quem divide dous grande exercitos. 
Mas si essa comedia continuar, si o~ pâpei'S distribuidos offi
cialmente não forem retirados da scena, .devo ·declarar leal
mente ·que o. operariado brasileiro acceita a luta e · aos 
meetinos do commandante Villar corresponderão·-outros tan
tos . dos operarios, protestando contra obra insana de · destrui
(:ão entre operarios nac*on~es e ·estrangeir.os para servir ás 

. rneôidas. policiacs do Governo. . .. . · · 
Essa l;landeira -só a 117Yantam"os inimigos natos 4a· qu.estão 

pl'ol~taria. Mas, ha um ponto de que • preciso fallar · aps bra
sileiros, aos ·patriotas de todas '- as classes, . 'áquelles que ainda. 
te.em no fundo de seus corações um geSto de sympathia pelas · 
idéãs chamadas do com~aiidante Villar. ·. . · 

O Brasil é um paiz · q'Ue, neste momento mais do que ·em 
w.mhum outro, foi dest-~nado pela natureza . na s.ua géogr~phia 
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~ posicão politica para :rec.esso e asylo de. toda.s as ·naçõ~s ba
tidas pela guerra ou experimentadas Dela miseria !Publica. 

Mandamos ao estrangeiro chamar immigi'antes, os cmis
::ar'ios partem para a Italia, partem para a Allemªnha e pa:r
tl"'m para Portugal. De-lá. nos veem massas de trabalhadores. 

Já não nos.-basta.vain .as leis de expulsão de estrangeiros, 
as · represalias contra o esúraogeiro operaria:; · é precis() que 
aqui o estrangeiro fiqm~ 1im.ifado a certas e determinadas 
prófissões e nessas certas e determinadas profissões e tam
l1em, elles certissimos de que to_da a vez que pleitea1'em uma 
iogal ia, ou fizel'em um protesto contra um esbulho~ como o 
actual, terão o commandante Villar e os officiaes do José Bo
m'.facio a testa de ·manifestações para esbordoal-os' 

Essa politica anti-economica, anti-patriotica desses açu
ladores de jacobinismo para sempre morto, precisa e deve. 
para honra do Brasil, acabaT e terminar nas desordens de 
lrnntem. Não- é passivei que permaneça esse ambiente de in
i.ranquifü.dade, de ameaças aos estrangeiros,. que não com
mette1·am ··contra -.nós nenhuma. medida violenta e antipatbica, · 
i;ois que os poveiros unicamente ousaram este gesto: quem 
(.lcixa a sua patria pela patria albeía confiam mais da alheia 
do que da· sua propn.·ia. Entregam-se nessa confiança. aQ tra
balho e a recompensa que o Governo·-lhes dâ, depois de 30 ~n
nos de verdadeiro. esposamento de suas tradicões de -sua vida 
d!' sua. act.ividatle e collahoracã0- ao nosso engrandecimento 
r·conomico, é varrel-os de noss-Os mares, pol-os para. fóra, ex
pulsal ..:o-s como indesejaveis e mandar que voltem á sua _pa
tria ou então- que reneguem a pafria para noderem cont.mar 
a trabalhar como homens hoi:iN.dos. 

Nessa e em outras expansões que venho tendo, não '1'~.50, 
por•t.anto, e~plorar ·dissenções. Viso, Sr. Presidente, defen
(.lf·t· um c"erto ·numero dn crcrn;as, idéas e. aspirações,_e e~tou 
<' rtl'lo de que a Camnra qu~ me ouve, os· honrados Deputados 
nqni presentes. nenhum deHes e nem em toda a Camara, s~ / 
1·ncontrará' nenhum capaz dé ilizer que _ levantar odios ,.:..-,ntra 
:1:-: colonias que aqui se estabeleceram seja pelo interesse do 
Brasil e que vir para n rua ameaçar o::: que combatem seme
lhante ar-ient.ar-ão se.ia honroso parn as tradic,:.ões de nossa 
(•n lturn. , . ~ . ~ 

Ha alguns ::mnos, ha- trinta annos. o Deputa.do Epitaeio 
P~ssõa, -então advogado ardeiit.e dessas liberdades porque: hoje 
pleiteio, dilixa:va a tribüna· mostrando que o Governo. do l\fa-
1-cchal Floriano. equivalia ao caneellamento de cada uma des
.c:as liber.dades e era um Governo que p::!ra ·salvrur a lei in-
\ estia contra a. proprfa leL . 

~ois bem, o seu, pará salvar uma lei que os tribunacs 
exunnn~m si- é ou ·. não \constitucional; revogou ho'ntem à 
Constituição !Jrasileirà, foi além, rev-0gou a liberdade do pen-
~umento e pretend~ coagir a: liberdade d'e tribuna. . .. 

. Emquanta a ordem não se restabe1ecer nos quarteis da 
Marmba ,nacional, emquanto os seus officiaes não forem eha-
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.mados a conselho po;r esses e outros actos degradantes para· o 
paiz e para a .Armada, não me retirarei desta tribuna; certo 
de que assi.m cwnpro um dever. Póde o Sr. Almirante, que 
assim fica promovido para todos os effeitos, o Sr. comman
<lanfo Villair pelos actos de bravura de hontem, fazer o João 
Candido de calçadas, que eú não o amnistia-rei núnca. Está 
enganado, si .pensa encontrar aqui homens de sangue bastante 
deliquecido peia degenerescencia para seis colligados aggre-
direm um só desarmado. · 

Aqui encontra a!guem que responderá em qualq\.1er ter-
reno ás suas agg.ressões. -

Nós não tememos, eu não temo a ninguem, não teme a. 
, desordem <le muitos, nem a prepotencia da massa, nem a do 

Governo_ Não me arre.ceio deJ tyrannos, partam elles como 
verdadeiros urupés da sombra das ruas, ou :partam dos apb
. sentos ·palacianos. Detesto as tyirannías, detesto aquelles que 
01amain em ·grande numero aos meus pés para me intimidar 
nas minhas idéas, e detesto aquelles ·que abusam da forca con
tra essas 'idéas. Odei-o~. :Portanto, dete.sto-os. E nesse odio 
santo, nesse combatei inflexivel á tyrannla assu.mida por alguns 
officiaes. insubordinados: eu os irmano. 'Voltarei á tribuna 
fantas vezes quantas for'em necessalt"ias. e, si os seus meetinas 
continuarem no· terreno em que veem· sendq feitos, o opera
riado brasileiro responderá com uma propaganda pela frater
nidade,. pela pa:z, pela união patri.à sem· distincção · de ;raças. 
(Mu.ito bem.: muito bem. O 01·arl01· · é cumpcimeritado.) 

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, Souza 

Castro, Chermont de Miranda, Prado Tu>p.es, Pires Rebello, 
Marinho de Andrade, Thomaz ·Accioly, Correia de Britto, âle
xandrino da Rocha, Estacio Coimbra. Aristarcho Lopes, Deo-

' àato. Maia, Octav.io Mangabeira, Ca~tro Rebello, Mario Her
mes, João :Mangabeira, Alfredo Ruy, Arlindo Leone, Raul Al
ves, Leão Vclloso, Salles Filho, Lengruber ]'ilho, Azevedo So
clré, João Guimarães, José de Moraes, Verissimo de Mello, 
.José .Alves, Francisco Valladares, Emilio Jardim, José Bon.i
facio, Landulp.ho de Magalhães, Antero Botelho, Josino de 
.-\raujo,_' \Valdoi:niro de :Magalhãe.s, Alaor Prata, Vaz de Mello. 

· .... Honora~o Alvei3, l\follo Franco, ·José Roberto, Prudente de ~o
raes Fllho, Sampaio Vidal. Rodrigues Alves Filho, Sever1ano 
Marques, Luiz Bartholomeu, Celso· Bayma, Gomerctndo Ribas, 
.João Simplicio, Carlos Penafiel e .Joaquim, Osorio .. C 49) .. 

DciiaJ:n. de comparecer os &r3. FeÚx Parheeo, Juvennl 
Lamartm,e; _-'\.nnibal. Toled;o, Ephigenio de . Salles, D<>ry_al 
Porto. Monteiro de Souza, Abel ChN'mont., Pires -Rebello; Jc.~•~r 
Cabral, Hermino Barroso. Thomaz. C'avalcant.i, Ildefonso .A.lb~
no; Albe.rto Maranhão. Cunha Lima, Solon de. Lucena,· Sime.ao 
Leal, Jo!io :mI;y:sio, BaJthazal'. ~·~rejra, A.ntonio Yicente, Edp.ar,-
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do Tavares, Gerva.sio Fioravant.e; Pereira de Lyru. Peàt·o Cul'
rêa, Natalicio Camboim1 Alfyredo de Maya, Mjgn.el Palmeira. 
Mendonça !ft.Ilartim, ~cd!rigues DoMa, Manoel 'N'Obre, Pedro 
Lago, Lauro Villas Bôas, Ubaldincf de As.s~s •• -'\rlindo Fragoso, 
Torq:uarto Moreira, 'Rodrigues I.ima;·l\fanuel Monjardim, Uhal
do Ramalhete, Oe~avio da Rocha . Miranda, Azurém Furtado, 
Aristides Caire, N'Orival de Freitas, .José ·Tolentino, Maeedo 
Soares, Themistocles de Almeida, Ramiro Braga, Raul Fernan
des, Mario de Paula~ José Gonçalves, Herculano. Cesar, August()' 
de Lima, Albertino D.tummond, .:\fatta Machado, Silveira Brum,. 
Antonio Carlos, Senna :Figueiredo, Zorõastro Alvarenga, Fausto 
Ferraz, Jayme G;omes1 Camilfo Pra te!=!, Manoel F'lJ,lgenciO, Carlos· 
Garcia, Alberto Sarmento, BarTos Penteado, C'esar Vergeir(), 
::'tfarco1ino Barreto,: ~oy Chaves, Palmeira Rip:per, . João de 
Faria, Pedro Costa, .Manoel Villaboim~ Arnolpho Azeve.-O.o, Ra
mos Caiado, Ayres da Silva, - Tullo Jayme, Costa Marques, 
Ottoni •Maciel, Luiz Xavier, Abdon Baptista, Pêreirà de Oli
veira, Evaristo Amara~, Augusto Pestana;- Alcides Mays, Na
huco de Gouvêa, Flores da Cunha, Domingos . Mascarenhas e 
Barbosa GonçaJves (84) ~ . 

ORDE..1\1 DO DIA 

O Sr · . P;_esidente - . A lista de presenea aoeusa o compa~ 
recimento de 124 Srs. Deputados. · · -· 

Yae se proceder á votação das ma~rias que se acham 
sobre a mesa. . .:. ... ; .,_ 

Peço aos nobres Deputados que oceupem as suas cadeiras. 
(Pau.sa.) · . 

Vão ser consi<lerados Õbjectos de deliheJ:'acão dous pro
j('c.:t c$. 

São· sucessiv~ente ·1idos ·e considerados objecto de delibe-
ração os se.guintes i · 

·; 
PROJ'ECTOS 

N.º 46! - 1920 
.4 utnri::a o au:ri.lio de 1.~0:000$, para o m.onumento aos heróes· 

lia reti1'a.da da Laguna · · 

O 'Congresso N'aci'onal decreta : 
Art. 1. º .Fica o Goveroio autorizado a auxiliar com 

150 :000$ a erecção«ie úm ·monumento, na Capital ·Federal, ao~. 
t:eróes da retirada da Laguna. concorrendo a8sim par~ _estimu
lar a patr:iotica. · iniciativa nes_se . sentido ~o~da pelos alumnoo, 
-:\a Escola Militar. · · 

Ari~ 2.0 
·· Rev.ogam-:-s·e as disposições em éontrario .. 

Sala 'das· sessões. · · outubro de 1921). - Mario Hermes . .,;_ 
L. Corrêâ de Brito.- Alfretl-0 Ru:v. - (Jt111tka Mackodo. ~A,.-. . 
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thU'J'. Oollares Môrei:ra. ~ 'Luiz Doming11les. ~ K-2'linllõ 'Leoni ~ 
rVi.cente Sab01[a.~.Marinko de Andra.de.-Nmeira Ril>Per ·'
Teizeira _Brandão. - Ce'lso Bayma. - r.Bento de Miranda. _ 
~otiza Castro. --- Francisco VaUada1•es.-Man()el Reis.---Oosta 
R_ego. --.. Turiano Cam:p·ello. -Julio-_ de Mello.-:Amaldo Bas
tos. -Toão ·-Elysio. -. José Maria. -. Oscar Soares. -. Anto
nio A.gui"e~ - Paulo de Fronthn. -. . Octavio Rochfl). --.· Simeão 
IL.eal~ -·. Heitor de Souza. -.. A~ Austrau.ésilo._ - · laqiiim Oso
Tio. -· -Seabra Füho. -- Alaor Prata. ~ F .. BTessane. --- Mau .... 
. ricio de Lacerda .. - Octacüü:J Alburquer..que.-:! Armando Bur
ilamaqu,i~--J oão Cabral .-Rami?"o ·Braga.-Olegario._ -Pinto_;· ·-. 
ROdrigil.es Machado. ,.- Luiz Silveira .. -- Aff onso Barata. -. · 
'J.lf.angab~ira. -,·Sampaio Corréa. --Estacio CQimbra .. ;___;._ G<nii.aqa 
Ma1'anhãa. - Perei1•a Leite4 - Pach"eco Mendes. --JOão Sim-
plicic~--· ··José Ba'l"reto. ' · · 

. .. Eseola Militar - Monumento aos Heróes da Laguna. e de 
Dourados. · · · · 

. ·Os alumnos da. Escola Mrlitar, desejandofirmemenie trans-
âQrmar . em significativa realidade uma nobre aspirá.cão; ali
men~da; ha-muito~ por successiv~s gerações, e; por outr~)ado, 
querendo prestar o _ seu · concurso ·ás festas do Centenar10 da 
11ossa Independencia, pretendem· erigir uni monumêri.to . que 
·encerre os :restos m-0rtaes -Oo valoroso .Antonio João Ribeiro, 
o heróe -de Douraüos1 e :·dos retirantes da Laguria, ·represen
:tados · nas inesqueciveis personalidades do· coronel Camisão, 
tenente-coronel Juvencio, visconde .O.e Taunay, e· do abnegado 
guia _Lopes.: " C· · 

4 

· • '. • • -~ · · · ·_, • •• • : · _ 

·Pa.ràdirigir os trabalhos e effectivar·a generosa idt?a, foi 
eleita um~ . Commis:;ão ·central, cujo Presidente de Ho~a é o 
Sr •. coronel Eduardo Monteiro de -Barros, commandânte· da 
Escola Militar. 

Essa -commissão, no .. desempenho do honrõso encargo· a 
clla conferido; deu· inicio aos seus trabalhos no .. dia 2~ de 
agosto $)-roximo pa-ssado, resolvendo abrir, llQ seio das corpo
rações 11Jilitares, a presente subscripcão, com o intuito de ~ 
gariar: os recursos · necessarios á exeeucão de> monumento~ 

, Ep intimo des·ejo da Eso~lâ .MUitar que, para o preenchi-
mento desta lista, concorram tódos os· que ahi .servem - offi
ciaes, pra~as 0 a&§imílados · - 'de modo que ~ !t[oniim,ento aos 
Heróes da Laf!UM e de Dourados seja um legitimo reflexo da 
.gratidã~ das_ forças ar_madas -do ·paiz._ · · · 

._ · .. !Pede a commissão, ,encarecidamente, que; as quantias :µi
sariaºas -lhe sejam_ r~me~tidas. áté ~5 de o.ezembr.:o :prozjfnq, 
afim de- poder, em Janeiro vmdouro,, abrir concurso entre 
os· artis:tas _nacionaes, para· a apresentação _dôs_.projectos r~s
peetivos, que s·erão submettido"s ao e~an;ie:· e á escolha <I:e umn 
comm_issão. para tal fim· opportunamente· nomeada~ Sem :.saber 
com que.--quantia. póde contar, a .commissão não -poder;tabrir a 

. concurz:enl'.i'a: E, faltando 'pouco tempo para os festejqs_do .ce~_.. 

. i 
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tenario -Nacional, ffoa jústificado,. .plenamentei. ..a_qüelle a~li 
pedido.· 

Escola ~ili:tar, 7 de setembro de :1.920. --. K Commis.são 
.Central: 1° tenente Pedro Sordolino de Azrevedo, presidente. 
- oscar ·Tuy-?fty de· .. Olweircn .F'l'eit(l.s, vice-\Presidente. -
}.la.rio "PorteUa Fagwndes, 1° secretario. - Nilo Santiago,_ 2• 
secreta.rio. - Péricles 'Telles (Ja:rneiTo da lJunJia) 1 º thesou~ 
reiro. - Ubirafára ·Galvão· Paiva, 2º . thes<>ureiro. - Scar
j}iao de Car'!ialho .. -. .Edmundo Macedo Soares ·e Silva. ~ 
A1·thur da Costa e Si'l:va. ,...-- Humberto de Alenca1• CastelW 
Branco. _.. A.daucto Ca.steUo lJrMco Vieira . ...;..... Alcindo Nunes 
Pereira. ',....;... 'Olyntho .de Franco .. : ;_ Alberto Seggiaro.· ~ Er-
11es.t.o_ Bandei.'ra Co.elho. ..· 

· N •. 462 ......:, 192-0 

. .. 

Di.spenso. de exigencia· {la ... disp·osição -reguJ.amenta1•, para pro
moções .. e-.nomeaçães, .os· a~ia'l·es techni,eos e ajudantes 
de 'l'&sidenf~s da Estrada ~F.erro Central do Br<Ui1. 

fi 

O Congr-esso Nacional resol-v:e: 

F!cam ·isentos das 'exigericias do art. 102, do actual re
gulamento da Estrada de ·Fero-Central do Brasil, para as pro
moções e ·nomea.Qões dos ca.rgos':;de que trafa,,o mesmo· artigo, 
os auxiliare·s teehnieos ..... a.lud_i'.ititef de resii:ientes da. dita es- ' 
trada, que já exerciam · os technicos na mesma, anterior
mente aos regulamentos: ~ :f.9H ·e t919; e qu~ tenham mais 
de •10 annos_de serviço- de-natureza tecbniea na ref.erida. es...., 
trada.! . , · 

Satla ·das ·sessões, :1 de ·outubro de . :i920 • ._ Antonio 
Agui1're •· -. Heitor de Souza:. -. Lu~ Domi1l(Jues. -..:., José d,? · 
Moraes. --. Verissimo de ·Mello.- ~Buarque de Na:o:reth:: 

Votacã<> ·do requerimento n: 56, .de 1920, do :Sr. :Mauri
cio de Lacerda, tp.edmdô informações s~bre a Missão ·l\lilitar 
Frnnceza., .. ·· ,_ ,,. 

REQUEP.lMEN'l'ú . 

.. N •. 56' 
.. 

- Requeiro que,-· .pelo intermeàio dâ Mesa>; o Governo in-
fol'me: · · . ' · · 

~ ' ,~ 

Tem ::o Governe)· 'Proporcionado á l\Íissãó · ~ilitar F-ranceza,,: · 
cont!'acta<la pará .o ~rei-to; todos os reéU:rsoi.; necessarios, 
c:t1g1dos· pefo _trabalho dessa . Missão?" .. · .· . . . · .' 

.Si. esses-recursos de ·niate;rial não tenCio sido fornecidos 
e~ f.IU!lntid.a<le· sufficien~· •e no· ·.qiomento · op'P(>rtuno, quaes 
o~ motivos?· '.", · · 
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.. 
. . Si ha. motivos que determinaram . ou determinam a falta 
de recu~sos ou de material, que providencias foram toma<lás 
para evlt<J)-os. e porque não produziram ellas os seus effeitos? 

Tem ,havido outras causas · P·erturbadoras da accão -Oa 
Missão, além da questão de· rec.ursos? · 

Em caso . affirmativo. quaes as- providencias tómadas 
para removel-as? · -

J u stif'icaçãrJ / 

Em derredor de actos e factos a· impirensa d€sta Capital 
tem nestes ultimos mezes emittido conc.eitos e ·feito com
mentarios <:le · toda ordem a proposito d:a. remodelacão '1lor 
que passa o Exereito sob a orientação da missão militar 
f:ranceza. Com pontos de vista os mais contradictOrios. uns 
encaram como . muito favoraveiJS os r_esultados attingido·s até 
agora, outros julgam inefficazes ·até o presente, como para 
o ·futuro, os grandes sacrificios que a N'acão fez e continú~ 
a faze.r ne?se sentido~ -Nesta ultima corrente d~ idéas, alg'u.ns · 
pensam que a causa é o pe_g.,neno valor da missão em relação 
ao estado da nossa preparacao ·'militar, out;os• julgam que essa 
inefficacia provém dos .obices opipostos á consecução dQ ren
dimento maximo do trabalho da missão, nos limite$ de tempo 
e de _e5paço .. · · · · · , 

A guerra quer que se in.~eresse . pelas · questões de rele
vancia da vida nacional, causa ·sobresalto essa multiplicidade 
de opiniões, sinceras e veridiõas ~o · __ ·não. as quaes :podem,. no 
emtanto, estar prevendo os firuc . ais desastro~o·s para o. 
paiz. . , . _.. · :_ 

A Camara sabe. pois foi aqui que teve a ma:rima re
percussão, a campanha que em !Pil'Ól da defesa nacional trouxe 
como consequencia o contra-cto da missão militar ~s~raingeira 

.. para o Exercito; igualmente sabe esta Casa a altitude que 
nessa época assumiu,... guiada ;pelos mais elevados interesses 
da defesa lllacional. · Não é. preciso, portanto, rememorar uma 
e. outra; basta relembrar que da dissecacão féita no -appare-
1hamento de defesa militar terrestre, resul\ou evidente sua 
fraqueza e incapacidade; foi necessario rasgar fundo a· ie_,.. 
rida, historiar factos e -demonstrar numericament€ a insuf
ficiencia de tudo,· para chegarmos · á soluÇ-ão racional e logica 
<l.eante da qual tiveram de ced~r todos os argumentos con-
trarios. .:-· . . . 

E' em. consequencia dessa mesma attitude _mantida na.
quella: época, que rile chegà:r;n as solicitações . de toda !'.lS::Pe~je, 
par·a intervir em assumpto'·' de tão grande monta:~ Junto ;a 

. essas solicitações não teem faltado as citações d.e _fact<?s e 
-· .µgai:'ismos que, digo com sin.cerid~de, me teem f.~1to. ~ac1~ar 

entre -·a· sua veracidade---e a· gravidade.' de· sua s1gn.1frna0ao 
J-arecia"':'me- e deve· parecer a todos que, .. acceita• -pelo Governo 
a idéa do contracto da· missão ·militar franceza ·para o .Ex~r
citoJ ~esse IDO?J.ento em -deante deviam ter desappareCid.0 , 
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todas as e~ntroversias, cessado as duvidas· e vacillações per~ 
:rn te o ulllco e elevado 1nteresse da defesa nacional. · Este 
:-;ó exigia c9nseguissemos do:governo francez uma missão dig.na 
,~ capaz de r esolver -0 nosso pr®lema militar terrestre e nos 
csforçassemos em obter <:'f:ella o maximo resultaão no mais · 
curto .~razo, com o minimo de dí$penàio. Não acreditava 
que de outro modo houvesse procedido as partes intere8sadas: 
a qrganização da missão e o valor do .seu ·trabalho incidem 
djrectamente · sob:i:_e o nome da grande nação· franceza assiril 
<'.orno a nossa attíb:Jde, ·CQnduc ia e orientação riesse as'sumpto 
implicam a honra e respeitabilidade do nosso . paiz,. sem entrar 
em consideração com a solução, essen.Cial e capital, .para nós: 
dD problema que.sé a razão <le ser de tudo isso . Muito menos 
acreditam qu~, o faCto consumrriado·, pudesse haver coração de 
brasileiro onde outra aspiração e- outro.s interesses .se f i - · 
zcssem ·sentir.. ' 

Relutei, p9rtanto, em dar credito· aos boatos e ás · infor
mações tend~neiosas, e eSse relutancia , ainda mais se accen
tuava pela delicadeza que ba na apreciação de questões -dessa 
.natureza. · · · 

AliÍs, · deixar arraigar-se na 01pinião publica essa atmoS-: · 
phera de ·descredito.- de duvida e de .desanimo em torno <le · 
um problema eapital- para os destfüos do paiz, ·arrastando no 
desprestigio dos governos responsaveis os maís vitaes ínte-· 
resses :patrios, não se coadu;naram nem com o meu t empera
mento e ainda menos com. a responsabilidade que me advinha· 
<los ante~edentes por mim firmados nesta . Camara. Esperei, 
portanto, que do proprio desenvolvimento da· resotução desse 
magno assumpto, ficasse !patente ·a falta de .funda mento de 
aceusações quaesqu.er nesse sentido. provando -'- missão e 
Governo bràsileiro - por actos e :factos, a sirrneri<ladr~ das 
conviccões no obj ectivo a coIIirnar, a -dedicar a causá .-de sua· 
realização. · (*) Entretanto, p ersistiram e persist~m a.s apre:
<'.iac;U'es da imp"rensa. Havia ou ha verdade nes;;ai:; or;iniões 
contradictorias ·emittidas quotidianamente? De que lado est~ ? 

Das ·informações qne me \f.eem sido .transmittidas. ha. 
faclos excessivamente graves que me pejaria em tr azer no 
conhecimento desta Casa, fal é a falta de criterfo 'ae patrio
ti~mo. ou exploraÇão que elles encerram . Decidi<lo a for:mar 
1.1mn opin íão sobre o . assumpto. tenho, pqr . ~odos 0s motwos, 
a1'.ompanhado o desenrolar \dos factos, le.O:do. estudando 0 . 
r.ompararido ·.as inf ormacões que me veem, quer pela .impren
:-::a, quer particularmente; e;. conforme j á, o d,isse. nâci me de
moveria a . sahir do . silenCio · apézar· das .. :-consiclerMõ~s . ante- , 
r·iores, s i mri ac.to offfoiàl, . confirmando · elementos. ·em meu , 
poder, não :viesse me -impellir ·à. desvendar .um pouco .uma das 
faces desta questão. · : . . · . ·· · · 

Ao ·IG'over no brasileiro, ao :P.ovo brasileiro. espec1almen~e 
ao Exe:rcito, competia evitar· todos og· obstaculos· que s~ op
puzessem: á acr.ão dâ. missão, · á ·sua orienta~ão e ao sea tra:.-·· 
l.ralho; · fqrnecendo-lhe os · rec~sos materiae~ em·· quantidade_· 
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suf:ficienté -e li6 momento preciso. removelid6 as . 'divergen~ 
c!as ·q:uaesquer, · dando-lhe. plena lfüer4ade de- aeção nô que 
se relacionasse ás reformas a introduzir para a _efficiencia. 
do orgão · de- defesa nacional terresti·e. Tanto mais rapida
mente f assem tomadas às providencias -nesse .sentido, com a 
decisão de quem quer e ·reconhece, como reconhecida já. es
tava; a necessidade de or-.,ganizar eff ectivamente a:· defesa do 
paiz~· .tanto. mais immediatos seriam o_s resultados colhidos: 
resultados que honrariam a nação, resultados que a. fortale
ceriam. Essa era e deve ser ·a nossa attitude. diante .desse 
.problema;. só assim consegniriamos ebter rapidamente o fim 
desejado. Para assim procedei." .é neeessario acceitar seu 
eommentarfo as indicações da. . missão, - obedecer sem · discre
pancia ás suas instrucções, aprender ~ seguir. sem dubiedàcle 
os seus ·ensinamentos. Agir . de· outro modo é discutir o seu 
;\'alor, · é negar sua necessidade, é reconhecer a impossibili
dade material de ·abordarmos a ·resol~o do · assumpto;- São 
·.tardios, porénl. o pe~men.to e ~onsequente acvão nesse 
ru.mo, porque ._deveriam ter sido encarad9s no momento em 
·<iue o contractO e organização da missã<> foram postos. Si 
_agora verificamos que estas -,pão .foram convenientemente ~e
-paradas no momento opportuno em rel&ção á extensão .das 
nossas necessidades, o uajco caminho a · seguir é compr.ovar 
essa·· situação e rescindir o contracto, dispensando sua colln-
.boraQão. _ -· . · · . 

· Incomp·rehensivel, porém
1

, se ..torna qualquer outro }lro
ceder:. recenhecer a incapacidade da missão e mantel-a, õu 
julgai-a apta e perturbar sua aee.ão. · 

· · Fóram as ~ons_iderações da nota do Sr. Calogeras que me 
. íizeram -vir á tribuna. hontem. Apeza1• da situaçá-0 de angus

tia que ·os conceitos e commentarios da imprensa. traziam ·ao 
meu espirito; _a:pezar das srilieitações partjculares. diffetent.cs 
nas attitudes e nos objectívos, -que me incitaram a esclar.e
cer esses pantost não teria occupado a attenção dos Srs. 
Dcput.a<los si o commu~icado do Ministerio da Gu~rra não me 
impcllisse a tomar esta attitude, em virtude da confirmação 
que elle traz a informações - nlais·detalhadas que tenho em 
meu poder e cujo exame se quer evitar a valentona. Meu de
sejo ·noje, como bontem, é o de ce>llaborar sineeramente para 
a soluçio de um problema funda.mental para ó' Brasil, o dn. 
sua defesa efficiente. ·porém, 1 colaborar franca e decisiva
mente, indicando os màles e apontando as solur...Qes que me 
·parecer rasoaveis. Nada mais '.faço, portanto, do que estabe-
leeer ·a continuidade· da acção _que como brasileiro .devin 
c:tercer e pela qu_aI, como represéntaute da soberània nació
nal,, devo zctar. Taes s~~r Q§. _ íundament.os dos re~erimento3 

· <ie informaco.es que il'e1 com o presente formulando. -Man-
1•ici0 de Lacerda. · · · - · 

· Appro"\Tàdo -0 requerjroento. n~ - 56~· _ __ . . . 
. Vo~«;tão do reqlierimento n ·. 57, de 1920, do · sr~- Mauricio 

-O~ . Lacerda, pedindo. informações sobre, o elogfo ·,feito- e con-
~ecor~ão- dada ao_ co.minandante Villar, · 
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Rcqueíro que,'. pelo inf.ermedio <la Mesa. o Governo 1n
l'orm~ .. com urgencia; quaes os termos do elogio e a. conde .. -
eoração que va.c -dar. ou mandar fazer ao s~. commandante 
Villar, pelos ataques aos jornalistas e vaias. á. Camara dos 
Deputados, hontem realizados com pompa ~as ruas da cidade 
(; :l fronte dessa Casa do Congresso. _ __ 

Rejeitado. 

O Sr. Presid49nte Estão findas as votações. Passa-se 
c.i;; materiãs em discussão~ --

Continuai_:ão da 3• discussão do projecto n. 36{, de 1920~ 
<.rntorizando u emissão: de papel-moeda nas bases que esta ... 
brle.ee. 

o Sr. Pregidente _, Acharu-$e sobre a mesa diversas 
1'.1m~n~as que vão ser -lidas. ·· 

São · successivamente- 1idas; apoiadas ~ cn:Viadas \i poro .. 
lllissão de Finanças as seguintes . · ' ·-·· 

E-~1END-\S AO .J:>RoJECTO N. 36f; DE 1920 r(*} ,; 

• J 
(3ª diSL'USSãO} 

O Sr.· Sam})aio Vidal - SL'. Presidente~ entro para este 
debate · coon certo co-nstrangimento. Com a maxima fran
queza, .receio fatigai." hn.itil,m.-ente- a attcnção da Gamara. Não. 
apoiados.) · · 

Este projecto tem .. des.pert-ado atyteciacões tão dive~gcn.-
1 e~ que 6 difficil díscriiminar bem 'OS meios --com que vae 
amparar ã producção oocional. -

Entretanto, como -todos oo .que -co-nheeem neste moment.o 
o:-; negocioo d-0 oeafé, veSo elara, ·elarissiina à; .soluç_ã-o do pro~ 
blema. Más de que -vale, .Sr. ~ Priesi<iente, >Ver claramen.tc ~s 

. .. . ' - . ! ~ .. --------- . 
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meios de salvar a que·in está em risco de afogar, si não te
mos o poder·de usar desses ·meios para a salvação ? Entrcta11~, 

·ti), comp bom servirtor, que sou; {los productorcs, achei liuc 
era ·de meu dever continua·r a - clamar . . Ha mais de um mez, 
tive, -0ccasião de tr.azer para ·esta Casa alguns esclarecimen .:.. 
tos a respeito da situação dos mercados de café. Essa situa -
cão, depois di.seo, .aggravou-se conside~avelme:q.te. Nos fins 
.d-0 mez de _a.g06t'O, -quando tiv:e .Qpportunidade- -O.e t faze<r esses 
~lementos á Camaxa, o café ainda se vendia a 14 centavos por 
-libra; hoje,. está na praça de Santos a 'fO centavos. . Ha dias 

. ainda-. se vendia a 11$ e 12$ -por d:ez kilos . · Hoje se venda a 
:9$ -e 1 {1$000 . . ' ' 

Deante da situal}ão, que é grave; ainda ha quem .d uvide 
da necessidade da defiesa. desse merc:ado. _, E' um desconheci
mento dos negocios de café. Os .que arriscam essa opinião 
:vaga, argumentam com a boa situação commercial .d() café, 
achandó que não .se justifica uma emissão para defesa <le um 
;producto que está em tão boa situação estat istioo . A e5-se 
proposito ha .apr·eeiações que devem ser, · de uma vez para 
· senmre, varridas da discussão. Os honrados ~oHegas terão 
talvez ouvido .essa affirmativ·a, que não -sei si ·chamarei fri-

_· Y-O'la. ou irritant-e: <tOafé a 7$ -0u 8$ ainda é bom negocio.~ 
· 4:Café por 12$, 14$ ·a arroba -é e:x:cellente ;negocio.»-. · 

.. Senhores, essa apreciação, em .Primeiro logai·: revella 
- completo desconhe~imentO da situação do ccµ·é, porque · uma 

arroba .. de café boje, . posta; em Santos, custa de 10$ a 12$; 
em segundo logar, envolve uni despreso revoltante pelos in
teresses do-s productores 'e, finalmente, é um .estra!!ho esque -
cimento do papél ;preponderante do oafé na exportação na -
oiona:l, -como principal fonte de ouro no intercambio· brasi-
1-eivo. .. . ·· · . 

Sr. Presidente. Por uma série de circumstancias, o café 
.occupa hoje urri. Jogar privilegiado· no commercio mundial. 
Mas infelizmente os brasileiros nã·o leem podido tirar o justo 
partido dessa 6ituação. Podend-0 vender tal mercadoria. por 
80$ e 100$ a ·sacca, ·vendem-p.a por 60$; quer dizer, perdem 
40$ em isacca de. café, ou · 280. 000 :000, ou uma 1safra de sete 
-milhõ'es de saccos. .- · 

Estaremos deant-é de uma -situação na.tural, isto é, den
tro dos limites de mercados consumidores que não permittem 
maio~~ prccos· ? Absolutamente nã.o_ ! ·E' -f.acil comprehcn
der que'·a capacidade -assimiladora do eonsumo é o- limite na
tuml dos preços . Si n6s proourassemos elevar ·o café, com o 
consumo retTahido, forçar.íamos uma -situação commercial, e 
isso· não seri.à defensavel. -

.. . _O oa.so, l>()rém, : ·é absolutam-ente ·d iv.erso: · -O ·· arino -.de i920 
··registra o record -do augmelito do consumo nos ·Esta.çlos Uni
àos; devid·o em grande parte -ás medidas contra o álcool . O 
accrescfüno- do consumo :do ·café na(LUelle .paiz . deve: attingir 
a 800.000, talvez a um milhão de saccas, este a~no .. ~ 
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Pois bem, ha cerca de i~ mezes vendiâ:-se o café crú a 
;;n centavos - . e os torràdorN; reven<liam a. 50 centavos, ga
nhando muito dín-he:iro. 11.oje eompra-§e o c-afé crú em Santos 
~L 10 centavu~ é c·ontinua-~e a ren•ud~r· a 5-ü centavos. São 
portanto fabuloSO!i OS 1UC1'05 que . o::; mercailO!i comprao.ores 
•.:.::Uio arrebatan<lo aos brasileir·os. 

S. ~ Paulo . vendeu, de um . ~nn-0 pa.ra cá o café a 
SOS e a i00$· a sacca, e dentro deS5e r~gímen .foi que ~ con
~umo se dilatou, na· proporçã0 que a0abo. de indJcai·. 

· A sítuaçã'o do café, por consequencia, é. verdadeiramente 
privilegiada. E assim, senà0 inconsl(;stavelmente legítimos os 
lucr os que devem auferir os· productores e deve auferir o 
Brasil. valorizando a sua exportru;ão;· porque não cuidar' da 
defesa <lo m~reado . Para o $lroductor· 11acional, para a Na~ão 
.Brasilejra, será incMii'ei.rente vender 7. ooO:-ooo ele saceas, ·este 
anno a 60.S,· apurando~(, total de 420.000:0'00~ ou vender a 80$ 
e lü'OS, a sacca, apurando. 60\). 000: 000$ ou 7 00. 000: 000$000 ? 

Parece pueril semelhante pergunta. 
Sém . duvida, P. excellente a situação cominêfoial de oaié 

-- baseada nos dados sobre a · produccão e 0 . consuino. E hoje 
essa situação tem deànte de si mais um elemento poderoso: 
a safra imiignificante de 1921 pelas condicões.· precarias do 
Jlorescimento. Por todo 0 Esta<lo d.e S. Paulo reinaram ven
tos gelados que . perturbar.am o desenvolvimento normal da. 
floração. Quer dizer , . está condem11aàa, csf;4 muito· reduzida 
a safra de 1921, ooegando os competentes ao ponto de ava~ · 
1íal-a em menos de sete milhões de saccos. · · 

· Dirão, pois, aquelles poucos que querem ·combater a ne-
1·1.·ssidade' da m~dida: «Si .é essa ·a s ituação commer eía.l do 
;:~nero, porque propõr meios de def ésa, porque emittir para 
1_k•fender 0 mcrc.arlo de café?> · 

Essa duvida apenas rev;ela o desc.onhecime nlo da ·situa-
1·i'w actual dos mercados de ca:1'é. Vejamos: · • 
· Ante$ da guerra, talvez não hom~ess~ n 0 comme.rcio mun
dial mercado tão bem organizado, tão bem aru>arelhado como. 
o do cafl!. Mercádoria. que se presta a longo armazenamento 
'. :ió os cafés da. Valorização estiver .. am armazenados iO annos). 
mercadoria de consumo seguro - cujo valor sempre teve um 
g-1·a.nde prestigi0 nos negocio-s bancarios - serviu ella. sem-· 

· p1·e de base ás mais solidas organizações eommet~ciae:s . 
Os m~rcados .ele oo.fü díspunhaim de grande capacidade 

:·•1.ntando para i~so coro uma pér feila .apparelhagem :Para & 
disponivél e :par.a..._() termo;. A appa-relhia-gem 11ar.a o rtispo- · 
nivol consistia na grande facilidade de -credito que os bancos 
r·1·0'[)-0rcionavam ao alt.o oommercio crue por P,Ssa fócrna podia 
manter .~tocks avultados, para cti~tribuiç.ã'o · lenta e gr.adual ao 
1·nnsumo: ....- · . 

Os Estados Unidos ~tinham norrria1m,ent0, antes da gu~i::.: 
::-a, 4 . 00-0.000 de siccas de oa.!é ·em· stock; ·a Allemanha ti-
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nha 2. ooo. ooa; ·a França, oulr-0 tanto; '.Antuerpia Linha de 
50G'·. 000 a. L 000. 000 de saccas, e oütros pequenos mercados 
tinham mais ou menos de :1. 0-00. ooo a.. 2. 00-0. 000. Quer dizer 
mie t_odos esses mercados to~os · poàiam mantel.' .stocl' muito 
.ivultado.. · · . · . -

E' :fac.iJ -'imaginar que seria formidavel a assist..encia fi
nanceira.· necessaria IJara a:' manutenção <lesses .grandes.. stocl•~ 
- 400, . 50o0 mil contos <la nossa mo-ed-a: · 

1Isso, quanto ao disponível. Mas; 'para a manutenção des
ses~ .grau<les'· stocks er_a essencial que o alto· coramercio pu
desse a$segurar ·uma média de ;preços e isso -era conseguido 
J.lOr meio das cp-eraoões· a termo, isto é, conservando e vcu
<lend'o; opportunamente de mo-0.o ,que o stocl>. de cada_ um fi
casse com uma média garantidora dos ·negocios.- . Para esse 
fim contava o alto commercio com .as opera<;-Oes de bolsa e 

· caixâs -de liquidacã(), oride se faziam os- negocios com ã mij.iOr 
latitude. · · . · · - · 

Essá· era a; situãção .anLes da guerra. 
Em .. -0u'trtts palavras: Com esse ap.parelbamento; a ·i::apacI

"dade: de absorpcão, a ca.pacidadB assimiladora 'dos mercados de. 
café era. formida:vel. A guerra, que foi um verdadeiro t~rre
moto ec()nomieo ·B ·financeiro, transformou fundamentalmente 
essas coisa-s, q-uer __ pelo lado do disponível, ·quer pelo d.o termo. 

· Os creditos bancarios .foram consideravelmente restringi
.. <los, lorn.an~o impossivel a _manutenÇão dos grandes stocks -e 
essa restricção -de creditoo infe1izment"6 cada dia-. se tem- ac-

. cerituado mais.- · · - · _ 
-'Qµ.3nto ás operações a termo -· basta. lembrar que as 

bolsas se ·fecharam· durante a guerra e só ha pouco recome
ça!'lam suas operaçõies ainda muito limitadas. Deante desses 
factos que são reaes -- é claro qu'e a. capacidade assimiladora. 
dos mercados diminuiu consideravelmente. O -alto eommnrcio 
uão póde actrialmente manter os· gl'andes ·stocks como ant~ 
riormente.· · · ,. · 

Esta simples exposição escla:r.ece a nossa situação de P.ro
ductores e indica a necessidade uma p.rcwidencia defensiva 
para regularização de offerta de nosso producto . 

. -Quer dizer, em .outras palavras, que se impõe .a retirada 
momentanea de uma P.arte <la· safra para' regularização da 
offerta.· · ' 

O Estado de S •. Paulo tem procurado; tanto quanf.o pos
siv.elí regu.tarizar ·as remessas. As -est~ada$ <le ferro, e os pro
'Prios lavradores o teem i'eito. Mas isso ·não hasta porque ainda 
.assim· são; considera'Veis ~s estradas. A compra de· um a dous 
milhões de sa-ccos pelo Goverp.e> seria -a _providencia. aeer.tada 
nr, -moinent-o e sem o menor risco. . · · _ .. 

o Governo compraria um ·a dous milhões d·e :saccos a 80$ 
~ara- .revender a 100$; sem forcar a situacão dos comprado
res, que estão ap.urandó lueros 'f~ulosos, princip_alµ::i.~µ~e .~oro 
o! fay_ores _prpJlOt(}i9na-uos p_elo :preço de-dolla:r ~1 ~--_ :· · · ""' • , 

- I 
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. Com essa providencia de defesa os compradores apena::; 
:r..os cediam· a tet<:a ou quarta parte. dos lucros que estão au-
Jt>r]ndo. · 

· Elementos profumlament.e suggestivos estão a indicar es!:ia 
11rovidencia de defesa. Verifica-se neste momento um facto 
cudoso. Como é natural, ás providencias para valorização <le 
·~cus productos, são sempre mal recebidas nos mercados com
pradores- . . Pois bem. neste momento temos a nosso favor nos 
Estados Unidos-. uma· boa corrente de aita. São aquelle8 que ha 
JKHlCO tempo nos compraram · muito .confiantemente caf e a 
128, 13$ ·e Ví$ ·por· dez kilos - e que hoje estão sur:presos de 
~rer o Brasil: abandonar· o mercado em uma situação :como 
P:;;ta. Toda esta gente é e seria. Stllidaria para á ·elev.a~ão justa 
dns preços, como é_· natural. ·· · 

Deante da segurança, do exíto .quasi mathemal.íco o.e uma 
medida <le- .defesa. do noss :Producto. como póde o Governo do 
.Urasil abgnd'oná.r ·interesses tão '. avultados rpara o valor. da 
nossa ex.port.açao1 assistindo 1mpássivel á _p~r~à de milhões es
terlinos @.e s-er1am saldos da. nação, has~ da nos_sa situação 
<·ambial? Não se comp:cehende! Todo_s oS.. Governos do mundo 
csLão descendo a regulamentações. meticulosas · para augmen
iar a exportação ·e principalmente para valorizar os produ
dos exporta.veis. A AJ.lemanha está descendo a il:lin.ucias 
vara valorizar os productos germanicos, aci ponto de . estabe
lecer prei,;os' para o nacional e prec;os para o .éstran.geiro; ao 
ponlo de regular o preco .de expotaç.ão. Todos os.· paizes es
tão cuidando, de uma maneira verdadeiramente febricitante 
do incremento de. suas riquezas. E nós cruzamos. o.s braços 
diante da perda _j)rovavel de 15 ou 20 milhões de libras'? r 
TC'rnos nas mãos' os meíos seguros de. e~ítar essa perda e não 
agimos? · -' · 

O SR. ESTAGIO .co1MBRA -· Mais tlo :que isto~ . restringimos 
:i sabida do excesso :de nossa producção. . . . .. . . 

O S:a. SA...'1:PAIO Vm4L -· Perfeitamente, . ~ontribuindo as
sim para diminuir o valol' da no-va exportação~ 

O ·.sn: EsTAClO C01M'Bn..\·-. - Está ahi uma liberdade d0- fa
To1., t:om a qual uão nos podemos confol"mar, pleiteamol-a 
como um direito . e n:ã.o como um obsequio. · · · 

-.. . • - I 

O SR. SA~IPAJO V1m.L _. 1\~da hontem -ponderava o meu. 
Presado amigo e ·_-mustre._parlamentar Dr. .Antonio Carlos -
.i:í 1~ um · truiSmo repetir qu~ o café repi•Esenta a base- fu.ni.fa..: 
nwntal da económfa birasileira. . 

Infelizmente, .Porém. digo eu, o.s brasileiros não teem 
salii elo tirar desse .pro4ucto priyilegiado todo o par:ido que· 
pncleriam· ti~ar. Os est:range~ros, muito _ · justamente, muito 
nn.t.ul'almente; teem auferido as enormes vantagens desse noss0 
Producto. ;Já me referi a essas graI1.des ·o:rganizacões com-

. m~reiaes baseadas· no café, nas quaes o alto. ~ommercio eu-

.l. r-opeu e .. ~. _ eric~o gáhn. ª. r.am ·sempre . río. s de .-d_inheiro. ·. ., ·· 
Temos, --porem; neste momento, diante dos oloos um fa-

1 c_f.o ~ssa~ impres~ionante e -s.obretudo ]!rofundamente ~gges..:.. 
t C.-•Vol. IX . · 1~. , 
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tivo. O Brasil. com todas as suas difficuldades financeiras 
está emprestando dinheiro á Italia para esta comprar o nosso 
café e revendel-o, atif erindo lucros bem apreciavt!is. A li
<.~ão é· de primeira ordem. 

Não vae "nisto a menor increpa<:.ão a.os · con~enios que 
julgo muito uteís - nen1 aos estadistas italianos' que apena~ 
l'evelam a sua· clariYidencia.. Tenho pela It.alia a maior -sym
pathia. Como brasileiro · e como :paulista, só pos...~ ver a 
maior vantagem no e.st.r-eitamento. ~ada vez maior de nossàs 
relações, taes são os multiplos interesses recíprocos que nos 
unem. 

· !Mas. a - lição é boa. Xão quet'emos tirar de nossa mer.ca
:Ooria privilegiada o g:rande partido que podia:mos tL~ para 
valorizar a nossa. e:q>orta<:.ão. -Emprestamos.. porém. ã Italla, 
dinheiro para que ella. aufira esses lucros _excellentes. 

. -
O SR. EsTAC!o . Co~!BRA. - Paiz de philantropos: 
O· SR. ·S.:\..."l\fP • .\JO~IDAL - Este facto. Sr. Presidente. é para 

mim profundamente'\. impressionant.e! · . · · 
Receio muito eatal."' fatigando a attenl,;ão da Camara- •• 

. !._Não apoiados yerae.s. } / " · · · 

,. o SR- MORBUL-\. D.-\.' .R1.1aa~ - E....~os ouvindo a V. &. 
oom muito ae,"'I'ado·: . w 

O SR. S.-L'fl>.uo Vm_u .. - · ~--radecido a. V. E:t: .• - mas são 
coisas repi$3.d3s. • . · . ·-

O Sa.. ':uoRE.IR.\. DA RQCH..-\. - E sempre int~-.::ân.tes. ~ 
O S.R. Sá....~P.\ll' "Ç'm.u,-••• Sint.t.~ v dever" ~ dixel-as.,. po.:-

QUt' .m~ id-t>-ntiffov C(l~ e-.$..~::.: qu~õ~s da p...T"Otlu~ nacional. 
Não tmtrm'('i na di~u$...~O do projectC\ propriamente ~- O 
pi·oje"'ttl ~·vt'l~ tum1 p-re<X'CU~\.-ãt> por dPmai' ::s.,.o;siiematiez. 
pelas idt'i\$ m~tallist~. mas em i."'el"dade t?-- em ultima ana
l'ys~~ , h'<.l~\ ,\ ~tm e~trn<.•turn. longe de ~ apoiar ~ metaL 
upe>ia-St" apt'!~a$ t.'1l'l 'l.lma d€X·e illusão. 
~ J'1"l,tkamt>nte-. u que- $ê' reduz: ~~ p:t'alet..--U~(\ de ~-
til.- ~ónwnt~, ~'br~ '-"tln">~ P-ar3 l~ · metallk-t.:a.s rie"'l'~,. in
tl."ans~--entt's.. -~uper humano~ - ~;. se aàmitta uma no~ - ~ 
~Qu~fü' qu;:.' ,,_~ :r:'i~')I'\.~~~nte C'Qll'\~~·el e-m ~- E...~ eofa 
omittida e-m , -i1·tu.de do projedQ, é "-om~h.-el em ouro~~-

, ticam~nt~, ç~ imagillari:!. rel3~t~ de un:: pa_i-a. ~ um pa_~ 
'-'..l~O dá. ~!g.\Ull3. '°~"a. ~°"pe'i:att\,'3 d~ ~! 0 ~"t·J . 
-ape-nª~ l."i'IX°'t:&l €ID uma . ~ ill.U..~- -

o ~~- \h.,,~~IB..\ l),\. "Scic&.\ - ~0- n.-:itas. à.>~-l:IT.tch:s-~ 

o ~~- ~-'-~?-\.t1) ·ymA.r.. - _ - -~~ met.ar~ ~ ~ f.:ln
t~a ~ri...~~s. Qllt'- p....~dSl ~::at.&-_ A. S'lbedeti"oi ck.~ ~ ·i~ 
Q.iYill~\'.iQ l~.o.te-naria '1i N:!l...~~'l.U t'tl~ i~ ~:;: 
qU{' ~~it\ t\. ll:!~:lvim.e-ntar- ~ . & ~~~ ~ s;m,.:;:: ~
Q ~~1~~ ~~ ~ ~ l3'anoo ~ - ei.·~ é 
d~ \ml. t~~l d~ Q.U..,"°\.,"\ ~ ~'t~ :;,~~~ -à~- e:f:wito.s ~cia:E qt:i? 
:_\~~ln t~~ ~l!l:Q: \.'till.i.~. 
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O SR. C.-\RLOS DE C.n·r.P.GS - Proporção muít-0 legitima.. 

O Sr.. MOREIRA DA RocH.-\ - Esse é o i:erdadeiro lastro. 
O SR. SA~1PA10 Vm.u, - Mas, Sr. Presidente. retomo o 

1 it• de minhas jdéa~- Desde a apresentação desse projecto -
\ t•nho Qbservando nas conf abula.ções entre os Deputados e nas 
manifestações do plenario -·· que todos ou quasi todos estão 
~H;côrdes neste ponto: a necessidadr; d.a defesa de café. E' 
11ma manifestação rruc .. honra a elevada o~i~ntação do Con
:..'1'eS!::O Nacional. 
~ E' úma prova tlc super-io.rídade· que dão. os representan- . 
f e5 de todos os Estados, alguns dos quaes, tendo, aliás, idéas _ 
accentuadas contra emissões, no caso vertente justificam se
melbante. medida, pelo resurtado seguro_ para os interesses 
nacionae!. 

O Sn. l\lcREIRA _D;\ Roca1. -- Como .já Lem dado. 
o Sr{. SA~u>AIO VÍDAT~ _. Tive. o prazer de ver hontem que 

'· illustre parlamentar,. Sr. Antonio· Carlos,- apanhou bem essa 
:mpressão .geral, limitando o seu substitutivo a uma medida 
fi·anca e :rrompta na defesa do café. Apenas peço licença l)ara 
tiivergir da f6rma adopt.ada_ Que necessidade te~ ~ua Ex:. de 
ir tocar ne!ojse ouro que representa um fundo tão religiosa
mente organizado mesmo com ·qs esforços de _S. Ex. quando · 
;;o,7 erno? · 

o SR. MOREIB.i D.~ ROC!L.\. -· Rcst~belecido par s. Ex. 
O SR. SAMPA!O VIDAL -. E' sempre máo lançar mão do:; 

:fundos creados com destino tão. sevenamente est.abelecW,_. 
P"l.a lei ......:. são precedentes que anímam facilmente abusos de
ploraveis~ Mas si o autor do substitutivo tem tal confíani.:u 
r1n ~mprcgo desses fundos em Otlt'O pnra compra do café, por-
q11c não emitte igual quantia. para cs;,a compra? iPor que 
''·~·ar nesse íundo-ourQ? Emiltindo, compra.ndo o café e de
po~itando depois o producto da '.~nda no Banco- de Inglaterru. 
cm ouro, não augment.ariamos assim em 100 ou 150 mil eon
:0~ os nossos fundos-ouro? Por que fugir a essa providen
r:ia·? Si S. E.~- tem confiança absoluta. no exito da operação, 
l·nmo prova, pela entrega dos !undQs ouro, por que hesit.a <?h1 
r:-miUir, angmentando og fundos? f 

Evidentemente S. Ex. foge á:S realidade5. Além disso. si 
••;-, Estados r:-afeciros tomasse~ esse ouro por emprestimo. 
~eria facil\restiluil-o immedia.tamente em moeda-ouro comó 
~. E.x. que>Í""~ no meio das oscillá-ções cambiaes e além disso. 
cvm a~ difficuldades para a. importac~o do ouro nesta .época? 
;..;or que tocar;i, pois, nesse fundo ouo que tem destino -tão se
veramemte estabelecido por lei? Por que não emittir para esse 
~-im absolutamente seguro? -

O S.'L ALv.Uto. B.:\PTrSTA - Para não augment\ir a circ.ula-
~ão de papel m~da. - :-, · - .. . - . 
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O ~R. R.Aur ... CAR.Doso --:"" Reem·so usado por todas _as na-ções. 
. .. 

O SR .. ALV1\cw R\PTISTA - Não apoiado. As divel'5as ua
çõe;:; que o tem adoptacto estão reduzindo a circula.çãQ. 

O Sn. R.1.1.u.c.. C.-IBlloso - O facto é que foi o recurso de lo-
da::; as nações:. · 

· O SR. ALVMo BAPTlt:;'l·.~ - Todas as nações que adoplal.·arn 
o curso f_orçado foram obrigadas pelo extraordinario ·aconteci
mento da guerra, mas depois dessa calamidade, estão redu
zindo. com o maxüno empenho ·a -massa do papei em cir-
culaÇão. · · · 

O ·sn. R..\GL CAnoo;:;o _e_. Porque gastara,m i1.1u Lilinehte. 

-O SR. 'ALVAM 'BAPTIS'l'A ..;_'Fiz uma -dürmação que I>O~SO 
provar com dive~·sos livros. · --

0 SR. RA.UL CARDOSO - E eu POS:-30 t.ambem provar a~ mi
nhas affirmações com outros livros. 

o sR. SA:.\IPAIO VIi>_:\L -. Re:::pondo c:om prazer ao illustrc 
i·cpiresentante çlo Rio Grande do Sul. . · . ·s. Ex. teria talvez razão si ·essa emissão entrasse para 
a massa existente de papel moeda. Mas;. não' entrar<í . ·Meu 
pensamento i~ converter essa emissão em· oµro. · DevD, por
tanto, ter o nobre collega a me~ lado. · ,_ . _ _ . 
. O S:a. · .AL VARO BAPTISTA - Emissão ·de papel moeda cm 
~era:L está condemnada pelo i:n_µntlo ínt.eiro. . , . 

O SR. RAUL QARDoso - 1\Iâs que foi Usada pelo mundo iu-
/teir9. · - -

O S1L AL.vAtlO HAPTISTA - Em t;aso de guerra eu ta.mbem 
acceitaria . 

O. fül. RAl.fr. C\ltooso - E~se papel já se convQrtetr êm 
ouro aqui para o Brasil. Nos varios emprestimos feito5 a São 
Paulo o:· Governo da União recebeu em cambiaes, ouro, o pa
pel que havia emp.1'estado e con~umiu essa:::; cambiaes ... _ 

UM SB. DEPUTADO - .Ahi é que está- o e,rro. · 
o Sn. A.LVARo BAPTISTA .- Com approvação do Congre~so . 

. O Sa. RAUL CARDoso - Seja como for, :rh!l-S, dahi é que 
vem o ma.l: a emissão de 1914 applicada em cmpr~stimo d<' 
c·Pffi mil contos aos bancos e foi-recebida r.m sabinas~' que eram - ... . ' ... _ . ' - . • ~"<"'. .. 
de$~ontadas nas praças a 40 % e os cem mil conlo%~quc deviam 
$er . incinerados estão ahi. , . ..-~ f . · . 

.. . . • . - t) . . .' 

o SR. E$TACIO Coil\.i:-s-RA --,.. Erro palmair ~tê fe,dministra:;ão. ·- . . . . 
o S1-1.. RAUL ·CARDos-0 - Pàlmat; -ilãe ;.~êrimino:so. (Apoi«

dos.) Isso o que faz t.razer o l)aJ)el moeda ·tão graves_rnales_. -
·. ó $ir. ALvAM BAPTISr:t:A - VV. ~x~ ·estão tomando ·a .nu~ , 

yem por Juno~ Não_ l:e trata agóra de ·criticas ao_ pass11do. , 
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O SR. SA)rPAio Vm~U.: - Em um pafa .sem organizaÇão ban
('aI'ia ~regular, temos de lanr.ar mão de rcmedi0 empiricc - · 
pura ".salvar ~randes interesses • . Que .diria o nobre ·Deputado 
pelo Rio-Grande do $ui, si os Srs~ Drs. Miguel Couto e Anto
nio .Austregesilo, ··dous luminares da medicina, atravessando 
uma zona :remota de 1\-latto Grosso ou . de Goyaz, tivessem de 
examinar um doer.té grave de impaludisÚlo e, ahi, só encon
trassem casca de quina. para salvar o doente. Deviam 'dei
>:al-o morrer por falta .do preparado de Bayer, por falta. de 
tahloides de chl.arydrato ele _quinino? Ou dariam a fafusão 
pdmitiva de casca de _quina? N~o tem2s organização banearia. 
r·om as valvulas e recursos para acudir as emergencias .da. 
econonúa.' Temos d.e recorrer ú emissão. crite:riosaménte. com 
r.octas as cautelas. · · ; 

Tivesse o Bra:s1l üma. 01·ganização bancaria com · capaci
dade e elasterio e não estar-iamos a pedir ausilíos . á Uniã.o 
parn defes.a da produç:ção. (Apôiados.) 

O SR. Ar.·VARo ·BAFr1s1'A - Então <lesde o anno j:JasBacto 
que RC devia pedir ess~ au:s:ilio par:i o café. · 

.O SR. R.r\ur,; CAnooso - Queremos uma organização b,_an-
1'aria para· defender fr'Producção commereíal e industrial. Es
tamos completaménte desaparelhadós F~,. se~. temos de recorrer · _ 
:to Governo 6 .porque, infelizmente,' temós financistas. de fan-
1~al'iu. O ·.que devemos é observar qs factos e ob.iect.ival-os. 
J>orque .os estadistas moclernos devem ser opportunistas; tem 
dr• :ütender a pratica. · 

O Sn. A.LVARO BAPTISTA - Respeitando os princípios~ por
ilUt! a pr·:Hica quP. não se firmar ·na . base C.os príncipios, é 
falha . , 

o SR.. s.~MPArn VIDAI, -'-- 'Aproveito a -opportunidaP,e que · 
11' \·e a bondade <le me faculta.r o nobre Depuf.:ado, para lêr 
:li~uns. dados a respeit.o àa situação mundial ·e mostrar como 
l\Sl-amos longe dessa s-ituaçã.o. E' . um: tra])alho aito pelo 
f'l1r.fe da estatistiea do «National City Banb, S~ Austin, (cal~ 
1:u lo em dollars a ~$250 e éni mo.eda nacional) . A· circulaçãô 
:qlal do mundo (í'óra. a Russia dos · Soviets) -era de 
·;. 000 . 000. 000 de dollars. Passou depois da guerra a 
:rn. ooo. 000. ooo ·,fo dollars. Em· nossa moeda: Antes da guer-
1·a: 27 inilhões, .setecentos e cincoenta mil contos de réis; e 
d•}pojs .da guerra~ duzentos e trinta e oíto ·milhões de -cpntos 
t1·+· w~is. O lastto ouro antes da guerra estava para .a circula
\~ão em 1913 na razão <le ,70 % • Baixou hoje á razão de 12 o/'o· 
r rn i'Clatão ao papel circulante. . . · . . . 

Ir essa a ci~culaçã~ itioneLaria . do "mundo •. E pondére 
Y. Ex . sobre o lastro meta11ico, a razãci ... de i2 % . · 

O Sn. Ar.~~~º B~IsTl - · Tenho .os:· ~esmos dados, tira-
dos dbJ01'nal .éf) Commercw. . . / ,, .. · . .· 
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O SR. SÃ~.\ro VIDAI.. - Compare V. Ex. essa formidavel 
circulação que vae pelo mundo íJU~ não póde ·sBrvir de exem

. plo, porque é phantastica. 
O SR.. ALVftRO BAPTIST • .\ - Corrc:;.ponde :í. época excepcio-

n:11 em que vivemos. · 
o ·SR. SAMP • .\IO 'VJD~.\L - ôompnrc Y. Ex. ossa circulação 

com a nossa de um milhão ~ ~etcccn tos mil contos. Posso 
affirmar a V. Ex., baseado nas m::liure~ competencias ban-

. carias. que não temos. talvez no Brasil. ~ctccentos mil contos 
effectivamel')te circula.ntes. As cajxas d05 bancos teem sete
centos mH contos, sómente_ O!; colonos paulistas e mineiros 
teem cento e cincoenta a C.uzer•to8 mil i!ODtos em suas malas: · 
negociantes de Jogares longínquos, de estradas, compradore~ 

·de gado, .çreadores, quantias immobili7.ndas em cada familia 
desse vasto Brasil ·- eis ahi tnntns paramos de immobmza
ção de numerario. 

"' Basta reflectir um :pouco nesse~ . factos para vêr que o 
Brasil não tem 700. 000 :000$ cm eff~ctiva Circulação:. sem 
ter ~s succedaneos. Agora, vefa V. Ex. os valores exi)ressos 
na producção e que reclamam meios circulantes. Só a nossa 
exporta.;:ão passou de soo contos a dous milhões, ~6ra cs 
valores consumidos no interior .qUP. representa.TU seguramentf' 
a metade àa exportaç.ão. 

O SR. BENTO. DE Mnü.NDA - Foi um nnno extraordinario, 
·O SR. ALv.:IB.o BÃPTISTA - A médin não é essa.: 

O SR. SA?.rPAro VroXL - A mf.din será um pouco menor, 
111as o incremento da nossa producclio é facto ineontestavel, 
Deante disso,. como fallar em inrlo.1't~ioni$mo neste paiz? 
. ·o SR. A.fu\!A.~Do BWLAMAQtT1 -··· .\ rmissão ainda nã-0 af .... 
tingia. ao limite. _ , 

/ O Sa. Auú~o · BÃP.'rJST-4. - iru.~ho que o orador apontã os 
faictos, mas não faz a anal~se compl~tn delles. Diz, por exem
plo, que ,nós· temos ·700.000:000$ em (~ire-ulação effectiva . 

. ·mas n,ão . considera que cssn qu nn lin f'\~t:í reduzida de 5-0 o/e 

. n;::i seu valor . acquisitivo. · 

. O SR. SA'MPATO VITAL - Ta.nfa1 peor para v. · Ex. R esta. 
questão· de v:alor, acquisitivo, 6 mu it.o meta.physiNl- As cri
:::es -Oe retrahimento. de falta de numcrurio ahi est.ão a se suc
ceder com o seu éorteiú <le NlllSCflUc>ncias Iamenta:veis. Si. 
V., Ex., por exem'plo. soul)esse qunl foi no commercio ban
cario o prodigio dé resistencia. d~ b-Om senso. de solidarie
dade qu.e salvou a praca -da S. Paulo em setembro·ultimo. se
r.ia um convicto da falta de numera.rio e da prement~ née.e&--
s1dade de dar solução prompta a eSS•3 problema. · 

O SR~ L-\l. . .VARO R\P'l'ISTA - A qualidade ·é que não presta: 
nüo é a quanti1fa:de que· falta. 
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O SR. SA~·IPAio 'Vm:Ar; - Em termos, estou de accõrdo com 
V. E~ . Não julgaria propriamente insufficientes 1.700 ;000$. 
si tivessemos apparelho automatico para servir ás nece5ª~
'fades. . . , 

O SR. ALv:.uto BÃPTJST . .\ ~ Ar,ato ·a opinião de V. Ex.: 
O SR. SA:\rPAI·O Vm . .\L - Neste regimen, é insufficiente; 

porque não temos a:pparelho bancaria capaz de movimentar. 
de mohilizal' es.se papel p~ra o, Rio -O·rande · do Norte, para 
.Pernambuco. emfim, para os Estados na emergencia de suas 
necessidades • 

. o SR. ALVARO BAPTISTA - Neste caso devemos ter, nã~ 
. um, mas muitos apparelho::. 

O SR~ s,~"1\irP~<\10 VIDAL - Um aparelho central que fará' 
1rrndiar o numerario para onde fôr preciso .. 

Esta falta, é o grande pecea-do dos poderes puhlicos dà 
União.! · 

Os pro.ductores teem sacrificado a sua vida, teem leyado· 
uma existencia de tragedia, perdendo fortunas rio café e na 
canna, para enriquecer a collectividade. O que depende dos 
productores tem sido f P-ito em larga escala. 

· .Mas bai uma eousa que elles não podem fazer, porque e 
crime punido pelo co<ligo penal - a moeda. Isto -· é a ob.i:,i
sacão dos poderes .publicos, só estes podem . organizar a cir
·culação monetaria do paiz, s6 estes podem legislar para umá 
organização bancaria moderna que satisfaça as prementes ne
c:essidades da· nossa economia hoje em franca expansão e gar
rot.eada 1·requentemente por crises de numeraria. 

0 .SR. ALVA:R'O BAPTISTÀ -· Não é numerarfo: são moedas 
1·r:presentativas, dep:teciad~s e: por isso,_ insignificantes. 

O SR. SA...:."\fl?AIO VroAL - A moeda não é ou não deve ser 
outra cousa sinão um signo l'epresentativo ida . condensação de 
val<3res ~readas pelo trabal.1'10. E é ísso que não temos. 

Temos creado os valores em profusão. Mas não temos os 
meios circulantes· corresp.ondentes. De 1·~13 a esta parte, o 
t:afé passou ele 5 a 20$, o assucar, o algodão os couros, o arroz, 
o gado, etc·. qua.druplicáram de valor e o numerario ficou 
estacionario. Deantc disso. os infJaccionistas acham que te
mos · pap·e1 demais, boje que só a somroa dos valores exporta..:. 
dos é muit-0 maior? c-

. o SR. RAUL CARDOSO - E segura ê a -taxa . de juro de s 
a 1 O % na .falta de numerario. · · · 

O Sa. SAMPAIO VmAL ....:..... Só um ..Banco de Emissão podera: 
resolver esse importante problema das. taxas mais modicas de 
.iuros. Tratemos de fundal....:o com 1) lastro de um terço de ouro 
1! dous terços de effeitos commercíaes~ Deixemos esse fana-- · 
tismo metallista.. . ·· · · · \ 

. ' ~ . 
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. O SR. ALvAR.o BAPTISTÃ - . Não faço ·questão <le oU,ro e. 
siD.1 de meroádoria. 

o .SR. SAMPAIO v·IDAL - Precisamos ;por c-0bro a ·esse fe
fiehismo -ljo ouro. l\fauricc Barrês eni sua recente obra cte· · 
1919, «Probleme M=onetaiTP- e Fi<luciaire~, ponde-ra o se-
gu]nte: · 

«Ouro existente no mundo· boje e :mais o ouro . produzid.o 
;durante .alguns annos não daI"á. par.a laslrear 'mai~ de 9 .a 10% 
da circulação acLual. De duns uma: -0u nós temos de cruzar 
<>s br-aços e não produzir mais, não -podeu.do crear -e:stabele
cimentos ba.Ilcarios, ou deante da f:orte realidade dos contos 
:te:mos de fazer outra organização aos ·: estabelecimentos. <te 
credito. 

- Mas~ só os nietallis.tas <lesta .terra é que vivem a cr·2ar 
tlifficuldad.es. O problema 'j foi resolvido ha. longos annos •. 
A organização bancaria européa, já tem cem a.nnos de -expc ..: · 
ri·encia. O Banco de Franca foi fun-dado ha . 100 annos. ú 
Reichs Bank' ha mais de. 50 a,.nnos -. com lastro d~ llm terç.o 
-0uro .e ;dous terços . .:je effeitos commerciaes-. · 

O SR .. J\.LvARo BAPTISTA - A fórma nova será Q papel; 
-ma.S ·ha <le ser em consequencia de urna conven<;:.ão interna
.c.ionai... . . ..:..; 

· O SR. RAUL ·cÃa.ooso - Então, nunca o farem~. . . . .· 
O $~ ~AMPAlO VIDAT ... · -- Nós .() que não queremos é estu ·~ 

<lar e por em pratica -a·quilfo que. já está · secularmente .ex-pe_. 
:rimentado. · 

. O apparelho automatico não precisa dB ouro par.a" o · se.t~ 
. funcciooame·nt<>, . si.não oomo- lastro. . '-

:. Funccionará. ·em .. larga escala prestando &.s maiores -servi
<:.':'O'S, com a.s a:otas circulantes :em . um t.erç..o e · dous. terços em~c 
tiM~. - · .. . 

. ·. o , SR. ALVAIW BAPTIS'l'A - S(V. Ex. se refere a , mím, 
devo dfaer que não tenho este ·i'etchismo ào ouro e vou . ao 
ponto de declarar que· a moeda inl·ernafüonal ha <ie ser o pa
pel. Para lá marchamos . · 

. I , . ~ 

O SR. CARnoso .-.. Esse € o ideal, porque não cus4t n.~da.; 

. O SR..- SAMP~.\Io YID . .\J.; - A moeda J;lão póde ·deixar de 
ser oonsiderada pelos· que encaram esse problema economico 
com senso pratico, sinã~ como· um signo que repre~enta a 
condemnação de valores · crcados --pelo trabalho. Não signífi
·câ. . cousa .alguma . a moeda estampada ou· lithographada .....
~ssa que·o Govern0i ~itte. Só comprehendo hoJe. uma moeda: 
a. . do banco de emissã:o ~ que repres~nta uma realiQade mo-
-netaria. isto é, ella-nasc-e, emerge d:e um fundo oo valores 
reaes, .Isto é - .ouro- e eff eitos con;i.merciaes .que ouro valem.: 
· - · Retomo- ·o fio das minhas consid~ra.ções4 · - · .. · / . 
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-
O S:R .. ~ ALV.ãRo B.o\P1'ISTA ___, O nobre Deip.utad6 de.:foulpe 9s 

ripartes que lhe tenho dado, aliás corn o intuito de me orieu..; 
1~11>, de apr~nder com .v. Ex .. 

O :SR.. RAnIPAro VIDAL ,.._, S6. tenho que agradecer · os apar ... 
11·::.. Eu é que aprendo ·sempre com v: Ex. 

Todos os outros povos oo nivilizaÇão c-entenaria, p0!'-4 
'fanto. mais pratico$~ f.eem· tirado· 0 maior partido dessa mc.:r• 
r·:vJ01·ia. Porque não seguiremos o seu exe~lo ? Lembrei-me 
1•nH\n, e <>-ste ,; 0 motivo do m«m substitutivo o motivo que 
Jní' :faz estar aqui cansando a .at.ten<.:-ã<> da Oamara. .•• 

o SR. iALVARO BAPTIST.~ - V. Ex. está sendo ouvi<lÓ com 
.o maximo pr;;i.zer JJOr toctos nós. (Apoiados .) 

O SR ... SAMPAIO VmAL - . O café' encerra. erri si proprio as 
f M<;as vivas, as resistencias natu:raes para sua pro;pria de ... 
f1'sa. A sua pr.ompfa ct.mver~ibilidade em ouro ·é- exacitamen .... 
r '~ r·3~a -Força viva sobre a qual fundaremos-a sua defesa~-

O Po.d-er Executivo · entittiria, digamos. i 50. 000 contos,: 
para a defesa · <lo mercado. E'ssa. defesa consistiria na compra 
d<' dous milhões de " saccas, para regularizar a -offerta, deante, 
dn situac.ão que ha pouco d.escrevi, isto é, deante da tiirni
nuii;ão consideravel ·ela capacipad.e assimiladora dos merca
dlfls compradores.. Essa retenc..aa- do café seria muitG breve., 
l ·ma vc7. vend'ido o stock, 0 liquido das veridas, recebido em: 
t.""nmbiaes, seria depositado e.m poder dos nossos ''banqueiro.:; . 
c•m Londres, e-m co.nta especial, cm ouro. E15se fundo ficaria 
l\1e~Unado ao lastro do Banco de Emissão de accôrdo com ~ 
l"i que -regula essa emissão. Si juntarmos os 57 mil conto~ 
nnro que possuímos. e obtend'o seguramente 150 mil em ouro 
do pr-oducto do oo.fé, f undariamos um banco de emissão com 
um laslro ouro de 200 mil eontos de réis - . o maior lastro 
nur:o <le. todos o~ banc_os fundados !lté hóje, fóra 0 <los F..stados 
rr 111 dtos • . . . · . . ' 

oq.ganizando · ó BancC> de Emis.sã'o terem-0s organiza"do ai 
rh·f esa permanente :do café e de toda a producção nac-io;n~l .-. 
. \!-;sim. das pro~rias for~as ''iva-s tiraremos os elementos para: 
i1krPmentar. e def.eonder toda._ a proàuci;ão brasileira. . . 

o SR .• l\.LVARO BAPrrISTA - A quest.ã'O é muito coipplexa.,_ 
0 · S~. S'AMI>-~TO, .VTDAL - · .A'cho a o'J)eraç.ão . enrdpwt'<'ia1 

~implissima. . · _- · . -_- • · ·· '· 

O SR. ALVARO B..\.P"l'J STA - Os Govern·os uão rl~vem fazei~ 
1Jperações C.ommerciae~. A questão ~ simplíssima.. do ponto 
c1r vista . . commcrcfol. .sob o p·onto ill'.l · vista· doútrinari() éi 
nm ito diversa.- .. : 

0 .SR.: SA:MP~ro -VTDAL - . Dent.ro ·do p.~oprio rigor doutri-'!·· 
nario tarilbem.. , 
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O stock -O.e 3 . 000 . 000 de saccas, Iiquidad:o pelo Governo 
de S. Paulo, produziu ..:230.000:00-0$; o Estado tomara. em
·prestados á União H o. 000: 000$ em restituição. entregou á 
'União i70.000:000$, do que, seja dito de passagem, ·resultou 
a escassez de numerario que sofi'remos em: S. 'Paulo ultima
·mente. Esses 230.000:000$ pagos em cambiaes ouro . pelos 
compradores foram zeduzidos a papel e gastos nas despezas 
ordi:riarias. Entretanto, perdi o roeu tempc a clamar qtie o 
:preço desse grande .~tock, -vendido em ouro, fosse deposi
tado em Londres .._'::_ e sobre esse deposito se emittissem aqui 
notas correspondentes, que com esse lastr6 importante se fun
dasse o Banco. <le Emissão que importava que .esse lastro es
Uvesse na Europa? São muitos os bancos de emissão que tem 
parte de seu lastro no Ba.nco de Inglaterra o.u no Banco d~ 
W,ra:nça. . . (Apoiados.) . . · . · 

Pois bem. Por aj)soluta indifí'erenca ou cousa qµe mellior 
nome tenha,. d·eixamos passar essa J>pportunidade extraordi
nar.~a: p~ra fundar o Banco de Emissão. 

Foi -a geada que trou..\:e essa calamidade para .a lavoura, 
mas tamhem essa· opportunidade que :perdemos fP'<ll'~ fundar 
o banco.: ·. .·· · · · · 

O SR. !ALVARO BAPTISTi\:· - Abençoa.da geada! 

- O SR:. 'SAlvJPAio VIDAL - Para o. Governo da ·união, para 
o Governo do Estado, sim; mas tristíssima cousa .para -0s la
vradores ~e s .. Paulo, que, aliás, tinham ·agora com os !pre
ços altos a -0pportunidade de r~sarcir os seus prejuizost,. e as
sistem d:esolados o arrast.amento Jamentavél destas medidas 
dP. defesa. (Apoi~as.) · . · · 

o SR .. VEIGA MIRANDA - o auxilio, ~gora, seria, uma ver
da<leira. restituição a Lavoum d& S. :Paiulo, .da .qual f-Oi ex-
torquido -esse lucro. · --. . 

O 'SR. :Ar.VARO BÃPTISTA ·- · Perdoem VV. ~Ex::· nínguem . 
nega e . o proprio- orador, no seu discurso, insistiu, sem con
tesfaçãó alguma, em que era ponto .incontro,•erso esse, de 
nada recusar á lavoura de· S. Paulo. ,. 

o SR. RAUL CARDOSQ -- E é para isso' -. sómente :i»ara. isso . 
-. · que estamos pleiteando a emissão~ · .. 

O SR. AL vARo · BAPTISTA - · }>or mim:, sou contrario á emis
são, s~v-0 nas hypotbeses -~e ~u~a externa ou interna., unicas 

· em. que j~lgQ ·que ella se JUStif1ca. · 

:o SR. SAMPAIO ·VIDAL - Sr. PresiQ.ente, resumindo e ter
miiianào, o meu substitutivo visa dous ~ins - retirár do mer
çado 1.500.000 a 2.000-.000 de s~ccas àe café para tregulari
.zação q:t. gfferta e cre!a.!' d lastro em ouro. parra fu;idar. o !3ª?~') 
cfe Etn1ssao e Redescontos - ·que é boje a maior aspirae.ao 
de toda a · nação brasileira (IUe trabalha e não póde absoluta-

. ment~ continuar s:uff ó cada · pelas crises e pelas explor~ções -



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 15:04 +Página 51 de 134 

SESS.~Q EM 6 DE OUTUBP.O l)'B 1920 

ou~ lhes rouba a toda a horra o fructo ·do seu trabalho. os lu-
cro$ legítimos da sua producção. · " · 

O illuslre parlamentar, Sr. Antonio Carlos, lembrou que 
EC podiam applicar a este u!timo fim os 57 .ooo :000$, ouro, 
t;ue possuimos. Por aieu lado, entendo poder affirmair, sem 
medo de errar, que, si' o Brasil reOrat._ do mercado, neste mo
mento, 1. 600. 000 saccas de café,. teremos de vender..::o 

1
mathe

maticamente por mais de 80$ a sac-ca, cedendo os comprado
ti'S apenas a quarta parte do que estão ganhando. 

O SR. CA~Los'DE C.'11.:l:Pos - Realmente é muito grande a -
margem de lucro dos compradores. 

O SR. SAMPAIO VIDAL - Retirando dessa operação cerca de 
:í 50. 000: 000$, em ouro e addicionados os .57 .. 000: 000$, lem
brados· pelo Dr. !ntonio Carlos, teremos um capital de 
200. 000 :.ooo~ e .. fundaremos um dos mais .solidos bancos de 
emissão entrre ~odos os .que existem. 

Perdoem-me os Srs. Deputados o ahuso da .sua preciosa 
attencão; (Não apoiados geraes.) 

Sou. um fanatico pela · causa (los productores. Mas~ aeima 
!)isso, yejo claro, como todos os Srs. Deputados, que sobre o 
augme~to da produce,ão, sobre o increme;nto" do seu va1or, :re
pousará a grandeza, o poder dó Brasil. (llfui~o bem; muitn 
be~1 .. O m·ado1· é ~~ivame-n.te cttm.p1•im,entado.) -

Vem á Mesa e é l"ida apoiada e epviada a Commissão de' 
Finanças. a: seguinte 

Ern.ertdo ao projei::to 7k .~61_. 'de 1920 

:(.34
, discussão) ' i("f 

Encerra'dá a 3" discus5ão do projef.!.to n. 31, de 1.920, au-
ü;rizando a emissão rJe papel-moeda nas bases que estabelece, 
e adiaàa a votação até que a Commissfi.o dP. Finanças de pa-
rf'cer sobre as em,mdas _offerMidas. ' 

O Sr. Presidente '-- 'As emendas ns. 1 a 306, do Sr. 
Deputado Vicent.e Piragibe, rião· ;podem ser recebidas peJa 
Mesa, por infringirem o a-rt. 263, * 5°, do Regimento. $erão. 
enlretanto: publicadas no jornal da Casa. 

3º" discussão do projer.to n. 4,42, ·de 1920, a:brindo o cre
<li!n especial d~ 13 :818$226, para pagamento ao capitão de 
m:n· e guerra Santfago ·Rivaldo. · 

Encerrada f' annuciada a votação. 
/ 

•. 

(") As emendas vão publicadas no fi~ 'da ~cta dà sessãoi 
pag. 304'. 
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~-\pprovaêlo em 3ª <liscussão -e en'viadô . ~ Cónünjssão ae 
B.cdaeção o seguinte 

PR-OJ'ECTO 

"N. 4.,2 - 1920 

O Congresso Nac.ional -decret.a: 

· L·ht. Lº :Fica o Pres·idente · da Republica, autorizado a,· 
abrir, pelo Ministerio da Fazenda. o credit:o especial d·~ 
13 :81 4$426, destinado a.o p_ag;amen,to, por differenca de soldo 
e de outras vantagens, de 29 de janeiro .ide 19:l3 a 5 de março 
de 1.918, . do ~.apitão de ·mar e · guerra do corpo de commissa
r\o~ .Santiago Rivaldo, em virtude de sentença judiciaria . de 
uitíma ?nstaneia. As quotas de. 351$292, das contribuições do 
monte.Pio e de 1: 414$134 elos 'impostos sobre . veJJ,-cimentos, -re
lativas ao mesmo per iodo, fur~m descontadas nos autos. 

· :...\rt. 2 . º Revogam-se as disrposi0ões em contrario • 

. Encerrada a 2". discussão do arhgo unico 'do projeeto 
n. 300 A, -de 1920, autorizando a -organiza;i-, · com os a<ldidoi:; 
tcchnicos, .. comrnissões de est11oos;. com parecer fa,·oraveI da 
Comínissão de Finanç.~s e annuncfada: ·a votav.ão. · 

Approvado ~m· 2~ discussão o seguinte artigo do 

.. P.RO.TECT~ 

N. 300 ~~ ~ 1020 

O Congrrsso Nacional rrsnlvr: 

Arligo unico. Fica o Governo autoriza.do a organizar com 
o~ addidos leehnicos commissões para proc~d~rem a est.udos 

. que 1·orem julgado~ ut.cis e neccssarios. sem outras vantagens 
além das que tiverem como acldidos, f'Xcepto ctiarias: re.vo-
:;a<las a~ . disposicões C"Il'l eontrarlo. · · 

ó Sr. Presidente - O. projecto. passa á z• discussão • 
. 

3" discussão do pI'ojecf-9 n. V11, .('.ie · 19:20., abrindo. o· cr-e"'" 
·difo esp·eeia1 de 5 :9.í4$579, . par;l 1pagamento de · pen~ões à. 
guardas civis, qu~ se invalidarem no serviQo. 

· Eiicerrada e annuciada a votação . 
. '· 
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Approvado 1~m ;~· discu::isão e enviado t\ Comrni~são de 
fü~daccão o ;;eguinl.c 

PH.OJECTO 

N. 4H - 192Q 

O .Congresso Nacional de.:;reta: 

Arl. i ." Fica o Presi~nte da Repuhlica aut.ori,i.aúo a 
<!Leü'. pelo l\Unistcrio. da Justiça e , Negocios Interiores, o 
(:redito especial de 5 :944$579, para pagamento <le pensões ' 
concedidas, . no::s termos do art. 1 º· da lei u. 3. 605, .de H de 
dezembro de 1916,. a guardas civis que se invalidarem em 
.servit;o. -

Atí:. 2." H.'evogaru-se a:5 uíspo::;it,;ões em conLrano. 
Discussão unica du parecer·· da Commissão de Fínani;as, 

i:i!)bre a emenda. offerct:i<l:l. na <liseussão especial do ·proje-Dto 
11. 232, <le HH 4, concedendo a Francisco Canella · e outros a 
1·.onstrncção de uma estra<la ·de ferro entre os portos do Rio 
di: Janeiro e Santos (vide projecto n. 453, de 1920). 

. . 
o Sr. Paulo, de frontin ( ~) - Sr. Presidente, pedi a :pa

l<LHa para fazer algumas po-nderações sobre o parecer d.a. 
·Commfasão de Obras Publicas, relativamente ao projeeLo nu
mero ,153, C.e 1920. que vem reconstituir um projecto de 1914, 
modificando-o. , · 

A concessão solicita-Oa é da construcção de uma estrada. 
de ferrá do Rio a Santos. · 

..:\. Conimissão de Obras Publicas,. considerando que a e::;-
1 iada Já está, não .só construida,. mas trafegada até Manga
rnliba,. estabelecifü que· :c1, concessão deve ser feita entre Man
gar:uitiba e. Santos, 'indemilizada a. Estrada de Ferro· Central 
du I-h'a5il do valor· do trabalho executado' no trecho comprc
l:rndidu entre Mangaratiba e' Angra ·dos Reis. ! 

As out;:·as condições, são -Oe ordem g·eral e não tenho me:3-
nio a inten:;-ão agéra de analysar as minucias. 

Ha um ponto, ent.retanto, que considero da ma::dma ".in1-
_pu!'f.~ncia. 

A· bahia da· 1\ibeira, ou 4µ.gra do~ Reis, chamada. tem 
~;do indicada pa1Jl, porto militar. Já lemos estudos muitos 
::i.ti~i·essant.~s a este respeito. Por outro~ lado, na. admini'5tra
çã.o do almirante Noronha, os estudos foram realizados, es~ 
•:olhendo.;._se Jacuecanga que está e_ntre Mangaratiba e Angra.· 

Por outro lado,. temos a. ilha Grande, que é considerada 
1:omo :.um ponto para os exercicicis d.a. Armada e constituo a 
c11avc da defe::a di:> porto do Rio de Janeiro- e de. Santos. . . ·. ~ - . 

·~§;; 
") ·Este~ discurso não foi revisto pelo or-ador •.. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 15:04 +Página 54 de 134 

302 AN:X.\ ES DA CA~\.lAlL·\. 

Em taes termos, como- se vae en_tregar a uma concessão 
particular, independente da Estrada ce Ferro Central do Bra
,-:;il, em que nem se quer a questão de bitola está estabelecida ? 
~ão 6 de someno::; importancia esta àifferenciação de bi-
tola. ·· · : · 

:Xa administl'açãú da Central do Brasil quando director 
~iv_e occasião de levar a efJeito a construD~ão u.té Angra do~ 
Reis. · · · . . -

_Os í~·abal.h?s não. foram eoncluidos; veiu a questão eco
normca fmance1ra, veru_ a guerra f3 9 Congresso até hoje não 

.. deu verba para· a continuação das obras. 
Quando deixei a administração, (! verdade que os precas 

do material fixo e rodante não eram os actuaes. Naquella 
occasião_ se orçava em 4. 000 contos a <lespeza para a: con
clusão do trecho de Mangaratiba à Angra dos Reis. Hoje 
os ,prevos d~s trilhos, da ~uper~truct~a. metallica das pontes, 
das locomotivas, dos vagoes sao muito mais elevados· mas 
em todo o caso, parte do trabalho está feito. .. · ' ' 

Mais do que isto -é a questão da Estrada de Ferro Oeste 
de Minas, que vem tel· a _i.\.ngra. O Congresso tem {lado verbas 
successivas, inclnsive no orçamento da Viação votado para u 
aDD.o vindouro, afim de que essa estrada traga seus trilhos 
até o porto de Angra dos-Reis. · · 

Como acceutuei, é .um trecho ·ctestes, como de fylangara
tiba ·a Aµgl;'a dos Reis . que, ao nevés de ser construido pela· 
Estrada de ·Ferro Cen:tral .do Brasil, vae ser daào a uma 
companhia particular, ipterppnd-0-se entre <l!uas linhas de 
propriedade do Governo e que são . ambas de ·carae_ter ~tra.
tegico. · 

Sinto .que 0 Relator não esteja. prese'Ote. E' u meu íl
lustre amigo, representante da Bahia, Sr. Elpidio de )f es
quíta. S. Ex. não é· engenheiro nem militar, pelo quei na
turalmente,-- não examinou a questão do ponto de vista. te
chnico . e estrategico, sinão sob o ponto de vista Economico, 
qual o de ser ·paga· á Estrada de Ferro Central ilo Brasil a 
im.portancia por ella despendida no ~reoho ainda não con-
cluido. , 

Não é, .porém, sómente a isto 9ue se deverá attendo1., 
no easo, como acabo de assignalar. 

o caso que· ora se nos. aprese.ri').,a ~ •. por assim dizer·, in-
teressante. Si não vejamos. · 
· Trata-se <le uma emenda. oHerecida ao or·camento de 19i-i 
11elo illustre i'epresen'tantc do Rio Grande do Sul s·r. .Joaquim 
· Osorio, <l·a qual · re.s~ltou um lJrojee:to, ~a çommi~são de Obr~~~ 
:Publicas em c.:ondicoes. anomalas; po1::i, nao esta nem e~ .., 
nem em 3"" discussão .isto é, não .póde soffrer modificaçoe:S· 

. Assim sendo, si sé quizer dur a concessão de Angra dos 
Reis ·até: Santos, gue seja dada; jam~~~.:· áquem de Ai;igra· do~ 
Reis. Penso que e esta umà eoocessao~~que offerece inconve
nientes, porque a bàbia da Ribeira, si 'ahi se esLai:lelecer- o 

- a • ·- • 
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porto militar: exígirá o prolonga~ento, provavelmente, nas 
proximidades <le Bracuhy, pelo que não ::ie pod~rá dal-a de 
;\ngra <los Reis, ma_§. de Paraty em <leante. 

Por todas essas eop.siderações, requeiro que u projecto 
volte á Commissão, afim de .que, estudando melhor o assum
pto, verifique si a concéssão, de que se trata, é ou não no
eiva, desde que se a encare sob o ponto de vista u que aca~o 
de alludir. (Muito bem .. ; muito bem.) 

Vem a Mesa~ -é lido, apoiado e posto conjuntamente cn:f 
discussão o seguinte 

H.EQ!JERlMEJ.'i'l'O AO PROJ"ECTO 453, DE 1920 

·Requeiro que, ,sem prejuízo da discussão volte a Com
missão o projecto n. 4~3, de 192'0-. 

füo, 6 de outubro do 1920 • ........, Pa·iilo d.e FrcmUn,. 

O Sr. Armando Burlam.aqui (") - Si necessarío fosse 
secundar as palayras que acaba de pronunciar sobre seu re
querimento! o e~i~ente r~present~mte do Districto Federal, 
Sr. Paulo ae Frontm, eu nao o faria. 

S. -Ex .• , entretanto, fez uma limitacão a essa ex.posição~ 
0ntende. ~as razões que adduziu, que da cidade de Paraty 
para. Santos. a"Conce.ssão poderá ser feita. ,, r 

Com respeito a este trecho militam as mesmas conside
racões que S. Ex. apresentou com attinencia ao de l\1anga-
1·<üiba a Angra dos Reis. 

A cidade de Pataty se encontra na bahia da Ribeira. e" 
{in.hi até Santos. cncontra-s~: a ilha de S. Sebastião e o canal 
1mtrc esta ilha e o continente. Pouco depois da bahia da ilha 
'~rande está a -de S. Sebastião. Este littoral todo tem neces
~idadc de um sysLema de defesa e este. systema de defesa, 
µara garantir o porto ele 3antos, ha d"e ter por base a. ilha de 
:3. Sebastião e o canal entre esta ilha e o continente. : 

, Vou,. portanto, mais Iong-e que o nobre - Deputado pelo 
Districto Federal. · ".:.. 

O Congresso Nacional .fará obra de patriotismo, recusan
do seu as~entimento ao pedido de concessão da estrada. 
(.lfnito 'bem.) · · 

Eucerrada a discussão unica do parecer da Commissão de 
Jt'inanças, sobre a ·emenda off erecida na discussão especial do 
1)rojeeto n. 232. de 191.4. ·concedendo a Francisco .Canella e 
'

1l1ll'OS a ConstrUCt~ão -de uma estrada de ferro entre OS portos 
•Y1 H.io de .Janeiro e Santos (vide projooton. ·453, de 1920). 

Approvado o ,referido requerimento''·, do Sr. J'iaulo. de 
Fronfün. ' . · .. 

(*) Este discurso não foi revisto.pelo orador. 
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O Sr . Presidente - O projccto voll-a á Commiss~-0 d1~ 
Obras Publicas e ViaçãO. 

: 4 . 

Nada inaí~. havendo :.i. tratar vou lcvunüu· a se::;::ião, 
<lcsigmmdo !)ara !amanhã a s~guinte 

I ' \ 

ORDEM DO DL\ 

~"üta!ião do projccto n. MO B, de -HH9, concedendo ~. au
xilio de 300 :000$ ao Dr. Sylvio Pcllico 'Portella; com parece<' 
da Cúri1m~ss.ão de .Finanças sobre a-~ eniendas offerecidas ("2• 
d·iscussão r: '. . . ' . .. . - . 

1 , - - • 

J." discussáo do projécto n . 47 .A, oe· ·1920,· resLabclecendn 
os vencimentos dos docenws da Escola de Minas de! Ouro 
·Preto, ·ae a<.cõrdo com a. tabella do regulamentO da "lei nu
mero 8. 039, de 26 de ma:io de 1910: com ·subst.itufiyo da Com-
missão de Finanças; · · · . . . . 

· 3" discu~são do projecto n. 37 á, de· -1920, do Senado. re
.. guiando a repressão do anarchismo (com emendas approvada& 
em 2" ·discussão) • 

Levanta-se a ::;essão · ús 15 horas e 35 m~nut.os. · 

l:.RQJE;CTO N . 361 - . 1920 

e 3• discuséão) 

Eim.emla~ ~ceitas pelo Si: . . iJ>residente · da pamoar.a. dos 
D.e-p_u~os: 

N • .. f 

Ao art. :l v - Accres0·eu1r~ - :::: ·:! : 

. § 7.º PáT-a reg·ulariiar a siluaQão monetária nacioual, aL
trahincdo 0 ouro em troce. de nossos productos, ficam suppri
midas · todas as restricções . á livre exportação, mantendo-se 
em sua plenitude a liberdade de commercio. · 

Sala das . sessões, 10 d'e setembro de 19W .. - .· Anàro.il:e 
'1Jeze1-rc.- Estacio Coimb1·a .• -.·- L • . Corr.êa ·de B1·ito. ,...,._ JuLio 
de Mello. _.., A. Pe1·ei1·a de Lyra. -. A. A 1istregesilQ ~ - Pedru 

· Corrêa. -· Tu'riim0 Cam1)(:llo. _ _:.-- Geri:nsiõ Fi01·avan.te. .:....... 
Gonzaga . ~Maranhão. -·- -Alexand.r.ino Rocha. '- .Eduardo ·Ta
v ares . - A1'ista·rchó LOJ)eS. - .. A1·nol.do B~1stos·. -~ J r}{i.rJ E'/'y,.,i11. 

· - - Baltlwzw· Pe~'efra . .:__ Rami'ro B1·aga . . -· Joiio B1lfmarff.es . . - . 
Lengruber· Filho •. ·- .· .tJiemiStocle.s d_(} Alm.eula. -. ·· Vt;,f'f;ssi-Tt~ü 
de Mello : ·-· . Azevedo Sod,•é ~ .;.- Bu.a.?-.qu.e de ?i_o.::;areth. ~;_,'Ma1'w 
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de Pau,la . - Jf.anoel Reis.-· Pereira Braud,.i.,J. - Ilibe ira lu11-
queira. - F1·ancisco Mo.rcondes. - R1.1ul Al1Jes. ,_ E .tt{Je1ii0 
'.(ou:rinfio .. - L eoncio Gal1·cio. - Seabra Filho. - J . M an-. 
uu.befra. - Manoel Víllabóirn, João Mendes. - R . . .4.. Sam-
1Jaío Col''rêa. - Octai:io l>fangabeira . - Rodrigues Lima • .,......... 
AYlinda Leoni. - · Alfredo Rnu. - Jfanoei Nobre. - Fra'fl..-' 
cisco. Paoliello. -. . J.osé Augusto. - Waldom.fro de Ma9alhães. 
- Paclteco Mendes . -=.. Paulo l.lr, Frontin. . - Dionysio 
Be-ntes. - Bento de 3frranda. - Sou:;a Castru. - Ephigenio 
rle So.lles . - Jíarianno de Andrade. ,._ Abel Chermont. ._ 
Ildef-011.so Albano. - Oso1•fo de Paitv;,. - Thomaz Rodrigues. 
- -Torquato ltforei1·a. - Lufa- SibJeira. - · José Barreto.· 
........ Costa Rego'. - Cincinato Braga. - Vicente Saú1,?Jn.. -~ 
Domingos Mascarenhas. -. carlos Penafiel. - Salles Perei-ra. 
·- Macedo Soa'Pes. _, J!anuel ~!011ja·rdi1n. - Prudente de 
Noraes. - Heitor. de Souza. · -. F. Vallada1·es. __: Simeão 
Leal •. - D eodato Maia. - José J...,fo.i'ía .. - Elpiàio de Mesquita. 
~. Pires Rebella. - N. · Camboim. .-- Barbosa Gonçalves. -
Ctmha Lima. -- F. Ayres da Sil'L"O. . -·Ttillo Mostilío .Jayml!.· 
- Pires de Carvalho. - Joii.o Pernetta. - · Alvaro Baptista. 
- Octavio Rocha . - Veiga : Miro.nàa. - . José Roberto. -
.4 lbeT.to Baptista. -. Pacheco Guedes. -. Mario He?'1J'l.es. -
/'rla.rçal de . Escoba:r. - Odilon de A'ndrade. ....:.... F. Bressane •· 
- José .Alves. - V' az d~ Melro. ·-· Landulpho · da Silva. _. 
Emüio la1'dim. - Honorato Alves . ..-- Prado Lvra. -. . loa-
q1iim Osorio. -. - ~n~onio. No(fueira. · 

N. 309 . 

PROJECTO DE EMISSÃO X. 361 

«Divirjo da orientação de qU'e ·o . projecto consagra -
'~missões de. papel-moeda - e peco ·licenca .para expor os mo
tivos da · minba d·ivergencia, fundamentando . substitutivo que 
tenho a honra de apresentar ao alto criterio dá. Camara. 

Em 1911,, Relator desta Oo'mmi15são, :opinei-.contraria
mente ao· projécto que reiniciou, no Brasil, o regimen de 
<:missões. Em 1915, Presidente desta · Com.missão e leadeT da 
Camara. minha attit11de foi a mesma em face do projecto go
vernamental . naquelle . momento apresentado. E, ·si, . em f.917. 
e 1918, fransigi com a , medida, eu o fiz assignalando que agia 
forcado pelas imposições da guerra, mas,· ,que êessada esta. 
outro e muito opposto. deveria ser o rumo da politiCa que 
convmha· adcptar. . . . . . 

A gricrra r eduzira de qüasi 50 % a receita _publica, ereara 
tkspezas .no:vas e a:vultada·s, fechara · a portá. á possibilidade de 
l'.':mprestim.08. O papel-moeda, embora ·. as consequencias de
sastrosas, ficou ·se.nd.o . o reetirso . unico, e, ·por isso, teve de ser 
Draticado pór tantas outràs nações, de r iquéza. consolidada, 
re~rsos ampl~s e política. monetár.ia trl!_d}~pnaJ)nente me
ialhca. . Mas, finda a oonfla~~o, as e-rrnsso~~ fli.~atam ~''m 

e --V'o!. rx. 2Q 
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justificativa e ·constituem, a meu ver, ·que exponho · com a 
devida venia, grave erro, cu.ia funesto. re}>rotiucç1o. f.erá dé 
acarretar, quer para as finanças public-as, tp1cr Dara a eco-

-- no.mi~ ·priyada, ~ªs mais desast'raàas e ang\Jstiosa_s lconsc-
_guencias. . . . · . . 

~este inorr.iento. - é minha impressão pessôal, -- não ha. 
motivos que legitimem o emprego do recurso .extremo que é 
a :emissão de papel-moedâ. A- · teude'ridâ pàra tal c11reêtrtl ct· 
a. explie.o, pois, - e faço com o acàtameiito devido ás opi· 
niões contrarias, - como um ·phenomeno inteiramente nor
maf P.m . o ambiente dos povos saturados de papel-moeda: 

· anu~lm_erite é prec'iso eniittir~. convém emi:ttir; . o . Thesouro 
Nàcfoiial o reclarua, os int~resses da . producção nacional o 
exigem. .!\.las, é cerlo que, neste instánte, o Thcsouró Naciunai 

· precisa -O.e papel-moeda pãra satisfiiter nectissiqades- pre
mentes? E' certo, ainda, que na pressão de taes necessidades 

·lhe faltam outros me~os .para a satisfação de .eompromissos? 
· _.· . Desconl:eço. declarações· offiéiaes . autorizadas· ~ffirmando 
que· o 'fhes-Juro esteja-. vremido por necessidades urgentes de 

. dinheiro. _ A. informa~ão que . tenho é. a de que as"Pendas es
tão·, :.em. :franca ascenção,. devendo exceder o corrente anno, de 
mais 0ae· .oitenta.:JniL contos. o superavit entre. a receita. árre-

: caqad_a'.·e ,a orç~da. Sei ,tambem que a dl~speza vae· excedendo de 
mww.á autoriz-ada. no_ orçamento;. ma.s, além de que. ha re
cursos ainda .não :utiLizadcis, como o frete; duránte dous .annos, 

··cios :cjãvioá.arrcndados .á FrânÇa,,'.t'êhho .. por certo· .. que será co
r<iada dé exito qualquer .. te:rüativà j:>arâ: empréstimo ·externo 
em os ·Estados Unidos. -A Suissa aéaba de empenhar-se alli em 
operação dessa natureza.· lan.çando com successo emprestimo 
de dollars 50. 000. 000, embora a prazo curto e juro excedente 
de 9 % . A França, iguálmente, pa:ra a avultada somma de 
doliars :l M) :ooo ~ ouo. Na emergenci:a de serias difficuldades 
será ·essh;. ·a meu ver .. a directríz que nos cumpre seguir,--con
yencidos de qú.e, airida. erri ·altas taxas dê juros, o e1nprestimo 
será menos nocivo .a.o nome do Bráfü e ás finanças. publicas e 
á economia .privada·, - de que 'uma_ novà. emissão·. de papel
·mocda, pr~cessó co"nsidera'do sempre confo o expoente ma-
·xizrio. do descred.i,to financeiro das. nações. ·. 

. . Devo rcconhece1', ~nlretanto, que si . a orienta~ão parla-
.. mentar e administrá tiva p_ersistir em despender . além. das 
r~ndas normacs, observando as regras~ perigosas de franca 
·e;t1jan!Si'ío do:,- gasto~ publicob, o papel-m1Jeda ter~ de . ser o 
epRl:fgo. de· semelhante politica. Só uma dlrectriz· da restricÇão de d·espezas, prà{foada com anh~cipação e co.ntinuidáde~. po
derá ~·evitar a insistencia nesse desastre .. E a óbservanc.ia dessa 
'd"!rt'·ç·1r·i.i. )~ uri) dever .. ~lefmmtar, sopretudo qu,ando. -ellá póde 
v1gl1rar ~em 1'.le:so,rgamzaçao d.e sen:1cos, como é o nosso .. caso~ 
f~rt~_]é(füi;(?s que .,:estamos. co.m. reqêita$ : nôrmaeª em 'franca. e 
an~m~dOt"~ . as.cençãq; quasi_-. retomade já o al.to. nivel. em que 
ell~s ~e .e~J>ressav~Iii,:no ·anuo ··dé 19~3,. imritediatameJJte an-
ter10~ ao da gu~rr.a. · ·. · 
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T~las. nestP. instante. o -voto do Congresso por emissõe:3 
r:::·a o 'J.'he~om·o, não se legil':ma. Será inulil e prejudicial. 
,1. ~·uarde-se a declarai::ão official, que não póde vir, de que o_ 
c·ario publico eslú exhausto e ·cte que está. fechada a porta 
~:as op.eraçôes de _credito, no estang~iro, o .. que absolutamente 
não se dá, nem·?~ dará. 

EMISSÃO P.AI'./1. CONVENIOS 

A celebração de convenios commerciaes. com outras na.
r,õe.:; .iustif~cará emiSsões. Entendo que só nos. convém unia 
c·~pe.cíe de convenio, de parte os que se possam referir a ta
;·lfas aduaneirás: é o de adiantarmos fundos para co_mpras 
<1•.1u1, nH.'.ll1a11te o J)rumpto _paganieuto, no e~Lrnnge1ro, úaS 
:s(•rnmas -que anteciparmos. O pagaménto demvrado, mesmo 
conYerlido- prévjamente em letras a prazo lungo, não nos 
convêm. Nossa. pro(!ueção, pelo menos a que foi objecto do 
ullimo ,convenio, constituída, por generos de primeira neees
~idade, encontra coUo_caÇâo.-e sah idas promptas e faceis, inde
JCUdentes de quaesquer convénios. Aquella que assim se cól
lot:ar e sahir, converte-se logo em cambiaes negociaveis, o que 
r•.mparará. o nosso fragilimo mercadq de cambio .. O pagamento 
d0morado, embora em letras não ;de:scontaveis, düfere para 
prazos afastados o gaque contra as sommas que ellas re
flr'cseritam, assim retirando ·de prompta liquidação e para 
t r::mpo relativamente remot.o valores de ·que_ não deve ser des
f;;.kado o no'sso · actualmente fraco activo no balanço de coutas 
ir.tema.ci.onaes. Emittir para preparár situação de prejuizo, 
qual a descripta, é, pois, errar duplamente, em detrimento da 
l\açãO. . _ 

Mas. está em execução o convenio italiano. Certo os re
cursos para etle estão provindo da lei de 2 de outubro de 
mm, n. --g. 45ti. A proposição que suggiro, no final desta ex
posição, perrni.ttirá movimentai-o até o fím, sem novas emis
sões. mesmo os decorrentes dessa lei. Como já fiz publico 
rcrante esta Commissão, esse decreto legislativo foi lei de 
rura emerg-enaíu, que não córporifica plano financeiro algum, 
1: na quál de definitivo só ba constituir fundo de garantia 
todo o meio circulante, o ouro existente no Thesouro e na. 
Caixa. de Amortização, ; e que havia sido adquirido com. o troco 
O as notas da ca~.xa de Conversão compradas pelo , Gover:to de 
então, 'e mais aquelle ouro da producção nacional q\le fosse 
étdqnirido. Salvo esse dispositivo, a lei deve ser revo~da. 

E:MISSÃO P.Aa~ A PRODUCÇÃO 

Emittir em amparo da produccão nacional~ AdmitUdt> 
que o papel-moeda, instrumento fraquissimo para. o.s fín~ da 
tro~a internaci~na!, p_oss~ ~mparar p_r~d1;!c_tos em . cr1~e •. 1!-1nda._. 
nss1m não considero JUsW1cavel a em1ssao~ · pQrque divll'JD da 
extensão e da gravidade âa crise que se dá Como· send<t a ~ai,. 

•, . . , 
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e, na imminencià. della, indicaria outros meios qne melhor
mente a combateriam. Nossa produccão não está .em crise e 
nada a faz . prever. Temos em depressão de precos dous dos 
nossos mais importantes productos : o café e a . borracha. Os 
demais alcançam preços relativamente remuneradores, não 
reclamam, e o de que precisam é de circular sem as pelas de 
medidas violentas; como a prohibição de exportação, e de :fa
cilidade nos tránsportes internos. Assegurem-se-lhes a sup
pressão daquellas peias, o ·· transporte facil e barato, e, .- o 
que . é · d.e maior rele_vancia, .-· J:>raços em quantidade, por 
·serviço regular e continuo de · 1m.migração, e ella, em expansão 
exuberante; só se . lembrará dos pod~res 'P..ublicos para lhes 
trazer, em propor<;~es crescentes, ·a valiosa oontribuicão dos 
jmpostos. ASsim, ha para considerar apenas a· quéda dos pre-
ços .do. café ' e a crise da borracha~ · · .. 

. Penso que a quéda ·dos proços daquelle ·producto decorre, 
·principalmente, de um lado. · das medidas tendentes á · defla
coão do credito postas ·em pratica nos Estados Unidos, visando 
todas a baixa dos prg,cos das mercadorias, e, de outro, do jogo 
alimentado pelas operações a termo e do mão funccionamento 
das _caixas ·registradoras de taes operações, i.ima das· quaes -
~ desta Capital - manejada por um.- dos ·grandes interessados 

· no commercio exportador dessê ge,nero. . · . ~ 
' Tenho por .transitoria ·a primeira das causas, e reputo 
dé posisvel remoção, ou de. pelo· menos de faeil: attenuação a 
::,eg:Unda. Para isto cumpre dirijam promptamente suas vis
tas os Estados directamente interessados na . produccãO do 

·café;· visto · dependér mais delles, que ·aa União, a adopcão · de 
medidas que a combatam e destruam. O imposto pesado · sobre 
as operações a terrr,io, .. : .... >assumpto de que 'o orçamento da re
ce:ifa. para 1921, terá de (")gitar, e a superintendencia, ·directa 
ou · indirecta, .dos· governos . sobre as caixas registradoras~ ·são, 

\ 00 'geral, , indicadas -como -providencias capazes para cohibir 
ú · .iogo, ctija tendencia «b~ixista» nos ultimos temposi tem 
sido .continuamente denunciada. . _ . 

· · l\fas. transitarias embora as causas · de depressão de · pre
~os, ha conveniencia notoria em que os governos se ap,par·elhem 
para o amparo .do producto, caso a· quéda ·se accentue ou 
-per.sista. _Para . esta ~YP!>the~e a providencia ·realmente êfficaz 
é ·uma so: a mtervençao dITecta no ·mercado pa:ra a compra 
do ·genero. como se praticçm e~ 1918. Dada a ~xcellente po
si cão do café no commerc10 do mundo, sendo evidente ·que as 
exigencfas do consurno excedem o vulto da produccão offere
cida~ pequena resistcncja, constituída pelà ·f9rmação ·de .. stock. 
bem menor do que o formado naquelle anno, , resta~rará os 
preços erri o nivel de. que o deslo~aram ·causas notoriamente 
ephemer.as. , . _ . - . 

, O plano a executar; nessa conJunctur.a, nao· p~4e; n~1 
<l~vé ter a 1base das emissões ~de papel-moeda.V.ale~1a isso po:

. q\1ereI." COJ:?.deJimai:- 'aQS . mal_es; que essa. In~di<l;a· distribu~ •. toda 
a economia publica e privada.·. e.m •beneficio exclusIVo e 
?nui_to pãssageírc do. caf ~. 
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!Além do que. é illusão suppor, na lu ta emn o ouro, que. 
no caso. é · o dollar, possa o fragilimo _ papel-rooeda constituir 
instru=nento de luta. O emprego . deS.tlc recurso teria · inevi
tavelmente, como persístencia. que é n~ política emissora. de 
yaJorizar um pouco mais, pela baixa do cambio, aquella moe
da. de modo que, talvez com uma quatidatle menor de , ouro, 
o rlollar pude.sse. comprar a . mesma: quantidade de papel, em:
bMa pagando ao produetor, pelo - preço, um .pouco mais de 
papel-.moepa, representativ(l, de facto, de um ' 'alor menor. 

Lembro a esse fim !l alvitre da exe.cução rn'ompta, se
gura e sem o corollario dos males alludidos. A União. utili
zando- se <lo fundo de garantià do papel-moeda, fundo que 
~tt.inge, nes!=;e momento, a 57 .249 :216~916, empresta ao Es
tado de .S. Paulo, a-- juro de 3 o/o, para compra de café, e na 
proporção em que esta se .for realizando, até 30. 000 :000$, . 
•JUro (em. moeda metallica ) equivalente, em . papel, á impor-
t-anma de 92. 220: 000$000. · · 

O café comprado ficará, como acontece no eontracto ou 
Hl17. em garantia ·pignorati{o,ia á Uníão, devendo o pasamento 
da quantia emprestada ser feito no paiz, ou no estrangeiro. 
fambem em moeda metallica. que voltará a reintegrar-se no 
fundo de garantia, depositado na. Caixa da Amol'tízação. 

Estou .convencido de que essa operação escapa a qualquer 
critica. O fund:o de garantia. não se desfalca dos valores que 
o constituem. O ouro em moeda que o compõe transfigura
se passageiramente em ·outros valores · que o representam, 
para voltar ao estado anterio_r, ~mbem em moeda. ~fim de -
~ervir ao. destino que a ·· rei lhe deu, pouéo tempo depois. A 
União não póde perder, porque não· se engaja no exito ou 
no insu~cesso das operacfü:s, as quaes correm por conta unica 
do Estado de S. Paulo, responsavel, em .qualquer bypothese, 
pela:S sor_nmas emprestadas com ~ clausula do pagamento em 
moeda ouro; terá cte· 1ucrar. pois receberá o Juro de 3 % eob!"c 
um capital que· está iroproduetivo. 
. Convém rememorar, ~m justificativa desse ,alvitre, o que 

tem sido esse furido e as .vicissítudes- por que tem passado. 
Inst.ituido: em i'Sí09~ pela. iniciativa. de Murtinho, delle foi r~·
ti!'ada em: moo. p9r acto .. desse mesmo Ministro, a somma de 
um milhão · esterlino, para ser emprestada . ao Banco do Bra
sil e des.tinada a overa(]ões de · cambio. Essa operação estava 
autorizada pela lei de sua organização, em . cujo art. 6º se 
pr.rmittia ao Governo, 11.éi o~urrencia de crise excepcional, 
destinar vinte· mil contos para emprestímm~ ao commercio, 
P~r in\erniêdio daquell~~ Banco. ·Pouco ·após. em virtude de 
lei, for.aro destacados ·· amda. do mesmo- fundo, . dous m1Ihões 
de esterlinos, ·destinados· ao pagamento devido á Bolivia pelo 
tratado de Petropolis . . As. som.mas, que o constituíram, pot: 
muito poUeo tempo mais tiveram· representação em ·valore~.· 
Os deluits financeiros accumulados annualmente -os sorve:... 
ram, e, seguramente desde 1912, só na. eseripttíracão .do The
souro elle existia. não tendo absolUitamente expressão mate• 
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· r.ial. O Governo do Presidente Wenceslau Braz não encontrou 
delle valor· algum.. E' facto . . sabido_ e consta de documento~ 
officiaes. A partir ·oe 1915 o fun<lo àe garantia fi r.,ou, por lei. 
virtualmente extincto. As leis orçamentarias desse anno auto
rizaram o ·Governo -.. - e- a autorização tem sido reproduzida 
- a .despender na despeza annual a:s rendas 9.e todos os fun-
dos especiaes , _ . , · .. 

.Em 1917-1 o Presidente Wencesláu Braz, a ·cujo grande 
descortino como hoqlem de Estado terá de ser feita., cada dia 
rnais, a devida justiça, deliberou a realização de compra dP. 
rtotas da Caix3i de Conversão, tendo em vista a acqui.sir;ão de 
um ·.stG'c.k, ouro, com o qüal pudesse fazer frünte, - em a 

· hypothese bastante provavel da queda do cambio . a taxa~ 
bàixa-s, .em ~onsequencia de longa interrupcão do commercir, 
iriternacional, -.- ao serviço d~ divida externa, removendo a 
esse- fim,. :para o estrangeiro, àquelle valor. A ar.quisição nc 
stoch foi reali.zada no dec.uri;o de 19ii e 1918, V.indo a au
gment~l-o a partir desse ànnn, a compra áo ouro de produ
cção: nacional, tambem dellb,~rada pelo -mesmo . Presidente e 
constante de contrato até hoje reriov~o . Esse é ,O· stoc.'-€ que 

fa:riste e que, augm~nl&.do dé ·muifo -pouco, a contar de· 19 t9, 
se eleva neste momento a 57.780:000$. em moeda · metallicu. 
que, com co agio actual do ouro, v::i.Ie 173;975:220$00.0. · 
· · ~m 1918, ·esbocada mais clara a situação c:io commer cio 
m1ln:füál, e,- pois, do ~cambio, o· que permittià. afastar -a per-

· &.Pectiva de s er necessar:ia_· a remessa .de met_aes para o e~ 
·t~ng~iro, ao firri. ref.erido, planejou aquelle eminente esta-
dista destinar o ob·re · adquirido ao fundo de garantia. Em 
-exeeuÇão desse -perisaínento foi votadà a lei' de 1918. a que 
me .. .tenho referido. · · • . 
_ · E~; assim, · de ' data 'recentissima a existencia âesze ·ouro. 

·sua ·conservação precisa ser · defen:qida, p ara que eile' se man
tenha, · ·em especie -ou em valores ·que· o. represe~tem. .Ma5, 
~i _ emissões de pape_l moeda valem, ·cte facto, _pela sua des
frui<;ão paulatina, ~o fim a que s.e destina de garantir o ~1eio 
ciTcuJante . A cada emissão terá de corresponder umn u~ ini

_'.<}.uj~ão :no valor :da .garantia.. Não só por isso, eom•) p '?.lo~ 
males , daE= · emi~sões, meu riu~tc. de v1s la é !rreducu-Ycl em 
·eçmsiderar menos · incom .miente· a_o paiz a uliliz:ii:ão âesse 
Quro, cujo stt>ck. ajudei a 'formar, do que as i;mis~ões, àesde 
gue· : se lhe dê tim destin.o, no gual, como .no . al \:itre pro
po~to, _ elle não se destróe, mas -apenas se transforma, ephe
tnef,amente, ·em valores . equiv.alentes e que, por sua vez, 
'.rte:ritro ·de pouco tempo, terão de se t ransforma r ·cie . novo em 
·our.o,. · -accr escido do juro respectivo, para c.onti11u~r_ a vaier 
eorri~_.parcella _do fundo 'de garantià .. . . .. 

. ,sou dos · que proela-mam e só não o proéla:rnará quem 
lgnor.àr elementos_ da economia nacional -. - qu.e sP,m. o ·café, 
.Ciu ~om elle em crise, teremos de , ver nosso paiz. desappare
cid.o, 0:t.i quasi isso; no inteream6io das nações . Em a im
m inencia desse . desastre teriamas de prever a quéda assom-
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brosa · de nossas importações. porqUe o café é ·a nossa quasi 
unica moeda na troca internacional. Sem elle ou com 'eue 
fm crise, a União ficará sem rendas ou com esta~ excessiva
mente · dimiouidas, e toda a economia nacional, não . apenas 
aqµeUa que é re:-Etricta á exploracão desse proouc! o, ' havP-ria 
de passar pelos mais angustiosos transes . Já ó it'll truiSmo, 
mas convém .. sempre repetil-o: os interesses prP.i:;os ao café 
r.ão são relativos a uma determinada região, mas, .sim, e 
principalmente, dizem respeito a ponto vital <ia existencia 
economica · e financeira .do Brasil. A accão, pois, da União, 
em favor delle, desde que não corra o risco de rrejuizos e 
nem acar.rete, cuia a fÓl'ma por que inter"\ém, o maís insi
gnificante damno siquer, aos inle1·esses da colle~tivtúade ou 
á economia privada, é inleiramente legitima, valendo, e'.Q' 
summa, pela defesa de seu proprio patrimonio. 

Que a borracha . está em crise, e crise grave, :; 'iacto in
controverso. Mas, não se .trata de.t crise com:.nercial, a ser 
combatida ·por medidas de emergencia, sinão de crise eco-
nomica fundamental. · 

Neste momentp, o ·auxilio á borracha, para -compra di
recta, seria, para a União· ·e para os Estados que nella. se 
empenhassem, uma aventura d.e effeitos ' ineyitavel.mente des~ 
astrosos - taes ef feitos se vet'ificaram, <f.e resto, nos ope
racões em que, ha tempoc::, se. interessóu a União. - O em
pre-c::timo, coin a garantia do genero depositado ou em war
rant.s, seria tambem perigoso e não attenderia ao~ in.Leresses 
da producção, cujo reclamo é pela valorização desse pro
ducto . . · Ora, essa v~lorização é impo~sivel porque não a per
miti.e a - CW!CUrrencj~ victoriosa ~a producçãó _do Oriente .. A 
esse respeito o que ha por f.azer é a· adopçao r: a pratica 
oe nmas tantas medidas, ,lá ~or.i-hecidas e prP.conizaca. ~1 .. ia-se 
Ci parece.r ,do Depulado Carlos Peixoto Filho a ._-proposito da 
Receita para 1915), e não a compra pela Umao, que será 
prejuizo certo, nem o empreslimo, que será prcjuizo pro
vavel, e ,pouco adeantará ao ·pr.oduclor, · cuj9 interesse .esta 
unicamente em :preços mais alto~ do .que o~ actuaes . 

• •• . ':\. ~i .. • 

.. ~ ·. ~~~. ·. ~ .. ~'·· . . <:··_: ~~;.~ 
EMISSÕES - ·CRISES - NU~O~ ... .. L : .i.~ ,_. ,, ,~.1 

l.ºftf...:. ~; ("' ,.) .. 0 i•.~é~~!{ 1.-: , 1 ~. ·}~_ ; ;.;~ 

·Mas, a observ~cão -~ :'o ~~ti,fo :.49·5· t~1#'D:s ~~~:·]~~:~e~~·:,~~ 
sõe~ de p~,pel JllO~d.lfy. ~.~mr~~ro~ ~e .. t~n.:.~q-~ ·poµ,;tps ~· .'fq~t~s; 11il .. ~, <:.
oue elles teem O" cun·ho maefeéll.vel de ;fOdOS . os· 'finados .. S .~ , f. : . ...,·•-1.L:..~" I - ,.F; ~·•:fl!.:·:o ··t..ri:n ., •lt:=. ,.!r•J,.?;,:J a•;:L ·a1~1·J..ia"'·!:II; "e·; ... . h 
na .U,r.~z~ , :~, O '.~O.l?SO. J>.~IZ, e uQS .. OULrO<:>,.:, ~lf.l- .. ~;.,L.U ·~u"',~y, , f .:i . •·} 
todos · os · témpos, . Q.e.s'de ·que -· · par<l, me · ~~.:-'~t: -~~' tifi~~ ~r 
Arthur .Rafallqwit c:t- . se forma o, e.sta.dii~'. 'i:te·~ a7:rrw:·'.car.llete-=- · 
·'·':t .... ,., :11· ·:_> . ''···•'''. ~ 0tE,~·.<ft:·d'o '5. ·r· td)/' ... "'í$' ' o~ ~· i ;%nnb,o 1}~.·ifi<?~i..~~9·.t!:f"fl?.f$J.9'U!f,l!'f,;>,; • .f?'Jt,,· · · :4-.nP~ .-.~ '~a,frf??'Ji,.),n. , ·e'•~'iW~'.!I ~:$1'W.!(!'. 
~A~Gu,i~~~.1 e~: il~ gr1~~~çpi<.i~.~fir~~N~~lfa· · ·~UM6 rd:x ~1~~e~~:;:Y:'h: 
.Í) .~J"Cat:.a_t\"Y, .1'p .S~O ,.;.~.etepre ,JJVt.O.,, . • •'· -. nl~ ., _ e ;a ., .,.,., ,,. ,, C' [·T 

las · nifeTiiil.'a.dés·.tétrl.timãl"ilet ·é·ommeiéit iJ ··t.te' lli''.i'tltfustrió, · ~.; . . . . . . . . . ' . · .. · ' 
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r:rudo que não seja emissão de papel moeda - e nesse caso 
es.tão os alvitres e:x;postos, não. serve. 

O. citadç. Raffalowitch, que é economista de nomeada. 
universal, divisa, em situações taes, creadas ao influxo da 
·mentalidade inflaccioniSta, um estado de psycopathi.a, que 
se traduz, frequentes vezes, pelos mais . extravagantes pro
j ectos emissores e accrescenta: «Toute cette pharmacopée 
est dangereuse. EUe prouve que de :poison du papier· - mon
naie commense a infecter le cerveau. On .se plaint de ce 
qu'H y a disette de crédit, ahsenee de· :facilitée pour le eom-
·mree et l'industrie». (Le ma:rché financier, 1920.) . 

Em 1914, quando a proposito de prrojecto emissor, elabo
rei parecer, como Relator clesta :commissão d.e - Finanças, 
pude exemplificar as consequencias inevitaveis da transige.n
cia com os rec1amos. por emissões. ·N primeira emissão se
gue-se a segunda, a tereeira, e outras mais, e o' c1reditq. con
t.ibúa a escassear, o meio ,,circulante, embora ampliado, a re ... 
trahir-sr.-, -persistindo os reclam0s, por providencias, que atte
nuem a crise, r. que, e.m to.dos os b!rados se resumem sempre 
em uma só - mais emissão de papel-moeda. O citado «Sou
bercassaux» pontifica a es~ respeito, .com inteira- justeza : 
«Cada crisis remediada com las nuevas emissiones enge~dra 
las erisis jgulentes y exige ·em seguida mas billetes1 asi como 
sucede a los morfinomaros que provocam .sus crisis · c0n el 
narcotico y encuentran tambien cn el su alivio».-

Nem· mai.,;, nem menos, está · occo~rendo na phase actual · 
_ do papel moeda, aberta por nós em 1914; nem mais, nem me

nos, oc<:orreu periodos anteriores da nossa vida economica 
e financêira de 1853 ... e 1866, de 1889 a 1897, dominadas pelo 
papelismo e a que a energia de Campos Salles e Murtinho 
poz cobro com o celebre Iemma, deste ultimo: «Espotegem
me, ma-; não cmHtir·c:i pap1~i moeda». 

Em 191'!., <:mihiu-se para os bancos. 'Empresta-ram-se
lhes 100 .000 co111o::. r.. ·\·isla da escasse?. do meio circulante. 

Em HH5 emit.tiu-se em beneficio da producçã9 e para 
o-peracões d1~ desconto e redesconto, por intermedio- do Banco 
d<~ Bra::il. Persjstfam as queixas de •falta de numerario. Em 
19Vi', tambem }Jara a producção e ainda paira redescontos no 
P.amo <lo Brasil. As queixas continuavam. Em 1.918, ·ainda. 
para a prod11cção e cspee1a1mente para a defesa dn. borra
cha. Em 1919, para empr-~s:timos :i fahric~s ".!e tecidl)s. 'Em 
19i4, 250. 000 contos; em 1915, 350 mil contos: em 1917, 
300.000 contos; em ·J 918, 100.000 contos e, ·em i 919, 
50.000 contos, no total, e_m cinco a.nnos, de 1.140.000 contos, 
quasr duas vezes o meio circulante anterior a 1914, que se ele-

. you assim ao triplo. · _ . 
Pois, tal somma, .ainda é .de·ficiente, no juizo ·das recla

mações ~nnuae$ por' mais .P$1Pel moeda, «visto have!\ -falta ;_de 
numerar10~·.- quando, entretanto, o volume das transa.cçoes 
·nã') cresceu na mesma proporção (os algarismos da importa
ção e e:xl}~·rf.&.ção o most:ram} «e a mo~da ou o seu signal re-
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presentat,ivc», no conceito irrefutavel dos ecônomistas, «cir
cula muito ,mais rapidamente que as mercadorias, de modo 
que, quandl) estas fazem duas ou tres evoluções, a mesma 
moeda que se pagou move-se em velocidade dem.1-.;,Ja, para ir 
.servir de inteirmedia-rio em. outras transacções,.. 

Todo o anno, em -ceda época~ pouco após a abertura das. 
Call?arns, ir.~crn...,se a propaganda, reproduzem-se os mesmis
~írní·f: ratiocinios ~ .~ er1grem1gem emissora, salvo resistencia 
-por parte do Coverno, como se operou no anno passado. por · 
este me~o tempo, reenceta os seus . movimentos pará sa
tisfazer ã «insaciavel» sêde de papel moeda. No emtant-0, as 
caixas do-. banros estão sortidas (leiam-se os quadros da Es- --. 
tafü;tic:t Com1nercial e os ba:lancetes ultimos, de 30 de agosto} · 
fl o juro não se ~SJ)rime em taxas baixas. Mas- a seriação de 
emi$Sões terá ·de persistir,· em obediencia ás mesmas vozes e 
aos mesmos . motivo~ 'J-e todos os füJ.nos, até que lhes ponha 
termo, ou ·41 cne?""gja. a~ honiefü como aquelles famosos esta
distas. ou a e'·idefüüa tlos males, f.-:•.emdo de modo directo, in
conlestavnl. '')ável. :io mieresse :Privado, uma vez que a of
f~nsa ao intere~s1 có:-tect1vo, Jã nc~c-ria, -a poucos impressiona. 

Sabe alguem dé_ flpi>ração . de compra e venda que não se 
haja realizado. ·~m _'q1lti!quer .:parte do paiz, por falta de 
inst..f'umento ·. da troén •. Jlt) caso, o papel moeda? Aquillo que · 
muitos füfor-mariío é (Jue sabem de operações de emprestimo 
pretendidas pC'rante bancos- ou particulares, ·mas rião reaUza- • 
das. Pois este ultimo facfo-é que para muitos ~aracteriza. a 
defieieneia de nunierario, ·quando ·do ,que elle é expressão é 
de falta de capital ou-de falta de,cl'edifu. E; em regra, é.dessa 
interpretaoão errada · que prGmanam os -reclamos por mais 
papel moeila; no presupposto de- qU:e ell&, por si,- é capital. 
é riqueza. · · · · · 

Quanto inais papel se lança em eirculaQão, mais falta; é 
o principio que nem todos querem ver e.-que, no. emtanto. é a 
resultante dos . factos relatados,· consagrado p'ela experiencia 
rlos povos que já· soffreram as provações do emissionismo. 
iEntre los ~alês de!- papel monede . debe contar-se su incon
t.inencia · que ·lo· hace tato . mas escaso, _quanto más abun
õante ... » -.. diz o 'ec.onomista Ireguy (CUII'so de Economia. 
Politico) da Calumbia, paiz q:ue t~m ~ido flagellado·pelo ~papel 
moeda e no qual, ·por forca de emissões continuas, um par 
cie botinas já , custou ·. 3 :000$, da nossa ·moeda, e um ovo~ 
17$500).~. . . 

. Nem por outro motivo ·tinha . razão Joaquim Murtinho 
quando defendendo a queima do ·papel. moeda, em 1900, en;.. 
tão, como hoje, superabundante, dizia: «o que se tem que.i- -
r.flado é. apenas .o véhfoulo; o valor a ella ·ineorporádo ·an!es 
rla incineração -passa . depi;>is della,:.:para o papel. que' . ~ica c1r- < 
r:ulando»·; . accreseentando, como ex~mplo :-· .«ao -.cambio de 7 · 
a nossa c]reulacão de· 788.000 coiíto-s :valia 19:: 7Q0.000 ester- · 
linos; e ao cambio de 10 os 703 .. 000 contos· da circulação. a.ctual 
já yaliam 29.290~000 esterlinos; o C{lle quer dize:r.- mais· 
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9. 500. 000 esterlinos na circulação. nacional>. (Relatorio de 
·i 9ÓOJ • . - . ~ .. 

Anli>riormentf\ dissera Salles-Torres Homem, tambem 
grande r,cono'mis.fa e homem de Estado: «Uma das !e.is de cir
culação é que· quando o numerario diminue em quantidade, 
comparat~1Vamentê á massa dos produ.ctos ou das transacções, 
o seu valor augmenta, .assim ~0rno diminuirá. ~i a quantidade 

é excessiva»; assjm como ,pouco ant_es procurando destruir 
uma confusão· em que muitos ainda agora mesmo inciê~. 
qual a de consh1Prar ·que instrumento de _cjrcul~cão é capital 
- dizia: .«confundindo-:se capital com o mstrumento da cir~ 
culação imaginou-se que. por .isso o papel :írtJudario, que 
preencbP . . até certo ponto, as funcções ·de moeda. era tambem 
capital, e .q.u·e às. emiss<?es teriam assim a vfrtude maravilhas~ 
de :n.igmentar os recursos da .industria até· onC.e. elres .fossem 
preciso~:i>. -.·~ . exclamando com ah~oluta ve~dade: «(\S capitaes. 
são os fructos exclusiVos do· trabalho e dá .econamia, que .os 
acumulam para'-empregal-os ~a creação de novos valor~s ~ 
T:iras· ·ce papel não possue.m a· qualiàad·e magia de impro ... 
visar riquezas: na sciencia i:i(') cre.dHo não ha lampad.a de 
Alaéim ! . ~· .l> Raphael George~-LeVy, escrevenáo agora .. {Revue 
d.es Deip: Mondes - fase . .de 15 de outubro de 'i9~9), rep.ete 
o mesmo pr1neipio. qu.e de resto, é ,-guasi tão ·V.elh9, como a 
economia poiilica: ·G'est la plus dangéreuse. des erreurs .que 

•de · 's'imaginer, qu'emettre des signP.s ficuciaires, c'est . créer 
de la richessE"». Assim 'Salles-Tor:res · ~ornem quasi ditando 

~.;i.r.a ·a actualidade reaffirma ·outrp princ1pio· que a seieneia 
economica nunca cessou de consagrar como uma das suas ver
da·des·: ·<r.A multiplicação dos signaBs representativos da moeda 
a·ugmenta as arterias da circulação sem augmentar ao mesmo 
tempo -a quantidade dos valores circulantes; e, neste caso. o 
refJuxo ·~ igual á em~~são. Os que pretendem. por s·~melhante 
meio .. pr.ev.n a ese:asse~ de· P.apHaes · as~emelham-se ãquelles 
que na d'eficiencia rea:l _de artiiQS .e de generQs de proc!ucção-, 
pr.opuze~sem rom9 remedia .o dúplíc_ar-se o numerp d.os carros 
para transportal~s ao mere.ado~. (Annaes ,da Qamara, 4e 
i857 .1 . ,· , 

·V'em a proposito ·citar tambem Stanley Jevons, econq_mis
ta, -não apenas theorico, mas 1homem de acção e senso pr~tic9, 
d,(l quem é .o seguinte· oonceito ·que estadistas e legisladores 
nunca devem perder de attenção: · 

- . : «N.,ij.o ha pai~ _on,de, P.o.r ·vezes, n~o se· tenham levantac:!o 
as .m~üs vivas queixas cont~a a ra.ridar.Ie çla m.o~d.a em" cir
cuI.a~~b :e sobr.e ·a ,nrg~nt~· ~e·cessidade. de a ~ugme.ntar. Todos 
o~ - µla~e.s em e:v.i.dei;icia, di.mi~µjção d~ co;mIJ:i~rcio;: baíxa de 
preços~ fümí:iuiçã9. _de .r.e.nd_as pul:llica~, pobr~zil .cJó poyo, Ji:tlta 
de trabaU,io. fa11rincras, pan1C{l, feP.m sido attri:hu1.dos ã faHa de 
moeda.: .·o: rrmedio que se .. pro11tJ.nha anti.grimFnt~ era raz.er 
trabalhar· ,0,s batedores de· ro.oeda: ho.i~ .ê iupa i;i..ov:; ·!mli~s~s.~ 
d~ papel-moeda.> .. ,. . , .. ~~ ... .,, :· 
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E accrescenta: 

4:Nada convém men6s ao homem de Estadq do que tentar 
regular a quantidade ele moeria; qua;;i sempre a raridáde re

sulta à~ especulaçõP.s illegitin:ias oli de qüalque1· mal-estar _do ·· 
commercio, que s'eria.ainda agg,ravado por um augmento ·novo 
de circulação em papel. ·(La Monn.ale et le mechanisme ~e 
t'Echange.) 

EM.IS SÕES PREÇOS -:- C.~BIO 

~ias será preciso · instit'dlr na demonstracão, . Já tantas 
veiP':i e por tantas· fórmas adduzidas, ·dos ·males· das emissões 
d-e papel...:moeda ? Declino · da tarefa para repizar Iogar.es com,... 
muns~. Será po~sivel ~ontestar que ellas encarecem a ·vida 
e que o excess~ de meio· circulante .se ajusta aos ·precos · d:is 
mP.rcadçrias.? . ·Em paiz no qual~ corno o no:isp, a proc!uc~ão 
dos g:eríeros d~ · primeira necessidade e . de outros inais, não 
re7rPdio.. de quP fõrma expljr.~r. sinãn principa:lme.nte pela 
0ontinuidade dellas. a proporÇão d e 1 oo. 200 ·é ,300 ··o/o com: 
que tantos de taes arügos encarecem ? '«En France,. -. -· observa 
ErMs't · ElV1.-yck - · 'Revue Ec.onomique..: Tnt ernacionale -·-· fase. 
cit.) · avec. une .cir~ulat.fon de· 1 O millia.rds en 191'4", :Yes <pri-X 
indic~s ét~t 100; en février 19J8. avec une ri_rCÜlàiion· ,de 
28 milUards ils .monten.t &.· 260; e:i nóus-savop_s qu'ils· ·~ttiiP.nt 

en février i919, à 393, ators qú'e ta circulgtio!} · avait atteint. 
33 miU!.ards Ti, eet ~ai qU(; l'inf!atIO.Xl monctaire est 1e plUS 
rédoutable facteur d.e ·1a !lausse, que les_ pierres pr_éeieu·ses 
ct les · 15erlE>s. clont la charté ri'.est cert.ainPmP:nt pas iofJu.encfe 
par ia· produc.tion, ·ont. ~t.teint dP. prix fabuIPux .• _. Dans ·nn 
::;~cours. à fa Ch.ambre des Communes, en Mrembre dernier, 
lor d Aberdnn rPrriarqnait qne' dans lP.s· .pays CClmm~ lah·Frane·e 
c>L l'Tfolie. ou les émissions ont nt.t Pint IP.s · chiffres les plus 
6lévés, les 'ptix ont é.té )P.s nlus gravei:nent frappés ·.par la 
h~rn~se. tandis cin'aux g•tat.s-Unis .ta hausse est ··restée con
sidnablement au dP.S50ttS de ~elle qu\ ·a sérvi .SUr le · con.ti
nent. TI .en réstilte. <!onc. Q:11P. 1.e. prr-m)Pr .souci du gouverne
ment ?.1m1it dú êtl'.e d'assain.ir ·la circulatfon monéLaír.e,· coute 
;uj r0.Ut.P.>. · 

Haverá querr-. ignore que· o "encarecime.nto da v~.da terá 
de forcar o Es.btm a augmentar os ven~h:n.entos . ,dos funccio-· 
nar.ios· e· a pagar mais caro o .material:' dP, ,. que · pr.eeisâ, .elte. 
<? Estado, qu_e já tem diminaida a rec'éit.a P,u~Hea .. · p.orqµe e~t:a 
ê paga. em moeda ~cor.rente . e .. essa ~q.ue cles.valoI'.i~ -eom as 
emissões? ·Eis o · circulo ··vimoso :· emit~e ~ ·P9f'.qu~ }is · -despe~s . 
crescem· com a .carestia :dá Vida e · a receita. ·:.se· desvaloriza; 
C<'m a depressão do valor acquisHivo da· mÕeda~ .. ·.e a de$.perÃ 
cres~e e 2 . r:eceita :se des~al9rii;a . p.or-- c~u.i~·· .da_s eJiti~s:õ!-~ · · :.:W·' 
r~ss1:v~l conle~tar, , eom -b~ms i'ur..d<lrr.~ntos. {f'Je a ·ertü!=sao ,m• 
f1 ue pàra a qri.éda do . canibio ~ Pois ~~o é nof,odci .. que . ell~ 
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influe para a -elevação dos preços das mercadorias,· inolui<la 
em o numero destas, a mercadoria denominada <ea~ial> ou 
~lettra de cambiê>>? E que é o ·encarecimento da ccambial>, 
senão o ouro em agio e o deClinio do cambio? · 
· · O citado Ra.phael GeOrges Levy, no trabalho referido, ee

cripto após a guerra, diz a esse respeito: d./op_e!afion du 
- change est celle d'un transport de monnaie, necessité ·por un 

échange de marchandise qui s'effectue por delà les frouctià
res,. entre nacío~aux de pays dü!érents. 11 faut done examiner 
d'abord la positíon réciproque d'endettement des- deux va:n 
que l'on considere ensuite la nature de la monnaie de··chacun 
d'eux.». E, mais adeante, referindo:--se ao. papel-moeda: -de 

. papier, ri'inspirant plus la rneme cónfiance au publique, 
s'échange cont;re des quantités de plus en plus faible_s 4e 
roétal ou d'aU:tres marchandises c'est à dire que- l'unité mo~. 
tetaire se déprecie~, assign:alando em linhas que, pouco -após, 
a essas· succedem, com a citação. do nosso caso e o de outl'.as 
Republicas sul-americanas:' «Les monnaies ·de plusieurs R,é
publiques sud-americaines, telle que le mll réis brésilien ou 
Ia piastre- chiléne, n'étant représentée que par des billets 
a cours forces, . subsistentes depréciatión . parf ois énormes en 
raizon de la multiplication de leur quantité ... :i., _·p_ara con
cluir com o 'caso francez, diz_endo: «La circulation .de:s billets, 
qui approcbe de 36 millards, . a plus· au.gmenté-- au cours des 
dix derniers mois. . . G' est là Ie gra:rid mal et la · cause la 
p]us certaine de la détériôration de !lOtre c:hange, qui se con.:.. 
fond ainsi avec celle de notre ·monna1e.:i:>. . . 

Antes da g·uerr·a,· o principlo de que o· páI,}eI-mÓeàa- influe 
sobre o cambio, sempre foi incontroverso. Os fáctos~ após a 
guerra, terão de provar quê· elle continu'a de pé. .rLes- lois 
moniétares réclamerent, leur sanction, malgré toutes les pro
testations de ceux qui croient, que la guerre a suspendu ou 
supprimé les rélations entre les phénomenes~. diz Inglis Pal
grave, o decano dos escriptores financeiros da ·Inglaterra, que 
é oerca:do por um respeito .universal, na phrase de- Raalowitk 
(Ioc. cit.) . · · . 

Em importante estudo sobre il c·axpbio na Belgfoa. observa 
Pierre Forthomme ( «Revue E'conomique Internationale>. 
Fase. de julho de 1.920): _ 

de mal a donc une cause plus prof õ"nd, plus étendue. 
Si nos billets ont perdu letir valeur d'antan, c'est qu'il y ·en 
a tro.p. Si nous payo'n.s si cber pour nos florins et nos dilars, 
c'est que létrangeger a fini por mesurer l'inflatfon. Les 
éf1'ects de l'inflation sur la valeur de la rrionnaie nationale 
se réproduisent, pourtant en Belgique avec une logique et une 

. clarté qui devrait écarter de moindre doute.». . .~. 
A situação nossa, para comprovação do exposto, já é bas

ta·nte -expressiva. ·Estamos em eondic;ão de· paridade,. em face 
de todas as nações,. como nós em curso forcado. de ·emissões 
excesivas~ . . Vemo.,;nos em situàção de franco. -·declinio para 
com ·as nações~ainda em circulação metallica, como os· Estados· 
Ui:tidos; deante de cuja moedai a nossa qt1asi tóca as cotações 
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mais ·baixas por que, pelo tempo ai•qra, se· tem expressado 
- 8 112. 

Entretanto, nossa balança commercial' nunca assignalou, 
deante das outras nações, - os·Estados Unidos, ínclusl'Ve, -
saldos tão avultados~ Tudo faz crêr, que, si as circumstancias 
não nos houvessem lançado de novo. em o regimen emissio
nista, em o qual queremos. persistir, delle, entreta:nto, 'P'O-. 
dendo sahir, poderíamos estar, á vista dos saldos a.Iludidos e 
do manifesto declínio das «exportações invisiveiS», que sem
pre tivemos de realizar· para as grandes nações capitalistas 
<la Europa, em situação de p-aridade ·para os proprios Estados 
Unidos, como teem estado, em o nosso continente, a ·Argen
tina.. e o. Url,Jguay. E estes dous, provavelmente, s6 se .firma
ram n~ vantajosa posição que, a esse respeito, desfructam, 
porque resistiràm á av·alancbe emissor~. A Argentina, para 
evitar nova quéda até o papel moeda, tem mantido, por annos
seguidos, avultada .. divida fluctuante, em bilhetes descontados· 
nos Bancos, e a juros de 5 ,º"l de somma que excede de 700,()00 
contos de nossa ]IlOed.a:. Ovem ignora, por fim, que o papel 
moeda, .:encarecendo a yida em. _todos os aspectos, póde trans
i'armar-se em factor imp.órtante ·para perturbações sociaeis, 
sobretudo, em. quadràtl impregnadas de fermentos anarchfoos? 
<>J'attire 1'attention de ceux que: les- revendications socialiste.s, 
effraierit polir l'avenir, sur Uil· côtê de. l'íliflitation et de la 
hausse/(íes priD, escreve Raffalovitch, no artigo citado. 
E' _evii:Ieiltemente -cont:radiCtoria a politicá que· objectiva. uma 
'.baixa de preço de generos e eroitte papel moeda; como o será 
o que eleva, com: emissões, os alugueis de casas _e cura de leis 
de inquilinato, •tentando barateal-os o rumo certQ está no 
procurar-um: e~ outro fim em a condemnação das . emissões. 
d!.,'n:íissão e -precos)) baixos constituem formula ·que,~ ao me- · 
nos até .agora, ainda não poude ser realizada/ nem mesmo 
almittida; no governo das nações. 

POLITICA MONETARIA 

Quem observa a tendencia que se opera em tantas outra..ci 
nacões, como a noss.a onerada pelas emissões, terá de receia1· 
venhamos n quasi nos singularizar na persistencia· em que
rer esse expediente, boje e sempre reputado expoente de des
crdito financeiro. A tendencia seral ~·pela reducção dó pa
pel emittido, objectiva o resgate, o combate á infla~çãó, para 
o firo ue restaurar, tanto quanto possivel, o nivel antigo de 
preços .. e valorizar o meio circulante. E' a -politica que está 
norteanqo os boméns .de Estado na Inglaterra, na . rtalia, na 
Franca, para sr) me .. referir .. ás nacões ;cuja. vida, financeira: 
não ,temos cessado de ·investigar e seguir.. E- as bases dessa 
politicã foram: firmadas · logO . após á guerra. . · .. · ,. 

O · Supremo Conselho da .I>:iz; em ·suas declarações d13 8 
de niarço·,_ ::do· co:rrente anno com· relação ás condições ·eeo~ 
n.omfoas --dQ: ·mundo, firma ··esse-. rumo e o" aconsel~a a todos: ris 
J)O'\'OS... . ' · ' ' 
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«Four nourir et equiper des nations engagés dans eette 
lutte, les gouvernements ont du hypoth~qoer la richese ru

. ture de leurs pays. sous forme de créditf; ou de papier mo
riaie. La CrÉ-dition exeessive de ces ga3es de richese· fUture, 
carripar~e à. la m·esse de la· riches~ réeile, .a pour índice la 
hausse des prix; Seules les dures neci::ssités de la guerre pou
yaient justifier ou excuser cette procedure" Ses dangers sont 
manife~tes. La croyance, dans dé p-qblic de la néêessité de 
maintenír une bàlance égale entre les 'récettes normales et 
les dépenses normates est affaiblie; l'individu moyen, ·abuM 
par l'illusion de prosperité qu'il constate, est porté à · eroire 
au'il existe augmentation ' réelle de la ricllesse et. une abon
dance de .reBsources disponibles; · i1 est ainsi encouragé dans 
ses habitudes de gaspilage .:> . . 
· Eis como - àlém de outros argumentos - funrtamenta 
elle - o Supremo Conselho - o rumo que dá a .toda~ a$ na
cões. E. esse rumo elle concretiza em uin dos itens de suas 
conclusõ·es. a~sim escrü)to: dl est essentiel que des -me!mres 
scifobt imrnédiaterncnt pour aurer la déflaction du crédit de 
la circulation fiduciaire. \ · . · · . 

a) par 13 réduction des dépenses publiques dans les li-
mites des recettes; · -

. ó) par Téta,.blissernent des iinpôts > supplementaires né-
cessaires pour obtenir · 1es resultats; , 

.·- e) par la conso!idation des obligaU-ons à coart terme au 
moyen d'émprunts .. souscript avec les épargne.s du peuple; et 

·. d) par la Hmitati<m immédiate et la diminution gra
duelle de !a circula tion des billets; > 

Pouco antes desse notavel «memorandurnl> do Supremo 
Conselho da Paz, muHos economistas de varias na:cões, que 
participaram dos trabalh·os ·da Conferencia d~ Paz, após. va
rias reuniões deliberaram dirigir a todos os paizes «memo
ria~ financeira e eco~omica, o que fizeram effectivo em 15 
de janeiro de 192·0. Nesse documento ha varios e importan
tes trechos de inteira actualidade para n6s, dentre os quaes 
>destacarei, em apoio da orientação des1~ripta: cLa guerre a 
imposé aux vainqueurs comme • aux vaincus le probleme di:: 
t-;-ouver les moycns d'arrêter ~t de combatlre rau""menta
tiou constante des prix qui eM'àecoule. La réduction des con
somations cxt:essives et laugmentation de la produclion et 
íles impóL'$ sont reconnuei'i c.omme les -rémPdf>:S l~s plus effi
caces sin.on les seules .. S'ils ne sont pas appliqnPs prompte
ment, i1 .est à craindre que la dépréciation de l'arsent ne 
continue en faisant disparaitre les ressources accumulé~s 
dans le pa~sÁ et en étendant pe:u à· peu, mais sans arrêt, la 
banquerote ~t .\'anarchie ... ~ e, a. seguir :4'Il ne peut. pas y avoir 
cravenir, · au point de vue social ou économigue, pour 11n pays 
dont la po\itique permanent est d& convrfr ses . bésoins.-· cou
rants en augmP,ntànt sans cesse Sa. citéultion fiduciaire · et ·sa 
.dette :publique .•. ~ . . . . · · · · · ·· ·. . ,, .. · · ·. · .. 

: ·!\· Inglalerr.a, ~ serviço desse_ pr,o~ámma,. gue. póde· s~r 
considerado .. vencedor na conferenciá financeira. de Bruxella:s 
retir8u' jf! ·.ti 8ireu!a~io lbs. :JO. oou,. ()!)f) .!1·~ ·~edulas d~fo'=' 
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narias, das eroittidas' pelo Thesouro . . A Italia, f'>m observan
cia á orientação de Nitti, retirou, quanào governo 0.8Se gran
de financista, cerca de ~O .·000' liras. A.França, na lei' ultima 
relativa á. prorogacão de contractos com o Ban:;o de Frarn;a, 
estipulou o pagamento preferencial da divida ao Banco de 
França para, o fim da reducoão do meio circuiante; e, t·m os 
dados recentemente fornecicios r:ielo Ministro . das Finanças, 
divulgados por telegramma de 24 do· cori·ente, verifica-se que 
r. Governo . pôde r eembolsar. no semestre. findo,. o Banco de. 
França, da alta somma de . 450. o·o-0-$0'00. Em os Estados Uni.
dos, tambem a braço.s com a innacção mone taria e com o~ 
preços altos, o Gov~rno, por -infermf'dio · dos Controlers dos 
.Federal Reserve Banks, determinou, não ho muito, a suspen
são d•e tedescontos e· dos adiantamentos sobre warrants entre 
outros motivos pela necessitjade de por- termo ao acambaroa
mento de generos pelo co~rcio, processo em que· este trium
pha apenas disponha de. faciJidade de creditas. 

Minha convicção firme é a de que o nosso caso, isto . é, o 
ao Brasil, se . ·enquadra totalme.n te dentro . dos termds dessa 
orientação e que nos eumpre observai-a e· seguil-3. com fir
meza e tenacidade. 

Ao erivez de alongar. por novas emissões; o. meió circu- · 
lante, temos de promover sua r~stricção, ou, pelo menos, de 
praticar politioo.lha ecollomica e . financeira que o valorize . . 
E', assim, a directriz que em situação -identicas, em face do 
papel-moeda, realizou o Tmperi0 PE'los seus pro-homens e a 
Itepublica, por interriledió ·aos ""seus mais notayeis estadistas. 

E' erro supp9r que essa directriz P. destructiva. Moito ao 
contrario ellá é eonstructora, pois 0 -seu ·resultado será a va-: 
lorizaçã.o paulatina ·da _nõssa mceda ,das maiores obras que 
nos· cumpre -~dificar ~ Destruidora é a das emissões de cúrso 
for~cado. qualque,r ·gue seja a fórma porque opere. aindia que a 
das carteiras de redescontos e dos bancos de emissão, engrena
gens que mal. eric-obrirão verdadeiras fabricas de papel-moeda, 
para me servir da phrase de Itaborahy e de Souza Franco. 
quando, em 1.866, puzeram remate ás emissões bancarias, de 
que elles, em 1853·, uns~ e em 1857, outros, se haviam feilo os 
principaés _palad]:nos. · 

. Afl'gur:a:.;,se~me que · uma é a politfoa · àos . expedientes, 
outra; · a dos princípios. Aquel,la_ vive de aveilfüras~ arroja-se 
ao desconheCido, .tudo espera do acaso. Esta pr.eooniza regímen 
j á conhcéido ,e pratir.acio, . pont.P.m e. hoje, pelas mais cultas e 
hem ·gqvernádas nacões. 4quella move-se ao .influxo .de aspi
rações e reclamos occasioflaes, esta, ao impulso' cfos interesses 
permanentes dà nacão. . . . · · . . 

J;lehetradb, das id•fas que acabo de ex-pôr, cónvencido de 
que com ellas está o que . mais, sinão· unicamente~ convém ao 
Brasil, _tenli.0- de div~r.g~r . ~e qualtru~r di~.ectriZ financeir.a que 
prepare. o adYento· çl(_novaé· .éfuiBsõ~, ~mo àê qua.l®e'P "QTO-
jeé'tiO '°e a! ·c·e1Z!ai?'4i·: · · · · · · · · 
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/Ao projeoto em debate apresento; por isso, <> seguÍn.t~ 

SUBSTITT.JTIVO 

O Conbrresso_ Nacional resolve: 

Art. 1.º Caso se verifique, no correnet exercício~ desequi
librio entre receita e despeza autorizadas, _poderá o Go~erno.; 

a) despender as sommas que foi:em pagas como fretes pelo 
arrendamento dos navios á .França .e as que possam provir de 
quaesquer operações sobre os mesmos navios. sr fõr insuffi-
ciente; . · -

b) contrahir, nó estrangei~Ó~operação de credito até· ao 
maximo de trinta mil contos que a seu juízo par.eeerem accei-
taveis. · 

Art. 2.º Caso persista a crise dos preços do café é auto-
1·iza.do o Governo a emprestar ao Estado de S. Paulo para 
compra desse producto, até 3'0. 000 ~ 000$, ouro, (em moeda 
metallica), utilizando-se para esse fim de ouro ém deposito 
na Caixa de Amortização e constitutivo do fundo de garantia. 
do meio circulante em _papel: Serão condições do emprE}S~imo:· 

a). juros de 3 o/o ao anno..e penhor do café que fôr adqui
rido, _ observado, quanto a essa garantia, ás prestações do em
prestimo e ao regimen de contas, o que está determinado no 
contraoto de 1917. celebrado com o mesmo Estado e para fim 
idehtir...o; · 

.. _ b) o pagamento . da somma emprestado se fará á. medida 
que o ca.f é íôr sendo :vendido, nunca excedendo de dous annos, 
e se-fará em moeda metalli.ca <te ouro no· paiz oü no estrangei
ro, devedo ser promptamen.te 1'ecolhida essa moeda á Caixa de 
:.."\m9rtizaçã'O para reincorporar-se ao citado fundo de garantia.. 

Art. 3-" Para o fim de servir ao convenio commereial com 
a Italia poderá o Governo utilizar-se de até 10. 000 : 000$, ouro, 
{moeda metallica) do t'rindo de garantia., observado o seguinte 
quando se vencerem as lettras de que trata o mesmo convenio, 
o ouro em .que, nos termos delle, deve ser fejto o pagamento. 
se.rã prom'Ptamentc i·eoolhido · :i Cai.-xa de Amol'tização para 
incoi:porar-se ao fundo de .garantia do meio circulante. · 

Art. 4.... Fica revogado o decreto legislativo n. 3:. 456, de 
2 de outubro de 1918 na parte em que autoriza emissão de. 
papel.-zrioeda. · ._. _ 

Art. 5 ~-" Revoga.IÍl- se . as disposições _em . contra.rio.. . 
. Sal~- das sessões, 5 de out~bro·~de 1920 ._ ,....., ..Antonio: é!Zi-i1s • 
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N. 3 

..\L'i:·l'e5cent.e-:::e 05· seguitlü;~ artigos additivos: 

Art. E' livre a expOl'La{Jâo ·de", tGdos o:; productos na-
•:-iunaes~ · excepto o ouro. · ·· 

.Ari. ;\'a~ operaçõe~ a t?.rmo ~obr~ wercadot"ia5 é obri-
.:.:a.toria: 
.. a) a collocaçào no Banco do Bra~il ou f•m suas agencias, 
•la~ imp-0rtancias do~ depositas f\ margens, que s~rão exclusi
vamente em numerario e que não vencerão juros. com a 
t'espect.iva indicação nominativa das operações re.alizadas; 

b ! a entrega da mercador.ia desde que seja reclamada. 
)Jelo eomprador, não sendo nesta hypothese :perm~ttida a li
•:uidação por differença. . 

Rio de ,Janeiro. 5 ·dr• outubro de 1920. ,...__Paulo de F1·ontin. 
~). :361 - I1. 2i 

N. 4 

.Ai.·l. O Go.verno Brasileiro. na qualidade de n:iaior.•, 
acdonista do Banco do Br.·asH. promoverá a e.levação do seu 
•:<ipital a 120. 000: 000$00-0. 

§ Para as entradas deste augmento de capital serão 
:'lCCeitas: 

a) notas do Tlic.sour·o Nac.jonal: 
b) titulos da divida publfoa. inlemu av typo enh·e ~5 e 

(.li1. conforme as condi~ões e.lo mercado e ú Juizo das -dirooto
das do Banco e da Caixa de Conversão; . 

e) titulas da divida externa ao par, calculado o seu valor 
·~m papel á taxa de 12 d. ; 

§ A Caixa de Convr.rsão fornecerá ao Banco notas do 
'rhesouro em troca destes titulos ao typo e taxa aC'ima meo
r:ionados, guardando-os nos seus cofres; 

."1-t. O Governo Brasileiro promovei·á Lambem a crea-
1)io no Banco do Brasil dn car·~elra de rt~dP-:5conto. 

§. Fica o Governo ouíorizado, r>m ·caso de crise agu-
rlissima, o. ir em soccorro do Banco do Brasil, eniittindo sobr<; 
as cambtiaes de ~xportaQão e os u~oYrants de met•cadorias da 
~1.la cadeira de redesconto, guar·dando os respectivos titul.os ' 
nos cofres da Caixa de Conversão. . 

Arl. Em emergencia opportuna, a comrnissão espeeial . 
kâ lançando lentamente no mercado os titulos de divida en
thesourados e retirando o montante da sua venda da circula..:. 
ção. Do· mesmo modo procederá Bm ri;laoão ás eambiaes· ~ 
worrants nas datas de vencimento. 

A.rt. A Calixa de "Conversão, a juíz0 do Governo. po
derá· fambem fazer operações· directas, emittindo sobre 'mel"~ 
~adorias exportave1s, não sujeitas á ~eteriot"açio e conser-

c .-yot. :rx at 
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vadas sob a sua - fiscalização em armazens ad.equados ~ por 
.. "'!. 

prazo não- superior a seis mezes. 
Art. Revogam-se as disposicqes em contrario. 
Sala das - sessões, 5 de outubro de 1920. - Bento Mi-

r(Jnckz. - -

« Art. Fica o executivo autorizado: 
a) 1A transferir e depositar nos -cofres do Federal Reserve 

Board, nos Estados Unidos da America do Norte, todo o ourú 
amoedado ou em barras existente na Caixa de Amortização e 
no Thesouro Nacional, cujo· valor ero 31 de a.gosto do corrente 
anno era cte 57 .084:857$303, ouro; -

b) A levantar um emprestimo na mesma Republica, na 
hnportancia liquida de $ 30. Q,QQ. 000, nas melhores condicões 
poss~veis, offerecendo -como garantia as estfadas de ferro da 
União, ainda não oneradas com ·hypothecas. 

Parag-rapbo. D_o · total das sommas obtidas :pelas letras a 
e b .. o executivo tranferirá a importancia de libras 5. 000 .000, 
ou. approximadamente S 2.(}. 0-00. 00.0, ·e a depositará á sua ordem 
no Bancio de Inglaterra, e libras 2. 500 .-000, nas mesmas con-
dições. no Banco de França. · 

Art.. Estas duas irnportancias e mais ($10. 000. 000) de 
do1lars, -dépositados no Federal Reserve Board, em um tota1 
approximad_o de libras (10. 000 ;000), constituirão o < 'fun<lo de 
Garantia do Padrão Cambial Ouro.~. ·~ 

Paragrapho. O restante das disponibilidades, em um valor 
~pproximado de $21. 250. 000, ficará nos Estados Unidos á dis
posição do governo brasileiro, para acquisição de material fer-
ro-viario, sobresalen.tes, -combustivel, etc. · 

Paragrapho. O Governo ·poderá· empregar, a juizo e cri
terio da commissão especial adiante mencionada, até 50 % das 
suas disponibHidades em Nova York, Londres e Paris, em títu
los de divida, americano&, in.glezes e francezes, a curto prazo 
de vencimento. 

L.:\.rt. O « Furn:lo de Garantia do Padrã.o Cambial Ouro» 
:5erá ·em.pregado na defesa da taxa cambial de 12 d. ouro, que o 
governo brasileiro adoptará, quando as circumstancias o per
mittirem, para a est.abilização do valor da nossa moeda papel 
nas transacções interrl.acionaes . 

. Paragrapho. A direccão do ~Fundo de Garantia do Padrão 
IC'..-amhial Ouro~ e das operações ca.mbiaes concernentes á defesa 
da taxa fixada, -constituirá um serviço espedal e completa-
mente independente ·do Thesouro Federal. . - _ 

Art. Fi-ca creada, para este fim, uma commissão especial, 
composta do director da Caixa de Conversão, de um director 
dos serviços de éambios, de nomeacão do governo,. e de um 
representante das classes conserl>'.'2.doras: comrnercio, industria, 
agricultura, eleito ·segundo processo regulamêntado pelo go
iVerno; commissão ·essa presidida nas suas deliberações sema-
naes pelo ministro da fazenda. · · 
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Paragrapho. _.\. commissã.o func"Ci.onará no edifício da Caixa. 
de Conversão, que· será reaberta volvendo ás suas funcções an
teriores e ás novas que lhe advirão dos novos serviços, .tendo 
como repartições anne:x.ás e informativas a da Estat.istica Com
mercial e a Fiscalfaadora dos iCambios. 

1Nrt. O mecmismo da defesa da ta.xa fi,..~ada consistirá, 
>!rn traços geraes, em occasião de escassez de letras de expor- · 
tação e tendencia _para baixa cambial, na venda de saques sobre 
11 fundo de garantia. á '11 :r-t-; e em occasião de abundancia de 
letras e tendencia para a alta, na compra de cambiaes de ex-
11orta~ão a 12 1k. 

Paragrapho. Em occa-8iãJ) opporíuna, determinada pela 
fümmissão. e ministro da fazenda, para auxiliar a defesa, o 
'J'.hesouro Federal e a Caixa de Convers~o; por intermedio da 
delegacia do Thesouro erri -Londres e de agentes especiaes em 
"\ova York e Paris, venderão saques contra o Th.esouro e a· 
c:ab:a a taxa dentro ·'dos limites estabelecidos. . 

Para~apho. A !Caixa ·de Conversão exercerá, tambem, as 
fo ncçõés norrnaes, fornecendo notas em troca de ouro amQedado 
" 11 em barra, â· taxa de 12 d. ouro e de cambiaes ·de ezj)ortacão 
;i taxa de 12 Ys ouro . 

Art. Entra novamente e.rh vigor .a lei n. 58.1, de 2.0 de 
jnlho · de 1899, que creou os fundos de garantia e ·de resgate 
de'. papel-moeda, na pari.e applicave1 no momento actual, e ap
l' licado · o seu producto no serviço .de juros e amortiz;;i.!iãO do 
1•rnprestimo ora autorizado e o excedente que houver, assim 
i:orno todos -0.s lucros de oper.ações c-ommercia.es, industriaes · ou 
hancarias, erripr~hendidas pelo governo, ao reforço do «Fundo 
di' Garantia do ·Padrão Cambial Ouro> . · 

Paragrapho. Para ó mesmo fim fie~ tambem autorizada 
a creacão do monopolio da extracção e manipulação das areias 
11Jo)nazrncas em todo o territorio brasileiro. · -

Paragrapho. O .governo brasileiro contratará com quem 
1111·lhores vant.a-gens offerecer, associando:--se a elle e aos Estados 
interessados, a montagem -Oe usinas para ·o .beneficiamento e 
rx: racção . dos productos mais· raros e .prec íosos . 

1A.rt. \()s dois membros dá comm~são ciirectora do <Fundo 
iJ ,. Garantia do .:Padrão Cambial Ouro'» um de nomeação. do 
::1.1verno, outro eleito );)elas classes conservadoras, perceberão 
\ • ·ncimentos que lhes permittam dedicar-se exclusivamente ás 
·" t rns funcÇóes. 

Art. A .com.missão <líreclora ficará autorizada a saldar o 
.:·.1mpromisso de vinte mil contos á descoberto da Caixa de 
í:rinversão, já adquirindo direct.arrlente -as notas, já chamando 
:1 • • troco em papel, á nov a taxa de 12 d. as restantes . em cir-
1:u lac;ão. · .. - -:· 

Art. Revogam-se t\S disposições· em contrário.-,; 
Sala das ·sessões, ·.5 de oúttibro .de 1920 .. ....;.:,. Bento Mi-. 

randa. · 
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N. ô. 
On.de convier: 

.. "'~t. E, antorizado o GovernO Federàl a -erear uma 
Caixa 'Official Registradora - para ·registro das Ol{>erações 
r!e café a termo~ nesta Cai::Hal. 

Art. Essas operações ficam sujeitas· ao imposto fe-
<foral de sello de 500 réis, por sac~ de café. · · 

Paragrapho unico. A este imposto ficam · sujeitas as ope-
rações das Caixas existentes nos Estados. . 

Sala das sessões, 5 de outubro de . t920. Frapwi1cô, 
Val'úuJares. · · . 

N. 7 
Onde convier : 
Art. . E' o · Governo 'autorizado a fechar as Caixas Li-. 

q_uidadoras e Registradoras, até quando julgar conveniente, 
;;.ronib)ndo . as operações a ter~o sobre o eaf é. 

Sala das sessões, · 5 de outubro. de :1920 ~ -. Francisco. V~ 
l.adares. J 

. N. s 
. A rt. 1 . º E' . o Poder Executivo autorizado: 
1 ~- permanentemente, a intervir nos mercados, . como com-, 

prador c·,vendedor, como entender, diroota·ou indireetamente:: 
a) adquirindo quaesquer -productos nacionaes e deposi

tando-os nó paiz, vendendo-os, . quando opportuno; · . 
. b) fazendo emprestimo~ aos pra-duetores, . mediante a· ga

rantia dos productos, em ideposito, mesmo nos proprios esta
belecimentos agrícolas e industriaes. 

2'>, a organizar o credito h~othecario, agricola. e indtis
ttial a uma taxa de ,juros nunca excedente de 6 ºIº por con
tracto com o. Banco do B~.sil e outros iristitutos ·que julgue 
jdoneos, ou pela fUndação de um . estabelecimento offfoial, de 
credito hypothecario, agrkola e industrial'. · 

Art. 2.º Para os obje(\tivos constantes desta Ieir é o Poder 
Executivo autorizado a e:mittir por si directamente, ou por 
contracto para os fins .desta lej pelo Banco do Brasil, si lhe 
fôr dada a ta-culda~ ero~sora; ou a fazer operaeões de cre
dito internas ou externai5; : -c.onfórroe julgar conveniente,. a.t
.tendendo ás condições oa circulação, situacão dos mercado$ 
de titulas internos e externos, até um milhão de ·contos de réis . . 

Art. 3." Das operações a que é autorizaõo por esta lei e 
de quaesque1• actos ·que com ellas se relacionem - indepen""'! 
dente de ;publicidade pré'\iai que fica. expressamente <lispen

. sada, em. razão da ·natureza das mesmas, o Poder Executivo 
dará contas a.o ·Congresso : 

a)' croando Julgar eonv<::niente: 
· b) . obrigato.riamente, em mensagem. -antes 9,e detxar .o 

Governo, .cada Presidente, quanto ás o-peraeões e actos que 
tenba praticado. · 
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Art. 4.º Liquidadas quaesquer o-perações de que cogita 
e.$fa lei, é o Pode,r Executivo autorizado a realizar novas com 
o~ recursos nella: eonsignados e dentro dos seus limites. . . 

Art. 5. º Todas as o:Qerar;iões , praticadas em virtude <lesta 
lei terão no Thesouro escripturação á parte e serão levados a 
deposito especial no mesmo Thesouro os recursos della pro-
venientes. . .. , , 

:Art .. 6.º Os lucros .das opera.eões de que cogita esta lei 
serão obrigatoriamente empregados pelo Poder Executivo: 

a) na compra para deposito no Thesouro de todo o ouro 
proeeaente das mjnas brasr;eiras, cu.ia exporta-05:0 c.ontinuarf\ 
.r.rohibida; _ . 

b) na compra para o .mesmo fim· àe ou.ro amoP.dado ou 
em barra, de qualquer procedencia; · · 

. e): na amortização da divida ex.terna,_ ou interna prrferi· 
(]as os títulos cuja- cotai:;ão :Seja mais baixa. 

Art. 7 _" Contra o deposito das a;poUces da divida publica 
intei·na, títulos dá divida extel,'"na, da União. é a Caixa dF' 
Amortização autorizada a emittir a quantia ·necessarja para 
emprestimç aós depositant.es. . . 

ArL 8.<J Para- ·esses empréstímos tomará por' base a. co
iacão do dia. com abatimento .rJe · 10 °1 "'. ·não e-xr.edendo-- m.mca 
ú par. ' · . : · 

Art. 9." O prazo deste~ empr~stimos ::;erú. .no ma.ximo de 
nm anno; podendo ser renovado annualmente; _ · 

~A!rt. '10. A taxa de juros ser:í de !5 "'!", pagos .. por semest.res 
findos- · . . 

Art. H . ResJ:atado oú pago qualquer emprestimo será 
incinerada a importancfa respectiva. nena de responsabilida<l~ 
d~s fllnceionarios enrarre~<los destas ope-rações. que o não 
fizerem. . -

Art.. 1.2. ~ão pago· · qualquer destes emprest1mos. e não 
solicitada sna reforma,. considera-se que o depositante aban
•Jonou á Naçã.o a propriedade das . à polices depositadas, sendo 
incineradas, dando-se bai:x:a no livro respectivo .. 

· Art. 13 :· Para o serviço dest.es emprestiinos será. ereada 
uma sec:cão especial na· Caixa dn Amortização coro funecíona
rios da n1esrna. retirados de· outras secções,· ou do Thesou1·0. 
podendo ser-:- aproveitados addidos <le qimtlauer· minislerio. a 
,iu íw do Governo.. .. · 

~i\rt. 14.. ftevogam~e as di.sposições i;m contrario. 
Sala das sessões. 5 · d<' outubro · de 1920. - Fraru:isr.o 

Ynllacj,a1·es. , 

Oonde <:onvier : 
. Art.~ Além da emissão de que · tratam os anteríol"es 

:lrl.1gos, o Governo Federal emittirá até o maximo de cem 
m.il conf.os. àP.stinado~ exclusivamente aos dous seguint~s 
Jins: - · 

1 º, ii quidar as dividas cont~áhidas pelos funceionarios 
Publicos, civis e militares. e d.iaristas da União, em éstabele-
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cimentos bancarios, associaoões de classe ·ou particulares e 
para pagamento dos quaes tenham sido feitas consignaçõ~s, 
reembolsando-se o Thesouro Nacional, das sommas que hou-

.. ver adeantado, em 60 prestações, que serão descontadas nas 
folhas de pagamento, accrescidas dos juros de 6 o/o . annuaes 
~obre o saldo dêvedor; · · ' 

. 2~, restituir aos interessados. ou aos seus herdeiros o im
posto de vencimentos -arrecadado nos exercicios dç 19 Fi 
& 1918. . 

Art. . Não serão mais admittidas no Theso·uro, par~ 
recebimento de vencimentos, às procurações em causa-pro
pr ia e as consignações em folhas só o serão quando se tratar: 

1 ~. <le conjuge, pae, mãe, filho ou irmão; 
2º, de methodo de credito garantido pelo Governo,_ desde 

que não cobre juro superior a 12 o/o ao anno e a .. amortização 
mensal não seja superior a .. um terco do vencimento; · 

3º, de credor .por obrigação contractual devidameme 
<:01nprovada, para acquisição ou construcção de predio, unica 
hypothese em que a consignação poderá comprehender até 
cous terços do vencimento mensal; 

4º, de associação de classe, registrada na fórma da 'lei, 
qnando a consjgnação· tiver por fim:-

- a) pagamento de mensalidade ou de aiuguel de casa de 
que seja· fiadora a associação; . . 

b) liquidação dé adeantamento ·sobre o vencimento de um 
mez, não podendo a somma adeantada exceder de um terço ; 

e) amortização de emprestimo contrahido pnra funeral e 
luto, não podendo a parcella descontada exceder · de. um quinto 
do . vencimento mensal. · 

Art. O dinheiro recolhidó ao Thesouro Nacional P.m 
pagamento das préstacões e dos juros a que se refere o art1g-o 
-será mensalmente -incinerado. 

Art. Todos os pagamentos éff ectuados pelo Thesouro 
Nacional soffrerão da data da presente lei em deante o des
conto de 300 réis a titulo de sello de recibo : O producto · desse 
imposto será no fim de cada anno igualmente incinerado . . 
. Sala das sess.ôes, 5 de outubro de 1920. -... Vice1lte P'i-
1·ag_ibe~ ., .. 

N. iO 
Ao art. 1 º - Accrescente-se: , -

.§ 7. º A:; emissões a que se refere a leitra e não pode1'ã.O 
exc~der de 200. 000 - contos em circulação para todo o paiz. 
e só poderão ser applicadoR em defesa da producção a.gri
(~-0la exportavel, por -meio de emprestimos aos governos dos 
Estados ·e a bancos sobr e conhecimentos de warrants. a ju
ros de 3 <o/o ::i.o anno e ·prazo não maior de 1.2 -meze.s; aju
c.ados que se.iam com seguros contra fogo a outros riscos. em 
compa-phias de primeira ordem ou por meio de . direcla in-
tervenção do Governo Federal nos merca,dos para ,regulari
::ação das o!ferlas. 
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'§ 8. º Tanto os productos dos emprestimos, como o ca..; 
pi tal e lucros da dita · intervenção, serão recebidos ou con
,·ertidos em cambiaes ourD ao cambio d() dia, as quaes set'ã.o 
r~mettidas aos bariquéiros co Brasil em Lond i·,~~ para con
~ tituirem um fundo· permanente de de! e~a dn proiiucção na
eional. 

§ 9. º O Governo Federal fioderá utili7.ar-~e desse iundo 
ouro unica e. _exclusivan}ente para defesa da pr,1duc<,:.ão na.:.. 
rional, mediante emprestimos a juros de 8 % ao anno e 
prazo não maior .de 12 mezes, aos governos dos Estac!os e a 
bancos, sempre sobre warrants de productos ce difficil de

terioração e destinados á exportação, de modo· que não seja 
mutuada quantia superior a 80 % da cotação corrente dos· 
productos, e que sejam as emprestimos liquidados sempre por 
meio ce cambiaes ouro, ao cambio do dia do pagamento, para 
de novo ser o producto dessas carnbiaes recolhido ao fundo 
referido. · 

§ 10. Os contractos de emprestimos, de que trata o § 9•, 
=erão registrados nó Tribunal de. Contas dentro de 15 dias 
contados da data da sua -assignatura, e os saques sobre o 
fundo ouro creac'lo .nos termos do § 8° não terão validade sem 
o visto do mesmo tribunal referente ao respectivo · contracto· 
devidamente registrado. · ' 

Ralá das sessões, 4 de outubro de i920. - Cincinato 
Braga. 

N. H 
.• 

Substitua-se o art. 5° pelo ~eguinte: 
ArL 5. º Para attender ás noocssid11des do commercio por 

motivo de crise exce'pcional , fica o Governo auforizado ai 
emittir notas do Thesouro sobr~ cawtão de titulos. comroer
eiaes de primeira ordeín, assjgnndos por duas firmas acre:.. 
ditadas, endossados ·Dor banco solido, ti lutos que . não tenham 
mais de 9Q dias de prazo a decorrct' ntó seu venciment o . · 

§ i. º Esta emissão se fará em quantia igual .. a· dous 
terços do valor nominal desses Utulos e será dêst inada a 
emprestimos aos bancos endossantes no juro c!e até 5· % ao· 
anno e prazo· maximo .de 90 dias. · 

§ 2. º .Para bancos .cuja séde se.ia situada a aist:tncin não . 
°''1' ncivel ordinariamente em viagem rerro-viaria menor de 24· · 
horas, poderá o Governo realizar esses empresl.imos por in
te:rinedio das agencias locaes do Banco do BrasiJ, ás quaes as 
nnúuariós pagãrão commissão qne for convencionada, ~ão 
maior de meio por.cento sobre o capital mutuado. "' · 

§ 3. º Esta emissão será feita para attcnderem-se esta
belecimentos bancarios nos · Estados e no Districto· Fed~ra.l. ·· 
na proporcão do valor approximado- da e,_portnr,ão df! eada 
um, no anno anterior. segundo as melhores estnt i!-';tica :;, dentro 
dQ maximo de 250. 000 contos einissiveis para todo o ·pai.z .: 
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§ L º Para a re~üizaçã0 destes emprestimos terão pt'efe
rencra 1 as cooperativas d.e custeio rural, que forneçam ca
pitaes a juros, salvCJ .caso de móra1 não excedentes de % ao 
anna. 

§ 5. º O capital E' juros dos emprestimos. por occasião de 
-sua Hquicar,.ã~ ;::erão medianle gufa do Tbesouro Nacional re
colhidos directamente á Caixa de Amol'tização para serem ahi 
semanalmente incinerados. . 

§ 6. º Estes emprestimos serão realizados ·em favor de 
bancos nacionaes. e só o serão cm favor de bancos estran
geiros que mostrarem haver cff ectiva~nte e~regado. no 
paiz àous terços pelo. menos ·do seu capital e haver empre
gado em Hlulos ·da dj.vida publica da União 10 _% pelo menos 
do seu fundo ·de reserva . 

.Sala das sessões. 4 d~ outubro de i 920. -· Oincinato 
Braga. · 

:-; . 12 
Ond·'~ eoube.r: . 
A rf . 1 .'' As pessoas .i uridieas P.:'it.rangeiras de -direito· pri

v3do .. suas succursacs on caixas. filiaes q1H' ~ .destinarem 
a e:x:erer-,r o eommercio bancario deverão : 

•1º, r0alizar em cspecic, moeda eórrente da Re.publiea, ti
tuloi:; da divida nacional externa ou interna, pela cotação rla 
praca. todo o r:apita.J. de·stinado a operacões no paiz; 

2º, te'J' ·fina deno,minação. <'statutos, compromissoi; 1• a P-$ 7 
eri·!)turaçãú ele ~em= livros na lingua vernacula; 

3°, não r~i·eher em deposito ou para rembolso de ·prom
nlo pagamento ou a prazo fixo. quantfas cuja~ f'.ommas . ex.-
f·€'cfam o dob1'0 dü capifaJ realizado;· · · 

4º, não receber -deposito .em conta corrente de movimflnto 
nuantias inferiores a 5 :OOOSOOO. · · 
· § l." Um terço <lo capital, a que so refere. o 11. 1 deste 

~w!.igo, será <>m ouro. depositado cm espee.fo, títulos-ouro ·da 
rHv1da publiea. ou em cedulas da Caixa de Conversão, na Caixa 
de Amortização, delegaciM fiscaes nos Estados ou na Dnl~.:: 
g~aefa. .Pi·scal dei Theouro Nacional em Londres. 

§ 2." A's .p~ssoas ·juridicas. estrangeiras de direi.to p1•i
vado que .iá estejam pratican,lo operações ha11ca1'ias, marcará 
o Govf:'rno o urazo de ~eis mczes, ~i estiverc·m funccibnando 

. ha ma,is ele dou·~ anno~. ou o ternpn que faltar para <.:Om
pletar: dous anno.s e meio, si não tiverem completado aquelle 
prazo, :para que satisfaçam as pr~:icri:pções constantes da prc
.sente lei. sob·- pena. de r.aducar·em m~ · a.utori:r.a~.ões. -em cu.io 
g·oso ·se acharem. 
· · § 3. ~ Não serão autorizadas n. funcc.íonar as .sociedade~ 
anonymas estrangeiras <que prohibem brasileiros de faz~r 
pa.rte de suas gerencia..~ ou; .consP.lhos de :adm:inistra:ção r 
~xercer qualquar emprego no _respectivo estabelecimento. 

§ A.º As socirdad<~s. anonyrnas nac.ionaes 'deverão ter em 
~::uas directoria.s, consPllw~ adminii;:;tralivos e qnâdro de -em
pregados don~ 1.€•rt;n~, :pelo menot:., de cidRdãos brasileiro~. 
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.~ 5.º As autorisai:;.ões ãs: :'<.10iedades a.nonyma& estran
·::r:ira~ para ·funecionar no paiz serão dada!'\ pelo prazo maximo 
1le dez annos, pndendo ser. prorogadas. por prazos de cinco 
;rnr>os. 

Art. 2." O~ '3stabelclmentos ban1;ario,_., filiai•,.:. ou -agen-
1:ias nacionaes ou estrangeira::>, que nei;oeiarcm PIH cambio 0 
moeda metallica não são obrigados~ além do disposto no ~ 1° do 
;irt. 1". a deposítcHt, em especic-ouro. lJa CaL""\'.:a dn Amorti
:rnc.ão, ou nas delegadas fiscae~;; no·s Estados. um l.crço do 
montante de suas opera~;ões, Mtlculado pelo scmr!stre anterioi· 
:10 seu inicio ou sequencia, si a~ opera({Ões '.:!Xc::~dt."r~m n im
portaneia do capital realizado. · 

§ ·1."' No contracto -de compra '~ venda de cambio.es dc
':r~rão sempre fic:ur declarad1l:<:: 0~ nom~ elo cr.imprador r:• ven.:..... 
.ledor. 

§ 2.,, Poderá o Ministr-0 !:la Fazenda. Pm ea~o de eon
·wniencia. publica ; 

-1 º~ exigir- que nenhuma <Jperação cambial :;e. tealiz-e se·m 
."ll~ autorização prévia dfl OH um agente P.~pe0ütl para ~~v· 
nm desigp.ado; · · 

2". prohibir; , 
a) operações·c.ambíaes de banco a banco; 
b) .compra e venda de cambiae:õ;; a prazp; 
1}) liquidações por dii'feren(:.a das operações ·~obr~ letra:·~ 

1k \:ainbio o moeda met.allica; 
d) c.""'CJ)edições de ordens bancarias 'posta,es. ou tele.graphi

'-'cl:>, tiem o visto do agente'do Ministro -- com multa contra 
~) infractor de 50 % do valor da ordem. multa 'lU" serú 
;;id.iudicada por inteiro,· ao denunciante, si hpuver. , 

Art. -3. º O Presidente da Republica fica autorizado a 
}'i',r em :pratica tod:rs as medidas convenie'lite:; á fiscalização 
das operações bancaria.:; r-ócp.edindo _pat'a tal fim os actos ne
cessarios, podendo· abrir os credítos precisos. crear registos. 
impfir., multas, cas·sar . autoriza:ções .para funccionarem as 
nle$mas pe~so~::- .iul'idica.s nacionae'S- ou estrangeiras/e estabe-· 
'IO'cer uma quota dP. físcali?.ação proporcional.. a caàn estabe-
1 r•dmont.o. 

Art. 4."' Sem prejniio do disposto no art. 2". alinea 8". 
d:l lei n. :~. 979. de 31 d~ dezembro d0 1919. que· continúa 
;:-m vigor. · fica ;o Governo autorizado a eon-solidae a.s dispo
cirii0s ela legislação. . vigente SO})rc ::;ociedadc:<: · nnonyma~ ~~ 
b~ncos; ~;evogadas as disposições cm contrario. 

~ala <la~ ses'sÕe$: fl de 1]ntubr(1 de J 920., - Oscrw Soares. · 

~. 13. \ 
Onde ·convier : · 
O Congresso Nacional res~}ve-: 

Arl. Fica o PodP-r Eittcriüvo autor.isado·: ·· '' 
a) a emif.tir nota;s do ThesoÚro tanto _quanto exigil' cada 

E~tndo · da União, desde .que o 'Estado soti.eitant.e se obrigue 
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a sobrelaxar seus producf 0s · de exportação e vendas de terra 
da segui:Q.te f 6rma; . · 

b) mil rêís ouro ao cambio de doze dinheiros sobre cin:.. 
coenta kilogrammos do producto a exportar; dous mil réis, 
ouro, sobre cada hectare de terra vendida .. 

ArL O producto destas . sobretaxas será recolhido · im._ 
mediatamente á. · Caixa de Conversão e· não poderá ser em
.Pregado sjnão como fundo de garantia á emissão f~ita. 

Art. . No" fim de sete annos sii as reservas do fundo dB 
garantia corresponderem a trinta por .cento da emissão feita 
segundo este decreto, será· comei;:ado o resgate de dez por 
cento sobre o fundo de garantia exist~nte, operação que con
tinuará durante um septenna.rio. sob a mesma base, dez por 
cento - findo o sept.ennario, sendo verificado si possivel é, 
augmentar a base sobre os tr)inta por cento existe~tes no 
fundo de garantia. · , . 

ArL O Districto Federal actual pod~_rá solicitar a emis-
são proposta sujeitando-se a sobre taxar os predios existen
le:s -e que forem sendo construidos, e:x:ceptuados sómente os 
nacionaes e municipaes e as Iegacões ?strangeiras, da se-: 
~inte fórma: 

a} a ciidade do Rio de Janeiro será dividida em tres zona! 
a juizo do Conselho Ml1nicipa1 :- . 

Primeira zona _.:.. Cinco mil réis .. ouro - cambio acke 
dinheiros - anriualment~ sobre cada predio; . 

S~gunda zona - Tres miL réis ouro - cambio doze dli-. 
nheiros - annualmente sobre cada predio; ... 

Terceira zona - mil e qufohentós'réis - ouro -. cam
bio doze dinheiros annualmente sobre cada predio. · 
. Art. Quando, .porventura, o· Districto Federal entrar no 
reg'imen de .Estado da União, continuará a vi.gorar a sobre
taxa prediál e entrará no ·regitiien commum dos outros""Es
tados sobre as sobretaxas decretadas. 

ArL q 1inposto de sobreta.\.a predial será cobrado pe.la 
Recebedoria ºGeral do Tbesouro Nacional, em época prefixada, 
deante de mappa apresenta.do pela Prefeitura do Distripto, 
com àiscrüninação das 7.0nas. sendo as outras sobretaxas co-. 
hradas pelas alfandegas nas·· collectorias federaes. 

Art. Quando a União emittir por sua ·conta será oliri-
. gada a entrar para o fundo de garantia coro vinte e cinco por 
cento do prodµcto do imposto ouro cobrado até final ·resgate. 

Art. Nenhum Estado que hou.ver solicitado da emissão 
proposta poderá contrahir emprestimo quer· externo quer ·in-
terno, assim como o Districto Federal. · . . . 

Art. Quando qualquer Estado ou: o Dlstricfo Federal 
desejar resgatar emprestimos externos po·deirá solioitai- da 
União e!Jl.iSsão para ~tal fim,. mas obriga-se a entrar nas épo
cas prefn::adas pelos seus contractos com trinta por cento dog 
juros e amortização, na espec_ie a pagar - até final amorti-, 
zação~ · · -
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Paragrapho unico. 'Esta operação será feita, precedent;{o · 
pr~\~io accôrdo entre a União e o Estado solicitante. 

Art. · Cadà Estadó oti o Distrfoto Federal. solicitando da 
emissão prop9sta, será obrigadô" a ter esci:iptúração -especial 
sobre a operação, registrando diariamente o imposto cobrado 
das sobretaxas e publicando semestralmente um balanço 
geral do emittido, do produeto das sobreiaxas, · 

Par.agrapho udico ~· . A União será. obrigada a publicar se_, 
mrstralmente, Um. balanço geral do emittido, seglindo o ar
tigo primeiro, do producto das .sobretaxas e das responsabi
lidades internas e externas dos Estados, da União e do Di:5-
f rieto Federal. . -

Art . Até o ~xêrcicio de -J 923 6 Executivo poderá fazer 
ns emissões soJlcitadas, mas da.hi ·· em doante quanda- houver 
"o!icitac;ão de quaJquel' Estado ou do Districto Federal, o 
Executivo mandará ao Congresso mens-ª'gem, · determinando 
o ((uantitrn a emittir . e qual· o fim; da m.esma fórma. proce
der:-\ a União. só. depois da approvagão do Congresso é que se 
f ~ rá · a emissão. · . · 

Art. .Revogam-se as disposi<}óes em contrariio. 
Saia. da·~· sessões, ·2 de outubro de 1920. - Antonio 

A(Juirrc. 

N. i4 

Accrescente-se como arUgo additivo: 
Art.. Para .a defesa dá pr-oduéção da borracha. o Poder 

Executivo, por intermedío do · Banco do ·Brasil pelas suas 
:::gencias d~ Manáos e do Pará fará emp+estimos· sob a base 
r;(~ dous n:nl réis por ·kilo de borracha bruta, /ao jur o de 6 %. 
:i.o anno e por prazo de ·seis mezes, reforma veis por igual 
;;razo, sobre a borracha em bruto depositada nos armazens 
das companhias dos· portos de Manáos e àe Pará, com as 
1;uacs entrará. em. accôrdo para reduz.ir ao minimo a taxa 
r:P,ssa armazenagem e realizará convenios commerciaes com 
riaize.s -europeus, aos quaes _abrirá creditos, !)ara compra da 
hi•rracba de producção nacional. - . . . 

Rio de Janeiro, 6 ·de outubro de 1920. - Paulo de 
Frontin. ·· 

N. i5 ., · - . . · ·- ·. . 
.Substitutivo ao projecto n. 361, de 1920. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º Fica e Governo Federal autorizado a emittir 

riapel-moeda. até. a importancia de cento e eincoenta mil con
tos de r éis para defesa do mercado de café. . 

Art. 2." Essa def ésa consistirá na compra desse . produeto 
até dous milhões de saceas de sessenta kilogrammas, feita di- · 
1 ectamente pelo Governo Federal ou pelos Estados producto
rc:s, por -accõrdo com os seus Governos. 
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A.rt. 3. º O producto liquido da venda de todo o · cà:ré 
adquirido, recebido em cambiaes, será depositado em poder 
<ios ·banqueiros do Brasil- em Londres e nõ Federal Reserve 
Boord dos Estados Unidos da America do Norte, em cont:i 
~special, nos termos e~pressos desta let 

. Art. 4.º A importancia desse deposito em ouro será des
tina.da a constituir o lastro de um banco de emissfio e redes~ 
contos de ;;lCCOrdo com a lei que regular essa· instituição. 

Art. 5." Emquanto não funceionar o banco, o Governo 
Ji"ederal poderá saccar sobre esse fundo unicamente para de
fesa da. producção nacional, sendo os ·saques visados pelo Tri-
tuna! de. Contas. · 

Sala das sessões da Gamara ·dos Deputados, 6 de outúbro 
de 1920. - Sampaio Vida!. .. . . . . 

"Emendas não acceitas pelo Sr. Presidente da Camara, c!1~ 
:rncôrdo com o § 5~ do art. 265. do nP.gimentQ: 

N . l 
Ond~ convier: 
Art~ Uma pat>le da. presente <;missão· :";~rã d!esti.nâda ao 

<;e>mbate üs molestias quê atacam os t.rigaes, conhecidas pela;: 
~-ienominaoões de ferrugem · ( U1•edo cerea.life1·0 ) , ~arbucn1 o 
~ fJredo · cm·bo triticuin) e carie (Vredo caries). · . 

Sela.· das sr~sões, :5 df:' outubro d~ -1920. -. 'Vicénle P-i
raaibe. 

N. 2 
Onde eonvicr ; 
ArL O Governo .Pederal -entrará ~m accôrdo com o dn 

~1.nrar.hão r.iara· maior àe~mnvolvimento do arroz lndigena. 
Se.la Cai; se;;sõ~~ . :;: <h" outubro df> ~020 ~ - Vicente Pi-

1·ogibe. · · 
' N. 3 

Ond~~ M1wier: 
Art. O Poder·Exec.utivo auxiliarú. eOm a. presente· einis-

~üo, a cultura do arroz Pachola b~a1wo .• ·r11tendendo-se para esse: 
fim r-n.m os Governos dos E~ta<loR di:> $anta Cat.harina. Rio 
Grande do Sul e dP. S. Pauio. · · 

Sela.. das sessõe!', :i dr out.ubro de 1920. .....:_ · Vi.een.te . Pi
~ .. ngib~. 

N. '4 
Ond e. convier: 
Art. _ O Poder· Legrs!ativo providenciará j un.to ao Go

Vl'l'Do de S. Paulo para que seja augmentada a expor.taçãio dú 
arroi Ia1UJJ)e, <mlt.ivaCto ·prineipa!mente no município do meP-
mo nome·. 

Sela· t'l..as .:.0~sõe~. 5 dr outubro de · 1920. - · Vicente· Pi
·,•agibe. 
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N. 5 
Oude con\'ier: 
Art. ~ú proposi1o de au~"inentar o con;Sumo cio arroz: 

denominado Pachola vei·melho, o. Governo entender-$e-ha com 
,1 Governo do Japão, a.fim de ser organizada a propaganda desse 
1.:c:rcal no mesmo paiz. 

Sela das sessõe::;, 5 de oul.uLro de 19.20 . - Vicente Pi
ru.11ibe. 

· N. ô 
Onde conviel' : 
Art. A 'Uni'ão adeautará au Estado de ·'5anta Ca~harína 

a .:-omma necessaría ao <l.esenvolvimento da cultura do An·o.:; 
de ~vm·uky. . · · · . · . · 

Sela ~io.s sessões, 5 de outubro de 1920. -·Vicente Pi..:. 
ragibe. · 

N. 7 
Onde e;.onvier : 
.-\.rt. O Poder hecutivo adquirirá por compra, metade 

da pr.oducção do arróz Por:hola. motis .aos agricuUores do Rio 
< •rande do -Sul. ' 

Sela das sessõe~, t; de outubro de 1920. -. Vicente Pi-
'l'1J.gibe. -

Onde convier: 
Art~ O Governo da União entrará em accór<io eom os 

CTovern,os dos Estados do Norte para a defesa efficaz· do arroz. 
denominado· Paoltola vermelho elas -cagens. de sorte a liwa.1-.t> 
•Jo at.aque dos inseetos . 

Sela. das sessõe!=. 5 d<> outubro de 1920. - 'Vicente Pi
rw1ibe. 

N. 9 
Onde convier : 
.<\rt. Por iulerr.aedio <lo Ministerio da Agricultura, o Go.;.. 

':cl'llo .Federal favorecerá. a quem as solicitar sementes de . 
arroz Can·apato, P1•eto1 Carolina, ll!attão , tamoem denominado 
~i.1tekú. e Bm·bado. · 

Sela das sessões, i> de outubro de 19,20. - Vicente P·i
·ragibe. 

N. -10 
Onde convier : 
.A.rt. O Governo F·ederai providenciará. para qüe seja 

•](!senvolvida na Europa e nos Estados Unidos intensa propa~ 
:;;anda do F&iifão preto amerj,cano (Pkàseolus .vu"lgaris inger .... 
1-imes). ·· · · . · . · . 

Sela 'das .sessões, .5 de outubr9 de 1920: - Vicente Pi-
'l'agibe: · ~· \ 
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N. H 
Onde convier: 
Art. O Governo .Federal agírá junto ás municipalidades 

<los diveí·sos Estados . e do Distrfoto Federal, no sentido do 
tornar obrigatoria no.s estabelechnenio:s o consumo do feijão 

·preto de urãos chatos (Pha-srwllts cump1·esetis inger) ou feijfo 
preto africano, arabe, de Sois~ons, ou argentino, tambem co
nhecid'o po1• !e:ijão fava-preto ou simplesmente fa.va-preto. 

Se la das sessões, 5 de outubro de 1920 .. - Vicente Pi-
1·0.uibe. / 

N. 12 
Onde convier: 
_'\rt. Por conta da presente emissão, o Governo desen-

volverá nos Postos Zootechnicos a cultura do feijão preto 
anão de Ar(Jel (Plt.aseoltcs sphaericus inget!-rimus nanus), ado
ptando-o i.gidlrnentc nas refeicões dos estabelecimentos of
ficiaes. 

Sela das sessões, f. de outub:::c: de 1920. - Vkr:11.r.a i'i
ragibe. 

· N. 13 
Onde convier: 
..:\.rt. O Governo Federal contractará ne Brasil. ou nn 

c~t.rangeiro especialistas para o combate <\ ferrugem branca 
que ataca o feijão preto trepado'l' ele Argel (Phascol1ts sphae-
1·ü:us ing er) • · 

Sela das sessõe~, 3 de nutnbro de :!.920. - r·~·(:n!'~ Pi
raaibe. 

N .. ·H ~ 
Onde convier: 
Art. O !\linislcrio da Agricultura providenciará para 

que !>e.la rnltivado nas hortas do Distrido Federal o feijão 
preLo- «flageoleb (Pkaseolu.s oblongus i.nge1·) . -

Sela das ses.sões, 5 l>lü onf.1Jbro_ ele ·1920. - Vii::ent.o J~i
ra,fJibe. 

N. 15 
1'._ .• 

Onde convier: 
Art. Fica estabelec•ído o premio de trinta contos de réis 

para o pl"im~iro agricultor que provar r1ossujr dous alqueirei= 
<le terra occupados com a cultura do feijão preto pr~coce da 
Belgicn. (Phaseolu .. r; oblongus in(fer). 

Sela das sessões, 5 de out.uhro de 1920. - Vicente Pi
raqibe. 

N. 16 
··Onde.convier: 
Art. O Gov-erno Federal proviàcnciará para que seja 

e:xportado em grande ~scala, para a Europa, o feijão mulatinho. 
· · Sela'·das sessõe·s, 5 de /outubro de 1920. - Vicente Pi-. 
ra(libe. . 1 •• • •• · ·- -- • 
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lESSAO E~I 6 PE OUTUBRO DE !920 

N. 17 
· )nde convier: 
Art. O Governo Federal entrará em accôrào eom o 

do Estado da Bahia no sentido de ser exportado para os . 
r;;.itros Estados o feijão chumbínho (Phaseolus ellipticus atro-
fu.!tL$) • · 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. Vicente Pi_;__ 
ra.{!ibe. 

N~~ i& 
Onde convier·: 
Art. O MinisLerio da Agricultura promoverá a inlen-

"ificaçãd em todo o paiz -Oo plantio do feijão :pombo rajado. 
t.1mbem conhecido pela denominação de feijão olho de pombo 
(PhaseolUs elliptícus puntactu.s) . 

Sala das -sessões, 5 de outubro de i920. - Vicente Pi
ra(Jibe. 

N. 19 
Onde .convier: 
Art. () Governo Federal ·CC(n&dltará ás 1sociedades 

medicas do paiz sobre a convenjenria. de ser ado-ptado. nos 
JH-1Spitaes. veterinarios o feijão sangue d-e boi (PhaseoltlS 
uf}longus purpurens), tambem conhecido· por feijão cardeal, 
f r~ijão eavall6, feijão vermelho da India, feijão fava vermelho 
e feijão flageolet vermelho. 

Sala das sessões, ·5 de outubro de 1920. Vice.nte Pi-
r riJ.Jibe. 

N. 20 
Onde convier: 
Art. Por conta da presenle em1ssao, o Governo auxi-

liará ó plantio. <lo feijão vermeJ..ho suisso (Pkaseolus oblofl-
9113) • 

Salá das sessões, 5 de outubro. de 192 O,. l icente Pi-_ 
1·o(fibe. 

N. 2i 
Onde convier: . 
Art. O Governo eontractará no Brasil ou no cstran-

l!;:i ro especialistas de molestias dos feijoeiros. , 
Sala- das sessões, 5 de outubro de 1920. - \'icente Pi

rauibe. 

N. 22 
Onde- convier : 
Art. O Ministerio da Agricultura providenciará para 

(.1ue se inicie immediatamente· in.tenso combate à.o cog'Ulnelo 
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( l..~·romyces 11.ppendit:utatiis: que se· manifesta nas folhas, dos 
.i.eij oeiros. 

Sala; das se2sões, 5 de out.ubro de J920 .. ~ Vitf!'lite Pi
ra(fibe. 

Onde convier: 
~. 23 

• Art. . O G?verno crearú premios, com. a presente em.is-
sao. para O$ agricultures que se •P·ropuzerem a combater nas 
.:::uas Ia·vouras o Urom.yces phaseoli e U1·omyces phaseola.ru.m .· 

Sala· da$ 5essões, 5 df'; outubro de 1920. 1licern.tc P1:-
ravibe. 

N. 24 
Onde · convier: 
_.\.it,. O Ministerio da Agricultura fornecerá bTatuita...., 

rr:ente o sulfato de cobre e o enxofre aos que se propuzerem 
a ·tentar a exterminação dos fungos, promptificando-se a. 
queimar as lavouras onde esse' remedio se mostrar imp·ro-
fiêuo4 · 

Sala das sessões, 5 de outubro de i9~0. l'.·icente Pi-
·ragibe .. 

N. 25 
Onde convier: 
Art. O Govem10 adoptará offlcialmente nos ·quarteis 

<ie cavallaria pnra ração <los animaes o milho amarello, pro
videnciando igualmente para ··extermina~ão do gorgµlho (ca-

.. lomba granaria). · 

Sala das sessões, 5 de outubro de i920. -- · VicM.te P'i-
ragibe. ' 

\ 

N. 26 
Onde convier : ' .... 
.Art. O Poder .Exooutivo agirá junto aos governos deJ 

Minas, S. 1Paulo, Rio Gr,ande do ~ul e Paraná no sentido 4e 
ser augmenta<la a plantaoão do m1lllo claro, tambeni denomi
nado pedra de ruzit. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. ~ Vicente Pi
ragibe. 

N. 27 
Onde convier: 
Art. Com a presente emissão, ~ Governo aurllia:i:á no5 

Estados o :p-Iantio do milho· Cattete amarello. 
·Sala das· ~essões, · 5 de outubro· d,e :1920.. -. Vicente Pi-

raqibe. · 
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. N. 28 
Onde conyi,•r: 

At'.t. O l\Iinist.el'io da Agncl.l.11.m·a enviarei ao Estado 
<l~. ::; . Paulo _um espef?ialista p2.ra combater a ferrugem ( us~ 
tiuutos-·maydis) <lo m1 lho ,...amarellão. , 

~ . 
Sala das sessões~ 5 de outubro de· 1920. - Vicente Pi-

1•titribe • . 

Ond~ convier : 
N..: 29 

Art. De acéôrdo com os Esladoti de S. Paulo, Minas 
e Paraná, o l\:Iinist~rio da _.\gricultu.r.a. pro~over<i a exportaçã:i 
IJara. <> porto do milho amarello dent.e d' alho. . ·• 

Sala 'das_ -sessões,:· 5 de . .outubro de :1920 . · -'- t.,'·i.centc Pi-
1·u!Jíbe . · ., · · 

N •. 30 
Onde convier : . 
'.Art. O Ministerio. da- .Agricultura tenta1·á, nos postos 

zoot.oohni-cos instaJla<fos no sul do pait, a c-u1tura <lo milho 
g-oynna <>U milho ca.yana :--· · 

Sala -das -sessões, 5 de outubto de i920. Vicente .P·i-
1·a(libe. · . , 

N~ 31. 
Onde .oonvier; 

. . 
ArL. . O -Governo 3,)oderá promover a·. remessa para o . 

flxLrcmo norte do paiz d o sementes do milho cattete branco, 
cünhecido no Paraná · e no · Rio Grande do Sul pelo nome de 
]>!t:1•ttr1fc,a. . 

Sâ.la das séssõ'es, 5 -de outubro· de -1920 . '. - .Vicel/Úe Pi-
rar1ibe . . . 

N. 32 
Onde ·convier ~ 
~~t. O Minist.erío <la Agric~ltura iniciará no Dístrí-. 

cf.o Federal a cultura intensiva do . milllo vermelho de sa-
bugo roxo. .. 

Sala das sessões; -5 de outubro de 1920. ...... Vicente P.i-
mgibe. . ·. \ '.. 

~ 

Onde éonvier : 
N. ·33 , 

~l\rt~ · O Poder Executivo· instituirá .premias para o~ 
mo iores \cultivadores do '. milho crysfa.lirio. · · 

Sala das sessões', 5 de óutúbfo de f'920. - ,Vice~te l'i-
1'!19ibe. · · . . _. . . 
. , c ....... vo1. ·xx 
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N. 34 
Onde convier ; 
Art. Em toda a região d() nordeste o ·Governo· Fe-

deral~· pór· intermedio· do .i\Unisterio da .Agricultura, promo-
verá grande$ P.lantaçôes· do milho cajado. : 
_ Sala das sessões, 5 de outubro de i92CL Vicente Pi-
ragibe. -

N. 35 -
Onde convier; 
Art. O Governo subvencionará os Estados de ·Per-

nambuco, Para,hyba e Ceará llara t1 fim especia! de ser desen-
volvida.alli a cultura do milho vermelho. . 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. -. Vicente Pi-
ragjbe. · .. ~~ · -

. 

.~ Onàe co:::ivier;. 
- :i •. 36 

:Art. O :Ministerfo da Agricu! tura fa!'á as e.xperienoias 
:.lecessarias para adopÇão. ou não do milho roxo nas pl&n.ta-
~ões dos postos zootechnicos. · 

' • ' ' ' ·Sala das sessões, 5 de olitubro de f920 • 
.. agíbe. · ··- , . 

Vicente Pi--o 

Onde convier: 
N. 37. 

Art. O Governo Federal solicitarã ·dos Governos de 
S. Paulo e Minas ·a remessa para o sul e norte do _paiz do 
milho pipoca. rôxo W:mbem chamado milho da olJlo -roxo• 

·Sala das sessões, 5 de outubro de i920. - Vicente Pi-
ragibe. 

\ 

N. 38-
Onde convier: 
Art. Nos estabelecimentos agrícolas su.!:>ven.1Jionados 

pelo Governo serão feitas plan4tcões do milho ~aji.do de grãos 
· arredondados. · · . ' 

Sala daS ~essões, 5 de outubro de !9'20. V~ente Pi-
H(libe. 

N. 39 
Onde convier: _ 
Art: Dos Estados de Pernambuco e Cearã 6 Gov.erno 

Federal so'ricitará a- remessa para o sul d<> milho anão ou de 
sessenta dias,· ' · · · 
. ·sala das sessões. 5. 4~ oútubro ·de t92& •... - Vicente ~ 
raol~e. , 
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N. 40 
Onde convier: 
Art. O Governo Federal providenciará para que os 

Estados do norte solicitem dos do sul a remessa de sementes 
do milho dente 'de cavallo-. 

Sala das sessões, 5 de outubro de i920. - Vicente Pi
rauibe .. 

Onde eonvier : 
N. 4{ 

Art. O Ministerio da Agricultura estabelecerá no Es-
t.f,do de Pernambuco grandes moinhos de milho caxexá. 

Sala das sessões, 5 de outubro de f920. - .Vicente Pi
ragibe. · .. 

· N. 42 
Onde convier : 
ArL O Governo Federal proviaeneiará para · que o 

Estado· do Ama.Zonas exporte ,em grande escala o· milho do 
.Perú .. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. 
1·agib1J. 

N. 4.3 
Onde convier: . 

Vicente P_i-

. Art. O Poder Executivo nomeará comnussoes de t.e-
dinicos que .assignalem as diversas zonas do territorio nacio
nal onde $~ encontrem· os seguintes specimens vegetaes para. 
nellas ser feita. a cultura do milho:· Arco de pipa (E'rythro
a~ylon) '; Cedro (Cetraút-Brasiliensis); Canella .parda (Nectran;... 
da-Speciosã); Guarubú (Peltogyne-macrocarqus); Páo d'arco . 
tTecoma speciosa); Jangada brava· ( Meliocarpu.s america- ' 
u:us); E;mbaúba vercíe- (Oecrops adonàJlUS); Figueira branca 
(Urustig11.a dolíoru~). · 

Sala das sessões, , 5 de outubro de i920. ,_ Vicente Pi
ra(Jibe. · · 

Onde convier : · "'\ , · 

N. 44 

Art. - O Ministerio da Agrlcultura organizará .brigadas 
para darem caça aos tatús (Dasypu.s), 'ás cotias (Dersypró
cata-aguty) > aos preás (xavea-ape,-e), aos . mocós (Kerodo~ 
tnprútes) e bem assim aos. arranca milhos (lctenes unico'lor) 
e ao uara arroz (Sporophit,a orn9ta) .· , · 

Sala · das · sessões, 5 de_. outubro de , !920. 
raui'f!e. · ,. · 

Vicente Pi.:. 
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N. '15 
O:ide convier: 
ATL O Governo Federal estudará. os meios de da.r ·com-

bate aos g:rillos (GriUotaJpa he:tadactyle) e á lagarta do milho 
/Phalena-forticalis). . . .. . -

Sala das sessões,· 5 de outubro de 1920. - Vict?-nté Pira-
qibe. · 

Onde convier : 
Art_ O Ministe1•io da Agricultura enearregar~se".'.'ha da 

cxtine~ãq em fodo o ter:ritorio nacional da acodema-cep!ta'lota. 
. Saia das sessões, 5 de outUbro de f 920. - Vicente Pira-

u~~ , . 
.- N. 47 

Onde convier: ~ 

Art. O i\finisterio da Agricultura fornecerá: gratuita-
mente;· aos cultivadores do . milho apparelhos aperfei~ados 
l)ara caca aos ratos domesticas. 

Sala das sessões, 5 de outubro ·de . 1920. - Vicente Pira-
~~ . ' 

N. 48 
Onde convier.: 
ArL O GovC:'rno Federal . i>rovidenciará para que saja 

aproveitada no preparo d~ pão a mandioca doce ou aypim. 
Sala das· sessões, 5 de outubro de i920. - Vicente Pira-

~b~ ' ,- • . 

N. 49 · 
Onde convier: ,., 
Art. O Governo Federal entender-se-ha oom os G()yer

nos de Pernambuco· e Alagoas para distribuição pelos Estados 
do sul de raizes de mándioca amairella. · 

· Sal~ das sessões, 5 de outubro de f 920. - Vicente Pira-
~~ ' . · .. . -

. ·, ..... 
' . ". ~ . N. 50 

Onde çonvier: 
. Art. · O Ministerio da Agricultura promove~á no ·Esta.do 

'de· Minas grandes plantaóões de· mandioca manteiga. · 
. · . Sala. das sessões, 5 de ·ou~ubro . de 1.920 . -. Vicente Pira-

(Jibe. . . :.-..:~ .• :::.1 
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N. 51 
Onde convier: 
Al't. Ao Governo do Estado do Rio de Janeiro o Minis~ 

terio da. Agricultura solie-itaiTá, para distribuição gratuita em 
1.odo o paiz, d"-' raizes da Mandioca Mandy. · · 

Sala das sessões, 5 de outubro <le 1920. ,___ Vieente Pira
yibe. · · 

N. 52 
Onde convier : 

. Art. O Ministerio da Agricultura entrará em accõrdo 
1·tim a Prefeitura do Distrieto Fede.Tal para adopta1~ nas ref ei- ~ 
..:ões dos asylos de mend.igos da. mandioca màta-fome. · 

- . \ . 

Sala das· sc>ssões, 5 de outubro de 1920. ~ Vicente Pi'l'a-. 
g·i.be. 

N. 53 
Onde eonvier: 

· .Art. O Governo requisitará do Estado de Pernambuco 
J•aea os. campos de deinonstraoão,-·raizes da mandioca pa.coré. 

Sala ;das se~sões. 5 de outubro de 1920. - Vic~te Pi'l'à-. 
o'ibc. · 

N. 54 
Onde convier: 
Art. P01: interroedio. do Ministerio da Agricultura o 

Governo· Federal solicitará do de A1ago.as raizes de· mandioca 
f•ipoca . 

Sala · das sessões, 5 de outubro -de 1920 . --: Vicente Pira ... 
!fibe; · 

N. 55 . 

Onde convier : 
~-

Art. O Governo subvenciónará o plantió em grande es- · 
<- t~ ht dr. mand~oca Sebastião, ._no .. Estado ·do Rio. 

~Sala das· sessões, 5 de outUbro de 1920. Vicente Pi'ra:.. 
gibf!. . . . . ' . . 

N. 56 
I . 

Onde eonvie.r :. . . , . 

..:\.rt.. · Aos eultivadore:i: da mà'ndioca Suissa será confe-. 
r·id11 o J)t'emio de dous contos·de réis pôr caàa cem kilos. 

Sala dás sessões. ~ 5 de oufobrô de 19.20 .. . ....::._ Vi.t.:(mte Pira-. 
y1'be. · 
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.. 
N. 57 

Onde convier; 
Art. · Fica offioialmente adootado nos estabelecimentos 

mantjctos pelo Governo o polvilho -preparado eom a · Mandio-
c·ussú. · 

. .SaJa das sessões, 5 de outubro de 1920. -. Vicente ~ir~
gibe. 

N .. 58 · 
Onde convier: ,,.. 
-~rt. Q Governo Fed?ra1 promov~rá ·no. Estado de Ala-

goas o· maior· plantio ~e -M~ndioca. Barroso. 
· Sala das 'sessões, 5 de oµ tubro de 19.20. _- Vicente Pira

aibe. 

N. 59 
Onâe convier ; 
.Art. O Governo Federal requisitará do Estado de Per~ 

namlmco, para <listrib.uiçã:o as escolas agricolas: rai2es eh; 
mandioca eabcclinhà. · ·~ 

Sala das sessões, 5· de outubro d8\ 1920. ·- Vicente Pi
ragibe. 

N. 60 
Oude ci;nvier: 
ATt·. - 0 Ministerio da .Agricultura nomeará del~gados, 

especialistas, que estudem noa Estados do Rio, Espjrito .Santo 
P. :Nrt11as, as vantagens de roandfoca cambata. · 

Sala <las sessões, 5'.' · de ouiubro de 1920. 'Vicente P·i -
·ragibe. 

Onde convier : 

Art. Dos Estados do -Espírito Santo e Rio de Janeiro 
serão solicitadas par·a est:ud,os nos campos de demonstração. 
r·aize~ de mandioca m,andipolha ·ou brava~ , --.. . 

Sa.la das :::essõe-s, 5 de· outubro de 1920. · - Vic.ente' P'i-
ravibe. ;; 

N. 62 
Onde ~onvier : 

. . l\rt.. Pàra . os Estados · de Goyaz' e Matto Grosso . serão 
' enviaaos tee:hnicos para a·purarem as vant~gens da cultura da. 
mandioca mandiburú. '°7· · -· 

Sala das . ·se~t:oes, .... 5 de outubro de 1920 . ~ Vicente Pi
·r..agibe. · 
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/ 

N •. 6S 
Onde convier: 
Art. O Governo Federal subvencionará ·eom ~ quota 

que entender a c:ultura da :mandioc.a momba-tatú. 
Sala di·; se~~ões, 5 de outubro de 1920. -- Vicente N-

ragioe. · 

N. M • Onde convier: 
Art. O Ministerio dà Agricultura experimentará nos 

postos zootecbnicos a cultura da mandioca manipeba. · 
S&.la das sesciões;· 5 de outubro de i92o. ·- - Vicente ~ 

"!"agibe. 

' . ·N. 64 A 
Onde ~onvier: , 
_ .A.11,. O Governo Feder'al desenvolverá, por oonta <lti _ 

p!"esente emissão. a cultura, no Estado de Minas, dá mandiooa
maritinga. · 

Sala das sessões, 5 de outubro de !920. Vict'nte Pi-
ragibc.. ~ 

· N. 65 
Onde Jonvier: 

"" .: 

. Art. O Ministe.rio da Agricu1~ura requisitará, para dl!
tríb11ição r.:.o norte do paiz, dos Estados do Rio de Janeiro, Es
pirito : Saiitó e Minas; raizes ae· m_~nc!o~a Pury. 

Sa-~~- ·ct!li:. ~es~ões. 5 ·de ,01itubro de. i920 . Y'ícente Pi-
ragibe. 

N. 66 
Onde ~onvier :_,.., 
Art. · Aos govérnos dos Estados de Minas e Rio de J"a

-neiro o l\finisterio da Agrieultura r.ecommenda.rá o maior cn.i
<lado n? consumo da mandioca Surucura. · 

Sala dás s.P.~ l:'6es. 5 de outubro de 1920. - · Vicente ·Pi-_ 
?'hgibe. 

N. 67 
9nde ·conviez:~ -

Art. ~- o ~rinisteriO da -Agricultura P!'ovidenciarã dentro 
<le l:JUa._ coinpetencia para.-que tenha o maior.:<.ionsumo .em tó·do 
o paiz a tapioca. 

Sala · das ~e~sõeE . t;_ ~e outubro de - 1920·. 
Taa.i!Je.. ·· 

Vicente Pi-



c â"nara dos Oepli:ados - tmiresso em 24/06/2015 15:04- Página 96 de 134 

i - ;\);'NAE6 DA CA~t:.:\RA 

N. GS 

Art.. O Governo Feneral ·entendei:-se..:ha com os dos 
· ·1~stados no sentido de ser a cariman aproveitada nas refei<;õe~ 
do estabelecimentos -de ensina. · 

Sala oas sessõc·s, 5 Of>, outUbro de 1920. 'Vicente Pi-
rtl(Jibe. 

N. 69 
· Onde convier ~ 

Art. O Governo Feder~: instituirá premias eni dinheiro, 
por· conta da presente emissão, ·aos ofaio:res cultivadores da 
araruta. · (Miranta arundinacea). · 

Sal~ das ~e!!sõee, ' ?; de outubro de 1920. - Vicente -Pi
rogíbe. 

Onde convier : 
:t:f. 70 

Art. O Ministeric da Agricultura . estabelecerá armazens 
para venda, a baixo preco, da batata dóee .(Ipomea batata) e 
do bat~ta. ingl~za '(S0Ua:n.1iu._m tubero1um) . 

Sala. elas · sessões, 5 'de outubro de 1920. -,.....;;, Vicente Pi-
1•a1Jfbe. · 
- . .-

N . 71· 
. Onde convier ~ ; . - - . . 

' ,. 
:Art. O Governo Federal adoptará nos Postos Zoo~hni~ 

cos _o 11ih.a:m.e. (Dioscorea al<xta) para· engord~ dos ~nos. 
· Sala das sessões, 5 de. outubro de f 920. Vicente -Pi..o 

ragibe. 

N. 72 
Onde convier : · "' 
O · Governo f edera.l estabelecerá premios1 qÚe nãô- exce

derão de fO :000$ para os cultivadores da Diosc01>ea i/Jrasi-o 
l fansis, ''tilg~rmeute chamada. earâ. · 

Sala das sessões, 5 de outubro· de 1920. Vicente Pi-
rogibe. 

N. 73 
-Onde convier : 

' · · Art. · O Minist~ric, da-Agricultura promovérá .a. propa
. ganda nos Estados Unidos da Ameriéa ·da Dioscorea Sim~ 
conhecida pot- : cara tinga. 

' .;.. - .. 
-.. Sala das se~sões, 5 de outUbro de· 19"20. 

raoibe. · · • ~-
Vicente · Pi-. 
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34i 

· Onde eonvier: 

Art. O Govern.o federal, de accôrdo com os governoe 
do$ Estados:, promoverá grandes plant~es em todo o Brasi~ 
do cará sapateiro ou cará do ar _(Diosco2•ea bu.llifera). 

Sala das sessões,· 5 dé· outubro de i920. -. .Vt.cente Pi-. 
raoibe. "- · - · 

N. 75 
- Onde convier : . · ,.. ' · 

Art: O Governo ~ntrará de accôrdo com os governos dos· 
i1aizes da Europa 'no sentido de · ser am propagado o Mnsumo · 
do cará mandioca (Dioscorea atropUT'fJ'ltrea) •· · 

'· Ssla das ses~ões, 5· de .outubro de ·1920 ~ Vicente Pi~ 
iO{Jibe. 

·N. 76 

·Onde convie!': · 

_i\:rt. O Governo federal promoverá, de aooõrdo úom os 
l4overnos dos Estados, a propaganda do cará. de Angola (Dios~ 
co-rea -vul{Jaris) • ' · 

Sala · oas sessões, 5 de outubro de i920. Vic~e · f~ 
ra(Jibe. · · 

.·. N. 77 
Onde convier : 

... 

Art .. Os estabelecimentos · publico:-. f eãeraés de ensin~ 
adoptarão oomó um dos alimentos do ~"rpo discente o cará p~ 
di:· }\nta -(llioscorea acu,bata. ) · . 

Sala: das· sessÕ.es, 5 de outubro· de 1920. :._ Vieente Pi--. 
1·a(J·ibe. · · -

·N. 78 

Onde convier; 

Art. . O Govet'no .. federal ~romõv,~rá éri.tendimento dos 
'Estados do extremo norte -com ' os ·io Rio. Espírito · Santo e 
Minas para maio:r consumo, · do cará branco ··-(Diosém·ea sa-. 
tiva) · ~ · · · 

\ 

Saln dar-: sessões; 5 de otltubro de 1920 . 
~·anibé · 

~ -~ 

Y i,cente P-k 

/ 
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N. '79 
Onde convier: 
.Art.: O Governo federal inicdal".á a propaganda para 

maior consumo, em todo o paiz do Monga.r·it.o (CWadiura $a
oittifolium). 

Sala das sessõest 5 de outubro de t920. Vi'Cente Pí-
ragibe. 

N. 80 
Onde conVier .: 
Art. O Ministerio da Agricultura nroeurará explorar- o 

~il Assú (Hepatoriuir1i ~ae~e:· . 4 

Sala das sessõe~ 5 de oü.tubro de 1920. Vicente Pi-
ragil.Je. 

N. 8! 
Onde convier: 
Art. O ·Goverµo federal agirá junVJ ás fabricas de te

cidos e tinturarias para maior desenvohimenlo do .Anil
trepador (tinta dos gentios, caá-vü.-rana-de· cunhom). (Vites 
sic:yoides. Baker. Qemes tinctoria) .. · · . . · 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. --· Vicente Pf... 
ragibe~ .. . 

•. 

N. 82 
Onde convier: 
Art. O Ministerio da Agricultura auxiliará a explora

ção do Anil verdadeiro. (Indigofera tinctorioJ). 
i•agibe. / 

Sala da$ sessões, 5 de outubro de i920. Vicente ·:Pi-

\ N. 83 
Onde convier: 
O Governo federal instituítá premias para os _maiore~ 

plantadores do abacateiro (Persi.a Gratissim11.) . 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. - Vicente Pi-
ragibe. · 

1 

Onde convier: 
,Art. O,. Ministerio da Agricultura fará propaganda in

tensa das vantagens do abacate amarello. 
Sala das. sessões, .5 ae outubro ~de 1920. - Vice~té Ei

"ª11ibe. 
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' 
SESSÃO EM 6. DE OUTUBRO DE !920 

N. 85 
Onde convier: 
Art ~ O Governo aconselhará ás diversas municipalida

des do Brasíl o consumo, em larga escala, do abacate roxo. 
Sala das sessêíe~, 5 de outubro de i920. -. Wcente Pi

rauíbe. 

N. 86 
Onde . convier: 
Art. O Governo federal importará do Pa,rá, para dis-. 

tribuição aos Estados do;sul, de mudas e caroços do· aba.cate 
de peSCQC.9. "'"'; 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. · -. . Vicente Pi--
raoibe. 

:'~~ 

Onde convier: !\" 
N. 87 

Art. O Governo instituirá premios para os mair,res 
plantadores de abieiro. 

s·ala das sessões~ 5 ôe outubro de "f9!20. 
gibe. 

N:.-88 

Onde cony.ier = 

Vicentf:> Pfra-

· .Art. De accôrdo com os ·Governos dos Estados o Go-
verno da União. promover, maior plantio do Abrfoô do. Par{t 
(}ffom,nea Americana). · . . · · -·. 

Sala ·das sessões, 5 de outubro. d.e i'.920. - .Vicenff: Pira.-
,;íbe. · · ~:· · .@. 

N. 89 
Onde CQnvier : 

· Árt. O Governo empregará os meios de ser aprcrvei ~ 
tado nas usinas o Arat;á ~PSidiurn. Araça). 

Sala das ~essões, 5 de outubro de f920'. Vicen!e'Pi7:a-
gibe. 

·' N. 90 
Onde convier : 
~t. , . O l\'linisterio da Agricultura intensi~ará. o plantio 

da Rollinia Exolbida. · ·. · " . · 
~ . -

·Sala 'das sessões, 5 de outubro de 19'20 .. Vicente Pira-
gibe. , 
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AN~:' ris D.\ C:A:\fA'fl\ 

unde convier: 
·N •. ·~1 

- Art. O Governo propagará. por todo o sul dó paiz ag 
grandes qualidades do lJacuri. ou Bacuxa'l'i. 

· Sala das sessões, 5 de outubro de 19-20 . -. . Vicente Pü·a-. 
(libe. · · · _ . 

N. 92 

Onde convier : 
Art~ 6 Governo· auxnliará por todos os meío,s a. ex:pol'-

t~ão das · bananas ~ · · · · 
·Sâla das sessõ~s, 5 de_ cµtubro de 1'920 . -· . Vicente PiTa.-. 

gibe. , . . _ ...i 
( 

N. 93 
Onde convier; 

. Art. · O Ministerio da · Agricu.itura distribuirá anuual-
mente . a maior .,quantidade possivel. de Cabelludas· (Ewgenia 
Torrentosa) -~ · . 

Sala das sessões, . 5 dé· outubro de-- i \)20. - Vicente . Pira-. 
gibe . . · - : . . · · , · · · · . . - ' 

.. N. 9.t 

. Onde convier : 
Art. ó Governo instituirá pre.Dlios - para os maiores 

p~ntadores do Cajá miudo (Spindias Lü.tea.) • 

-~· ~ala da~ sessões,· 5 _d~ O!ltubro· de ~~o. --, .Vicente ~o.-.. 
gi~. . "' . 

., . . N. 95 
"Onde convier : • · 

... . ~ . 
Art. . O •Ministerio da .Agri"ultura entender-se·ha oom 

as municipalidades no sentido .. de ser plantado nos jardins 
publicos o Cajá Manga (Spondia8 delci8). . 

·.· Sala das sessões, 5 de outubro de 1;g20. -· Vict>nte Piro.-. 
d·ibe; · · 

N. 96 

Onde ·convier : 
.Art ~ : O Governo reóominendar.á ·aos -ESta<fos o · p!a.D.tio 

.em l~rga escala do Cajtiei:r.o (Anarcadiitm· Occ~~). · 

. -- - Sala 1-ias- se·ssõG;;, 5 de ·outubro de · 1·920. ,,__·Vicente· Pira..; · 
g.ibe. · · ' . · . . , • -· · . .. .. : 

. - . • ~ . • - • • 'lo':' . • ' ··~- • . 
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SESS.\u E~[ <> DE bt:Tl"..J°ÉRO DE· 1920 

N. 97 
Onde co.nvier: • 
ArL O . l\iinisterio <la Agl'ic.ultura mandará plantar em 

íodos os campos de experimentação o ,cambriaseiro (Ewgen:iJJ. . 
Edulis). · . 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. 
giõe. .. 

N. 98 
. Onde convier : . , 

Vicente Pira-

.'..'\rt. · O Governo prohibirá, sob penas rigorosas, a der
rubada de caramboleiras. 

Sala das sessões, 5 de ou'tubro de 1-9-20. ~- Vicente Pi~·a
gibe •. 

N. 99 

Onde convier ~ i 
Art. O Gov:erno Federal. promoverá o plantio em re

giões adequadas, do 01nmtia Pic~M Indica e do Cerens Trian-
yularis. · . · _. . . · · . · · .• , 

Safa das sessões, 5 de outubro de 1920. Vicente Pira-
gibe. ·- ,, . ,. 

N. 100 · · \ 
Onde , wnvier: 
Art. O l\linisterio-. da Agricultura promoverá uma expo-

siçãp de Ano:na Cherim.olia. . -. 

Sala das sessões, 5 de. outubro de 1920. Vice,ntc P'i'ra-
yibe. 

N. 10! 
-Onde convier : · . 

. Art. O, Ministeriô <la Agricultura contl"actar'á especia-
listas para o plantio da Anona .Muricata. 

Sala das sessões, 5 ·de outubro de 1 '9120. - 'V·icent-e Pfru
aibc. 

N. · :102 
Onde corivier: · · 
'.Art. . O !G'overno ·Federal· experimentará. no sul dÜ paiz 

o plantio do Anona Retictr:lata. 
. . 

; Sala <las sessões, . 5 ·de outubro de it920. -1. ·. Viúnte,_ Pfra
gibe. 
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ANN.<\ ES D.\ GAMAM 

N. i03 
Onde conviei': 
Art. O Ministerio ,da Agricultura fJromoverá o maior. 

apr~veitamento da cidra. 
Sala das sessões, 5 de outubro de 1920 . - · Yicenl!: 

PiTa(Jibe . 

'N. i04 
Onde convier: 
Art.~ O Governo Flederal · entrará em a.ccôrdo com a 

l>refeitura do. DisLricto Federal para o fim de eslabelecer 
nesta -capital um mercado que ven€la da fructa de conde, tam
bem denominada pmha ou atra. (A.nona .Squ~mosa.) . 

Sala ,das sessões, 5 de · outubro de 1920. Vicente 
PiTaqibe. · . 

N. 105 
Onde convier: 
A.rt: O Governo Federal promoverá o a.p-roveíta.mento. 

nas refeições dos quarteis, asylos e inwrna.tos; da. Artocarpus 
· incisa, q~er assada, quer como· sôpa. · · 

Sala das sessões, 5 de outubrQ de 1920. - Vicenle 
Pi'rO(Jibe. 

Onde convie~: 
.Art. Nas zonas ·frias do paiz, serão feitas exi;}eriencia5 

de ctiltur!l do Genipap.eiro (Geni]Ja Brtlsi!ien::ís. ). · 

Sala das sess&es, 5 de outubr<> · de i 920. - ·vicente 
Pi'r(J{Jibe, · 

N. i-O'i 
Onde convi-e.r: 

A.rt.. O Gover-no Federal instituirei. premias para o:= 
_ maiores plantadores ~e Goiabeira. (Psidium G.uayat'ªJ • 

.Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. - Vicente 
Piragibe .. 

N. iOS 
Onde convler : 
Art. O Governo Federal entrará em accórdo oom - ae 

compânhia.s. de nave·gação· -de estrada de ferro, para baratea
mento do frete das go-labas . 

. ..Sala . das sessões, · 5 de outubro de i920. - l'"icente 
Pira(Jibe . 

• 
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sÉss.Ão Di 6 Dl:: 4.HJ'fUBftO DB 1920 

N-. i09 

Onde convier: 
A.rt. O Ministerio da Aocrricu1lura providencia.rã-Para 

rna.ior planta da G(;mximameira .. (Eugenia GoU$ima.!"'o.). 
Sala das sessões, 5 . de outubro de 1920. - Vicente 

Pfraqibe. 

N. HO 
Onde convier: 
Art. O Governo Federal pr()videnciará para que seja. 

;1f.:-roveitaàa nas ornamenta(t()es 0fficiaes, a Guahiroba. · 
- . 

Sala das sessões, 5 de outubro àe 1920. Vicente. 
Pira(Jibe., . . 

N •. Ui 
Onde convier: 
Art. Em todo o nordeste do Brasil serão feitas :;-ra.ntle..; 

plan~es do I:mbuzeiro. (Spondioa tuberoaa..) •· 
Sala àas seJo1SÕeS, 5 de outubro de 1920. Vicente 

Piraoibe. 

N. U.2 

Onde convier: 
' 

Art. O GoverIM> providenciará para qu~ no E!tado do 
Rio, sejam feitas grandes pla.ntacões da. Jaboticabeira, (Eu
r1enfa CcrrlifT,dra.). 

Sala das sessões, 5 de ou LÚbro de 1920. Vicente 
J'iraaibe. 

N. US 
qnde convier : 
Art.. O Governo Federal instituirá premios para ús 

J.aiores plantadol"es no E1Laenia Jambos. vulgarmente eha
mado jambeiro. 

S3la das sessões, 5 de outubro de i920. - Vicente 
'JiTOQibe. 

N. 114 

Onde eónvier: --
-""..:rt ·· o 1\-'r~r.:üerio da _4g~·~-::•!i~_H:i. manda.- e';pet-imcn-

tar, no sul do paiz. a pia.nta.cão do Sizigium .Jambolanu.m: 

Sala das sessões, 5 de outubro de f920. - Vicente 
Pi1*tJ.qibe .' . 
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N. ii5 
Onde convier: 
Ar~.- O Governo :provideneia.r:á. pará. que, na baixada ao 

Eat.ado do Rio, seja feita grande plantação da Artoc<rrpw; ·in
_teorl.f o lia. 

Sala das sessões, 5 <le outubro -de i920. - ·Vicente 
PiTaqibe. 

Onde. convier: 
. N. i:l6 

_ Art. O Governo Rrovideneiará "P-3ra que nos terrenvs 
doe ho~ita€s sejam :i'e1tas grandes plantações de Citro..-; t-'111-
gam, devendo as folhas serem aproveitadas de prefer:mcia 
aos -medfoamentos. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. -. Vicente 
PiMQibe. . 

N. H7 
Onde canvier : 
Art. O -G-Overno Federal tenta.rã. por conta da pre-

sente _emissão, no interior de Goyaz e l\Iatt.o Groso, da Lixia 
(Nepletium Litehi). . · -

Sala. da~ scBsões, -5 d~ outubro de de- 1920. - Vü:ente 
l'irogib<?. 

:'\. 118 
Onde e.onvie1·: 
Art. O :\linisterio da Agricultura providenciará. para 

que, nos Estado:: do Sul, s?jam fcit~ plan~ões de :Mamoeiro 
,(Carica Papayo.) . -

Safa; das 
P·iraaibe. 

1 

OndP. c.onvier: 

5 d<:>. outubro de de 19:20. - ri.c.eut~ 

'N. 119 

Art. O wverno Federal instítuil"'c'.i premios para l):; 
ínaiores plantadores de. 3!anguhei!'a. {Mancomia. SpeeiQsa.; 

Sala das sesst:ies, 5 de 'lUtubro de de 1920. - 'fice-nte 
.!P,i1 .. agibc~ ._· 

:N. 120 
On:de convier : 
Art.. O Ministerio âa Agricultura providenciará para 

que seja augment.a<io -em tcdo o Brasil a plant.aç.ão da. Man-
gµeira (M.ongif era. Indica) . · 

· Sala das se~sões, 5 .de outubro de de 1920. - Vit:ente 
Piragibe. 
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~ESSÃO E~! Ô DE Ot:TI.:BRO DE "1020 3;)'3 

N. 121 
<) nde c:onYier; 
Sr t . O Gov•.:t'IlO Fei:.leral i11l1."res~ar-s~-ha para quê.. 

;; r, Estago dc:: Pará, se.ja f~ita g-ran{!r plantut}ão dr: '.\fangustão 
_ !/<1rcfn10. Jlo:ayotst~'''(t) _ 

Sala das se~$õe~, 5 ck ou tubr.IJ de rie l ~)20. - rkentr: 
}'i royibe. 

(J!l1fo f: IJUVi!.:I': 

A.rL O Govemo Fed_eL'al instilu i rn J.n-ernio:-; van1. ui; 
: d~iores pi~ntadorcs de Maracu.iá Mern.o ( Pacriflrrro quadril-·· 
v1Jrtri-Os) 1: d~ Már·acuJ~ ~Iiu-do ou )lirim (Pacisflora Eduli'I / . 

Sala da:-! Eessõe~, 5 eh~ outubro de de 1 !)20. V·i.cr:nt•.: 
Pi,.11gfhc. 

?\. 123 

Onde con'l.:ier: 
Art. Em toáo o littoral do va.iz o Ministerio <la Agri-

eui tura mandará fazer grande r;lantações <le Pitangueiras. 
Sa!a das sessões, 5 ·'le outubro de de- 1.920. - Vicente 

Ph.,agwe. 

!\_ i24 

Onde c.on·vier: 
~\.rt. O Govemo proú1over:á a ':XI~ortaí;ai;. em grand~ 

': ~:.:ala, dn. Sapoti. (.Sapotq. ~1chro.s). 

Sala das sessões,- 5 de outubro de de 1920. - Vic~ite 
}Jiragibe. 

2'. 125 

Orióe c-0nvier: 
.:\.rL O Gvrnrno ~ubvt!ncionar·á as confeit.arias que 

;;p;·iJveitar-em o~ fructo::; cl2- Poranjeira (CitMl.S Decwn(tna). 

Sala da5 ses~e:., 5 de outubro de de 1920. - Vicente 
Pir!J.(Jibe. 

?\. 126 

ünde. convier: 
3.rt. O :)!ini~te:rio dz. Agrkultura man.dará estudar as 

.,.":;tagens da t;•-aía ()ü Uva~ha {Euyenia Uvaia): 
Saia. das sessõe:::. 5 di; ouí.-Ubro de de- 1920. - Vice'llte 

? ! :·agibe. · 
.;,- . -'"rol. rx 
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35!.- ANNAES D.!. CA:t-.iARA 

N. i27 
Onde convier : 
Art .. · O Governo Federal nomeará especialistas para 

c;:;Ludo ·das varíedades da ·ritis Vinifera. 

Sala das sessões, 5 de 9utubro- de de 1920. - Vicent 
Piragib,e. 

/ N. i28 
Onde convier: 
·Art. ·O Governo Federal instituirá premias para o 

ma.i.ores exploradores da Agricultura. 
Sala. das sessões 5' de outubro de de 1920 . - Vicent. 

Pirauibe._ 
N. i29 

Onde ~onvier : 
Art. O Minis't.erio da Agricultura promoverá confe-

rencias 'publicas sobre a Sericieultura. 
Sala das sessões, 5 de outubro de de 1920 . - Vicent! 

Piragil>e. 

;Dnde convier : 
N •. :l.30 

Art. O Governo ~tituirá · premias para os maiore: 
fabricantes de artigos de folhas de Flandres. 

Sala das sessões. 5 de outubro de i920. - Vicente Pi
ragibe. · 

N. i31 
Onde convier : 
Art. O Governo Federal promoverá a i'abrica~ão, livr1 

de impostos, dás diversas variedades de ladrilhos. 
Sala das &essões. 5 de outubro de 1920. - Vicente Pi

ragibe. 
N. 132 

Onde convier : 
Art. o .. Go.verno ínc.entivará ·por todos os meios o fa-

bico ·dos botões. 
Sala das sessões .. .5 de outubro de 1920. - Vicente Pi-

ra(/(be. " 

N. 133 
Onde convier : 
Art. O Go.verno .:F'edera.l mandará fu::::i.dir na Casa da 

Moeda medalhas de· ouro para _os fabricantes de chapeus ·que 
se proponham a vendel-os com :.o lucro de \50 % apenas. 

·· Sá.la :das sessões. 5 de outubro de i920,..- .;....;... Vieente Pi-
1'Ógibe. · ~ 
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SESSÃO E~! Ô DE OüTUBRO DE Í920 

Onde convier : 
N. 134 

.A.rt. ' Terão o titulo- de benemel'itos os directores du 
fab'rica fte tecídos que apurarem focro inferrnr a 63 %-

Sala das sessões. 5 de ._outubro de 1920. Vicente Pi-
f"aqibe: 

:X . 135 
Onde convier: 
Art. Terão direito a um premfo de vj~ge1;n. podendo 

demorar-se no estrang~iro até_ um anno, o:; usineiros de as
~,ucar . que -apurarem menos de 90 % liquido sobre o capital 
1..•mpregado. 

Sala das sessões. ;:> de outubro de 1920. 
rayibe. 

N. 136 
Onde ·C<Jnvier: 

Vicente Pi-

Ai·l. Aos fabricante8 de <:erveja que houverem apura-
do menos de 80 % sobre o capital, serão conferidos títulos 
de g·randes benemeritos. · · 

.- Sala das sessões. 5 de outubro d.e i 920. - Vicente Pi
rayitn~. 

. N. 137 

Onde convier : 
. Art.. ..\o cidadão brasileiro ou csl-.rang:cil'o que desco-

. b1·U.· um fabricante. de pltosphoros que haja a.pm·ado menos 
d(;. -J.20 % sobre o t:apil-aL será conferido o premjo de 300 con
eto.s de réis~ 

Sala das sessões. 5 de outubro de 1920. - Vicente Pi.;. 
raaibe . . 

N. 138 
Onde convier : t . . 

Art . O , Governo Fe.deral promoverâ. o ·augmeuto do 
fabrico das escóvas . 

. Sala das sessões. 5 de outubro de 19_20. Vicente Pi ... 
1-ar1ibe. 

Onde e-onvier : 
· Ar.t. O Governo Federal auxiliará a fabdca~ãO dos 

es{)anadores _. . 
. Sala das sessÕes; 5 de· ouLubro de 1920. - Vicente_ .. Pi-

ragibt:., · _ . .. . , . _ ..... 
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Onde convier: 
N .•. HO 

ArL .Fica estabeleBil.lo o :premio de J O :000$ para o 
maior- fabricante de leques.· 

Sala· elas sessões, 5 de outubro {]e J9.2ü. -' .,/'ir:ente Pi-. 
~·flgibe •· 

"Onde convier: 
~. 11~1 

Art. O Governo Fec.ltlral auxiHará ·as fabricas <le· pen-
nachos <le pennas· e de cabellos . 

. Sala das sessões, ..., de outubro de 1g20. - Yicente Pi-' 
1'.ll(Jibe. 

'N. H2 
.Onde çolivier: 
.Art. Será conferido o pl'emio de 5 :0008 aos dt!b 

11)a.Jores Jabricantes d1~ i)ini::eis. 

Sala das :::essões, 3 de outubro ele} 1920. .,-- Vú:entc Pi-
1•a.yibe •. · 

N. 143 
ünde convier : 
A1:L :o· Governo instit.uirá o .premio de 6: OOO!ji para 

e melhor i'abtica11te de vassouras. 
Sala das sessões. 5 ·de ou·lubro ÜQ 1920. - Vice1ltc 'Pir 

1·ar1ibe. · 
N., 1'14. · 

ünde .. convier: 
ArL Por conl<.i da prosentc emíssão, set';,i au..xi.uado 

(~um a importancia de .20 :0-00$ o maior fabricante de ·ven
larolas., · · : ; :- '. ~• vJ: 

8a hi da::; ~•!;o;~Õt!!3,., G ele ou:lubr(1 dt~ 1920. - · Vicente Pi-
'i'!l!Jibe. 

N. · 145 · 
Onde. !;ou vier: 
Ar~. O Gove.r1w insL.i tufrú pr·emios. para oti maiores 

fabricanLes de oleos. 
::-5u1a dti ~ .-:e:-;f::õcs. ;; ·de outubru <l<i 1 ~)20. -. ,Vicente !Pi-; 

r-1.1aUJe • .. ,' 
X .. H6 

Onde cunv ler: 
Art. . O Gove.rno promo,·crú n exportação .ct;1 banha em 

larga c~cala. · · · 
Sala. das 'sessões, 5 de ou.tubro <le 1920 . . - ·.Vicente P~ 

nigfbe. · 
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-SESS.~O EM 6 DB OUTGBT\O .DE. 1920 l57 

N. 147 
Onde convier: 

_ ~· O Gove~o F~deral mandará vir da. Europa. o 
.mais possante telescop10 afl.Dl de procurar no Brasil um fa
zendeiro -Oe café que esteja !>offrendo prejuizo com os preços 
aetuaes. 

Sala das sessões, 5 d~ outubro_ de· 1920. 
ragibe _. 

N. !48 -
Onde convier: 

Vicente PI-

Art. O Governo Feperai · auxiliará com :i.s sommas que 
forem necessarias ás firmas commerciaes QiUe, em con.se
quencia." <l~ crise, - só puderem pagar 300 cor.tos de lucros 
pelos predios .da Ávenida. 

Sala das sessões, 5 <le outubro de 1920. ___, wcen.tc Pi-
rauíbe. 

N. 150' 
Onde convier: 
Art O l\'Iinistei'Ío da Agri~ultura subvencionará os es-

fabelecimentos avicolas já· ·fund~dos ou ql'ie s~ fUndareni no 
Brasil. 

Sala das ses:;ões, 5 de- oll!tubro de 1920. - Vícente · Pir
'f'agibe .· 

N. 1.51 
·Onde <ionvier : - .. 
Art. As fabricas -0-e sabão, saponaeeos, sapolios e si-

milares terão; <la. data -desta lei em deante, uma subvenção 
ele 5 :000$ cada uma. _. · · 

·Sala' das · sessõ~s, ·5 de outubro de 1920. - Vicente :Pi_: 
ragib~. ,~ -

· fl N. i52 
·Onde convier: .. 
Art. ü· Go~er,no Federal cprovkl:eneiará.. para maior ex--

portação. 'da graxa nacional. __ / 
Sala das sessões, :5 oe :-outubro\ de 1?20. Vicente Pi-

ra.gib_e. 
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. " 

~58 A.NNAES D.\. GAMAR.\.\ 

N. i53 
Onde convier : -

, Art'. O Ministerio da Agricultura auxiliará a cultura 
alpi$te. 

Sala das ses89es, 5 de outubro de 1920. -..- Vicente Pi
ragibe. 

. t>nCJe· ·convier : 
.Art ...- · O Governo 
Sala das sessões, 5 

raqibe. 

auxiliará a expo~tacão do farello. 
de outubro de i 920. - Vicente Pi:-

' 
N. 155 

Onde convier: 
Art. O GQverno auxiliará o fabrico das farinhas, f e-

culas e 'pós nutritivos. 
Sala cas sessões, 5 de outubro de 1920. - Vicente Pi

ragibe. 
N. 156 

Ond~ eonvier : _... 
Art. O Governo subvencionará o fabricO' de massas 

,, nlimenticias. -
Sala c!as sessões, 5 de outubro de 1920. - Vicente Pi~ 

· ragibe. 

N. !57 
Onde convier: '· 
Art . O Ministerio· da Agricultura distribuirá gratuita ... 

mente' sementes de açafrão bastardo. · 
' I' 

Sala das sessões, 5 'de outubro de i920 . Vicente Pi-
ragibe. _· ··~ 

Onde convier : 
l'f. i58 

Art. Nos · c'ampos 
a cultura da .baunilha. 

Sala das sessões, 5 
:ra{Jibe~. 

de_ e:xPeri.tJ?.entação será obrigatoria 

de outubro. 9.é· !920 . .. -· __ VlCcnte. P-i-
. . --

N . i59 -_- ~ ·,. 
Onde çon~ier.: 

Art: O Gow\rno distribuirá se9Jenfos· ·de r:nrdamono 
menor. >· · 

Sala .das sessõ~si 5 de · outupro de i920 ~ 
~agibe. ' · 
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SESSÃO EM: 6 DE OUTUBRO DE 1920 

N. i60 
Onde convier : 

Art.. O Ministerio da Agricultura importará, para <!is-
! l'ihuioão gratuita, a fava de cheiro, de Ponka. 

Sala C.as sessões. 5 Q.e outubro de i920. - · Vicente Pi
rayibe. 

N. 1.61.. 
Onde convier: 

Art.. . O Ministerio da Agricultura fornecel'á aos lavra-
dores das haL~adas sementes de melancia. 

Sala .das sessões, 5 ae outubro · de · 1920. - Vicente Pi
ragibe. 

N~ 162 
Onde convier: 

Art. O Governo Federal tentará a cultura da nóz 
m·oscada. 

Sala cas sessões, · 5 de outubro de 1920. - Vicqnte Pi-
,·agibe. .. 

N~ 163 
Onde convier: 

. Art. O Minisierio da Agricultora au."\:iliârá a impor-
tar.ão da fava de Sant(\ Ignacio. 

SaJa das sessões 5 Je outubro de 1920 ~ - Vicente Pi
ra.qibe. 

Onde convier: 
N. f64 

Art. O Ministerio da Agricultura auxiliará a pJanta-
<:iio do sabugueiro~ 

Sala d~s sessões. 5 de outubro de 1920; 
i'O(/ÜJP. .. 

N. i65 
Oride · convier~ 

Vfcente Pi-

Art. o .,GoYPrno Ft?.derai estabelecerá premies pa,ra os 
mn1orf"s ~Xp()rf,acores de ·casca de canella.. . ' 

Saia «fas sessões, ~-de outubro. d&- 1920. Vicente. Pi-
?'fl.(fibe: ~ ' 

N. 1.66 
Onde convier: 
Art. · O Ministerio da Agricultura:· pr()mov~r:t conferen

. cias nara ~emonsfrar a \•antagem da exportacão da ca:;~a do 
ri:ío Bra.~il. · · 

Sal~ c!as se~s5es, 5 · dé outuhrn de 1:920 ; 
ragi~.e. 

Vicenf~ Pi- · 

Í 
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N. 167. 
{)Jldf' C<HlV ÍN': 

Art. O Governo 1)1'0moverá oB me]o5 de augmentar a 
importa~ãr• do chá da Indía, de sorte que tódos os brasileiro!; 
p:issam tomal-o cm pequeno. 

Sala das ~essõi?:-, 5 de outubro dP-. 1920. Yicente Pi-
1·agibe. 

N t68 
Onde convínr: 
_i\rt. O :\füüst.erio da Agricul!.ura 1)1'0tÜI'a.I""~b desen-

yoJver a -enltura dos cogumelos. · 

Sala das s~ssões, 5 de outubro de 192ú. ---, Vicente Pi-
rrrgibe. · 

N .. :l.69 

OnJr• eonvier: 

!'\r·~. O Governo Federal man.dadt publicar monogra-
phias dem~n1stranr:!o as qualidades do cravo da_ India. 

Sala d::t~ ~c~sões, 5 de outubro: de 1920. Vicente Pi-
~·nuibr:. 

N 170 

Oude convier:· 
A.ri " "O M~nisf.erio da Ai;,"l'icultura estabelecerá.. pre-

1Í1ios para. os maio.rf's cultores das forragens. , 
Sara das sessõer> 5 ·de outubro de 1920 . - .Vicente Pi-' 

1·o{JP,'1e. ' • · 

,N. i7t 
convier: ·onde 

. Art. 
louro. 

O Governo Federal subvencionará a cultura ao 

Sala -das 
'r'agibe. 

sessões,. 5 de outubro de 192Q. 
.;Í 

N. i.72 

Onde convier: 

Vicente Pi-

ArL. O Governo Federal fàeilitará por todos os meios 
1 

a c:wortn~ão dn. herva. matte: 
Sala das sessões, 5. de outubr0i de 1920. - Vicente· Pi-

oragit>e. · · 
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9ESS.ÃO E)-r () DE OVTt~no DE 1920 
j 

N. 173 
Onde convier: 

ArL O Ministerio da Agricultura providencia-rã para 
qui; seja grandemente augment.ada a planta1Jão. das pimen--
tciras. 

Sala das sessões, 5 de outubro de f920 . ..:... Vicente Pi-
1·0.gibe. 

- N. i7-i 
Onde convier : 
Art. O Governo Fe;deral fará grande importação de 

raízes e bulbos propriés para medicina e tinturaric;t. 
Sala <ias sessõe$. tJ de outubro de 19ZO. - 1'1'.11ente Vi-

ra9ibe. ··- · ,, ' · 

' N. 175 
Onde- convier: 

Art. . O Ministerio <:!a Agricultura impoi-tará para dis
iribui~ão gratuita o almiscar. 

Sala das sessões, 5 de outubrci de 1920 _ - Vicente Pi
ra'}ibe. 

-N. i76 
Onde convier: 
Art. · O Governo" Feder~l auxiliará. a import~ão do 

arnl ultramar. 

Sala das- sessões, 5 .d e outubro-· de 1920. ·,...... .Vicrll'fi:te Pi-
1'0!lib~. 

N. i77 
Onde convier: 
Art. O Ministerio da Justiça distribuirá. gratuita~ 

mente pP.loE estabe!ecimenfos de ensino o carvão para -de-
s~nhos (_fus:in). · 

':;;ala das sessões, 5 de outubro de 1920. -. Vicente Pí
f'agibe. 

N. :f.7~ 
Onde convier: 

. Art. O Governo Federal fica com auforizacã·o ampla 
pai·a decretar os impostos que entender. desde· que os prodnw 
~tQres -naclonaes continuem a ganhar Ia:gamente. 

Sala <las s.es~ões, '5 de outubro de i920. ~ ·Vicente Pi...;. 
raoibe. 
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ANNAES lH C.\I\-1.Al\A 

N.· i7S 
Onde eonvier-: 

· Art. Os generos de produc~ão narüonal não terão li~ 
.mi te· de . .Preco e para conserval-os o m.ais alto possi"yel o Go-. 
verno empregará to.dos os meios a~ seu alcance~· 

.. Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. _, Vicente Pi
ragíbe. · 

N. i79 
Onde convier· : 
At>t O consumidor que reclamar contra o prei;o dos 

: generos .de primeira necessidade fica sujeito a processo e á 
condemnação .á pena de 20 annos . de pris~o. com. trapalho. 

Sala das sessões) 5 ·de .. outubro de !920, Vicerite Pi-
ragibe. 

N. i80~~ 
Onde convier.: 
Art. O funccionario publico que, por qualquer · meio, 

. mostrar-se contrariado com a elevação dos precos dos gene
rcs de consumo, será demitt~do a bem do serviço p~µeo. · 

. · Sala. das sessões, 5 de outubro de 1. 920. . . Vicente Pi-
-ragibe. . · .. 

~. N. iSt 
Onde convier : 
A.rt. O Governo :providenciará pará que· aos grandes 

. lavradores, aos industria~s que. tenham :re!tda superior a 200 
contos annuaes, e aos commerciantes, cujos meiós excedam 
daqu(Cllla quant.ia. sejam fornecidos -assignaturas das compa-
nhias· 'l}"ricas com.- abatimenfo de 99 . %. . - . - . . . . 

Sala d.as sessões, _ 5 de· outubra de 1920. ---, . Vicente Pi-
ragibe. ,, 

-N. 182 
Onde convier : 

~. Art. · -O .'Ministerio da Viação e Obras Publicas apro
veitará os carros da Estrada de Ferro Centrai do Brasil· que 
serviram ao Rei Alberto I, para transporte grat.u ito ·dos qne 
··~nriqueceram com a· guerra. _ · · · · 

Sala das sessões, 5 de outubro -de l 920. :_ Vicente Pi-
.,.ar,ibe. · ··· 

N. i83 
.. Onde . convier: ., 
Art. O Go,rernó-. Federal importará ··grances . po:rições 

'ile ~inz_as azu:aes ~ 
· . -· Sala.'.tlas· ·sessões, 5 de out.uhro d e 192.0 .• -·' Vicent~ Pi
ragibe. 
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/ 

SESS.'.iO E...'r\l 5 DE .QLJ~I'UBI\O i[)E 1920 
.1 

Onde convier: _,. 

Art. · O Governo Federal auxiliará a impor.tac;.ão de 
('Mal fino em pó. .· ..... 

Sala das sessões, 5 de outubro ·de 1920. -. - Vicente Pi
ra9U1e: 

N. 185 
Onde oonyier : 

Art·. O Governo instituirá. ~premios para os maiores, 
f:lbricanles de essenpias. 

Sala <las sessões, 5 <:íe -outubro de 1920. Vicenfe Pi-
1·ngib~. ' 

N_". _ 186 
Onde convier : 
_.Ut. ·. Serão processados e punidos -com a pena de 30 

:mnos os chefes de . serviçq do Estado que, ·levados pela fome 
i·1;clama~em augm~nto de -v.enciinentos. · ' 

Sala das sessões, 5 de outubro de i920. ·-· Vicente Pi-
ragibe. 

N. 1s1 
Onde .co:r;i.vier: 
A.rt. . . · O Governo incentivará a importação de gotnmas 

pr-~paradas. 

Sala das sessões. 5 de outubro de 1.920. - . Vicente Pi
ragibe. 

N. 188. 
Onde convier: . ....._ _ 
Art. · O Governo Federal ·providenciará junto ás mu-

r.icipalidades para que· as ruas em que moram familias abas
tadas sejam todas asphaltadas e. fartamente :illuminadas.' . 

Safa das ·ses;õ-es, 5 de· oütubr~ de 1920. - Vicente Pi
roui~e. 

N. 189 
· Onde convier: 
Art. O· -Ministerio da Viacão mandará- construir na 

Estrada de Ferro carros de 3ª · classe, sem ·_qualquer especie 
do· ·assento, para transporte dos ·homens pobres afim -··d~ que 
<1s mesmos. não se .-confundam com os demais p:rotegidos pela 
presente emissão.-

Sala das . sessões, 5 de outubro de i 920~ -·-· Vicente Pi
ragibe. . . . ~ . ...... ....... _ ... _ -··--·- ... -..:. - -...·~--·-·· -··-----;J 
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.·~~ .ANNAES if>A CAHARA 
' 

N. i90 
Onde convier: 
:~i:t. . -. O GoveFuÓ . Federal entrará em accôrdo com as 

m~m~1pahdades no mtmto de serem approvadas leis que s6 
r)erm1t.t.um aos homens ricos f.ransitarem ·pelas calçadas. 

. Sala das sessões. 5 de outubro de 1920. - Vicente Pi~ 
raqlbe. 

N. !9f 
Ond_e convier ;· 

. Art: Por conta <ln. presente emissão -0 Governo man~ 
tlará com;fruir no Palacio do Cattete uma sala espeeial para 
t'ccepção dos J)rasíleiros que houverem recebido condecora
E;:lies de paizes estrangeiros. · · 

Sala das sesti5e~. f> de outubro de 1920. Vicente Pf. 
1'agibe~ · ~~ · 

N. 192 
Oncl8 convier: 
Art.. O Governo hospedar_á, · em .. estabelecimentos de 

luxo, por conta da presente emissão, todos os favorecidos :pela 
eurestia na vida na Capital Federal. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1920. Yieente Pi-
iytgibe~ -

N. f93 
Onde convier : 
. .Art. O Gover)1o Federal auxiliará a. importação de 

massas ot1 e:-ctraetos para tinturarias~ 
Sala., das · sessõe~ · 5 de outubro de i920 .. - Vicente "Pi-

.rafJibe. ~ 

Onc~c convier~ 

Art. , O Governo Federal concederá · a p~tente de ge-
neral. J10norario do Exercito a todos os productores que pro
varem estar vendendo pelo decuplo os seus ·produetos. 

-Sala das sessões, 5 de outubro de f 920. - Vicente Pi
.,, 7·afiibe. · 

N. i95 
Onde convier: 

- Art. A todos · os commereiantes que demons~eID; ter 
elevado ao quadruplo, ·pelo menos, o preço dos seus artigos, 
será. -concedida a patente de almirante, correndo as despezas 
por conta da. presente . em~são. · 

Sala:·'das sessões, 5-iíe outubro de 1920. -. ;Vicente Pi
r-agibe. 
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Onde 
Art. 

nankim. 
Sala 

ra{Jibe. 

$Es5.-fo EM 6 DE DwTUBRO DL i 920 

N. :196 
wnvier: 

O Governo Federal promoverá. a importaoão do 
i 

das sessões,' 5 de outlibro de -i920. - Vicente Pi-

'~ N.· i97. 
Onde convier_: -Art. O Governo. Federal auxiliará a importação das 

aves. 
Sala das sessões, -5 de outubro de 1920. -~Vicente Pi

i·avibe. 

N. 198 
Onde convier: 

. Art. O Governo_ Federal instituirá premios para os 
maiores fabricantes de oleos de amendoas doces ou amargas, 
do sezàmo e de meimendro. 

Sala das sessões ~ de outubro de i920. Vicente Pi-
tD(libe. · 

Qp_<le 
A.r't. 

hii.:-ilo do 
Sala 

taftibe. 

. N. i99 
convier: 

O Minist.erio da Agricultura auxiliará a ímpor
croton tíg'lium~ 

das sessões. 5- de outubro_ de. i920. - :Vicente Pi-
1 

N. 200 

Onde convier: 
.Art. Por_ conta da presente em1ssao --0 Minis.terio do 

~xterior maridar.á preparar um salão especíal1 para receber 
os r1ue enriqueceram á sombra. das tarifas·· proteccionistas. · 

.S::ila das sessões, 5, de outubro d~ 11920. Vicente P-i-
~auibe. . 

N._: 20i 
Dndc convier:· 
Art_ · O Gov~rno Federal custeará, por conta da ,pre-

~t;at.e - emissão,- os furieraes dos . que . · e~iqueceram com a 
. ;;uerra; prestando -~o ~orto a~ honras de marechal.· ' · 
· Sala das s-essões~ 5 de· oútubrc., de -1-920. Vic~e Pf,-

l'llgil;e. · · 
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Onde convier: 
N. ·.202 

• . Art. O Ministerio ·da· ·_.\.gi'icultura áuxiliará os . maiores 
importadores de papeis carminados. • · 

Sala.. das sessões, 5 ·de outubro de 1920. Vic~e . Pi.. 
r·agibe. 

Onde . convier : 
N. 203 .. . .. 

Art. ·Por . conta· da presente e~o, · o Governo sub-
vencionará as em prezas _ cinematographicas, obrigando-as, · 
po:çém, a. não admittirem~ a entrada- de pessoas ·pobres ou 
mesmo rem«liaclas. . · ·' ' , 

Sala das sessões. 5 de outUbro de 1920': - ·vicente .·Pi-
mgibe. · · 

. N. 204 
Onde c~nvier ; 
ArL Por conta da pre$ente em1ssao o GoYerno des-

apropriará todos os campos de foot-.ball, para dirigil..-os offi' .. 
cialmente, obrigando-se a não ... ad.mittir como · socios · os · qu~ 
não tiverem renda superior a 30 contos annuaes. · 

Sala das sessões, 5· de outubro de 1920. - Vicente Pi-
ragibe~ ·· ---

N. ·205· . 
Onde · convier :· ·, 

· ... · ... .. 
Art. O Governo entrará em accôrde com as mumc1-

. palidades no sentido de- ser prohibida ' nos jardins . publicos a 
entrada. · das p~ssoas que não chegar.em de · a~tomov~l. i 

Sala das sessões, 5 de outubro de· i920. · - -Vicente Pi; 
ra.qibe. _:_..-

Onde convier: 
Art. O Governo auxiliará . a importação .dos osso 

Queimadós. . . 
. Sala das sessões, 5 de outubro · de . !1:920. Vicente Pi-
ragibe. 

N. '207· 
Onde convier : 

. · . ,'.Ar.t. . . A todos os ;recemnascidos, de familias abastadas 
o .Governo · Federal· fornecerá · por conta da presente em'issão um· guizo <:le .. <mro-_ Çom. as armas, da. ·Repul!liea. · · . . · 
. ·.~!.Sala .. das sessões, 5 .de ' outubro de .192.0 . . - '.Vicente . 

nfl-"'7..,,,. · •· · • · • · · ~·· • ;~ ...._ .• >..1 r ....... 1'<1.... · - -~-ü, · 1~:' ·r r"lJ 
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· ·sEssÃci EM 6 DE ou.TUBao DE i920 

Onde convíer: 
N •. 2os 

Art. O Governo . fornecerá gratuítamente, por cohta 
üa presente emissão, autonioveis · de luxo .pata passeio; nos 
dia:s e horas que quizerem, a todos os que enriqueceram com 
a guerra. , 

Sala das sessões, 5 de outUbro ·de 1920~ - . f icente Pi
?agibe. 

N. 209 
Onde convier: 
Art. '- O Governo mandará. ~onstruir; por conta da pre

;:;ente emissão 1.lm predio para cada cidadão brasileiro que 
mostre possuir. carta ou cartão dé agradecimento do secre
tario; do rei Alberto . 

• 
Sala das sessões,· 5 de outÚbrc de :1.920. - Vicente Pi-

ra.gibe. 

Onde convier: 
N. 210 

' " Art. . O Governo. decla~ará livre de impostos a im-
portação do roug~. 

Sala. das sessões, .5 ·de- outubro de ·1920. Vicente-. Pi-
ragibe. . / 

N. 2i1 
Onde convier: 
.Art. Fica esiabelecido o premio de cinco contos para 

os maiores importadores de Sigillata. ! ( 

Sala- das sessões, 5 de outubro de 1920. - viCente Pi-
i·agibe. ,. 

N. 212 
Onde convier: 
Art. O .Governo - providenciará para. o · augm.ento do 

(.;onsumo . do · Sümagre. . ·· 
Sala das sessões, 5 de -outUbro· de 1920. -. Vicente Pi

·ragibe. 

···Onde convier: 
Art. O Governo. Federal·· :rã.rã no.s · Df0Z~s ~·dj~ inverno. 

por conta' da presente' emíssão, làrga d1stnbmçao · 9e- Tere-
bentina. '· · - · · · '. : - · - · 

N. 213 - , 

. · Sala ·das sessões, 5 de 'outubro . de i 920, .......:.:: Vicente Pi--
raoibe. / · ' 
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' .. 

N. 2-.1.4 
Onàe ~-o~yier: . 

_ ·. A:rt. Por yOil!.a · dn. presente em1ssao ~. Governo .au
~- xil.iará o:; officiaes em disponibilidade da .anfüga ·Guarda Na
. ~;ionaL afim. de · que os mesmos se· entreguem á ·cultura dos 
camp~s . · · · · · · · 

Sala das sessoes; <> <l& ou:tubrp . de · 1920 . . :- Vicente 
Pi-ragibe. 

N._ 2i5 · 
Onde :couvier : . , 
Art . (j Governo ent.1·ará em accôrdo com as · munici~

Edades·. para djvisão de todas as cidades . do Brasil em tre::; 
zonas: . zona rica, que será asphaltada e .. habita.da pelo.s homens 
tle ·:fortuna; zona remediada, calçada a' parallelepipedos e' ha-

.· bitada pelos que _teem grandes vencimentos, e zo·na pobre. 
·chamada vala commum,-.onde residir~o .os qúe vivem do fia-
balho honesto. · 

' ·., 

Sala das sessões, 5 de outubro . ele 1920. · - . Vicente 
l'ü·aflibe ~ 

; Onde _ convier: 
. N. 216 ." 

.Art •. -· O Go.verno auxilüirâ- a: exploraoão ~a co~tiça. · 
. Sala das sessões, 5 de outubro ·de 1920. - . · ViC"e.nte 
·Pit'arr··i ~. 

Onde convi~r ': 
~..\rt. r Fica institu•i.:lo um premio- de 20 . contos pi.u:a o 

maior fabri~ante de ·agulhas de tricot. · , .. · 
Sala das sessões, 5 de outubro . de·· ··· i 920. -

Piraoibe. 
N. 21~ 

. Ond~ convier: . 

Vicente 

· .Art. O l\:fülisteriO da · ~4.gricúltura. au.'\:iliàrâ a fabrica-.-:: , 
. çã.o de arcos para toneis, p.ipos e barris. 

J ' . ' . ' ' 
-Safa das sessões; 5 -.de outubro· d~ i920: - ViCente 

- Piragibe. · ;..... · 
N .. 219· 

Onde· convier: . 
Ari.-. . . o Governo importará. .em 

1.)ára seU'ins de ·homens e .-senhoras.: ;, .. · .· sai~ . das sesS:6es; . 5 . de . outUbro 
Piragi"61i; · · · · 

Iar.ga _ escal_a_ : ~rll1a~es 

de ·1920. - Vwent~ .. 
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St:ssib El\I ü DE úU'lTBRO J)J;: 1920 

Onde .convier: 
N • . 220 

O Governo insfallará em diver~os pontos bagalellas. 
Sala dàs se~sões, 5 · de c>utubro de · 1920. Vicente 

Piragibe. 

N •. 22i 
Onde convier; 
Art. O .Governo .premilará. com a quantia que ju!gru.' 6on-

venie_nte o maior __fabricante de . bahús. · · · 
Sala das sessões, 5 da outubro de 1920. ::- . Vicente 

l!fraoibe. · · - · ' 

N. 222 
O.nde convier: ., 
.;U,:t. º~ Governo feder.ai mandará, com .a presente emis:.._ 

sfLo, ref crmar os melhores proprios nacionaes, fornecendo-os 
f!;raLuitamente para habita~ãQ de pessoas ricas .. i 

'.·Sala das sessões,· 5 de outubro de 1920~ - Vic.en:te-
Piragibe. · · 

__ . N. 223 ' 
.-. Onde convier: , 

; 
Art. Fica o: Governo autoriza.do a. _adoptar nos esthbe-; 

Iecimentos de ensfuo, ~adeü;as estofadas para os meninos ricos 
e tamboretes para .os pcbres· . 

. Sala das sessõe$, 5 , de o'utubro de i 920 •. , ViÇen,te 
P·ii-aaibe_ · -:- -:- · 

N. 224 
.. Onde convier; 
'Ar( Todos os onz.eriarios que emprestarem âos funieoio

narlos publicos com o juro de 50 ·o/a, no minimo, ào mez, re
ceberão, por conta dá· presente emissão, uma. medalha de ouro 
com·· as armas .. da ~Reptiblica. 

Sala das sessões, · 5. de outubro de 1920. - Vicéntc 
pjraaibc. 

N. 225 
Onde 'C-Onviér : . -
Art. Todos ·aquelles que pro\.'arem não terem sido pago~ 

dos e.mprcstimos ~eitos aos :funccionarios pubPicos, seja qua! 
ror o juro. terá' direito á iridemnizacão por -Conta da presentf 
emissão. sendo. o funccioi:m.rib demittidó e sujeito . a prooessc 
para soffret a .pena'de ~O a 30·' arinos· âe prisão ·cQm trabalho . 

.. Sala. das~sessÕes, . 5 - de outubro_ .de 1920:. ,;.;._ vitentt 
Pira.qi_b.f:_ ... . ·· 

c . ..:..:..Yol. .IX 2~ . 
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·' 
37Q 

N. 226 
Onde convier: 
ArL O Governo auxiliará. a fabricação de bandejas pin

tadas ou envernizadas. 
· Sala das sessões, 5 de' outubro de 1920. - Vicente 

Piragibe-: · ·· 

N • . 227 
Onde . convier : 
Art. O Governo ·importará em grandp escala os berços. 
Salà das sessões, ã de óutul>ro de 1920 . Vicente 

Piraqibe. 

N". · 228 
Onde convier: 

J . ' 
. • .t\.rt. Os cidadãos que. provarem terem enriquecido oom 

a · agricultura, receberá p9r c9nta da presente emissão Um 
prem~o de 3-00 contos. · ·· ·· 

Sala das sessões, 5 de outuhro de 1920. -. f icen~e Pi
ragi~e .· ·. 

Onde convier : · , · 
.N. ·229 . -: 

:Art. O Ministerio dà JustiÇa instituirá Íi-0s estabeleCi~ 
mentos de ensino, o jogo do bilhar, contraetando para isso 
um profi.ssional. . · -- · 

Sala .das sessões~ 5 de outubro de 19-20'. . .. Vicen~e Pi-1·auioe.. · · 
•!". · - · . 

. . 
. / . 

· Ond.e co:9.vier : 
Art. O Gove~no auiiliafá· a, · fabricacãb de. cabides . . 

. Sala das sessões, 5 de outubro· de 1920 . ....,...., Vicente E.i
Tagibe. 

íN. 231 
· Ond'e ·convier : · 

.Árt. · Por conta da presente ·emissã(), 0 GÜverno Federal 
- monta~á._fabrica de cabos de chapeu de sol, para instrumentos 
: e .ferramentas miudas e ·para .croohet e para vassouras. 

: ;·s~1~ das ses~ões;· · q d~ · out~bro ·de 1920.. ·-·. -Vic~n~e . Pi-
. fag.ibe·;. . · 
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.-
'SESSÂQ EM Ô DE OUTtmRD i>E i 920 

;N. 232 
Onde convier : 
Art. O Governo subvencionará o fabrico de cadeiras, com 

assento <le pau, de palha ou palhinha, com bracos e sem bra
ços, com balanço,. com mola ou rosca, qe abrir e fechar e de 
extensão, para. adulto·s-:-tm •reanças .. 

Sala das sessões, 5 de outubro de i92(}. -. · \rice~~e Pi-
ragibe '. ,, 

Onde·- convier: 
.·; Art. p Gover.no auxiliará a imporlac~o de camas. 

Sala das sessões, 5 de outub:ro de 1920. Vicente-Pi-
?'agibe. 

~. 234 
Onde. convier: 

Art. Q M'inísterio da Agricultura agirá junto aos xar-
queadores para -que a carne secea passe a denominar-se pre-

, sunto, pagando ~ somma que para isso iô:r- ·exigida. -
Sala das sessões,· 5 de outubro/ de 1'920'. ·_. Vicente Pi-

rauibe. -.. 
;N. 235 

convier: Onde 
~ Art. 
rcteis. 

O Governo subvencionará a fabricâ.~.ã.o de. car-

Sala 
t'a(fibe." 

das ·sessões, $ de outubro de 1920. 

('.)nde convier: 
~; 23G 

Art. O Governo estabelecerá premios para os melhor~s 
fabricantes de .commodas. 

Sala das sessões,· 5 de outubro de i 920. _._ Vicente Pi-
1·ag_ibe. · ·-· · 

..... ,. .. -··- N; 231-
Onde convier : 
Art. Toclos os cidadãos enriquecidos com a guerra fi-

carão. com -O direito a .passe gratuito nos trens de· luxo, sen-do
lhes offerecido, por conta da emissão, um castão de ouro .com 
pedr.as prec<iosas~ , · · · · 

. Sala das s~ssões, 5-·qe outubro ô.e 1920' .. - .. Yicente Pi .... 
raqibe._ :. 
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' .:... 

Onde. ·convier:. 
·:N •. 2S~ 

.Ai·L ~or c<>nta da presente emissã-0 serãó r.reados ·pre-
.mios para todbs os proprietarios ·que triplicarem o aluguel das. 
casas . no Distrieto _ Federal., . · 

Sala' das sessões: 5 · de outubr~ de'-~·-1920'. - .Viceti~e Pi-
1·a.gibe._ · 

.,,... _ ~ - I 

N .• · 239· 

Ond.e convier: ' . , 
Art. . :Si. em consequencia da liberdad~ de ezjtort.acão, 

os gener-os alimentícios subi~enr de prevo; . à,.·polic:ía permittirá 
m.eetings no alto .do Pão- de Assucar, foneeéndo para .isso, J)<>r 
conta <la presente · emissãp, as ·pas5agens neee'ssarias. · 

. , sà1a das sessõe~, 5 de outubro de 1920: -. Vicen~e Pi-
ragibé. · - · · · · 

Ond.e c'Qnvier: 
. . ;N,. 2~0 

ArL ·• o Gove.rno .au..~iliará_ o fabrico q~ ·eseadal;. 
' . · Sala. das sessões~ .5· de .outubro ~fo .. 1920 .. - Vic~nte Pi-
1·aoibe. -:- ' . __ . 

: ~-Onde ·convier: ; 
' , . 

J\rt. · o Governo subvencionará· a ~.abri_C'ric;ão de galhe-·· 
. teiros. . ' · 

Salâ das sessões, 5 d e· outubro de 1920'. - Vü:ente Pi·< 
1•agibe_. · 

. ' 

· Onde c·onvier: 
,\ ' 

· · Art:. O Governo premfará ·.o melhor ·fabrica11te .dé sa-
. me lias.·. . ·· · - · · ... i 

' . 1 . 

. ·Sala . das sessões, 5 de ... ?ufubro de: 1920'. -. Vicente Pi
r.àgibé. 

· ' 1 N. 243 · 
. Onde çohvier: ' ' 

· ;,. ,irt -: Q ,Governo importará· 'em 1argã eséala os !!enufle:... 
xoriOs.;:. · . . · . . .. : . · . . J • -~ , •• \ , _ ~_; : ••• •• • l 

· . . Salà· das-sessões, 5 de outubro . ae~i920. -!. Vicente Pira.- · 
oib~: . . . · · . . · _ . · . • ~ ~ . 
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SESSÃO E~! 6 DE OUTUBRÕ DE 1920 ' 

· N. 24.4. 
· Onde convier : 
• .\rt. · Por conta da pre-sente emissão o Governo pagará. 

:1 Prefeitura as licenças dos·· automoveis de luxo. , . 
.Sala das ·sessões, 5 de outubr o de 1~2-0. - Vi.cente Pí-ra

aibe. 

N • . 245 

.. ' l Onde convier: 
.Árt. ·O Governo poderá . importar, por- conta da presente 

Emis!)ão, o numero que julgar · neeessario de' automoveis of-
ficiaes. · 

-Sala ·das sessões, .5 d~ outubro · de t92ú. - Viéente PiTa-
gibe. · · ' 

. 1 

N. 246 :: 
Onde convier : . 

· Ârt o Governo Federal f orne~erá, . gratuitamente, por 
conta da presente emissão, os toilettes que forem solicitados 
por todos os possuidores de . con:imendas. 

. Sala~ das sessões, Q. _de . ou~ubro de 192-0. - Vicente PiTa-
~~- . · . . 

. N. 247 
Onde convier: 

. · - • A.rt. O Governo 1 
Federal auxiliará, com ·a somma que 

julgar necessaria, a tabrícacão de leques.····"" 
_ Sala das sessões, 5 de outubro de· !920. - Vicente· Pira-

gibe. ., 

\. ·N. 248 
pµde coµvier-: . . 
'.AJ:õt. ·· · O. Ministerio da' :A.grieultura importará ·dó estran-

g-e iro · granàe qua?-tidade de moitões. · · ; 
Sala das sessões, 5 de_ outUbro de !9.20 .. - Vicente ~ira-

{Jibe. · · · · 

N • . 249. 
•.' 

. :Qnde · convier : · 
'.Art. · Q Governó estabelecerá .. ·.por .'conta da presente 

emissão~ UIQa · ·grande· fabriCa ·de palitos para dentes e para. 
phosphoros . · · 
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·· ~"374 

:N. 250 
()ln.de convier: 
Art. - Fica estabelecido o premio _de 

maior fabricante de pentes. . . · . . · 
safa das sessões, 5 de outubro de 192.0. 

10 contos para o 
' - -

ui.be. · · -
Vi.cente Pira-

N. 251 
Onde convier : 

. ..Art. Caso o preço do assucar continue elevado, será 
-.permttido aos pobres beber o café · amargo, sendo aos ricos 

., fornecido õ assucar gratuit~ment-e; por ·conta da presente 
emissão. .-
.. Sala das sessões, 5 de · outubro de 1900~ .- Vicente- Pi1;Q.:.:: 

.· gibe. -

... N: 252 . 
Onde convier: . . , 
1\l'Í.. . .. O Governo premia~á o melhor fabricatl;te de sofás. 
Sala das sessões, 5 de outubro de 192ü; ~ Vicente Pira-

gibe. · ·_ ... :. , __ _ , _, _ :"' 1 ,,.. 

Otnde ccurvier : . --- . 
N. 253 

Art. . -6 Governo Federal auxilfará o fabrico dos . ·berços 
pa·ra mat~-borr~·o. " · · · ·· · 

Sala 'das sessões, 5--:-de outubrQ de. 19'2-0; - Vicente Pira:.:. 
gibe. . · · · · · "' 

N. 254 . ·' 
Ornde convier: 

- }Ut. A' :população dó .. Districto Fed.eral. fica.rã vedada, 
mesmo pela viol.encia, com o ·emprego c:;lé cal)hões. e-- metra
lhadoras,, .qualq.uer reclamação . contr:;\ a carestia da vida, 
mesmo· que esta chegue-ao ponto de._impôr. a ·morte pela fome. 

:·Sala das sess~s, .~ de outÚbro de : 192-0·. Vfrente PiTa-
.gibe,. ·- . . .. 

.:; . . ,. N., 255 
.-Onde .convier: 

'-- .Árt. O Qovernó estabelecéá vigílancia para qtie · nos 
·bótequ-in.s, nos bondes ou -na praça publica não se continue a 
diier qlie · .~. vida ez-.tá .· ·cara.· Esse novo serviçO'-co~r~rá. · por 
·co.nta ·.aa :.presen~ emissã~. 

. Sal~" das sessões;:: 5 de anh~fQ d~ '!~,O~'··-:. Vicente Pi~·ai:... 
gtbe. - . ·. 
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SESSÃO EM 6 DE OUTU"BRO DE 1920 ·: Si~ 

Onde convier: 
Art. · O Governo providenciará para que, por todos os 

mekis, se fa_Ça constar que -o povo está satis'feitissimo com a 
accã.o dos seus representantes, negando o amparo exigido pe-
las classes menos favorecidas. . . 

Sala das se.ssões, õ de. outubro de 192'0. - Vicente Pfra-
{Jibe. ' 

N. 257 
Onde convier; 

· Art. O ·Governo estabelecerá · premios para os maiores 
fabricantes de varetas para leque e espartilhos. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 192-0-. - Vicente Pira-, 
gibe~ · 

N. 258, 
O:nde convier: 
Art. O· Governo a·uxiliará. a fabrica~.ã0 de venezianas 

para janellas ou '.P·orta's. .- · 
Sala. das s~ssões, 5 d; outub~o, ~920. Vicente Pi-

ragibe.: . _. . . 

Onde 
. '.Art. 

portação 
Sala 

t•agibe.: •. 

N. 259 

cónvier ~ 
O Ministerío da Marinha scbvencionará a iro.

de archotes. · 
das se~sões, 5 de outubro de 1920. -. Vicente Pi-

N. 260. 

Onde convi~r: 
·-

Art. O Ministerio da Guerra creará uma fabrica de 
'bonets:. 

Sala das sessões; 5 de outubro de 1920. - Vicente Pi-
raui~é. ~ 

N. 261. 
-Onde convier: _ . 
A:r.t. Em todos os ban<Juetes officiaes · seri servida a 

feijoada completa~ ~ · _.,.~ . 
. . Sal~ <l~s sessões,· 5 9,e outQ.bro·. de !920 .•. ,....:.,. :vicente Pi"" 

r-agil>e .• ;< · . _ 
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-6tNNAES -DA: ~ 

N. 262 
-iünde convier: 

' •, 

_ A~t. A;' classe -menos· favorecida_ será p_ermittido o 
consumo de ba,calháo urna vez por . anno. 

. Sala .<las sessões. 5 de outubro -de 1920. 
rngibe. ' _ . · · 

Vicentf: Pi-

N. 263 
·Onde cnnvier: 

Art. O Mifil.sterio da .Gue_rr~ ~por.tará bruças -para 
. os quarteis de cavallaria. 

-·Sala da~ sessões, .5 d.e outubro. de-19.20. --. Yicênte .. Pi-
,.,agibe. ·_ · · · · · 

Ón,de \convier: 
N •. 264-

_ Art. O Governo aúxiliará a fabricação de cestos. 
~ -./ - ' - ' 

~ ~ala <las sessões, 5 de- outubro de 1920 . . -· -. Vicente Pi-
i·ar}'ibe. · - · · ;: 

· ,N~· 265 · 
·Onde convier: . 

.- Art. Fica·· áuto~~o o hovemo a -augmi'ntar 'c>s _ im-
postos de culça<l-os,.. !J:esfe:··q~~ porém,_ esses· impostos' não at

. Un.iam··-os cali;.ados- de~'li::ixo, usados pelas classes- ricas_. 
- · ' Sala das sessões:· 5 de- outubro dê 192-0. -~ -··vicente Pi-

~ Ml}ibe. - . . ' -~ . . 
'- N.-266 

: Onde convier: .. - . . '\ . - . 
.:A.rt. Fica isenta de impostos alf'a:ridegarios a seda, 

--sendo, ·po1;6m, estabelecido um impo.sta sobre a chita, 'igual ao 
, que deixa de pagar ,aquell.~- merca~oria. 

, --Sala das sessões,· 5 de outubro-de i920. - . Vicente Pi
ragibe. 

· - N~ 267 i . 

_ O_nde c.pnvie~ : ·..: 
Art. O Governo pro t.eger~ . a fabricação de "chin_eilos" 

·-Sala das sessões: 5 àe outpbro de -1 ~20. Vicente .-P·i-
1•a{Jibe_ · 

- .Onde. convier : 
N.; 268 

-· .._ ,.: 

. · : · A:rt. . o Governo· Federal estabelecerá premios :pàra ô~ 

.- mel~.-·ºº-~, f~!J_r~cantes de>e~~aii.adores. __ . · __ : - . · · . -- ~ 
- : ~afaJdas sessões, 5 <le -0utubro _d~ i92P. -~ Vicente~Pi-
. r~uib~ r · - • :- · 
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SESSÃO E~Í · ô DE OUTú13RO DE 1920. 377 

Onde convier: 
.N. 26~ · 

Art. O Governo subve.ncionará a fabricação <le es~ 
teiras~ " 

·Sala. das sessões, . 5 de outubro de · 1920 .. -. · Vicente Pi- 1 

'l'a{)ibe •. · · 
-

•. N. 270 
Onde convi~r: . 
Art. · O . Ministerio da Agricultura agirá' .!unto ao do 

Ceará para desenvolver o fabrico das rêdes. 
Sala das sessões, 5 de outubro de 1.9,?0. Vicente Pi-

raoibe •. .. . 
. . , ~,, N • . 271. 

On.ov· convier :. · =': ' \ . . .. 
Art. Por• conta. da. presente emissão. o· Governo au-

xiliará o · fabrico dos transparentes. . . · · 
Sala das .sessões, 5. de outubro <:le 1920. · -. Vicente Pi:.. 

ragibe.~ .·· · · 

N. 272 . 
· Opcie convier: 

:Art. · O Governo a.girá · p~r~ .. maior im:portacão da lã. 
em bruto.. . . . . 

. Sala das sessões;· 5 · de outubro ' de i 929 . -. . ·vicente f!·i- · 
r·agibe. · 

. . - -_ N. ~3 
Onde convier:-.... · 
. l . • -~ . . • 

Arl·. · ·o ·Governo creará premiOs ;para os maiores jm-
portadores· da lã. carbÕinizada. · · · · ·' 

S~la da~ sessões, :5 de o~tubro de 1920. ...,,... Vicent~ Pi .. 
tagibe.. · · ' · .... 

N •. 274 
convier:· ' ,• : Onde 

Art. 
nm 'fio~ · 

. . ,,. : ' 
· · O Governo . -~subvencionará. a importac,ão da lã 

Sala 
ragibe. 

das soosões, "5 de outubro de 1920 . 
ti • , · 

" 
._, .· . • N. 275. 

. . . ~ 

Vicente Pi-

· . Onde eonvier,:: > 
. À; i ; · ·,o Govern~ · pre~ia;á. ·os íabl'icántes · de alam#es. 

:-1:\a1a: das- sessões.; Õ· -de >outuQr.P <le. 1-920 ;- --: -vicente .. 
Pfra(ii tie. - :· . . = . . .. ' : - ,·~- , ~ 

. . . . . 
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N. 276 
Onde r.onvier: 
Art . Os diversos Mini_ste~ioe importação alcatifas .em 

· grande ·escala. ·, ' 

·Sala: das sessões; F5 de outubro de· 19~0. ~ Vicente 
Piragibe. 1 -

N. 277 
eonvier: Onde 

Art. 
alpacas. · 

o Governo premiárá . q~ maiores f abriMntes de 

~ Sala· das 
Piraoibe . . 

sessões, 15 do outubro de ··1920. -. . Vjcente 

N. 278 
, 

· Onde. c.onvier: 
' Ficà 

1
estabelecido o prémio de-cinçq_ cpntos J)ai'a os fa.-

hrir.antes de bandeiras . . 
Sa l'il: · das sessões, ~ de· outubro ;Óh·, i 920. Vicente 

; Pirag.ibe. · · · \ 

· N. -27fJ 
:Onde · Qoiivier ~ · 

.· Art. · um·a parte da presente emissão será despendida 
na- defeza da ·Rainha do Café .na .qualidade de grand.e cultiva-
i'!ora de preciosa rubiacea. . ·. · . ·: 

. ·saia ctas ·;sessõés. · .. s de outubro .-0e : 1000. ·-... ·vic~_nte 
PiTa{Jibe. . · · ' · 

N.· 280 

-· ··Onde convier= 
.Art . O .Qoverno pr·emia.rá os maiores fabrieantes é.le 

c~dafCº de lã. : .. - < 
· · /Sala: das sessões. 5 de outubro de iOOO. ~ ._Vicente 
PiTaf]Ü'Je: . 

·N. 281 

Onde c.onvie~-: · , , .. . · .. 
. Art. ··· O ~overno sulivencfonará · as · fabric.as de. capas 

.P.ara .. cP,ap~us. de' .palha. "., · ~: \ -r · -

· . · .Sala das'. ~essões;· · §_ . . de oúttibro· de : 1. ~20. -·-:-= Vicente 
P?Jrag.ibe. .· • · .~ · 
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SESS~~O EM . 6 DE .,OUTUBRÕ J>E i 920 · 3'7~f · ... ~. 

N. 282 · 
Onde convier: 
Art.. O . Governo estabeleeerá premias· ·para os melhO-' 

:re-s fab~icant~s de c·h~peus de lã . . · . · ··· 
Sala das sessões, õ de .outubro de. 1~0. -·. Vicente 

P-irag-ibe_. --

N. 283 
Onde r.onvier': 
Art. o Governo" Feóeral est~belecerã - premios para os 

melhores fabricantes de cintos, ligas e·· suspensorios. 
Sala dás sessões, !5 de' outubro de ~1~0" ~ Vicente 

PiragitJe. 

N. 284 
Onde C\onvier: 
Art. O Ministerio <ià Guerra .im.1)ortará .por conta da 

presente emissão ~o:x.iriHlo~ de ·. algodão vara uso da caval-
1 

. . 
ar1a. · . · . · . ·"'' . , . . · .. 
.. SaJa:· ~as ; sess_ões, 15 dE; ·outubro de · 1000. · --.· Yice,nte 

P·iragibe. . ·· · · · · ·· ' 
·~· 

N õõi:: < . . "'~-

Onde convier: . / . 
Art . O Governo sutv.encionará as fabricas d3. esc_ovas :.· 

para ·fricções: 
. • J 

Saln: das sessões, õ de outubro de Ú~6. -:. Vicente .. . 
Pi.1•<u1ibe. 

N. 286 ., . 
OncI.e r.onvicr: 
.Art. 

frHros. 
' O Governo ci:eará premios · para-· as· .fabr!#a:S de 

. . . .;,e.,~ . ' . 

. ,. · Sala 
Piraaiõe. 

das . sessões,_· .:v de o'u~ubro. ·de' i~.o,,d ·. -~ <·Vj~ente 

Oi:iqe c.onvier: _ . . . . _ . . 
iA.rt. . Ó ~overno ·. estabelecerá, . por conta . da p~eSêiit.e 

emissão,· u~ armazem:. especialment~ d~stinado á - venda: de 
.gravatas de:)uxo·. · · ~- -. 

. Sala . das. sessões .. 5 de ·.outubl'o dê·. 19!20. · - . Vicente 
Pini,gi.be. · : · . _ · 
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. ' ..... · .. N •. 28'8 ·· 
Onde. ctib.vier·: . 

' . Ai:t. · ·· ,. :_ O 1\fü~.isterio -dÕ . Exterio.r fo,~n~erá luv.as ás pes
. · soas.'r1~as que qmzerem comparecer : ás· Tecepções · no Itama-

.. raty. · · · · ·· · · · 

· . · Sala~·.das sessões, 5 ·de outubro de i91'20. 
Piragibe. -.., · . ; 

., 

. : .~~~- ... N. 289 · 
·-Onde c<invier :· · 

· · • ~~rt ~ _ , ' ··" Ficá:~ e~tabelécido ·o premio· de .2o· contos para , 
melhor Jabrica·~dc meias. . . . . · • · · . · · 

. Sala : das . séssões. ··5 de ·outubro de f92:Ô. . . Vicente 
Pfrdgibe. . · ' .. . - . . . . . < . 

N •. : ~O . . · ... 

.. .'Pnd~ c.onvier: .. .. . ·. . . . . .. 
· . · Art ~ . . ·.O· . Governó .·importara. -. grande .. . qnàntidade . de 
· oleado: para forneçél-o gratuit.am~t~' ás crééhes·. : \ ·· . 

· ·.. .Sala · das· ·:sessões, )5. de ·: .out ubro ·. de .: i920=; · -~- -.Vicente'· 
· Pii'.ag.ibe; · · · ... · ·L · • · .. . ·. · ·· ·· · ' 

.. . ~· · . . . . 
• •. 1 

~·· ·°i).,,. 29Í:- . 
. .. 

Onde.convier: .. 
'· 

• · · :Art .' . ·· O •. Go'Verno tn~ndará . preparar pannos bor.dados 
J.)arà fornece1-os gratufü1mente··ás càsas ricas do Distri_.cto- Fe-: 
de-ràl: .. · .· . . . . .., - ... 
. . . ~- Salà das·: scss~es1; 5 de ôutubro de i920. --::". :Vicente P'?~a~ 
gibe. . . _ :i f" . - . . ·. 

: . .,, 

. / N. 292 
:onde coh~ie.r: 

· :.·: ·-· . · , -· 
f :ATt. · O' ·Governo subvénciona~á as fabricas de roupas 

f ' t . . . . ( . -
e1 .. a~ . .- .. . ,.., . .. . . . 

. · ·· .·· Sàla das·:<~éssões, 5 de outubro de 1920. :,..:::... Vicent~ -Pira~ 
úibe.- · · · (:. · 

. . . . .... . . · / 

N . -29.3 : 

• . 

: ~; Q~de :convieir_: .. ·_ ... . . :. . .. · · . :~:- .· . : ... 
. ·· :"· .;.,:J\lf. :· . O. Gov~~.Iio)~sÜtufrã um~ premio .. pa.ra _O: :IDel~or fa· 

. brieante : de.· saccos· :de Vlagem ~ , .. . ~· . . : .- .. •.. .,.·. 
·· .. ··· ··. ·-~s~1~.~ d~s ~ea~õ~;;-s :de ·o.utubro 4e 1920 •. -~ · v~n~.~ Pir~-

1ibe. ·. • ·· ... ·. . ·. · · ' · · - · . · ·: . ·:~.' · · · · · . . ·; ' · 
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StSSÃIJ .E~ 6 DE. OCTt;BR9 DE i920 
- ~ 

!. N. 294 
Onde convier: .... 
Art. Fica estabelecido o premià ·de ci-nco contos pa.ra o 
or fabricante de sapatinho de lã. · 

. . 

Sala das sessões, 5 ·de. outubro de 1920. - Vicente Pira-
~. • 

N·. 295 
Onde -convier: 
1\rt. . J3'ica isento de qualquer "imposto , a importação de 

; de seda. 
Sala ·das sessões, 5 de out.ubro de 1920. - Vicente Pira-

. ' . . 
e. / 

N,. 296 
Onde conv.ieir: . . . 
Art . o -·'Go~erno premi~~á o; máio'res . fabricantes de 

mares ·"de· seda. · · 

Sala._ das s~ssõ.es, 5 de . outubro·. de 1920. - . . ViCente Pira-

N. 297 ., 
)n.de convie.:r- : . . . 
Art. .. · Eica creado o premio :de 20 -contos para o maior 

Jl'icante de ba.Tégés de seda~ . . . · - · 

Sala .das sessões, 5·de"Cmtubro .de -t920. ~Vicente Pira-
~e. ~ , . . . 

" 
Onde convier: 
Art. · O Governo auxi!iarà o fabrico. <los bonets de -::ed.a. 
Sala dàs sessões; 5 de outubro de i920. - Vicente Pfra-

·bc. · 

Onde oonvier·:, 
N. 299 

. o.-

Art.- · :. ·o Governo cslabelecerá premias para os fabricos 
e botões .i de . s~da. ". .. . 

Sala.··:da~ · sessões. 5 de outubro de i920. ~ Vicente Pira-
ibe. . . . · · · ·· , 

. ·. ·. N~ SOO · 
Onde con vi&·: · · · "" · .. 
Art . · .. :. Fica estáb"elecÍdo~ .O- pr:en;ii() de· c~nco co~t~s p~ra o· 

nuior fabr.icarite de_ :brocados~A-~ seda . ·' . .· . · · . . ·. ·.-' ·. 
. Sal~:; .di!s séssões, 5 de putUbro de· i920: ··~ Yi.cente· :p~~a-

1ib.c. · : . ." · ' · ·· 
. . ( . . , . • .. 
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--
N. 601 

Onde com.'.ieir: - .• 
· Art. -~--·o Governo estabe-Iécerá um premio até 10 contos 

para a prímeii'a fabrica de- capas do seda paira pianos. 
Sala das sessões, 5 dê outubro de 1920. - Vicente Pira--

yibe'; ·· 

N. 302 
Onde convieir: 

Art. Ficam isentos de impostos .q_s cintos, faixas, 1igas 
e suspenso:rios de seda. ..... \ 

· Sala: das sessões, 5 de outubro de- 1920. - Vicente Pira-
uí.be. · · , -· 

. .. · N. ))03 

Onde- convi~: 

~i\rt. O Governo instituirá 'premios," por conta da pre-
-sente emissão, para ·os maio:res fabricantes de gase de seda 
gommada. - _ _ 

Sala das sessões, 5 de- outubro de 1920. L Vicente Pira-
~~ . 

N. 304 
Ondé convielt': 

- Art. Por conta da presente emissão- ó Governo auxiliará 
a impressão de· livros de leitura. 

-:-- Sala. das 8essões. 5 de oi.1tubro de 1920. · - Vicente Pira· 
{Jibe. 

f 

-N. 305 
f • 

Onde conv1e'l': 
Art. b -Governo ins liluirú pi·emios p3l'Ela os maio~~s fa· 

. bx·icantes de garrafas,. garrafões, potes e frascos communs. · 
·Sala das sessões, 5 de· outubro de 1920. - Vicente .f.ira· 

gibe. · -" · 

N. ~Ofl 

Onde convier: -·, . .-
Art .'. . O GQverno .[fJ,'einiaTá. a fabricacâ-0 de lustres. 

. --Sa-la-das·sessões1 ·5 de· -9utubro de ·1920. Vicenfe.:Pira,._ 
- gj!!_e! - .__ 

.. 
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SESSÃO E~I 7 DE OUTUBRO DE i920 38l 

H3" SESS.iO, EM 7 I..E OUTUBRO DE 1920 
• 

PRESIDENClA DO SR. J3v.ENO BRA .. l'{DÃO, PH.ESIDE~'l'E 

A's· 13 horas cotl1IJaree:c.m os Sl's. Bueno Brandão, Be-nlo 
de Miranda, Raul Sá, Dionysío Bcntes, Luiz Domingues, Ar
mando Burlamaqui; Marinho. de Andra.de, Moreira <la. Rocha. 
'l'hornaz . Rodrigues, Vicente Saboya, Thomaz Acicioly, Osorio 
de Paiva, José Augusto, Cunha Lima, Simeã<t Leal, Eduardo 
Tavares, Correia de Britto, Estacio Coimbra, Julio de JYfcllo, 
ltodrigues Doría, Deodato Ma.ia, Pach~o Mendes-, Raul Alves, 
Torquato Moreira, Leão Velloso, .Antonio Aguirrc, Sampaio 
Corrêa, Nicanor Nascime.nl"O, .Paulo Frontin, Mende~ Tavares, 
·vicente Piragibe, Raul Barroso, Veríssimo de .Mcllo, Mauri
cio de Lacerda, Tei.'leira Brandão, Augusto de Lima, Rib·ciro 
Junqueifa, .E'raneisco Valladares, Emilío -Jardim, Amcríco Lo...:. 
pes, Bueno Brandão, Moreira Brandão, Francisco Paoliello, 
Alaor Pràta, Honorato _t\lves, Edgardo da Cunha,· l\fello Jfrancu, 
Haul Cardoso, }'erreira Braga, .J-0sé Roberto, Veiga l\1iranda1 

José Lobo, Carlos de Campos, Olegario Pinto; Severiano Mar-, 
ques; Luiz Bartholomeu, Joao Perri.etta, Abd.on Baptista, Al
varo Baptista: Marçal Escobar, Domingos .Ma~arenhas e Ca1·
los ·Maximiliano (61-) •. 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o _compa
rec-.!mento de 61 Srs. Deputados. 

:..i\.bre..,se a: sessão. 

O ·sr. R.ául Sá (servindo de 2º Sec·i·etario) procede á lei
tura da acta da sessão antecedente, a qual é, posta cm dhi-
cu::;são. · 

O Sr. Vicente Piragibe (•) {sob1·e a acta) - Sr. Presi
dente, antes ·ae formular meu protesto contra o acto violento 
e arhitrario de V .BEx., recusando quasi todas as emendas 
. w.r mim apresentada~ ac projectc.. de emissão, ctevo uma 
o.l:plicação á Gamara pa1·a Qjlle cessem as injusticas que estão 
:;endo feitas aos Deputados qúe collaboraram no Regimento 
em vigor. · ·· . ,. ·- .... . 

A requerimento me:u, foi nomeada, o anno passadot uma 
Commjssão composta do humilde orador e dos Srs. Bento de 
1\Jiranda, e· José Maria. Tourinho .para formular projacto de · 
Jtegimento Inlerp.o. . . 

De,ntró de poucos dias for · es!ie trabafüo" apresentado·. 
A ~lesa, presi~ida. então, pelo nosso saudos.o t~-ollega, Sr. As-

i-.--- ,/ 
. \ "· :~/ 

.C~) ~st~ disç~so n~o fQi !:ev_!st-0 peio orador.~;· 
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to1pho Outra, · entendeu Mnvida1· c:;.~a - Commi%ão e vario,; 
uutros Deputados,' afim de ser organizado um substit.utho. 

Todos nós fi()úmos na convicção fie que viria a plenario 
esse. ;isubstitutivo. organizado pela gram.d!e Commissão. Pur 
isso mesmo, taJvez nenhum de nós reclamou contra as nova~ 
uisposi'çõcs ahi introdbzi<ias. Com sur:Vreza, ;poi:ém, veri
fico agora que o pro.ieeto Úazid-0 a plenario e ap:p-rovado pela 
!Clunar·a:, não é o mesmo da grande Commi.ssão. · 

Tive, então notfoia, por um alto funccionario ·da Gama
ra, de que o saudoso Presidente, cioso <!e suas funcções; ti
Yera esta phrase: «-.\. Cornrnissão organizou um Regiuíenfo 
para a Camarn; nós ,:amos a5ora organizar um Regimento 

. rrnra a !Mesa.» 

Dahi, Sr, .Presidente,. éssc mou:;trengo que para ser 
tompleto, só falta ter uma fü.sposii;ão .dizendo: ~Fica pto
hibida a entrada no Palacio Monroe aos i'ep1·esentantes .da 
Xaç.ão.'->. · 

V. Ex. recusou nli'nhas emendas · a.:cclarançio ·que nfto 
tioh:im relação com o projecto. . · 

Esse gesto de V. Ex. vem eonfi.J:mar o que por- toda a 
parte se ·diz. isto é, que o projecto de ~missão é exclusiva
mente para o Estado de S. Paulo'. 

() Sr.. c;\m.os~DE CAMPOS --. 1\ão apoiado; nesse ponto 
V. ~x:. não tem razão. 

O" Sn. VICEN1'E PmACHBE -· A prova _está°' no seguinl(): 
Y:11'ios Dr,putados aipresenlaram _emendas -favorecendo o cafo, 
<lcfend_ç:nd•o-o, e t9das ellas foram acccitas por V. Ex. 

· ArJresenLci uma emenda defendendo o arrnz, V. Ex:. tf('- . 
dueou que o ar1;oz não .é · producto nuc-ional; apresentei ouLra 
solJrc o milho e V. Es. recusou-a. 

o Sn. ~L\UnJClO DE l..ACED.:\ - E o milho,~ av~ produei;üu 
parlamentar. (Risos. ) 

O Sn. VICF.NTE Pll'LWIBE - Penso, :sr. 1) rcsiden~e. q u1) 

Y .. ·Ex., naturalmente, se senliu muit.o hem recusando a::; 
, emendag d:o h'Umildc representante do Dístricto :Foecteral e 

acccitanclo· a emenda que estabelece liberdade <le c:s:portaoão. 
porque é assignada 1'>or 60 e tantos Dep.utados. 

· V. Ex. dirá; naturalmentC', que· essa! ~men~s accci
fas ·agora o foram porque já tinham sido om segunda di~
r.usslfo, mas V. Ex., não me· mostra nenhuma disposicã1 (!1} 

· Hegimenlo -determin,ando que as· emendas aprcscnladas cm SI'-' 
gunda dísc·u~são d'eva111 ser acceita em terceira. · . 

. - Digo que V; E;;;:. se sentiu muito bem, teve razão ' em re
,. ·cusar as minhas emendas porque V:· Ex. é hoje Grifo Cruz 
:~ ~~i Ordem de Leop'oído, é- princiipe, e eu , simplesmente plebeu. 

· Não 'é -de mais que- -~e pron~ncie _.nestes ~ermo~ em .relação ~ 
V. Ex. porque nesta Repubhc.a ãemoerat.1ca, a.inda ha popco.~ . . \ . . . - ·. 
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SE.:5S~\o E~I .. , DE (Jt,;'1T1:mo DE i9'..'.0 38S 

dia~.· um úutr1) priuópc, ,..- Sr. D.· João PundiCI. Caloger-a~. 
!·euníu no (}nartd General todo.;; os .g-cneracs do Exercito~ e, 
:;n!emnetneu.te; .. ao· som do hymno da. lJandeira.. <lo .som do 
hynmo na.cionãl., ao ~om do 11~-mnn da Repuh1ic.a. conferiu 
a radu um delle::: eondc•t:(n'<Jr.õe:s de um puiz cslrang~iro. 

O Srt. }.t,.,uur.10 nE L\CEl,OA - islo nfio lJr.r!.urha o ~orn-
1iwrdo da~· nai":\3e:; ~~ não traz C<Ommoçüc;; inlc::;lina;<.. Entre
l.<1.nto. 0 principc dos Cajúcirõs continua <J. !';N' ·Yaiudo r-m São 
Paulo. 

O Sn. '.r1o:xi1~ Ym:1.niBE -.- :\'fio v<.1u di:-:.nll.ii· r.om Y. Ex-.. 
~\fü) ~nbo da n1inha ln~mil-IJ_adé ú ·posição ·f.?m que :;1; ent:ontra. 
~na Altüza, para µisc:utir cada. uma das emendas por mim 
;i presentadas. E 11~1 u faço· po1· t.t·es motivo:-;. Em prinwiro 
Jn;;ur, porque seria tún bat.c-btlt;CÜ inutil. que vipia des-prcs-
1 i~úar ainda mais este rariio d<°1 Podei· Leg-i sla lívo; em sc
filndo 10-gar, porque, natm·alnientr', estão in:5cripto:l oulro::> 
~ :ol1egas no f:~xpcdierik, e não ·dt~êjo tomar-lhes tempo; em 
l.el'eefro logal', pl)r rim. porque substitutivos. emendas, pro
jf'1~to::;, aJlega{;ões,_ d ist!ussõe:i. 1.u<lo i.s:;o não . pas.5-a de inuti
lida.dc, <l(~ nma. grande pilheria. 

t 
ü SI{. LAMOUNIER GoDOPREDO - Por((UC entã() apresentou 

V._ E.'{, suas 300 cmenda"3? 

O SR. V1cENTE PmAGJBE - Te1.·emo::: qu·~ a p provar em 
1.1~rccir<i · J is1.mssão o subs-titulivo t)rganizado ·pelos paulistas, 
1: qw~ ·.e.::t.·.l. neslc mom~nto sendo estudado ... 

O S1t. , }L\t•1ucr~1 Dt: LACERO.\ - Não é dos patúislas; é atê 
1·onll'a o~ panlí8ta::=: <~ do Sr. Epitacio. Basta isso- para ser 
r• 1rtt.ra. 

O Stt. VrcE:"'rn PmAGm1~ - . . • pelo unit:u lcgislauol' 
r.i·.·:-:t.a .. fü~JJUblka. n Chef'.c. do Est.?do. 

O ::;fl. l\tH;nwr11 DE L.\cEttDA - E'~tá \'isto: é o pac .e mãe 
da lei. 

O Sn. \'tCE;\;n: PmAliLBE -. - E'. portanto, uma inutilí
dcidc. 

Pergu rit.a o illu81 rt.{ eol k'g~ ' por ~Iit1as. rneu d istindo 
:n1Jig-o. c:hcfe, snb-lf1adm-,. a razão por que apresentei tão 
~1·ande numel'o .de e1nçndas ;·. . . 

O Sn. LA~>IOU~IER GolloFREDo -'- , •• ·Ex. ·disse que eram 
una. itmtíli.dadf! emendas. substfü.itivo;:;. ~:Jiscu-ssões ... 

O Sn. .. VrcE~TE. p·m.AmeE ;._ PiU1eria. 
o SH .. l..Ai.toI;!.'>JER Goooi>.REDo ' - • . . pÜheria·. e éu. per

.::: :mtei~ ·nf!st~ caso.; porqüe. apresentou trcz-en:~as e ta.nt.as 
r·niendas ?. ·· 

· O Sn. .. ~.V1c&.""TE P1RAGIBE - Não insisto, Sr. P1·esidentc,. 
tumo disse, ~:i:i.a.s minha-s 'l'eqlania.cões cont.ra. a recusa qu~ 

Ç._.;...Vol. 'IX: ~ 
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V. Ex. · deáetóu. ·summariamente. das minhas" emendas.· 
Fica de pé o m_eu proLe_st-o; e ca<la'_um <:Iós Srs. ·representan
tes -da Nacão, s1 não .se conformar com ·l!S disposições d•J 
a.ctual Regimento, que ee trate d:e preparar, :Par~ não poder, 
em absoluto, collaborar nas leis .. ·da Republica. (Muito . bem. ~' 

O Sr. .Presidente. -'- A Mesa n;io praticou· um acto de 
i;;rcpotencia recusando- grande numero de emendas . apresen
tadas _pelo nobre Depütado pelo ·Districto ·Federal; usou, sim, 

. de uma attribuição _e:s:pr essamen,te _consagrada., no Regiroentv, ~ 
art. 263, § 5<>, que determina, ele modo ·tinperativo, não se.iárn 
recebidas émendas ·que· se não .relacionem · directa e 1mme9.ia-

-tamente com o projecto.' . · ; . · · · . . --~ 

_ ·· o · SR. V1cENTE PIRAGÍ~E ~-·As minh«. não se -referem i·~ 
produccão nacional ? · ,,, ·. 1-: ,. 

O SR. PP.ESIDE~TE· _:_._As em~ndas ní\o _.acceÜas -pela Mesa 
o foram sob o as-pectq de--não tere~relacão directa e· inune-
dia:ta com o ·· projecto. . --- · - · . '. 

A reforma do . Hegimenfo ·Interno teve füicio por uma 
mdicação do Sr. Vkente Piràgibe, que a suggeriu, em agosto 

... . de 1919. O Sr. Collares Moreira, no ,exercicio ·da presidencia, 
· · nomeou um~ commiàsão composta dos Srs. Vicente Piragíbl\, 

Bento de :Miranda e José Maria, que apresentou a 28 daquellc 
mez, . a indicação n. 6, do mesmo anno, com as modificações 
que a~onselhava. . . · · · . .. . -. 

·A indicação n . 6 foi á Com.missão de Pólfcia, que apre
sentou a 25 de novembro ·o seu· parecer, com um subsfitutivo 

- ao project.o daquella Commissão. O substitutivo ficou sohr~ 
a mesa 0- prazo regimental, recebendo emendas até o dia 4 
de dezemb1'0. em numero de iO:L , . 

A's emendas a Mesa apresentoü, porém; este ·anno, em 
13 de julho, emendas que· foram a imprimir, tendo o parecer 
o n. 9 . · , · · 

A ,redacção final foi .approvada a .29 de ,julho. 
Como se vê, a materia teve uma· elaboração lenta e am-

:i_:.lamente divulgada.~;.· · -
- A censura, . portànto, ,do nobre Deputado · pelo. Districto 

Federal é absolutàtnente -infundada, quer quanto á conf ecr;.ão 
e vota<:ão do Regimento, que• ·quanto" á.~ não acceitàcão . da~ 
<Tmeridàs que apresentou. ' · · · 

.As emendas acceitas, pela Mesa teem todé).s relai:.ão im
medtata e directa com o prbjecto, A emP.nda n. 1 dispõe sobre 
a situação monetaria nacional. _. . · 

. . 1 · .. . o SR. VICEl\"TE PlRAGmE .- A emenda n. 8 : é igual á :mi-
nha, que, · entretanto, ·não foi · acQeita. · · - · . · 

. -0 SR. PRESÍDENTE - . Â . Mesa,' pelo . Regim~Íito, ti..ão . pódP
entreter dialogos/ com os Sr-s .. Depti.tado!; . . A emenqa do· Sr. 

· Antonio . Carlos trata .exactam.ente '4a situação monetari~ - do 
paiz·' ··a ·do Sr . . Paulo: de Frontin da '·questão de numerar19; a 
.(le D. •. 4 diz respeito á, emissão . pelo Banco do Brasil; " a , de 

'" ' • ' ~'" • • - • ' ' - ."-- ' •• •• ··- • • • ' '\ r 

,-
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n. 5 refere:-se aos -aeposilos ·da União; a de n. 6 é relativa 
ú r:aixa registradora, que diz directa e immediatamente com 
a prudm:r:ão nacional: ·a de n. 7 é da mesma natureza-' a de 
n. 8 cogita tlo art. :Z." da emfasão. . . ' 

O SR. V1c&~TE PIRAGIBE ~ E ·o artigo· primeiro ? 

O SR. PRESIDENTJ:: - •.. a de n. · 9 é da mesma natureza; 
<l::i de ns. 10 e ·H aulorizam emissões; a de n. 13 refere-se ;i 
t,n.:aeão .bancaria e á eD;1issão; ~ de n. 14, da mesma maneira; 
a de n. 15 ~::;Labelr~ce favores- a borracha; e a de n. 16 auto
J i:t.a a cmitf;ir. 

Agora, ·rela~i vamente ás emendas do nobre Deputado que 
JiÜO foram accQ1t.as pela :Me~a; estas não estão positivamente 
ria~ L"Ondi~õ~s. de ter despa~ho favor~vel, . por infringirem, 
r:lara, pus1hvamenlc, o arllgo do R(?-g1ment.o que· em começo 
eil .. ~i. Como todas obedecem a um systema, a üma orienta
•;ão r:.Prla, cu, apenas para ,justificar o procedimento da Mesa, 
i:·xemplHicando, chamaria a attenção da Gamara. e do nobre 
Deput.ado para as emendas de numeros: 134, '135, 13ti, 179, 
mo, 181. 186, 1!H, 2os, 209, 215,. 220, 23i, 239, 254, 2si, 279, 
288 (~ . ~63. 

O Sn. V1CEN'r.E Pm.\GlBE - V. Ex:. não recusou só essas. 
o Sn. PRESlDENTE - As ouLras foram sujeitas ao mesmo 

plano, ao mesmo proce:;sú, á mesn:1a orientição. A l\lesa- ,íulga 
f r~t· cumpr~do o seu dever, julga tei; obedecido á expressa de
trrminat;:ãó do Regímen Lo, não acceitando. as eme~d.as dQ no
bre Deputado· pelo Districto Federal; e confossa que o fez 
com gra.nue pezar. Appello para todos os Srs. D~putados que 
leem apresentado emendas nesta Casa. SS .. EEx. hão de con
firmar que- a Mesa muitas vezes os chama a· fim de conciliar 
ns tern1os das suas propostas com os dispositivos do Regi
nwnlv, aUm1dendo s.empl'e que é po8sivcl ás reclamações fei
ta~ e não se demorando cm reformar· sern:; despachos, quando 
se convence de que ássiste razão regimental ao/reclamante. 

Em rela,;ão ás emendas. do nobre Deputado pelo Distrh;to 
FNh!ral, a Mesa não· póde deixar de manter a sua delibera
~ão, porque está de accôrdo com o Regimento. 

' . 
O Sr. Carlos -de Campos ( ~) (sobre a acta) - Sr. Presi

.i~r 1 t<~, ~l0.:l:JOi:\ da.s d.aras e .ccn1plet.a:; expl~cacões que V. Ex. 
acaba de da.r ·i1 Gamara .. á0c1-ca · da maneira pol' que, obed1'
t'.f'tldo ao .nosso Hegimentü, -houve JlOr' J;lem_ de~idl.r das i:-.mer:C.as 
l'ormulada~ 11elo nob1'c Depltta<lo pP,lo D1sLncLo Federal, J~l
;.:·n-nw 1.li~pens'ado de adduzir quaesque1· outras pondera~~oes 
•t ~~~sr respeito. Apenas, em um ponto .. pediria. ao nobrr, . re
!Jt'f'~<mlaritr. qup fi7.esse jusli1,;u .·aos Deputados por S. Paulo, 
n•J :'entido dê não ·afiirmar que só pos preocctipa~os, no ces
r·111penho dr~ ilo!:'~O mandato, _'com .o- que '()Ossa interessar a 

·i ... ) Este discurso. não foi ·revisto pel-o orador~-: 
l . . 
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oo~;:a terra. comquanto eHa 'hem u mereça do Parlamento Xa
uiorwl. ~\ JJl.üpt·ia questão Jo 1..:af é foi tratada .. ne:::ta Casa. 
ainda Jiuntem, 1.·m brilha11t1.· di:;uu:::sãu, 1,;umo um pont.o p::i-
1;ifo::(1 r~ rcspcfü1,·cl, quanto á deft.>::a da protluccão nacional. 
B i:::iLI uiuda 1rnds .corrOb\.ira qur~ as minhas pondera(~õe~ ·vo:::
"'ªlll set· perJeHamcnt.e aeolh i·:la::: por S. Ex., dcbai.xo d~·:';t• · 
tJOfl!.o <.!e v i:ta. 

S. Ex . foi , porlauLo, iujuslo, ·dizelH.h.• que a infoiaLiYa 
pauli~ta :;1j co~·Hou, ·uu proj1~0to de cmis:;ão, da uefesa ck1 
-café.· r 

O 81: .. Y1c1::~TJ~ P111.-1.urnc: - l'e1~Jão: 11ão foi is5u- qlw ;1f
l'ii·utt.!i; d is:;e que 1> Prc:o;hl.eute <la Me.sa. recu::audo us mj-
11ha~ emendas. qtJe amparavam outros .vroducto.s, mostra\'tl 
que a :\h;:;u julgu,·a. s1) dever amparai· o t<-~fé . . 

o Sn.. C.mt.O::i DE c,\?\lJ>ll;:; ~ ~lesmo de.ante de::: la 11lli11w 
<i.Hirmaeii.o. e u invrwa.t'<•i preciQ:'!a attençãn do nobre Depu
tallo para o seguinte facto; o vrimeil~o projcct1.1 .de cmi::::::ãv, 
apre:::r!nLUllo ú C<1Hia1·a d0!3 Depn!n<lo::, .aliú.::o, em· nome· do (;o
Ycrno, úo :::cu arl. :~·' , 1!ogitaYa jü. de toda a . J!l'Odu(jção 11~1-. 
1;ioual, ::em t!Xeluir· est1~ ou aquclle urtigo, não visando. por
tanto,. h endiciar lúo sümr.nlc o grande px:od:o.do paulisLa. O 
:--1!gundo. d:) mem1u. ut'icwm e que · eheg·ou a . ser di~cutic!o na 
.:.;onunissão de Fina111;as. ~.:.enr~ralizaya mais clararn~nl'e .. a 
nt.•~rJi11H dr.•. r~Pf1•.:;il .. n5•.• · ~ü ;\ · j)J.'ndHcção. 1:omo ao~ i;ommer<:i0. 
~: pul' uma fôrzna ajnda rna i:-! ampla, po1·c11Je dizia que :;;eriam 
igualrne.il.c m1 •rc1:. r;uf)t'í~::: do auxilio QUt.!' a l1:•i pudess1~ dar, 
parc.L ·sua d~ru.::a . . Lodo~ ti::: produdo5 nacionaes t~xportavei~ P 

• 111~ uão Jo~~elll t-:ujeitos a ~w::i.rinH ou' a pel'éa:;, uma \·ez aju-
da'.\1.).~ de s1:;:11n.; eunlea ri:::cu~. · 

\ .',·;, 1JOrl:rnl1). "o l11.)b1·e. lJL~lJU.ladn, ({Ut~ llO!'i do\J:: ·UlLÜllü:' 
ad•J:'. cm q1J~~ lwll\·r: i ntc·1'Ycnção do- Teode1~ '})Uulbta (! ault.':-: 
t1.iri10 lr:mlcr dc.1 mc.ti(ll'ia. do qur! se cogitou foi da dcfc~a da 

·próllucç.fto. "lll 2r::ral ·,~ não cxclusi·vamenle 'Ja pi·oducr:ão de 
J::i. Pan1n. · 

Eu il1:\· ja r•:;!a expl\c;a.ção, POl'(llW as palrtvt•a:<; <lt1 m1:.ll 11-
Jü.;;tre ('.olli>f:n 1 .. r·ão •~t"o rôra üaqui <: com j11.iu~tiçu. i)oderiart1 
1•mpr·<~:stur au tn l'U Et:laJo um N:f1i1~i10 r1 ... :5lrído qUf." tt·lie nãu 
t.c~rn 1~ unrl<'a lcYe, n1euo!:i a.inda nos· proj ecto::o UJ)l"C:oi r:mLado~ ú 
t:amar;:i. p1Jt 11111 nc:bre ~: clc,:adn. objeciiYu de C1rdcm colle
dh'a ,_. <tS~im pu1· ~odi.)S cnt.e1ldido. 

~ :'li i u;;u1:n1 1; u iuon de rc:;ionali~lr10 e tão !Sómenl4~ cta g1·a1H!1: 
'~ inrli?t.int:L:t rique:1,a iwoducfü·a do Brasil. (Jlttito bem: 
milito b i:·m. ' · 

·Em ::-r:;u i~ln. <; n l'Il ~·~v~da a nel a ela sessão anl.<~rioi·. 

O Sr._ P~~s.idente Passa~se á leitu,ra do expedJ:·~f&! 
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O Sr. Bento de Miranda (.<:e1'·dnrlo de fº Sec1•eta'f'ió): pro .. 
«·r-rir- :í Jrjfnra do seguinte 

EXPEDIENTE 
Offíeio~: 

Do Sr. 1-0 SeP-r0t.a1·io do S~nado. de () do rorrent•?. envian
i •n r, projr.cl.o da(Juella Ca~a do Congresso ~acional, cónfo
l"indn a L'idadaniu bra::ilcira (_• a~ honras di' lnarPehal do Excl'
r' i 1 n Brasileirr~ n S. l\l. n r·ei A.IlJBrto I, mandando erigir 
r1~~r.n. Capital nm monunwnfo commt!morativo da visit.a de 
:-:~. '.\IM. 0 danrlo oufras provid,~nc1as. - A's Commissões de 
Marinhn (~ GuP-rra <~ dt~ F1nança~. · 

Du ~l:: .l1Jsé da Gosta Mont-'.:~ieo Tapajúz, presiúenle da 
~\~"('m<~hléa Legislativa do Estado do Amazonas. de 6 de 5c
l•'rnbrn. r•mriando r~r'.;pia da acta d::.t Sl'Ssão -dA r, de s~tembro do 
t·nrrl'n(p rmno. - .:\' Commissão de Const.ituíção e ;~ust.iça. 

i :arta do presidPnlc da Gonf cderação Ge~·al dns Pl'Scado
r1.•..: do Ilra~ii, rm 7 de outubro dr. 1920: . 

Yxmo. Sr. PrP.:o;idenle da camafa do::' Depr:tuclo;;·- flr>-
~p;•ilri~a::: s.:indaç!Õ<':s. · 

.:\fim oP. pr)r um t1>rn10 ü.~. 4'X1)10ra.~:üe::; qul'.' ~e v.Í!m f::i-
7r•ndo em torno da passeata dos. i;escadores brasileiros. cum
j.1rP-mP, na -qnalldade de presiàcuí.~: cl!l Conf~clerac~f\o <~rr,11 
do~ P!'!'(·U(lore~ do Bnu:.i\, infoi'P.~ar n. Y. E·~~. o S('gni nl.í~: 

u; confm'mf' noticias laeg-amenl.f' divul~adas, a Conff\
' !r•r·a(~;1o dos P(':;;cadorrs. rm s ignal df' regosi}o pela ,. íctorin 
1.i1~fil1i1 ~\'a ua nacionaliz::u::fio da p<1sêa, rire.s-tou no dia ;') cto 
1·111·r·P1ll.r>. nmn honwnag:em uo Cüinniand:mt.e. ()fíiciaNi P gunr
i111:fü~ 110 t: . .:\ .. !o.<;~ Boni(acilJ; 

!/, c•ssa manirl"'sla.ção r~aHzou-se no lJassci() Publico. ú~ 
J \ horas. havendo Lres iJis1.:ur.sos: um meu, mostrando. o ·pa.
J.·1·1 ria'> clas~.:s ~rmnda:::. nas dPmocracias. como sustentaf.uloi' 
i1 ..... ~.:-nYf'1·no:::. r do povo. tontrn as explosões dcmngo:;?:icas e ex
plí1·awlo a rnagnanimidade da Jci r1ue nacionnlizn a p(}scn, poí.• 
111tiifn~ P:.;t.rang-f'it·os nnturalizados tomui·am pa.rle' nu. resí.n.; o 
.•1•;::-111Hln, rln eommandante :Frr::derico Yillar, r<!COrdandn pon-
11,, dn "Hi:-1 nria do Brasil e convidando os pt>scadores u presti
;.:.ial'•'lll a~ õlnloridnd!!:-i. •:l'ln!'tiLuida~. (~ d izf.'ndo, como co11sl a 
d•·~ .inrn:H':; ·flll~ nos atacam, que si fosse preciso pai•::i a. d1:
!1·'<a do$ lei;dtimos interp"..,es nacionaos, devia-se for{:a1· «po1· 
1 i:dos n~ mt.'ios ([i{1nos a L'eforma constitucional, :::i por acaso 
h·;11 \'<'~:'(' a pn~sihílidade int.olnravcl. do gervir a nossa iütlgna 
J_';\r l ;i d1' in.~frumcrito contra os filhos do pa\1~; e outro do Dr. 
·"'f·r·:.:in C::artil'I". exaltando a necessidade de s~r nacionalizada . 
d,~ Lwtn a naYeguÇão ~Jf' cabotagem; . . · . 

r J l~rm:inada essa parte, os pesca.dores, na. mais perfeita 
1•r<l.~m. d írigirnm-sc- ao Pa.lacio do Cat.tetc, onde transmít~i-
1·nrn uo Sr·. major Barbosa·-: GornJalve~ as suas saudações e 
ª~Padr.>eimentos a.o .I?resident'e da: Republica, pelo ·prestigio 
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dado ás autoridades navMs, a quem· couee executar integral
mente a lei de 1897; 

d ) de r~gre~so d.o Catl.ete, os manif~st.antes, ai) pas:.:ar 
deanfe da Cam:wa. acclamaram o nome. do Deputado Sr. Ar
mando Burlamaqni, por l!alf'er S. Ex. defendido de incrcpa
eões injustas os seus eollegas da !\farinha, não havendo. além 
disso. n~nhmna dPmonstraçílO d1~ host.ilidade ao Poder 'L ee:ig-
1 aUvo · · · ~-' . 

e) foram feitas a.inda manifestações de aprec}o aos C.:iti bs 
Xaval. e Milit.n.r. e aos jornaes Correio da Manhã, Tribuno. r~ 
Jornal do B1·a.~il. qoP apoiaram a nacionalização da pesta. 
Oi~solv1mdr,-se o presti Lo, ás 17 horas, na pl"Ma 15 de :\o-. 
bembro. sem nenhum ineidente. 

Pelas infol"mai:;ões acima poderá. V. Ex. ·julg·ar Q.o valor 
das ac~eu saçõPs c!)flr· que s~ pretende diminuir a ~ignifica~.no 
ri.ltamr~nt<: pn.t.riotic:a da festa dos pescadores brasileiros. 

Com a maior P,st.ima e consíderacão. subscrevo-me. 
De V. Ex. - Ca'°J'los Jlaul, presidente. -· ·- Inteirada, · 

E' lida e vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO. ' 

Redacção /fnal do p1·ojecto n . 22-f, de 1920, que r1ta?1d.a _q11t? 
s-irvam dotLs officiaes de justiça, _perante os jufr,es f P. 

de?·o11s de ·ditYersos secções 

-O Congresso Naciona~. decreta: 
Art . L º Perante os juízes federaes nas secf}Õ•'~> dn Acl'P., 

.Amazonas. Maranhão. Piauhy. Ceará, Rio Grande do Norti'•, 
1P~rahyba, Alagoas, Reri;ipe, -\E~r'-Jtto :santo, Santa .Gathn · 
rina, Goyaz. e Matto Grosso servirão dous offic-ia.es de jn:;
tiça, coin as mi::smas vain tagens <los actuaes .. 

Art. . 2. ° Fica "O Poder Executivo autorizado a ,abri l' o~ 
necessarios cr·editos para cxecu~-ão desta . lei , revogadas a~ 

· disposições em contrario. 
Sala das Commis::;ões. 7 de outubro <le 1920 . - Deodol1' 

Maia.. - Prado Lopes. ·· - Don,ai Po1·to. · • 

São successiYarnente lidos e vão a imprimir 03 seguiu l r,~ 

i:ino.fECTOS 

N. 198 A - 1920 

. .'..Perm.itte. -s·nbntette1•em-se. á p1·ovo. final os estudarir.e.c; de pi·c
paratorios que dependerem. de um exame, _com sub.~tit.1!-
tivo _dq. C9m:.rnissão d,e Jnstrll.C\ão Publica · 

A . Commissão de Instrucção Publica. tendo examinado o 
projecto dos Deputados Srs •• o\.lfred-o Ruy e N. Camboiin, nu-
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SES$_{() EM 7. DE OUTUBRO DE 1920 

--
mero 198 A, de 1920, que permitte submetterem-se á prova 
final os estuda.ntes que dependerem de um exam~. conside
rando que não convém alterar o que a respeito dispõe o de
ereto n . ii. 530, de 1& ·de março de 1.915, que reorganizou o 
11 nsino ;· julgando, porém, de equidade a medida proposta, 
pensa que poderá ser conciliada· com as estipu1a~~ões do ci--
1.ado -decreto, e a·ssim apresenta o seguinte substüutivo: 
· A.rt. 1'. º Fica eslabelecida uma segunda época de exames 
<líl prep;ira~rio8, nos termos do art . 86 do de~reto n. · 1. L 530, 
dA 18 de março <le 1915, -de accôrdo com o qu~ se obs&rva no 
Collegio Pedro II e nos gymnasios erruipaz:ados, -;endo unica
mente destinada aos candi<iatos que provarem i-nscripção na 
primeirá época, s~m terem podido, por causa .iustificada, 
realizar os exames requeridos~ ou os candidatos que forem 
inbabili t.ados. reprovados. ou deixarem de prestar exame em 
uma só ma teria, a qual poderão .repetir . 

_..\l't~ 2 .. º Ao cancHdato que, ap_provado nesta 2" época, .nas 
materias que lhe· faltavam ·para -conc luir os preparatorios 
l'Xigidos ·para a matricula em instituto de instrucção supe
J'ior, será facultado- p.restar em mar.ço o ex11me vestibular. · · 

Art . 3. º Revogam- se as disposições ein contrario. 
Sala das Commissões. 6 de outubro de 1920 . - A ntf}:ro 

notelh.o, ·Presidente. - Pauw de Frontin, Relator . ....:..... Aris
t o.1·cho Lopes. - José Augusto. - Azevedo. <:;odré. -_- - Raul 
Alves. · 

PROJECTO . N. f 98, DE i 920 

-O Congresso! Nacional decreta: 
A r t . 1. º ·os ·estudantes de preparatorios Que, · por qual-

11ner circumstancia, estiverem IIla dependenci~ de 'Jma só ma
IP.ria.. para a matricula nas faculdades ou escolas SltPP.riore~ <io . 
pniz. atém <los quatro exames dos termos do decreto numero 
11. 5;H)., ·de 18 de mar<;o de 1915, .poderão submPtter-sr. á. 
prova 'finâl da .mesma, na época legal, préviamente, com os 
d~mais, se-insere·vendo para esse fim. . ~ 

Art. 2 ... Revogam-se as àisp<>sições em cónt~~pio . .• 

Sala das sessões, 6 ·de agosto de i S20 . - Aitredo Rti1; . -
'!li' Ca'TTJ.boim. 

.. ' 
ºN. 469 - 1920" 

Cnnsid.e'ra ?Jal,irlos os exames pr estados 1l0S cursns mantidos 
w~lo. Esr.ofo. Com.mercwl dl'l. Bahi,a,, Escola Pratir.rr. dn Com;.... 
mf!'l'cio de S . Pa:u,l,o ·e Aco.dP.m'ia do· Com,mer~io do Rio de 
Jfl:neiro. eom, 1'm·ecm- contrario da. Com.missão de lnstMt- · 
c!:ãa Pú.bliéa _. . _ .. · · -.· _- . · · . 

A Commissão de instrucdt~ publica tendo procedido · a· 
:Jevido exame do_ pro,i~cto T).. 386, de 1919, dos Srs. Deputados 
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' 
Lf>onclo · Tialrlí.o <· Lauro· Ymas Biias. f!lH~ c·onsidera valid0.'> 
,·;s <>xamf's rircsf.ado~ nos f·tn·::o$ mant.itlo~ pela Esc:(l!a Com
m~rcifal ela Bahia. Eseola rt•at.ir;a dn í':omrnereio de S. ~· )auio 
e Ar:udemia cl<1 <:ornm~.refo do nin d<' .Jan1 •iro. <:onsideI'alJ!io 
que não deve ser. objel.iYQ drst.a~ ínst itnir,c1e;.; IJ.;:.msformarem
se em cursos rfo pl.'em1rator ios r~ ti•ndo 011 I L'OHi m P.Hl · vista. qUL~ 
<11w{'>m ser rnanf.idas a$ di~posi,;ü(•:o 1'1.•la f iva~ ao assumpto d() 
decreto n. H. !5:30; de. 1~9 df' mnrr:(l ,j,;" Htl ~. ,·. d(' pareCBr q nP 
n i'in <;P.ja approvado o r r• fr:ridn proj1w.1 o . 

~ . . 
Rio dP, Janeiro. u ,ele outuhro df' 1 ff:?O. ·- .:\ntrmio Botelho. 

PrP.sídentf~ . - Pattlo de Frrmtin, fü~lnt.c11·. --- Jos~ .1:li{lv-sto .-..:. 
.4.:ei~erlo Sari'f·t:.;. - A.1•'it:tCJr(' "'ª fA'{il?.\'. ···- nmd A l1:e.s, :·e-ncido. 

O Congi'r:~so :'\aeion:\l re5olvr>: 

Arf. J • " São considert'.<los validüs r1ar·a lodos. ·os effoit,')~ 
os c~ames presl3dos nol'l eur~os · mantidM pPla E::;coln Com-
1nc:·rcin.l da Bahia. E~cola Pratica do C:ommr-·rei<• de S. Panh1 
I' :\cnd<>ri? ia 1lo r:ómm~r<~fo elo Rio <.l1• J an<>.iro. 

ArL 2." nevug-Jró-se [t>" dl.sposicc'31•s nm contrario. 
Sala das sr:;:;:::õi:s. 1 d~ oufnhro d•~ H1H) . - Lermr..-io Gnl-

?'ÕO. - Lniv r. rmriS Bôus. , 

O Sr. Presidente - E:o:tá fi11dn a 1f'i l.11ra do expediente. 

O Sr. Mauiicio de· Lacerda ·: · i - Sl·. P1·esidente, . Y.·, Ex. 
m~ pcrmittn qu(• 110 d ia de hoje, cru qu,, foi para a ber lincta 
Pt'1n ntâo ·do ll!u~tr(I Dt>.pnlado T•<>lo f>io;;triclo Federal, eu ::i.bi 
o c~onserw· p8r at~un~ mfoulos. . .. . 

· · .... LP.io nos jorna t?f: qu'! V. Ex. 11u.u11ltlu abrir inquer·ito, 
1:u,jo resumo estú no::: ::;rJ.!uint,<•" !c1•rno ... Q·u0 lran...<::eri?YO: · 

~O" Sr. B1.lPfü1 Brand.ão. Pre!'id1•nl.I" da Camara. nomeóu 
uma Commi::;são u~ funt~ionario::; 1lu i:;ee.1·ct.aria para. proce
der a inqnerilo sobrt~ :i !nanHest.ai;fto do5 pescadores uacio
naes. lfonl.em mesmo a t·ommissilo üuviu lodos os funécio
llarios da poi:l.aria -.- çiue se cncontl·nvnm a!li na hora de.::sa 
manif ~sla(.:ão. f'do· <lepoiménto Jess1~'3 funcciónarios, foi 
:i.purado qur ho•Jv(1 acclamac{o au D1~putado .Burlamactµi 1' 

que foram d'~dinados outros nome:= p('los mani f cstantes . :1> 

Pareee-nw, 1»ntr<'tanto;, havei· um engano ne5t.a nota. 
Creio 11ue a nota de Y. Ex. tcl'ia. •titc.1 que não foram decli
nados oulros nomes uas assuadas; dom.lo iw dP.prehende qü•) 
a s · assuatlas foram f@it.a!; sem indh:irlun lizaGão, :í ·Gamara en'I 
geral~ . 

Procedi. :is-minhas l)esquizas, e sniba Y. Ex. que fui ou
yfr o chcf(~ da. _ 11a~~eint51, S!.'. .'\!ccbiaõcs De Lamare, .· c.om 

( ·) E-ate discur$O não foi reYisto pel\) orador. 
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r1uem honLern me avisLP.i · á noile. Possuo um Lelegranuna. 
•lUl! siulo não l~r (>tTJ mãrr, uo qual . • · . . salientava. q.ue. 
d1rfr da mauifei'tação ú. fr1•nL<' .t.h Carnara. . . não tinha absolu-
1.arnrnl-c crnpar·rirado assuada;· contra seu· Deputados . En
i~·clant.o. t:uu])rm mo autol'izava que di 'se se desta tribuna. 
que· ~ua calllpanba, n do seu jornal, a do ~cu grupo. a dos 
-l'n.' .-·m'rPli!!'ionario.:i. uão era cont.ra os Y-Stra.ngeiros em gc
·,·af, "i·a <·-sper.ialmc11ft' ·.:ontra ·os 11octu~cze · . 

:K:t.a drclaracão, que reluctei em fazer. faco-n, "L' . Pr(·
~idontc. a insistente pedido de- c-hcf11 da propaganda nativi>'ta. 

Como ha l.rmpo . quando a Gamara votava a de_claracão 
1le ui ilida.dr puhlica da .\.cção .:'or.ial l\"acionalista. á r:u.ia 
frrutc cs ú u mesmo illnsLrc e cli~11fl moço. .:'t•. AJcebiad";; 
DI? Lamare, 1: <' ·tão os 8r ·. Comlc <li\ Affon-o Cel:>o ,... o Car
deal A.rcovortlc. r. está ta.rn.bem ú 8r. Epitacio Pes a, cu hnu
' rs;;o a::;·cgurndo ela b:ibuna (]UI'.' esse grupo rra Ir e._~clu . .iYa 
11 o~Lilidarln à cCJ!onia port 1Jg11P.za. i: . j::to me tivesse sido c.on
Lest.ado, 11ã1J imagina "V. F;x . o pra:r.e.r qun tenho uesl.P mo
mC'ulo em collornr a questão no seu dovido · f.errNlO. Elles ntC\ 
pediram · fi7p~"" r·llegnr :w conhcr.imcnto -da ·Camara contra a 
cfpr.Jara~10 de r.nfão, do i1t·. Camülo Pral•\S, encaminhando ;o.cu 
Yoto, qur. rcalment.e •1ucm de:Cütiu e.cm vordarlr. a questão ·fut 
Pll : a Ac:cão Social Nacionali~.ta, u -:Gil Rlas>. de 6]ue é clirP
d•JI' o ~r .. \.lcebiat.le · De J,amare e o grupo de qllc i> chefe o 
, 'r. Conde dr, Affon~o 'elso, - e dr que. · presjdentc.• dr honNi. 
n compalr"ot.a rio~ portugueze:', o •• r. Epitacio, na ua mesma 
i)hl'it:;<', !! unica e exclusivamcnlc não ronLra · o:< nst;·angriro:'
<'m :irral . .;inã.ci c-0nlra o · por~.uguezcs . 

.Es:;a d1•uiarai;:ãn f:i.co . oliciLa.do in i touLement.r tido 
lllt':•ll10 d ig-no moçó, . r. lk. Alcr.biadcs De Lama1·e . 

Xi:-stas cf\ndici5es passo ao· incidente com a Camarn. 
Flr. Presidente, níio !\ exacto qu e não tenha havi<lo a.· 

unda". T•:nho i1úorm:icões fidedig-nas dr que contra. o DPpu
la·lo \ 'alla.darl'.s, que cnlão :õahia. foram profC'ridn. :;!rito" 
l1n~1 i ~ e indivirluae . 

!-;i o; flJnccionarios da Camara não ouviram. r.u colhi n 
11!f1on11ação de rcs"ºª~ qu1! .-:>lavam 110 proprio grupo. 

E mais'. ni: unicns vh·n;; !'oram ao !'avalheir(l Burlama
qn 1. tJ <!'C'fl. 'if\{hl'Íl'O:r> ÍOi undo l)l')OS ~ru;; l'l1fhUSt:1.Stns . 

.-\ ~-lpf\a assr.!!tU'a q1ie nun · l11J1n·r assuadas a laes n rlel er
ninario;: De.pulados. Enlt•ntanl o. nas onlrclinlias da ua nota 
·~trirJal fir.a hem patenLc qur honw grilos conlra DPpulad.os. 
;-.;~ nan Si• rJPnliuam os nomes. tanto peior: . cria prcforivcl que 
~. , hnuw. =:r gT}f.o~ ront.ra os Deputado· A ou B, que haviam 
f:'nla<lo da quPslão. Grito:> r.ontra Deputados conLra :i. repl'e
:l'nl.acão 11acional, is o 1) incont.estave l que houve. E . i os 
fllnceinnarios da "'ecrrt.an?ia não ouviram, lrago a informação. 
quo .niío prícll'1 i;r.1· pm;la' em duvida, rlc . que rcalm.en tc houve 
'11r1n 1fcl'Larõr..- lrn;;tis cm fre.n to· a Gamara. 

l l
o :[~cfo SP t:f\ria i.iassado rla >:eg1.1int.o fórrna: O comman-

1 an _P v 1llar, nn Pnssci-0 Puhlico. Irria f ito um discurso ex
re sn-amenle violento, cuja edição o!ficial ainda não. ~~rgiu, 
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para f]ne sP. lhe apmrem P,ssas reharbas. Depois -dessa: mani,.. 
festac:in d(1 commandafite Yillar. ·qnr teria -1.omado o srn anto-
1no\"1'l ,. par Lido, o grup_p continuou, capitaneado p(~lo Dr. lJe 
J..ãmar'' n Sr. Carlos !\faul. e pa1·ou em frC"ille ú Camara. 1·111 
1.:ujn edifício f•nli·ou o Sr. \fanl, á procura do Dcpu_taclo Bnr-
1 nmaqu i para fJU~ Jallass.e :í.qne'llc grupo. E não Lendo sido 1.· n
eonl.ra.d-0 1~sse Deputado. ci desconcerto foi geral na mas~a do,.; 
rn:mifosl.antes. - · 

E dah i. tivr;ssem par lido a.ssuadas, ()U grit.os hostis, .. nü•; 
enLrn na a1talysP-: ap1~nas sali1:mlo que de faelo ú sahida du 
Deputado Yalladares lhe foram cUrig-idos insultos, injuria;:. 
8. Ex. p<1de nfo l.121r onvi dn, mas colhi . e::;sa informação d11 ~ 
pl'oprio~ m;·n1ifeslantes. . .. ·e-. · 

. . Entr·e os brasileiros que prótcstaram cm fre>n!e a 1_,arnara, 
havia :50fl porl.ugi.H:'Y-f';. naturalizados . .. ' .\.:~ 

. O Sn. ~I<:A:><on ?\',\s;r.nrRNTO -· -- Os· ·quaes cl~clararam qwi 
vie.r.am á rna.nifoi:tai::-ão coa%!idos_ pelo Sr. Vi·llar, sem· o que não 
poderiam p0~car· no Brasil . 

. ·' 

o- Sn.. l\L1.n,1c10 DE !,,\CERDA;=- E~fa collaboraç.âo que a(jq11i
riram, mercê ··cio d.ecrc:t.o da pesca,· contra .os Deputados ··bi':i.si
lr-iros. vní~ muito hcun aos intnitos do Jacohini$ffi(J nacionalista . 

. ~"\lão hàvia mais d('\ .duas mn pessoas na manifestação. . 
· Poí~ hem: i1ma -Cfuar1 a partP, dellas ('ll'a de porluµ-uezB:::. " 

vinl1am g:eit.ar ú. uósga porta. elles que estavam. \laturalizado,
" que tinham troeado a sua patr.ià por nm pedaç0 de pão, qlw 
tintiam vendido â sua primogenitnr:a pelo· prato~ de lentilha~ 
e. ~om lJma indignidade quP, não posso deixar· de profll.ignr. 

Eram 0~te.::: · illustres compatriotas· momentaneos. forçado:-:. 
vé:lrdade)rM ralef'!tas do nosso decreto de· pesca. que·· vierain 
µ:-ritar á pfirta do .Parlamento, contra a· opinião bra::dleira rins 
~(IHS D"putados! .. . · · . . · ·. 

Realnwntr> $ão rnsultadofi interessantissimos;, 
Estou. p01·r~m, consolado. Si aqui. houve· assuadas á min-l1a 

:palavra, ainda.J1ontem .li nma carta clé Mariano Procopio~ rm 
Minas. rlizendo romo s0 mani1'e~tou; emquanto o real comhni11 
f.'sfav::i.rparadn. a alma minefra.: c;ne felizm1mte é muito di\'Pri'a 
da <fos t'ult:orP.~ de Frupê e doi:; Jeca-tatús . .que é~ uma alma 
r.>minc-mfom?.'nt" amant<> da 1iberdade. como eu disse em Làm
bary, 11a manif P.Stação que i·ecebi. e muito me'" captivou pr.la 
~tHt expontanP.idade ·a mP:tl'. rêspeito, alma que .quando se rl1)
tjfoa ~ um e11lto como esse tributado a P.uy Barbosa, não 11 

hansforma "rn ido1atria po-r um honzo momenfanco da rii'is.::a 
na.çionnlidadf'. mas r.rn uma e'Xl)ansão da sua cnlttura, do· s1'll 
amor· :í libnd!lrlr. f'm rt-.lar-ão ao advoc-ado e defensor constan1.P 
da libcrdadf' <'m· no!';sa Patria. . ·- .,.;. 

;; E P-m S. Pau lo; a attitude dos estudantes, da po.puÍa('ãri. · 
't" <'rnbora rdnearJa. tifl absohita t'es~r~,.à em face do Presidenti· 

inimigo :dns intf>resses paulistas. P., indnbitavP.lmentr. a res
po~~a, qur. ahi fi~ou. üs as.suadas dn ... -;.,,como .hei de dilf'l', 
E>cm offonder ma1s do que offendido tenho· sido, e sem que.rcr 

.. ·.. . i 
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Ol'$1'"r a retaliações pessoaes, que ·.já. me começam a desagra _. 
dar? ... - d<'5S<' que r ealiza, no quatríennio Epitac)o. Pes
~ua P. nos mare::\, a bordo do seu lo~ Bonifacw, as pro~zas 
q110. no quat1'iF>nnfo Hermes, realizava o tenente IPuklH:-r io .. 
n:1::; rua::; da Capital ela Republica. -· · 

Pr1rq1Le a verdadp {: qlH" as auioridadP.S da Armada. dPgd~ 
,., ~rinisf l'O a.L,~ o chc~fe du Estado-Maior. nt\o podem punir, não 
t1.·f'rn força para eastigar n commandante Villar, poig que elln 
;í prolegido dü·Actament.c. pelo Palacio do Cat.tete, a tal ponto 
qut> a commissão d" inquerito. nomeada para lhe apurar .a 
culpa. e·: · prf>sirl1da TH'lo commandanl f.• Graoa, padrinhc> de uma· 
'la:-: í'il ha:; .•• 

O Sn. Nrc.-\o.'<OR. ~ASCIME~TO! - Da mais mol}a. 
o SR .. l\1A(JR1Çl0 DE \ L\GERDA - • ·, .. compadre ü amigo in-

1 imo do aceüsado ! · . · · 
Em i.ae-3 condições, o que. se está fazendo é um verda

dP iro deboche. é uma segunda affronta, muito. ma~s dura 0m 
:::11a $ig n ifica0ã() do Q11 €' a ·proprfa vafa, do quo o propr io a t 
j c'ntado, "porque constiJüe, vi§ivelmentc. o menosc.abo da nossa. 
ínlt>llig-rmcia. como da nossa conscienoia de legisladores. 

Drvn dizer a V. J~x., Sr. ,Presidente, que a nota r rdi
~ida pí:'la Me$a é,· a meu ver, . 1 ris temente. capciosa. On se. 
1.lernm a:: ma-nifestai:;ões hostis on não - e era o que t inh a do 
1kelarar a· nota: mag · affirmar que não houve mánifostacõe~ 
lin:::l1is a determinados Deputados. ·não ·equivale a excluir. qUf! 
f.1·nl1a havido mantif'P.sta0ões ·hostis ·aos Deputados em geral 
B". no contrario. aggravar a sit.uaçãq .. porque o que se d~prc
J, r nd<> fia Dota é. que de facto se verificaram essas manifes-
1a c:i'í1'~ ho~lis. que. não se di r igi ram nominalmente eontr-a la:l 
f:q qt;al . DPputado. foram, antes. gEmeralizadas á qual idaclr! d r~ 
D<!rn1tado ~o @ r. E>~pecialrrtente <Í Pnlidade. dn Deputado Fn-
!ann O\l Ticltrano. . . , 

Eis o que claramente se . dednz da nota. E ' q ue a v erdade 
,; como os corpos mais- leves qu.e o ar. os. quaes: por mai s que 
c:r r ecalquem. hão de ganhar as àlturas e se most.rar a todo~ 
,, ~ 0lho~, ·fulgentemenfo illuminados por um sol .de cf'r fcza. 
riu0 não sr pód~ empanar com p-e_neiras dessa natu!'f'~a. · 

Agora, r.omo si não bastasse tndo .isso, para· caracteeizar: 
r>sf es dias de Horto dás Oliveiras, em que ·a opínlão liVl'e a -
indefienclente. tradmida pela penna. nos jornaes, , e pela pa
lavra,· na tribuna. esf.i exposta· assim ás ass.acadilhas da in
iliscilina militar. qurro ,ler á ·Gamara uma publicação «a pe
dido»,· assigna_da por .um "Officfal da Marinha . . o Sr. Saint;:.. 
~irissoú. r inserta- no mais epitacista :dos act.naes orgãos ela. 
imprensa. . · • 

Vae a Camara ouvir o que abl se diz. em seguida á cart.a 
no a.hn i~·anl:e Gorp.es Pereir.;i.; .em a.'rtigu, ·com o .tit.ulo, muit~. 
e_luc1datrvo. da quP,,c.;tão, ,-«A ·nisciplma Militar», artigo.- es~e. 
firmado: «A. de Saint , Br isson· Pcr~ir.a. Jº tenente da Ar. ... 
mada~,.... · '.. · 

... '""~ ... 
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DesrJ~ logo . . ·~ turioso observar · como ('Sse «1" teni:nt,e•, 
íJ\te ~aàt- h:lYCr uma. «DisCliplina Militar», Yem fazer um'fi. pn ..: 
111 íCa("ftO na imprensa. sem autorização de seus chefes. OH 
iinlia dH fil'mar . .simplt:sm1mtc. Fulano de tal. sem n poslo, ou. 
1nlra dar: a :5tHt (JHaliuad(~ do off'iciaL haYia clf.': 1:ons~g-uit' a 
uut.orizar;:io 1fo seus :;uperi<wP.::.. 

Agora. a •llmara acompanhr- o a1·t1igo. e · o <:ornment·~ 
<..'orno. f•utcncler; ma·s (· preciso qur: ouca a ~na leit1ura: 

«'.'ia lastimnw~l c..1n.fusão ram qU<' sn acham os jot'
na<' ;;;. ao refer irem-se ~í. disciplina militar nesfo 1:arn, 
qn<~ j;í ~'~ vae 1•ompl icundo, da. nacionalização da pesca, 
.~ hOOl t]Uf' (• pOW>. Pll1 g~ra] ignorantr <IO (jll~ di7. l"~S
flf";tc1 nos a$:'Cltmpt.ns milit.ares, fi<11w melhor ori1mtado 
fl. i·r:::peiJ.o . ·· 

Qner·-H· a ttl'ibu ir umn raHa df! discip.l in.a mil ilar 
no t'aC' fo dr> alg·uns offkia"8 da Ar·mada. sentindo-se 
rnt}lindrndn.::. désaeatarem lll'Ü rPdar.lor dr j(lrnal .» 

F ka, portuulu. (~onfe5sado rio1· .r::se 'l ~ . tenentP. que· n.lguns 
o f!'i1• ia<'s da :\l'tnél<la dP!';aealm·am um . rednelor de jornal. Ser:i 
es$a. mua l 1~ !-'tt>m unlia que o cÓmpudrc Gr:i~a, pi·esidentr; cfo 
inq\ll'l'Í !.o t·<·lath·c1 :í. falla rf(; rnmp ad1·e YWru'. dcw,~rú ouyfr ..• 

' 
• 

«}~' ,bom . · nor<~rn. q LW ::·~ F;niba QUJ' no Codigo Dis
dpJina1· rln Annad~ ·u'ão ~e enquadra nenhum di::;positívo 
de lei que me: ilüüba. a mim tambem. d~ am:inhã n1zt'r 
11 HW$mo íJllP ncaoa d t· faz r1· n mi:>n camadara dr. r.Iasse. 
~1·. c11rr1ffrn nrlant:i· \·mar: » 

().i.ÚH' Jizer. perlantp. qn~ esse nffü:ial se propõe ~ .• quan
' ~º algt!m jornali;-:ta. P;;cre,·a c·ousa que lhe rles;ag-rad~, el!P. 
multo l.!011 l.rn da (1iH: it)li nn. t\. n a turalmént.r.-. da corag:e.m mi
lita!'. ou snlito uu (•11rn mai;- Ul1$ r.inr.() ou :'<i>ls. dar-lhl' uma 
:;1wa, o qu t· 1~111 J>ort.ugul :lf> chama tl'a lf-litar o fl'egue:. , sendo 
qw: por · j ;,:~ .1 :1q1H•1ll": p;üz Y::te 'snndo i:onhl'.':r.ido como a Repu
tllka. da T ra 11li !:rn i:1 . . l Par()Ce que a5 freqnrof.es viagens .n 
.Pofi lig~~l l'n7. · enrn qw• c~~r~;s •lnli:..po:rln!'.;trezP.$ do Brasil vão 
:1dopt:ludo ú h:lhi ln. ri l' i al ~.11·Le qutJ. daqui a ·pouco, ist.o nqui 
;;r-1•:í u. Repn!Jl í1'a da Traulitnnia nr~suni<fa do Brasil. : . 
{.fügo. ) 

Vnmo:: acean lr!·: 
~ . 

«0 uni e~) mnl qnc .. pode1'i:l advir-me, <].(' tal. pro
r.edimrnln. j:í h;:-m •; d"t"rmincm o nQs:.:o chl'?f0 do Es-, 
lado-:'.1.lainr·.: 1~1!ll'~!1?Grl'm-mf" :i policia c:h·il. :io 

O cb{~f(' 1k E::: l~1do-)h1 i 11 r, a hl'Tít di7.el'. ainctu; .. não det.~r- " 
millou c~ou!;n :-t1~11rn:i flnt : al sentiíln; apenas mandou abrir 

· iu•:r:~~ri to. 
o $p,. p~\L'T.(l DE FRD~TlX - E' a verdade. 
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o $u. :\L\uH!GTO u~ LACEHD.\ -- Pois bem, e:i:c offic~al vem 
<: di.-serepa dt1 chefe do Js·:::tado-:.\faior. a:;::;ignando, com a me.n
··fw :.le :;1~u rú;~tu _ E o r,~cto •S este: diz que o chefe uo Es
i .. at.10-:\10.ior cl<!tormüwu tal provident:iu, e a.::sim re~wlveu 
1iiu itu bem; mas, t:Omo dle n_ão determin~m i~so. que_. a sct} 
y,·,r ••::;lava muito hem, d e imL.t•egal' o eommandanlc \ 1llar u 
l'1Jli r·ia 1·i\·i1, come: não 0 ~ntregou, a cone-lu::ão unica. (JUe ha 
;1. tirnr 1: ljl.lf..:, no entender do -iv tenente, reso1':eu muito mal. 
L' pa te.ate a i.;ri tica ao seu superior-. 

J>rosii;u na leitUl·a: 
«t-:i o Sr. colimi:indaute ViUar · ju!;:·uu conve-

. . 

Pre!li.1: a Gamara. toda a. aU.encão á phrn~e, que ·~ da:: que 
'.k,·cm ir figm;a;·:· eomu prccio::idatle nu f.llesouro de uo5::m 
... Jw:at·úo. de· nossa ~ultura, •le .di:=:ciplina ·militar, como a eu-
i,•11de • \> ·,mtcr do artigo.: . . - . $ · 

« . .. met,t.er o cacete .. , '$ 

;\klter o cac~te ! .•. 
«; .. em .um individuo que publicamimtt! o de~a1:a

t0u pela imprensa .. nada mais foz do que repl'oduzfr o 
qlle var·ias vezes Li~em feito coll1~gw~ nussos. » 

• 't ,, - ' .. ~ • • 

Quer dizer_. µortanlo, qti i:· o üffi c.:·!al reriama para a :\la
r·iulm e~~a Ycrgonhosa ttaditão·: toda vei que ulgucm e::lT•.·
"'·'1' que u con11nar11!ante .Fulanci an·umuu com o nav.io nas 
w~Jra:-:. o que não deixa dP. suc1:e<le.1:-, ou ficou encalllad1.1 ahi 
.. m quaf<[ucr part.1: . •-'ll ~anou. wmo ·~ ta.mbcm relal.ivamcnto 
i·ummum, ou ·~nla<:.ou a 11o:::sa banueh'a. córn as , alliadas. ecimo 
;?•:onteceu ern Dakur, oiidc morreu de yrippc ató (jUC o ar
l11 i~ticio fo .~sc 'as::ignudo. inconLinenlc3 o official tem o dil'eito 
.i •.. \'ir par·a ;~ r ua r: d.Paulita1: 1~ frcguez:i>, l)U, 1;onform1~ a 
1•xpr1~:::sàu do i1t·opr io ::ntii;o, 4mct{~1· o caeete:> ! 

O S1\. PAl;LcJ l)E_ Fno::-.-:Tr~ . - ~<'s~a parti:!, V. Ex. não. km 
razã•>: o:; facto~ a ~1u.r:-~c-~ refere :::ão apénà:; ·~xe1~p1;.õe:-;. muito 
i:!m1.:ntavei::;. 

ü S1t . -~1Ac;BlGIO DE l.,\cERl>.:~. - V. Ex. t.eni razüo. t:Ol!lfJ eu 
a lt.:nlv> : qu.em não lem rn.zur> .; o CJUt!. ~~cren~ o qlle est•JU 
1:i1 ando. ·. · 

O que •'S1 hu.1110 P., jusl.amcnf.c. que o óHicfal queii·a ;.:.1!-
11 ·~ :·rjliún· í>5 facto::: ctcs~tt ordem, · t1·a.nspormal-o:'l em Yergo-
11 l w~:_t ti·ad 11.:ão. 

O Sn. .:\1cA~lHt ~-\~CI~IE:K'l'o -:-: ]'ir.mar jÚrisprmlenci:.i. 

O 811. ~faumcio DE LM~ERJ.)A - Per isso, digo que o no .. 
111·r.· }kputado ~ n.u timms umbm: razão; f:\~sa não póde ser a 
1raliJr.çuo cta Marm.ha~ será a do Sr. r~ommandante .Villar. e 
a;:ura passa a. ser a des..~ officia.!: <i:metter o cacete'> naquell~ 
qui: tem. o ~tre~~ento de discordar.. · · · · 
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-- O SH. PAULO Dr; l:'M:\Tl:S - Prrdoe V. E., . .: o meu apart~ 
se ref~ría an 01.ürn ponto, cm que V. Ex. alludiu a naufra
gios, encalhe~. etc. 
! o S~t. MAURlCIO Dl:: LACráw~\ - Ahi, V. Ex. comp1·ehende 

CJU<" mt>u intuito foi ·retorquir. em rcpresalia, a essas avalen-
t.oadas inL!.mai;ões á nos~a liberdade. · ~ 

Fiqu". 11orLanL11. sabide dP. toda a imprensa e do Con
gr ~~~so c;1Je a palmatoria foi abolida l)ara as creanças, mas em 
compf·nsa1;ão, :iui il•stil.uido o cacc t.~ para os marmanjos. 
Quando alf!tiem d<.!.3agradar· em sua critica, come preleccão 
d~ nosso J)Odl!r ·~1rnstiLu ído, pau nclle, cacete! 

. O SH. N ! CANOH ·NASCD-IEN"TO - Cacete no jornalista! 
O SR- M.n:mcra nE L .<\CJ::RDA - :No jornalista, ag,e-ra; .mas 

V. Ex. c-sqnece qu<: cu por e::ce.mplo, r·enn9 as duas ·qualí~a
dc:;? Esj porm.tP. e~ t ou dizendo, muito louvavelmente, . que 
quero spr j0n1alista como so.u Deputado. E o facto ·é que, si 
as m inhas immun"i<:tades · ffi('f'rot.cgem das ·penas · 1eg-aes, não 
protcbem. . . · - . . 

O Sn.. >7tC.-\so1t :N°A$Cr~~To.. - Dessa 'legislação nova, não. 
·o Sa. I\1Aumcro DB L\CERDA - ~ •• d~ssa legislação á mar

gme da. no:;,.;;\ Ic;;isla\:ão :positiva. rJessa legislacão promulgada 
a bordo dos IJavjos; Te11hc· hnmunidades, p'ara deixar de ser 
procr~sauo: não· as tenho para . deixar de ser -rtraulítado:), ou, 
em e~ty1o ma.is moderno, ~illariado>. . . (Riso.) 

Vamos ad~•~nte. . 
« ... ·?\ão se veja nisso falta alguma de disci ... 

ploia., .~ 

A reflex:ao é pro f t;n<lanfent P- philosopllica. Eu me lembN, 
~r. PrP.1,.,clPote, d" hav 1;r lido uns livros -patusccs, de . certv 
forn frk:\l'l 1S (' l1 . 1·r•Jativamenf,e Ú philoSOphia d~ l\Iontmartre. 

Sob1•e e1n·las eou~a::; da Yicla, ha taes conceitos que des
con1:Prlam o rnais l'(j l~ilibrad1~ dQS t"Spiritcs na enunciação das 
rnn$ irléa :-; . hii.::. hem, n .disciplina 1;nilita1' é, -póde-se dizer 
~g·oru. 1:onl P.o:~;a c:oncr..p~~ão, tlc uma philosophia montmo.T
f.l'oimw. "ª" a C<i mar·n Wt' como esse official philosopha 
~ohrf' a ~. íl 11a~"ão com qne se eo!Ioca um · jornalista que o 
cl~.l;\ilf";1~.f', D ' • ' 

Eu diYir,jo d~ .nm capitão ou de um Deputado •. Si divirjo 
rle ca~ii!iío'. ·enrro on apanho; si divirjo do Deputado, muito 
bem ; d1~('Ut.amo8. _ 

E essa n. rihilosophia que der.orre desta declara.cão: 
«Não SI:\ ve.iá nisso !alfa alguma · de disciplina; 

pul'quanto não me consta que o Sr; Paulo· Barrêto trága 
galõi:-~ .. • :1> (Risos.) . . · 

. • ' 1 

· . · Coúfes.so, .Sr. .f>reside"Q.íe, que : ~sse «t.ràg-~ ga.Iões» me .. sôa. 
muito -mal. (Riso".s.) . · .. -
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«. ~.não traga "galões no punho, nem seja iilinisll'u, 
·Depu f.ado 01.1, cousa q·ne valha . .. » (Riso. ) 

ls to está desopilante: · . 
« ... rtraga galÕes, nem seja minisLro, Deputado, ou 

coL1sa que valha . .. » . (Risos. ) 
E sLú se vendo ·que esse official é do gr upo que anda zan-' 

!!;·ado com o Sr . Rau l Soares, sinão não çlizia « . .. . minisLro ou 
~ousa qne valha ... » 

E continúa: 
~ ... e assim send~., G Sr. Frederi2b Villar~ tão ci

dadão. da Hepublica, l}Omo o Sr. Pall.lo Barreto, f.ez com 
este ultimo o que poderia fazer com o nrnu vendeiro da 
esquina.>, 

Não sei; Sr . -Presidente, se o «notavel» oi'ficial que isto 
subsdeve, anda at,razado rio seu caderno de venda, · I?as, 

. ( rüos ', ; a comparaoão vem muito a proposito . 
· Mas, continuando, veja bem a Cam[\,ra : o official póde 

aggred ir o Sr. PaulO" Barreto, porque, 1 º, não tr az galões; 
2º, :n5.o é depu lado ; 3º, - não é mi.nist.ro, «nem cousa que va
llia ) , (Risos. ) Não tem nenhum oessas qualidades; é apenas 
um concidadão do Sr. Villar, e 'este póde dar- lhe algumas 
0aceLaclas ! . . . • : 

Si assim é, Sr . Í'residente, vou me naturalizar cidadão 
rl a Conchinchina, para não se ·concidadão do Sr . Villar, para 
e:<l'a par as suas cacetadas. " 

Si não lrazcndo galõés, não sendo ministro nem Deputado, 
ou «cousa que valha», estou sujeito ás cacetadas do Sr. Villar, 
visto que sou de S . S. simples concidadão, vou trocar de na-
cionalidade . · 

O SR. PAULO Dl~ FRON'i'IN - O que se deve fazer é reagir • 
. O SR .. MAUHICIO DE LACERDA - Continúa o admiravel phi-

losophante: · · 

«Nisto não vae viso algum de lisonja a este meü 
camar ada, que · não me conhece e com quem nunca 
servi. · 

Querem tarnbem 011 jornaes faz er dest!'l casp per
sonalissimo uma . questão de classe . E' isso enorme 
sandice •. . » · . 

Ora, oi; j ornaes não fizeram questão de classe. Quem es
creveu pelos jornaes e creou a questão ·de classe, pretendendo 
d.esaggraval-a, foi o c-ómmandante Villar. · 

E qual é o qualificativo que reserva ó articulista para 
aquelle que pretender estabelecer questão de classe ? Que é 
um sandeu. 

Ora, dos ·amigos me livi'e Deus, que' dos iD;imigos me li~ 
.vro eu. (Risos , ) . 
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«~ .. Fcliúnentc as .:.t'ortas armadas do ilieu paiz, 
qnc até hoje . 1.eem sido . o sustentaculo da ínstitukãr, 

. republicana, ainda não qangrena~arn : seu~ brios Dára 
que. íncqntinenli, já não llvessem re!>t'llido a Iama ~ 
os insllllos que ... proventu:ra qu)zessi?m lhes atirar em 
rosto. - ·· · . · ... · ·; 

A, attitude que · l!'!ria então. o nossó Club · ~a·va.l se
ria bÉm ma.is· en0ri;ica e diff<>r€rife da.uuc teve o nosso 
collega ... > ' · · 

. . Sr :. "Presidente, f><.1nho as : ~inhas r1.!liceoéias... Quererá, 
pelas i;alav1:::i.s desse seu t:-OÍl$vCio, diz~r . t!UC, no caso de 1,;ou
tizmarem as nos:sas criticas, a questão passa de sandice a ser 
de inforcsse <le dass~ P. nos reserva. não ·o porrete do Sr. YH..: 
]ar. mas . as proprias duridanas dos associado!S do ctul:J .? ·. 

· Não' se-i t para mim é im:liffércnt-e L · , _ " · ... 
. Tá uma oceasião, discutindo' a campanha do Contestado, 

vieram me dizer que, no CluJ"J l\Hlitar, ha<t•ia úma reuniilo, 
para ·co1Ílhinaeern os officiaes o meu as§.assiilato. -~ão· dei:
xei de discurir um por um, lodos os .c.asos e até hoje, 
11ar~( hom·a ..:lo Club Militar· () des~e~· ofticiaes, d~lles - não par-
tiu · nP.nh11ma· acç:ão . covarde. · 

/· 

Coutinl1~: :': :-- · 

« . • • Q;UeMr <leLurpar a (natureza ·do incideul!.; a 
{( lW me r dirq (! móstra 'tle palriotism11 falh•J e m~rcr~
na l"io ••. > ... 

~r . Pl'esidente, pt·eci5o cumprimentar esse official. 
O pa t.riolismn i ·uL até· hoje. lHU ~entimento de (iesinte·· 

re~se, d'c al.mega<;ão ~Je .cnll'°e;;a'absolut.a do no:;::;os, ben:3, tl t ~ 
nosso . i;orpo, de no~su alma, . do:" ·nossos pr-0prios scntímentLi:-; 
u urna uspil:a~.~o con'unqn.1 · em beneficio .da . pa.tria.. . · 

Palriotisnw «:· -:1m~1·.c: enurismv ~ · :.;ão cou~as qu~. hm·b1f. 
de se tro·1n:e1· cnseüible. · 

/ « .. , prc•1Hpto a . ven~l' a cvnscit!ncia de uí·asilefrti:; 
~- :'1 holi;"a om· mais ih e tlél'. l\um.~~t · e-m nossa Patria. dei

xamo~ de r eceber de . braç1.1s ~ab~rto.s aquelles Q.ue at'flti 
Vl'1~m .(H"L"IClll'nr lraballlo, · maxitúé em ~e Lt-ata.ndu lk 
.uJ1'H:\ eolouiu respeitavel e digna · ú qual muito já d1.:Y•~ 
o :s1·a-$il. - ... 

São qU\!.l'f-'rUu~ repudfai· nhigurm. ~acionalizamlo a 
. p l'!;Ca nada rnàl}~: fazemo8 qUc t;!mit"ll' ·a .l]Ut' fazcn1 
os 1p roprios portuS\1ez;es, elll sua terra, 11i·cparando a::.
sim ~1 no~sa Tese~""·~a\•~L para ó caso de g:uerru. · · 

Sejamos. bastante . patriotas ··e hI';lsileiros par3 não 
vendL~rmus n no;;sa .con::ieiN1cia á:; bolsas ·mercenariu::: , 
(]U~! · procuram tn·e5utjicai; .o;: interesses vitaes de no~:::a 
Patria. · 

Riu. G de outub1·c de 1 ~:!O. - ·d .. : tk Safnt B1isson 
P~rc:ira., l" lenêntc da .. A1·n1ada.~ · . , 
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Esta ultima accusação recahe de tal ·-modo .soôre todos os 
que tomaram -attitude nesta questão, que preciso convidar · esse 
:-ommandante a :dizer · por que .· prec-0 e .por quanto se vcn
<h·ram os Deputados que nella tomaram attitude contraria. á 
sua, sem o que, máu grado a energia · de suas p.alavras, não 
vo~erá fugir . fl · e~ergia do 11ualificaVvo _que Jhe ficai:ã, de · 
le"V1ano e calummador · de seus conc1dadaos. Desta tr1buna~ · 
r· ~lou nesse direito de reptar a quem quer que · seja a .que 
v~n!la <lizer quando. como foLou para que foi versada qual
·.itM' Q.Uanlia para C5la ou aquella .attitude .Qe uin Dç-put.ado · 
brasileiro. · . . 

E' · um artigo que tem .vor titulo <A Disdpliua militar»! 
Quando,. Sr. Pi·esidente, ·depois de aggredir a um jornar

li ~ta, :;e dizem essas cousas, quando se vem â Camara ac.cusar 
~ lguns de seu~ membros de venalidade, não sei · o que mais 
rt:~ta para qlle· ~a · di's<'·iplina milita~, fique claramente de- · 
rnDn:itrada •. • 

. \ gora, Sr. 'Presíqe~te, é preciso ··que não. uo~ enganemos . . 
neaimenlc, trasfõrniar"essa. questão de cla::>se de pese-adore~ 
t•m uma questão <Ie· classe com a !.\farinha. ·ser.ia impatriotico. · 

:.ias. si esse official, que vem i imprensa nos injuriar, 
quizer fazer disto uma questão... de ~la~se, é preciso então que 
rh~ tribuna a nossa palavra, mais do que . nunaI;:· esclareça que 
:i ~farinha como o E~ercito. não se compõem unicamente dos 
11ue são entronados pelo Estado e ·que fazem da profissão mi
li tar a sua.. eal".eira, a vida. São coIJli)ostas sobretudo daquelles . 
1 iUe. pelo sorteio, sabiram da: população civiJ, . e que se desti
Eam ás nossa~ guarníções de terra e mar, . · 

!\estes está o Bt-asil, que trocou o seu · bem estar, a sua. 
"ida. a sua prosperidade pelo sacrificio da.s ·armas. · Abi, nin
;.:llcm ascende a postos, nem tem aposentadorias, reformas. 
'uldus dobrados. vantagenl) ... _.\hi sõ. se tem o ouro servico 
das armas. E quem o fa.z·? E ' preciso que, uma ·vez por todas, 
• ~ :\ação Brasileira reclame como titulo de gloria esse direito,. 
'!ue. lhe fica de prest:ar serviços ao se:n pai.2. Quem- presta 
•!~~e: :::ervioo militar. não são unicamente os officiaes de terra. 
·· mar, mas . tambem os :simples marinheiros. e soldados. Uns 
·· outros prestam serviços, mas estés se preparam· n-0 · sabre. 
para se transformarem. em conhecedores scientificos da artó 
da õUerra. · 

Estes são recrutados ·-rias offieina:::, na la'\-·oura, nas casas 
r·ommer-ciaes, nas é:colas e no recesso do nosso lar, de onde, 
para servir á bandeira-. ,,.cmos ·partirem. com os. olhos mare
.i ti<.10~ de lagrimas da saudade. nossos" filbos, nossos irmãos e 
mi::.::o:: amigos!: . . · 

Quem serve á bandeira. ·portanto, Sr .. · . PresJ.dente, não · 
•·•:•ú·· reclamar perante a ~~ão,. que é sua .-p~cipat' e direct.a · 
~L· rvidora. r.omo titulo e prhilegio contra·_ ess~ Nação, o ser 
milí!.ar. · · 
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.J e.\ se pa5saram os t.empo5 em que as .classes militares 
('l'am t'.a8tas. Hoje, não: ou são a Nação armada ou perdem, 
í.titramos. a unica razão . .de ser, de sua existencia. (Apoiados.) 
E1:n lugar, portanto. da questão de classe com a Nação Bra
.s.ili!ii·a. o que devem os militares evitar é sahirem. isolarem
~n, dt~sta porque as consequen~ias não podel'emos p:revêr. 

E" preciso que não t.roquemos a questão. Não póde ha
·nr mais no Brasil questões Senna '.Madureira. Não . ha ma:is 
Exei·cito nem. Marinha prot'issionaes. O soldado como_o ma
rinheiro são civis imp-rovisados,. denlro da farda, em defen
son~s da PaLria. Cada um de nós, amanhã ·será chamado, na 

. 1101·a da 'guerra, e ninguem <:ontesta que -µ_o sacrifido do san
;;m~. pelas razões tactícas o soldado seja sampre o condemnado 
iui'allivel :i mort<', e o ot'ficial ·seja sempre · ·o :resguardado. 
lambem infalliYel. nessa morte :. São ·r-azões . de tactica da 
:5Cicncia da arte <l'a ·guerra. Portanlu, senhores, não nos col
loquemos nessa convicção, ·nem de~emos que se colloque na 
alma da juventude militar, essá. convicção anacronica, retro
~1·acla, a.trazada. de que . as dasses militares se superpõem á. 
::\acão ou dellas se possam isolar.· Ellas ·vivem. dentro da Ka
c_;ão. cni.~nam della, .-são · emana~ão directa do povo, ou eri-
1 ão não. pode1n vivel' sobre · as costas da Nação_, porque re
dunda.ria em verdà<ieiras . castas de ·janizaros, odientos, dcs
IJt'eziveis. Isso não p'óde ser nem a tanto s~ podem . ter re
l:ai xado o Exercito e· .a Marinha b1·asileira. Por isso ê que 
i 1 u di;;;se, Sr. Presidente. lio . primeiro dia, que questão de 
elasscs não. Jazendo os ciYis e não ·podiam fazer, porque cóín
vrehendeni que não ha classe militar em face da .Nação. 

O que exigimos, i:?SO sim, é que assim como ·· ás -oi•den:i 
do eommando militar não podemos oppôr uma só palavra, 
a1·Lieula~ um protesto, esse commando militar não queira ex
lc'mler à sua .acção sobre a tribuna da .Camara . . --Em defesa 
da liber<la.-de ch"il, em . çlefesa da. liberdade de opinião-, em 
defesa das pt·erogaiivas -parlamentares, sejam quantas · elas-· 
:sf·S rorem, r.eunidas, ai'"ma.das,' ·poderosas; · sejam como · 1·orern 
:fulmiliantes e -Oestroçadoras as armas que possuam. a nossa 
vuz ha de se erguer, porque, ainda que desfillasserri · em ·torno 
tk nós tod0s os exercitos da Te:rra, a palavr,a · sempre eterna 
da libei'dade e do direito não calaria :em nossas almas. · · 

Portanto, Sr. · P1:esidente, estão hnC.a.dos · os dados desl-a 
.. t 1·ibnna, <ias columnas da -imp1·ensa. da tribuna livre. Não re

<:Líarenws uma. linha; ou a Marinha ·riã'o abraça ,semelhant~~ 
q uesl.ão, como lodos csp·eramos, ou, si a abrat-ar, será.\ um 
1;rande desastre moral par\a ell.a! .· · ' . . 

. . Nestas condicões, mais do q~~ ·nós, mais {lo que os. que 
d1scu.te.m esses factos. lamentave1s, .. devem estar· interessados 

·o:; offi_ciaes _Ql/..e não ·tee_m in~er~ss~ ~jrecto na qu.estão, en~ 
qnc · 8eJa -Ocr1m1da essa grave md1sc1plm:a. ..._ _ · 
. , · ~~1~_ um _inq.pdri~o está t~m càmpa<ir~ do official ac<msado . . 
J:. no . 11.19u~rito õa: ~amara 1oge-:se . de <l1zer a verdade porque · 
todo:;.·. fJ-arece-rn rl'ee1ar ·de fazel-o para · se apurar a respon .. 
~abilidade do commandanl:~ Villar. ·E porque? Porque o ~coµi-
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··- . 8tssÃo EM 7 ng OUTUBRO DE i 920' 4óJ 
'· 

mandante Villar é um protogi<lo· do paiacio dó Caítete. N(:m 
um almirante, nem o Sr. -Ministro, nem a Camara, · ninguem, 
neste pàiz, tem 1>0deres acima. dos officiaes que tenhàm ca
h !do no coração <io Pr·esidente da Republica. 

Realmente, Sr. Pr~sidentc, as~~\.·a1as, assuadas, aggre~~=líe :!, 
que foram, como· pretenâerani, fei~as i1or · méros mercenarios 
que nos vieram aqui :is. portas, em um grupo de pobres p·el:
cadores inconscientes · tangido::; · pela banda militar e gufadiJs 
f1<lr alguns exaltados jacobino:; e · officia~::; ínsubordinadoiJ tia 
no:;sa Armada, não podem absolutamente recahir sobre o6:i; 
cahcm sobre· o~ bordados daquellcs que arruaçaram no con-
1;ubio com os desortleiros, sobre aquelles . que os conduziram 
<!qui á porla_ da Gamara. Sobre mim não cahirá. E que ca
~iisse ! Estóu acostumado a ser <~ombálido e a combater essas' 
<irinas que mand:im n~s !:;urprehender nas viellas escuras e 
:ia.é' tocaias. Podem continuar as ameacas, e emquanto con-
1.iuuarem, só lucram, ,só obteem só conseguem um objectivo': 
Ioda vez que a amear.a se fizer, o nosso ·protest-0 se fará 
uu~ir. ·- . ; -1· 

E, ~i quizerem, vamos e.sle_nder então. a nossa campanha, 
:-;i continuar essa. ameaça a vii' de bordo. ~ ao soldo do . mari-
11heiro, ao trato"· 4o marinheiro. e vamos reclamar. em nome 
,:a igualQarle républícana que· esses--irmãos humildes da Ma .. 
1·inha sejam realçados de sua humildade ·á· dignidade 'de nossos 
i.:oncidadãg~. . · . .·· · · · · · · · -

~ . . , . 

Si . eontinuar a àmeaça, é esla a c~mpanha: el.irriincm, 
m~t.em, a1neacem e eshor<loe.m. más respondam. Só mata, só 
('limina, só esbordôa. só ameaça quem não· tem resposta; só 
não tem _reposta quem nãQ tem razão,' e ·nós · ainda continua.:.. · 
!.nos com o direito- de rcE>ponder. (Jfu.ito bem; m:uito bem. O 
u1'CTll.v~· é _ ·. u_m1Jrimentado:) · 

O Sr. Présidente· ~ 'nevo inf o'rmar ao nobre Deputado 
pdo Estado do Rio que a · Mesa mandou ·proceder a inq<.ierito, 
ti~ cujo re::ultado não tem · ainda. c;onhccimenlo até o presente. 
Devo a5segurar ainda que .a Mesa não forneceu sobce o inci
<fanlo r.o(a alguma á impr.ensa. nem autorizou a que foi PU
hlicada, "que certo . reflccte exclusivamente o sentir, o traba-
lho dos encarregados de colh~r noticl.as. · 

o Sá 1\-ÜiJRiCIO DE LACERlM - . -Então V. Ex. não forneceu 
nota alguma .· á impr~m~). . · 

O Sn. -~PRESIDEN'rE :..-· Não, ·senhor.· 
-o SR; . MAURICIO DE' LACERDA ·- ·Muito obrigado. 
o Sll. : PRESIDBm'!: :_ Ainda 'nãó che~u. á ~esa, repilo,» o . 

resultado do lnquerito . . Logb que '_tenh~ . delle · oon.hecimentp 
~ubmeltel-:o-hej ao j uizo da-. C?-rilara dos Srs. Deput.ados. 

Está finda a ·11ora. destinada ao expedi.ente. 
Vae..:s~ passai· â ordém do d·iá~ (P~ttia:J . . 
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. Comparecem mais os ~rs. Arthur Collares .Moreira, Ye-
1ix Pacheco, Costa R6S'O, ,IJorval Porto, Antonio Mgueil':i, 
Sol]2a Castro, Cher·mont de 'Miranda, Prado Lo.pes, C:unha 
)facl1ado, .José Barreto,, .Agríppi·no Azevedo, .Fredci•ic0 Borgc~, 
Affonso· Barata. Oscar So<y:·cs, João E!ysio, Gervasio -,Fio1·a
va.nte, Alexandrin0-da Rocna, .Aristarcho Lopes, Luiz Silveira, 
João Menezes, Pires de Carvalho. Castro Rebe.llo, Nlario Hel'
mes, I.eoncio Galrão, João l\fangabeira, Jo~é Maria, Elpidio 
de Mesquita, -Eugeni0 Tourio.ho, Heitor de Souza, Salles~.Fílho, 
Manoel Reis, Buarque de ?\azaretll, Ramiro Be.aga, .Jqsé àe 

. :\foraes, Francisêo Jlarcondes, . Josf! Alves, .José ·Bonifaciu, 
Odilon de Andrade, Antero Botelho, Francisco Bressane, La-

. mounier Godofredo, Josino de .Arauj o, \Vald-0miro de !!\laga
Jhães. Vaz de l\follo, Salles Junior, Cineinato Braga, Palmeira 
Rf1p.per,. SampaiD Yid~ll, Rodrigue:s Alves Filho, Pereira d~ 
Oliveira, ·Celso Bayma, Gu..'lle~·ci·n:do 1Uhas, J oã:o Simplic h-. 
Carlos l'enafiel, Octavio Rocha e Joaquim· Osorio · (56) .· 

Deixam. de compar.ecer os · Srs. And.rade Bezei·ra, Juve-
. na! Lamart.ine; Annibal <ie Toledo, Octacilio de Albuquei'qU<'. 
EpMgcnio tl{l -Salles, l\fo.nteiro de Souza,· A.bel Chermont. 
Herculano Parga, Ro·r.it'·igucs . l\I~ad:o, Pires RebelJo, J·oã·nr 
Cabral, Hermino Barros-o, Thomaz Ca.v.alcanti. . Ildefonso Al
bano, Albcrt-0 Maranhão, Solon de Lucena, .. Balthazar Pe
reira;· Gonzaga Maranhão; Antonio Vicente, Arnaldo Basto~. 
Pereira ·d~. Lyra, Austreg~silo, . Pedro CorrGíl;; Turiariq Cam
pello, Natalício Camboim;· Alfredo de Maya, Migµel" Palmeira, 
Mendont;-a Martins, Manoel. Nobre. P.edt•o Lagei, Octavio 1\f an-

. gaheira, Lauro Yillas Boas, Ubal.ctino de AS<Sís. Arlindo· .Fra
go~o, Alfredo · Ruy, Seabra Filho. Arlindo Leone, Roçlrigue~ 
Lima, ·Manuel M-onjardím, UbaldD Ramalhe-te. Octavio ' -0.a ·R-o
c-ha Miranda, Azurém Furtado,· Aristides ·Cairc, Norival {k 
Prdtas, Lengrube·r Filho, José 'l'-o1entin:o, .Azeved'O Sod·ré. 
Macedo Soares, João Guimarães, Th{>mi.st.ocles -de Almeid1a, 
Jlaul Fcmandes, 1\fario. d() Paulà, .José Gonçalves, Herculunô 
Cesar, Albertino Drummond;· ~fatla l\lachado, ·Silveira· Brum; 
Antonio Carlos, Senna FigU.eiredo, Gomes Lima. Landulpbn 
1.fo i\Ia.g-alhães, Zoroastro Alvarenga, Fausto. Ferraz,· · Jayme 
Gomes,. Gamino P.rates, :;Manoel ]fulgencio, Carlos . Ga-t'cia. 
/i.lbcrlo SarmC!'nio, Barros Penteado, Cesar Vergueiro, "Mar
coli.n-0 Barr~to, Prudente. <le · Mo·raes Filho, Eloy -Chaves; João 

· de Faria, Pedro Costa, Ma:n.aei ViHabo·im, Arnolpho AzevMü. 
Ramos Caia.do, Ayr·cS da Silva,· Tullo Jayme. Pereira Leítr. 
Costa Marqu~s, Ottoni Maciel, Lujz Xavier, Eu.genio~ Mullér. 
Evartsto Amara~t Augusto Pestana, A:lcides Maya, Nahnco üe 
Gouvêa~ Flores da Cunha ~ Barbosa_ Gonçalvet'l (91.). · . . 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
r,~cimento · de 117 Srs. Deputados. 
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SESS.:\.o E!>iI i DE OUTUBRO DE 1920 ~· 

Ya<' l:'C 1froced1>.r á votação das materias qne Re · acham 
~11!1rr- a m~sa (~ da con~~a.ntc da ordem elo diia. --. 

Prco itq;,; nobrP.~ DP.putadós que occ-upem a~ :::ua~ . eadei -
· l'a"'. ;Pouso.) · . · 

Sou · submP-tter ::x. voto~ tres redaC:(iões finae~. 
~ão sueces~h:ament~ lidas e. sem obscrva0ões. approva

da:-;. as rcdact•)cs finaes do$ projeeto.s os. · 427 A. 428 .:\ e-
í:? ~1 _ _.\_ de -lV.20. sendo ·1·cinP.t.tidas ao Sénado. . 

O Sr. Presidente - Pai:;Ra.:.se á votação constantn da or
ri ,•ni •fo dia. . -

-Yotação do projed.o n. 640 _H. d~ 1919, eon.cedendo o au
:dll11 de :300 ;OOOS M Dr. Sylvio Pe.llico· PorleHa; com parecer 
ria f:ominissão de Financas <iObre a.s cm.C'nclas offrrrcida~ (;?• . 
d i i"rns~ão) . · 

o Sr. Presidente · - Durante a 2~ discussão" deste pro
ji:·cl n· f•1ram offércridas. o nnno passado; ·as seguint.es 

;_ . ~ B.~~D.AS 

N. 1 

F.' ig-trnlmente ..autorizado o Gov~rno a conceder no cidadãn 
J.uií', BêmYíiido de VasconC:0llos a quant:ia do · 20 :000$, parn: 
n• 1xil iar n c'mstruc~ão do .apparclho de sua in,Yf>'oeão, dcno
mina<lo rwtnmotõr. - Pred{!ríco 'Rm·ges. 

Suhstitua-se · o art. ·Jº. pelo seguinte : 
. , . ~ 

Vii:a o · OovN'no autorizado a abrir concurreneia publica 
r11l1·.- os inventores <:le apparel hos para 'Salvamento de navios 
:.r11ndados, concedendo o. premio de 300 :000~ áqucllc que me
llwr riroYa: ofíerecer,. a ·.juizo de uma commissão f.cchnica no
meada pelo. Governo, obrigando:--se o. inventor premiado a 
lazer 1'11H'.tua1' o primeiro navio dentro da bahia _do , Rio df' 
.Tan~iro e pcrlenc~nte ao· Governo, do qual não exigirá,. pelo 
rn"~mb tr-abalho, a minima recompensa pecuniaria. · 
. . S:ila da~ ~éssf es, 26 de dezcmhro dr. HH 9. - F1·anciscn 

' rrffrrdares. . , .. . ... .· · 

Vou submelter a ·\,010~ o projecto. · salvo as P.m~ndas. · . . ~ ' 

Approvados súcce.ssivamente em :!"' nisr:1i~são os · seguin-
te;; :n·t ig·o~ Cio · _,, 

' PR&íE{rn) 

O Con,gret=so :Nacionn( re:soh·c·: . · 

A l't. ·1 . ~. Fi.ca o ·Go\;erno auto1~iiado . n <'Onceder a.o •i:i:l
'\°Pni 01· Dr. Silvio Pellico u>ortella, a quantia de 300:000$~ 

·"' 
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' para "conslruir ·o aparelho ·. de sua invenção, denominadô 
«Salva-navíos»-, obr]gando-se o· inventor. a fazer fluctuar o 
primeiro· nav~~o dentro da bahia do Rio 'de .Janeiro e pert.en
cenf.P. ao Governo, do . qual não ex.lgirã pelo mesmo trabalho· a 
mini ma reeompensa pecuniaria. ~ 

§ 1 . " Ao \.:J-Overno Federal deixará o inventor plena li
berdade sobre. a -recompensa para salv~ção dos outros navios 
f' cnseos afundados ,em aguas brasileiras, .pertencentes ao 
mesmo· Governo. · 

§ 2. º · Scr- lhc-ha. conccdli"do o prazo de · ·!O annos para 
faz~r retirar r.om o apparelho de s.ua inven(}ão todos os navios, 
e:mbarcat-ões e cascos ai\md~dos em :tg·uas brasilei.ras, respei-
1 ROO!' os' direilos de terceiros. · .'7 · 

. I 

Art. 2 . º RP.vogam-"'.s11 .. as dispÓsições ein confraria. 
. Approvada a rpferida . emenda n.. 1, do Sr. Frederico 
Borges. 

nejeitnda n referida emenda n. 2. 

_ O Sr . P.residente - ·o ·Projecto passa á 3•· discussão, inrlo 
anles a r·espect"iva· Commissão: para ser redigido . . -

Estão· findas.., as vot~ções. 
Passa-se :is ma terias em· discU"ssão. 
1 ",discussão· do projecto n. 47 A . . de 1920, !'estabelecendo 

os YQncimeontos dos . docentes. da Escola de Minas de Ouro 
])reto. de . accê•rdo coro a tabella do regulamento da lei nu
mero 8. 03!1. de 26 de maio de 191 O, com si~bstitutivo da com
missão dr. Finanças. 

Encerrada e annun.ciada a vo~ação. · 

'Approva-do ~m -i• discussão, o . seguinte 

PRO.mero 

"'.\ 47 A - · 1'~20 
-

,., O Congresso Nar,ional decreta ·: 

·. Art. t .º Ficam. estàbelecidos os vencimentos dos, Únte9, 
proíessores e substitutos da Escola de 3finas .de Ouro Preto. 
dn acctirdo. ·com a. tabella · do regulamento ·.expedido para a 
ex~rnç:ão da lei n . i . 606, de 29 dA dezembro de :!.900. (De
CrC'to · n. S.030, de ·25 cio maio de 19"-iO.) . 

. . . . .... · \ . 
O Sr. Presidente ""7 O projecto passa á 2~ discussão. 

O Sr . Augu~to de- Lima {pela ord~m) requer e obtem .dis
pen·sa. de intcrstieio pnca o projecto · n~ .ll7 A. de 19~0. figurar 
ria or:dem · do dia dn sessão sepu·tnte. · · · ,,,, 
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. SESSÃO EM 7 DE OllTUnRO DE 1920 
' :."':-

3" discussão do projecto n. 37 4, de i920. do Henado. re
~1Ia.ndo a repressão do anarchismo (com emenda~ app1;ova
da~ f'ITI z• discussão:' 

O Sr. Presidente -·- Acham-Ú sobre a Mesa diversns 
r·mc>nda·s que vão . ser lidas. 

São successi vameol.c lidas. apciadas P. postas con.itJnt.a.
mente em dísr.ussão. as seguintes emendas. exceptuada a 'de 
n 25, que é remettitta á t:ommiss'ão· de Finanças. 

J~rt:NDAS AO PrtOJEC:TO X. 37-í, DE 19'2ú 

(3º discussãõ} 

N. 1 

Ao urt. 1~, supprima-s<..>· de ~P0-r escripto» a.té «publiro». 

N. 2 

Ao art. 2Q. supprima-se~ «pelos meios fodicados no ur·
f igú ant~cerlente». · . 

. N. 3 

Substitua-se «apologTa»· por . «instigac;ão». 

N. 4 

ctn actual 01·ganizn<;;ão -sociab si.1-bstitua-se ~a ordem flU'
l1í ira». 

N. 5 

~upp:riina-5le o· 'final ~fazer pelos mesmo.s meios! ett.». 

N. 6 
Ao-art. 3~: .· _. __ _ 

Accrescente-se: dirigida. direclamente . 

Sub8tihrn:'-se· apologia 
por «aos». 

Ao art. -1~: 

. ~- 7 

por .i:instiga6ão» e «Perante os» 

N. ·s 

Supprimn-se e:on de commet.ter, ete,», 
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. ANNAES DA CAMAR~ · • 

N. 9 
Ao art. · 5º.: 
S.upprilll.U-SI' -4:0U de enmmetter algum dos crimes,. etc.:?. 

:N. 10 

Ao art. 6º: 
Supprima-se: «ou de <:.ommetter algum dos 'crimes indi

cados no art. "l º» e acerescente-se : auxiliar direct.amente» . 

. N. t1 
Ao nrt. 7º; 
Supprinfa-se ~u- em outro logar~. 

N. '12 

Art. 9º :-, Supprima-se. 

N. 'l3 

?aragrapho _unico Supprima-se. . . "'· 
Paragrapbo uÍlico- - Supprima-se : 

<:e. a s.ociedacte· tiver fins opposfos á ordem ~ocial». 

Art. 12 

Art: -12 
JurH1ica». · 

Q 

N. 15 

Supprima-se. 

N. :16 

Sj.1.pprima-se . «tenham ou não personalidade. 

.N. 17 

.Art. 12 - Substitua-se 4decretaz- a dissoluoão» por «e•r
clenar o fechamento por· tempo -Oeterminado o~ emq.uant-0 

·ctur-ar n. commocão intestina». 

N. 18 

Paragrapho uniço - Suppríma-sa~ 

N. 19 

At·t. 1-3 - n. 2 Supprima~se. 
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·sT::~SÃO EM 7 DE Ot:"TtiBM DE ·19~(l ~09 

4 

N. 20 

~. 1 - Diga~e: subversão· da ordem publica. '· 
Sala das :Sessões, de outubro de 192.o. - Jfám~c-io de 

Lace~·da. · 
-.- X. 21 

Ao art.' -i": 
Pená : prisão por tr~§ a seis mezes. 

•.*' 

~\o art. 2° .... : 

Pena : prisão per· um a tres .mezes. 

N. 23 
Ao art. 3°: 

Pe.na ~ prisão por seis a um an.no. 

N. 24 

Accrescente~se . onde ~pnvier: 

N. 25 

Art. . O '_Governo abrirá . o credito de 100$, para en
<'Urdenacão de dous ·exemplares desta lei . .que serão remetti
<los e c-0nservados a 13ibliotheca · Nacional r-. a gloriosa 'lAcção ·, 
:;r.cial Naeionalisw ~ · · 

Sala das sessões, setembro de 1920. - Maurir.io de· 
/.rlCP.7'da. 

N . . 26 

f;upprima-se ·o art.. 7º. - Paulo de Frontin. 

·-~ 

Aos a.rt.s . 4º, · Sº;·. 6º e 7º retire-se «OU : de guaesqu_r.r ou-
trns materias explosivas~ e substitua-s~ por ~ou outro!: ex
p!o:;i\'Os . semelhantP.s ein seu~ eff eitos,,. . 

. , 

Aos ·arts. -~º~ <5" .-e-.·'• 6º, substitua-;e a . palavra <Lintuito:1> --
Dt>h «:finu.·, _. . . . . _ . _ , ·· 

Sala . das~-sess~es," : 6 .de ou.tubrci·c~ê · 1920·: ....... :,Deodato ·.Maia_: -
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,.,.... : 

.4tb A'NRÂES DA CAMÃI\/; 

. " <N. 28 
· Ao art. 1 º : 

.Onde. diz ceilular por dous a · quatro .ann<ffit- · diga-so: «de 
um a dou~ annos:t . .. . . ,:· : ·" ·' . ·' -

Sala das Seí!-!!ões. 7 de outubro de .192o'. - Nicano1' Nas-
cimento~ .. · · ·, 

N. 29 
.A.o nrt._ · 2~: 

Substihrn-se a palavra «àpologia~ por «insLigação>. 
. Sala das ·ses·sões. 7" de outubro de 1920. - !llic·anp-r Nas-. 
cimento. · - · 

N. ·30 
Ao ari.. 2-: 
Supprima-se desde «social• dada ~ phrase, -at.é o . final. 
Sala das se~sões, 7 .de oqtubro de i920. -- Nica.nor Nas-

eimento. 
N. 3L -

Ao artr 4º: 
Stibstitua-M a expressão «ou ele out.ras quaesqúer ·mate

rias c:cplosiv:.iS» por «ou outros · explosivos dê efteitós iguaes 
ao~ da dynumite>.· ' · 

é.!\\a .das sc>ssões·: 7 de o~tl,lbro de 1920. -- -Nico.nor .'f\ras
eimento . . 

N. 32 
Ao art. 5º: ' .1 

···· .... 

.-Idrmlica á prl'.rposta 1\0 arL_ 4º; e!}1 yez de outras mat~ri~.q 
·í.'~losivas ou outra~ ma k?r.ias ~:tplosiVns . de effeitos iguaes á 
dynamit.e. ·· 

Safa das sessõ<!~, 7- de outubro de 19.20. ·-- Ni~nfJr "Nas~ 
cimento. 

Ao art. 1.2 : 
Supprima-se. 

-N. :33 
.. I 

1 , · 

•· ... 

· Sala das sessõe!:\, 7 de outubro de i 920. - Nicano'I' Nas-
cimento. · · --.,... 

~ ·~ . . :. . 
EnMrrad'a .a -3· discussão do ·projecto _n. 374, de· i920. do' 

Senado, regulanrlo a repr~ssão. do_ anarchismo e adiada a ·vo
. taçãc. até que · as ·_Commissões de Co:q.stituiçã.O e JustiÇa--e de 
Finâncas deE>m parecer sobre· .as emendas offerecidas.- .:-: 

' o . Sr. Presidente . '---: ·Nàda mai.s -ba-~endo a "t.raiar ~ •-vo\t 
Jt.wan·tar a sessão designan<fo par~ ama~ ~ s~inte · · · 

\ 
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( 
SESS.~O _EM 8 DE OUTUBRO DE. 1920 

. ·. ; . 

2" discussão do' pro-Ject6 nI 47 A, de t.920. reatabelecendo 
os yencimentos. dos docentes da Escola de Minas de Ouro 
Preto, de accôrdo com tabella do-regulàmerito da. lei Jiu_. 
mero 8. 039, d<' 26 de maio de .J 910, ·com substituth·o da Com-
missão de Finan.ç_as; - -

::lª discussão' do :projecf.o n. 300 A. de 1920, autorir.ando a 
organizar,= com os addidos téchnicos, commissfies de estudos"; 
com pnrí'cr.-~ fnvoravcl da Comt11issão de,. ~n:m.ça_s. · 

'• 

T:enmt<Q-s~ a .se::isão is 14. horas e· 15 minutos . 
.., 

114" SES$!0. EM :8 DE! OUTUBRO DE i92Ó 

·.·· ' 

A's 13 ·Iioras comparecem os S~s. Bueno B~andão, Án;.., 
rlra-de Bezérra, , (:osta· Rego, Rodrigues !,\'lacha.do; /Dorval Porto, 
Antonio Nogt,tei['a, ))ionysio. ,Sentes~ Bento · de .. ,Mitànda, Prado · 
Lopes, He{'.culano · Parga, ·Cµnha. Machado, Luiz Domingues, 
Armando B:u_rlamaqui, Moreira d-a Roch~. Thom.az Rodrigues,. 
Vicente Sabóya, 0$orio de Paiva;.· Frederieo Borges, Simeão 
Leal, JoãO. :El'Y'siO, Eduardo Tavares, Gervasio. Fioravante, 
Austregesilo, Turiano Campello, Luiz Silveira, João Menezes, 
Deodato . Maia •. Leoneio- Galrão, Pácheco Mendes, Alfredo Ruy, 
.José María, · · Elpidio <le" MeS(luita., Euge~o Tourinho., Leão 
Velloso, ·Antonio- .Aguirre, H~it.cir d.e Souza, Sampaio .Corrêa, 
~icanor Nascimento, . Paúio· de Frontin, Vieente Piragibe, ·Raul 
B&.rroso, Mànoet Reis, Mauricio de · Lacerda~ Teixei:a ·Brandão, 
José Gonl}alves; ·Aqgustó de Lin:ia, Ribeiro Junqueir·a. F;ranci·co 
Valladares, Ameri~o · Lopes, Landulpho dé Maga.lliães, Odilon 
de Andrade, Francisco Bre~áne,~ Mórêira 1Jraxidão, Raul Sá, 
Francisco PaolielJo, R;aul Cardoso, · Salles· -!t1jl~or, Ferreir:~ 
Braga, Cincinato. Braga;_·. José. Roberto, ;Barros Penteac_io, ,Jose 
Lobo, Carlos de Campos,. Olegaflo .. -J>iato, João Pernettat E~-:
genio Müller. · Alvaro Bapti~ta, ··MarcaL de . Escobar, Octav10 . 
kocha; Domingos. Mascarenhas, .Joaquim· Osorio e Carlos Ma-
ximiliano (72} .~ · · • .', -

Deixarn .de comf!&.reéer os Sr::;. Arthur 'coUare~ Mor,efr~, 
Felix Pa~heeo · ,Tuveual .. Lamartine, · Anniba1 Toledo,· Octácilio .. 
d(~ Albuqurrque: ~Ep.·higetiio de • 8alles, Monte.iro de Souza,, 
Souza Cast.ro Abf'l .. Cl1ermont. .. - Cherroont · de l\firanda, José 
Barreto, .. .\grippino A'tcycdor .Pires Rebello, João ~Cabral, J{ermi~ 
no Barroso, Marinho de An.d~de, ·rxnomaz ;Acç~o!y, _1'llo.'!1az·:.~-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 15: 14 +Página 2 de 17 

ANNAES· D;\ C\!.fARA 

.valcánti, Ildefonso Albano, José 'Augusto. Alber~9 Maranhão, 
Affonso ·.Barata. Cunha J ... ima.· Oscar Soares, ·Solon de Lucena. 
Baltbazal: Pereira,· Gári.zaga Maranhão,·' Antonio Vicente, - Ar
naldo · Bastos, Corrêa de· Brito, Alexan9rinc- da -.RQ_cha; · Pereira 
de Lyra. Estacio Coimbr·a; Pedro Corrêa, Aristarcho L~pes,. Ju
Jio de Mello. Natalício •Camboim, Alfredo de Maya, .Miguel Pal
meira, ·l\fendonça Martins, Rodrigues· Doria, Manc-el Nobre . 
.Pedro. Lago;- Octavio .l\fangabeira~ Lauro Villas Boas, P.ires df' 
Carvalho. Ca~tro Rebello. Mario .Hermes, Ubaldino : ,.de· .·Assis . 

. Arlindo Fragoso. .Jcão Manga.beira,·. Seabra Filho; Arlindi'l 
Lecni, ·RaülAlves, Torqoato Moreira, Rõdrigu~s . Liin;i, , Ma
noel Monjal'flim;. Uba}do Ramalhete,·· Octavío: da· : Rocha ·Mt
randa, Aiureni Fnrtado,. Sanes Filho,- Aristides Caire, Menne~ 
Taval'es, . .Ncrival de Freitas~ Lengruber· Filho, José· Tolentíno. 
:Azevedo Sodl'é, Macedo Soares.· João Guimarães~. Themistocles 
de Almeida, :Buarque -de Naza.reth, Ramiro Braga:,:; ·José de. 
l\Ioraes, Verissimo de l\lello, 'Fi'anciseo Marcondes, Raul Fer
nandt>s,• !VIario de· Paula, José Alv;es,, HereulanC1 .Cesar, Al1J!1•.:.. 

- ·· tino Drummond .. Matta Mac'hado;· Silveira-. Brum:, ·Antonio 
Carlos, Emmo Jardim.: :Senna Figueir.edo,.. José , Bonifacio, 
f'~mes l.íma, Zoroastrc· Alvarenga, Antero Botelho, -Lanwn .. 
nier. (Todofrerlo. Josino de ArauJo, Fausto Ferraz, Wa.!domiro 
<lc Magalh1.fos. ,;~Jayme Gomes .. Alaor Prata, · . Vaz· de MeUo. 
Honorato. {\l~·es: CamiUo . Prates, Manoel Futgeneio, · Edgardo 
da Cunha, l\iello Franco, Carlos ··Garcia, Alberto Sa.rmcntc. 
Cósa1· ~Verg.neÚ'o;, Marcqlino · :Barretós Prudente · de · Moraes · 

' Filho; Eloy Chaves, Veiga Miranda., Palmeira; Ripp~r. João 
de.·Faria. ·Sampaio Vidal Rcdrigues Alves Filho .. Pedri: Costa. 
Mnno~l._ Villaboim, .Arnolpho Azevedo, Ramos Caiad'), Ayr~:~ 
•da. iS~v-a, 1Tu~io -J~yme, ·Sm-·ettiaJno Marqu-es, :Perei\'a Lett-1!. 
Costa l\farques, Ottcni Maciel, Luiz Xavier. Luiz Bartholomeu. 
'A.bdon . Bçi.ptista, ·pereira de Oliveira, .Celso Ba~-ma.. Gomer
eincl.o · Ribas, Evaristo Amaral,. João Simp•lieio, Carlos Pena
fiel, Augusto Pestana, Alddes -M-aya, N-ab-uoo df.\ Gouvêa,. Fl<l-
l'f'~. da·· Cunha e Barbosa GGnçalv.es · {:1'36-) ~ · . · · . 
. ·.O Sr.· Pre·sidente. ·-·.A- li~ta de -preseno:i! a~cu8a o compa-
J'f'c1ment.o de .72 .Srs. Deputado~. · 

, . . . I 
' Abr~-SE' a SeS$áC .... 

. . O Sr: Rodrigues Machado (seriiindo de 2° Secretario) 
JH~o~ede :i leitura· da acta da sessão· antecedente, a qual ·ti . 

. ·sem observar;ões. approvada. ·· · - · · 
·, . C) Sr. Presidente - .. Passa-se á leitura do expediente: 

. · o . Sr. ,, Andrade Be2erra- .{ i" Secretã~i~) ·~ ,pr.ocede á Jeitura 
do':.:::~guinte . · ,._ . 

Officio~: · 
. EXPJ!}DIEN'l,'E . . .. , 

Db. Sr~ 1 º Se0rctari~ do Senado. de ~ de outUbro ·~ltimo, 
communi~andc que uqueHa Casa. do· Congresso ·Naei~n:aI _em 

, ' •'. 
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,.;cssão de 1 do corrente mez, não deu ass~ntimento :i proposicãó · 
~lr_:sta Camara. autorizando a .abertura do credito. de 89 :000$, 
para pai;"amento a Ç~usLaYo GaYotti, pe@ desaprcpria~üo . do 
Hotel v,:h.~fe, . na. 'fiju('ll .. - Inteirada; ao A.i•cbivo· . . 

De· ~[inisterio .da Fazenda. enviando· a seguinte . . 

)J l~ !5AG fü\L 

Srs . .\f emb1·os do · Congn·s!So Nacional · - Rcmetlendo-vos 
a ~xpcsfoão do ·Ministro da F.azenda, scibrc a necessidade de . 
um credito . c~pecia! de 1:3 :290'$044, para occorr.er "ao paga
uwnt.o dó (}Ue é devião a · Palmar Teixeira Viànna, em vir
tt1d',' de !"'cntença jud.iciarja, tenh'o a houra de vos ·solicitar a 
•.:mn?Jctenle ~tutori:r.ação para a abertura do alludido credite. ... . .. . 

n io rJP. Janeirb, 30 (fo selernbro·. l.lc H.12.0. -. ' - Epita.ciu /'C$-
8•ÍU. - X . Commis~ão de· Financas: . · 

Do .Jiini::;iC:~Ío' dá ' Just!Ça . e .l'iegocfos Interiores, d~ 5 do 
1·•JtTentc. on•riaado as .s~guintes ·, . 

l~.fOBiL\CÕES . .. ~ 

Exroo. ~r. 1" Secrcfariv da t:amurn do:: · t>cpula<los 
AI.tendendo .;. salicitacão 'r~ila · em 'o officio. ·u. 239. ge· 20 
tfo ago~lo· .. uitimo. Lenho a honra u.c . trànsmittir a; V. Ex. 
él i nc I U~a reJa'.;âO organizada "de accórdo com OS ite;is · <.mnstan-
l •1S tlo alludido · officio. · .. ·. ··; · 

Heil.eL'ÇI a y·:. ·EX. os ·I~~eu-s · proles.tos q~.\ ' allt~· e~linw e 
1·11 11..:idl'.'l'flt:-iío. - :H(1·r.tlo Pinto. Vieiro de 'MeUó. ~. . . . 

. -
Jte/.riç(íu urr1lmizatlâ . de · accúrd0 com os itens f vn1iutódo~ 1to 

".{ficio. · n .. 237; de. 20. ~fr ,,gosto • . ~Je .. 1!120, do .s:r.· 1° .se1 
r:1·dono da Ca-mm·a ·dos ··Dcpittados.. . · · . · :.. - · . ·. . . . . . . 

a) Vun~cionarios .~l.ddidos ·q'üc . o. aetual Gó:ver~o "eucou~ 
Lrou · · . . " · · • · · •· : · . · - . . ~ ; . . ·· · 

~Ta-stão J~~i~s: · sub-~f,-c~:étari~ - do~. 1~sÜt~~;.-- ·~àcionai· . · ci~- -
:-ir1111~ca; .. · · :. · : . · .·· ..•• .. ' • . . : ... · .. : . .. 

Bacllarel -~~.c!~.o . Qtto ~ Fe,r~.eira de-: Carva1J1q;: ~ànu.en,-
·~ '-' do Instituto -.Nacional · de .i\!umca. '. · . -- · · 

/.-:!' • ,' '. .e · ').\ I • • : ' o~ .• • 1 • _. ' ~ 

f<\ Funecionarios · mandados· adidir: Nã.o· ·.ro·t : · manda!lé)': ... 
u•idi1· ne1úíum .·funéci'onario. .. . . ' ' . ··: . . 

(' .i E~1Í.(~i9µ;~i:io~: . :~ci~icio~~.~l>l'~vcÚ~dp~ ~ · ·-.· · ... ... · 
AaoMio/N-e·ri, nó · togár .de·<~~; ··ÕÍ:riciai: i:i~(.Direritor1a · ·Gêrai· 

1h· ~audc .. Pühlic~f.: Eeónomi:a,·~3::6.00$QOú; · :: . · ·_ · .... , _. :: · . 
. .. ~- ,# . .... ~.. ... • - . ·- · .• ' · . • ·- • • -
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Dr .. Othogamiz WaÍdemar Aroeira, no logar de 3• offi
dal·· desta. ::)eeretaria de Est.ado. Economia, 5: ~00$000; 

Bacha;I"~l Francisc9 Otto Fe1·reira do Carvalho, D.<J Iogar 
de 3º · official · dest~ . Secretaria de · Estado. Economia, réis 
3:600$000: . . 

. José í>aul-0 Fer:I·eira, no logar de 3• Ófficial desta Secre
taria de Estado. Ee<>nomia, 5: Hhl$-OOO; 

~\urelío ·de M:oraes Brito, nó logar de amanuense d.o Ar
chívo ~acional. Economia, 3 :6.00$000; 

. P.olycarpo· Brandão, no logar de amanuense do- Archivo 
!'\acion·aL . . Economia, · 3 :600$000; . ·"" . . · 

· . Ari~émio · Queh·óz Vieira Vaz, no· logar de amanuneuse do 
A.rchivo ·Nacional. ·Economia, ,3.:600$\J.OO; ' 

. ,Hugo Cordeiro, no Jogar de auxiliar da Bibliotheca Na-
. cional. Economfa, 2 ~400~(}-00; - . 

'l,homé Madeira Poppe, no Jogar de . Auxiliar da Biblio-
U1eca . Nacional • . Ecoqomia, 3:000$000. · · , ,.. 

d} Não houYe ~pi'ovcitamento de· addidos .em logares· in
terinos ou em com.missão . A economia, . . resultante · do ·apro
veitamento dos referidos addidns, importa em 34 :2\l0$000 
annuaes. 

Secretaria da Justi~~ e. Negocios Intet·iores, . Directoria 
do Interior, 2ª secção, cm 27 -Oc setembro · dB i 920 ~ - Al
be"J·to Coellw d.a Rosa, 3~ official.. Visto. -· -Jforeira · Gu-i--i 
uu~rães, ·dircCloe da secção; - A' quen:i fez a I'eqriisicão. . . - .. . ,.. - . 

Telegrammas·:- · · 

ltio . 7 de outubro - Presidente Ca.mara De1úuta.cfos 
Ju:;to · moUvo im~cdc-me temporariamente compar-ecer ses
~ões. Saudações. - Deputado Gonzaga Maranhão. ·- In-
teirado. . · 

Belém. 6 outubro -- · Presiàente Camar~ Deputado:; - · 
·Rio , - A.· Junta. Apuradorá tem a honra · de apresenta!'. a. 
V . Ex. · resultado apuração da elei<:âo . para Vice-Presidente 
<la Ilr.publíea e ·. um De-puf ado Federal p~lo .Pará, nos seguin
tes ternios : Para Vice-Presidente · da . Republica; Dr . 
Francisco ~\lvaro Bueoo Brandão, . 8.252 yotos ; , Dl' , 
José Pacs de Carvalho,/ dous votos; Dr. Samuel da Gama . e Cost.a ?\tac Dowell, dous votos ; · don Frandsco O. Aquino 
Corrêa. um voto·: ·Dr . Arthur de Souza Lemos, um. voto; Dr., 
Lauro Sodré, um· .. voto. ' Para ·Deputado. Federal, na . vuga .' 

· 40 Dr. S11stiniano ~e Serpa, o ·. Dr·. : ~eminia~o de Lyr,~0; 
Oastro. 7..130 votos·; Dr. José Porplur10· de-· Miranda Netto, .· 
vint<(.c um votos: Dr. Alfr('do Lins .de Vaseoncelfos Chaves, ' 
einc0 votos; corone°I José de . .Mirand~ ifomJ:)o. -dp'us .votos.~ Dr. ; 
Antonio :Ferr'eiTa Franco, um v.oto;· ·-·Dr. -Antonio ID:>berto .· 
Mendes. uni voto; : co.pitão Aristides · Mascarenhas, · um·, voto;.: 
João .Angyoni _Costa . . um ,,Cito; Dr.~ .. E.milio Santa '.'Rosa, uni· 
;\':ola; ;Pedro <ie 'Almeida, um voto:~ ·nr. Antonio ··Joaquim : 

\_ 
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da Silva Rosa.lo, um voto; Dr. éesar Coutinho de Oliveira, 
nm voto; Dr. Fernando Ferreira :ta c;ruz, um voto; Dr •. AI
.varo Adolpho da Silveira, um vo~o . ·Além de não ter havido 
competidor- · nem uma contRstacão f_l)i · offereeiQa. Seguit-ã.o 
opportunamente .conformidade di&p-0sições legaes cópias au- .· 
fü1~ntiradas ada· geral ~puraçi\o e livros eleitoraes respeti
vos. Saudacões. Etala .de sc~:::õrs da J11nta aJpurad-0ra das. 
elciçücs federaes n0 Estado d,o Pará, · 6 dn outub1·0 de 1920. 
-· Luiz Este1Jão de Olii,efra, .iuiz federal: president~. - Iqrw
cio Xavier de Carvalho, juiz substítuCo federal.! - Vulio 
C1w1.r de . Jlagalhãe:: .Costa; procur;a.dor geral do · Estado.· Rc
tvnheto .;:ts ~assignaturas retro · supra em ·lestemun1ro (J. 
M. !\ .) verdade. - · José· Noronha da Jlotta." escrivão fe
clcal. Rec'°nheço as assignaturas retro P. Dores . -Luiz Es
tcvão de Oliveira, ·juiz federal, presidente, .Ignació Xavier ' de 
Carvalho, juiz· substit:utC1 federal. Julio C'eSa.r de Magalhães 
1.:osla, procurador geral do ·Esta.ao, ·às .duas gole. o sig:Iial e 
a::signatura supra do escrivão federal José Noronha, da. Mott.a. 
Belém. G de outubro <le .1920 . -. Em ·testemunho de -ver
dade. ·o taebllião, João Evangelisl<l Corr-êa de Mfranda. -
A' Commissão de Poderes. 

Pelotas, 7 ·de outubro -. Presidente --cama;ra Deputados--,,. 
Hio - Associa1;ão Commerc:ial P·c-lotas, procurando- interpretar
sentir geral. cominercio Estado verµ já -0n:te mezes solícitan<io 
Poder Executivo medidas· acauteladoras defesa classe rcpre
isrnta contra cscasséz meio circula:nte, sente ah"Or.a dever ap
pellal' legislativo immedijat;a. auto.rização cmisslão emquan-to 
não fünct/io.nar banco rcdescõnlo. Momento impõe supi:~mo 
appello -5entimentos todos a.quelles a quem Nação corifia. re":S
ponsabilidadcs. defesa patrimonio communi<da<le brasileira . 
Em junho ultimo gover110 Estado enviou Exril~ Ministro Fa
zenda ·memorial Iledfado aLtento · estudo e prompta .:iolucão 
como l'C::Spei·l.aveis ci rcumst.anci.a~ . exj,gem apprehensões ·d.e_ 
l1<11tt.em consagraram hoje já primeiros ·· -fracassos . inclusive 
fallencias interior Estado numero sufficiente estabel€ce1.: in
e~nti-do panico · l::!!Percutin<io. 6eus cf.feitos <lolorosa?µe.nte todo 
füo Gran<.lc. Dema.is Estados lisa.dos intercambio r-eoiprocos 
vultuosos interesses não prevalece .funecã-o . doeste instituto 
entrar detalhes magno p1·oblema ora debatid-0 entre compe
llmcia legislativa, criterio e responsabilida<ies bonriido- go
vc1·no Republica entr etanto a.ggrava-ndo tal fórma n0€sa ·Si
tuação auxilio prompto "impõe se impõe como medida acautie
la~ora mais funesf:a.s consequenciais ·em perpectiva e ··nos p er
m1~te lembrar· qualque~ iretairdamento . \SOluÇão pe.triotica pa-
1·a1 t-sara fonte& protl'Uctoras . )losso Está.do · . eredoi:' melhor 
~preço . que honradas ·tradições sua ag-rfoti.ltura.· · co-mmercio 

' mdu.str1a reclamam: d<is altos poderes -Nação · a QU.em ~empre 
1 tPst em~mharam · c~llaporação 1'ec~nda intermedio .. o.I>erosid~e . 

seus f1lhos. AssoC'Ia<,:..ao CQmmerc1al P.elobas -entr~ res.pe1tol ~amente pre~nle ~upremo ... apJ)ell0- ao· . aoolhimento· d~ · 9~-
l ' . 
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gnissima. Gamara DepuLado!l, senti-ndo·Se honi•ada confiar 
tienlimePtoíi patri·oticos O'ada um illustre re,presentaute n<Js~n. 
J}afria. · Re~peitosas ~andações. - Feliciano Xaviçt\ presiden
te. - J. r. Ca1'daso, secretal"io . .:__ A' Commissão .de Finanças. 

·:E' li-do e fica ::;obre ú !lfo:=;a até ulterior dclibcl'ar.ãu . o 
.:cguinte · · -

J.'I"l,OJ ECT-0 

O Cong1·e:s;:;o ~acional decreta: 

.A1·t. 1. º Fica o Go-vánu Federal auLo'I'izado: 
ai ~ maudar conslruir a linha tclegra,phica que partimiq 

d~ cídade de Serrinha, piasse pelas villas· de Aeacy, ,Tucano. 
i'ombaI, Cicero Dantas e Geremoabo·, no Es~-do \la Bahia, até 
Piranhas, no Estado· de 'Alagoas; 

b) a man<lar construir: e ligar as linhas tclegrapllicas de 
3Iacahubas á cidade do Rio Branco, a d-0 Ituassú á. .Conquista, 
a de Jacarac.y á Urandy, i <lc Pilão Arcad() a .Chiqµe-Chiqltl'. 
uo Estado da 'Bahia·; 

e) a mandar construir: e ligar a linha Lckgraphica ue Gai
tité ú. Villa. <lo Riacho de &lnt.'Anna, passando pelo ai·riaial tle 
DonHo, no EiSta:do· da· Bahia; . 

d) \l mandar cous\ruh· - uma linha. Lel.;graphiea ou telt-
plwnica que Hguc a cid:idc c.lc Itaparica a Capital do Estado 
ua Balüa, ou a uma da.ti eidadcs de A1·atuhypc · ou Nazarct!L 

Arl. !.! .' 'I O Governo abrir pa1•0. esse fim os ncccssario:< 
cn•di.tos. · 

Arl '. :J." Rcvog·am-sc :1 :-: dis.posicôr•F; ·em contrario. · 

::lula tlaa ~cssõcs, 8 dr~ oulabro ·de 1920. - José Morin 
'l'tmrinlw. -· Ezt(Jcnio Tom•inho . ...:... ElJJidio de Mesquita. -
.Ufredo Ruy. - Sc:ab1•a Ji'ilho. - Leão. Lelloso. - .A1·lindv 
tconi. - Raul A.l'vcs. - Tm·qu.ato Moreira. - Mai·io Hcrfücs. 
-· Po.clwco ~lcndcs. - PiJ•es de Carvalho; - Rodrigues Li
n~a. - Lconcio Galriío. - Joüo Jfanuabei'l'o. - Cast1·0 Rabcllv. 

S,ão succcssivamcnlc lido~. e vão a imp,rimir os seguinte:; 

~. 96 A - 1920 

.:l utoriza a ccnu:essii.o· de u11ia fistrada de tc?"ro, da Ub-erabínlw, 
: em, Minas,. á Santa Rita de Par~yba, em Jfatto G1'.0sso, 

com.· parecei• f.avoravcl da .. Commiissão de Ob?•as Publicas 
.e V·iação · 

·A, Com.missão do· Obras Publicas e Viação. foi. suhruetLido o 
projeeto de·lei. n. · 9.6, de 1920, e ,assiguado ·:pelos Deputados 

., . .. .. .... · ' . . 
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SEss,\.o E~f 8 DE OtiTUBllô . DC 1920 

fram,;i~t:o Paoliello. Augw;to de Lima, Emilio Jardim de Re
zi:ndo, .:\ytés <la Silva.-e ·Ologa1·io Pinto, que assim re~a: 

.\rt. i.º Fica o Poder E,~ecútivo ·autorizado à concedei-, 
;:;·rn onus. para o 'l;'hesouro, a construc_ção de u~a ·estrada de 
l°<'1·ro de um metro de bitola. que, p·artmdo da c1da.de de Ube
r:iJJ i nha, no Estado ~e · )finas Geraes, vá ter <i cipa<le d1J Santa 
nita. lie Paranahyha, no.Estado de Matto Grosso, e outro p.ara, 
\fonte Carinello, no Estado de i\linas Geraes: 
· Parug-raphÕ · unfoo. Aléri1 ·do · direito de desa].)ropriação 
i'i. vs terrenos necessarios. á eonstrucção da estrada, .será asse
~ura.<lo o de' utilizar-se ~d~ ponte Af~onso . Pen1=1ª• sobre o 
rio Paranabyba; sem preJUlZO do ir·ansito de v.eb1~ulos o pe-
u 1~~tres. que por . eIIa se ei'fectua. . · . 

Subroett1do á di~ussão depois <le . relatado conveniente-
11 t~nte, e verificando-se que o referido projecto de lei, ne
nhum grava.me e resp-0nsabilidade .determina: para· -0 Thesouro 
Federal, . sendo· aliás .de manifesta. 'Vantagem ·e .utilidade pu
:.i1 ica: e con~iderando. mai,s que o direito de utilizar-se da. 
ponle sobre o rfo Paran.ahyba só será concedido pelo contra
l'f o a assignar-se sob condíções <lo transito <le vehiculos não 
~, ,. prejudicado; .considerando1 que ha manifesta· necessidade 
11ublica ue dar-se inteiro desenvoh·imento á viação ferre a e 
• I r~ eodagem em todo ó paiz, condição illsophismavel do seu 
~:drantamento e. progresso, é de opinião que. o .mesmo pro
.i·~rto seja submettido aos debates do Congresso e app.rovado 
l' :·1mo ha místér. · 

' ( 

tinia das Commissões, ··7 de · -0utubro dé i920. - AlaOI' 
/' 1·ata, Presidente. - E. de- Mesquita, Reiator. - Manoel Reis. 
-·- Honorato .4.lves. - Antonio Aguirre. - Yeiaa Jfiranda . ...... 
l .. Con·êa de Brito .. 

P~JECTO N. 96, DE i920 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i.º Fica o Poàer Executivo autoriiado a conceder. 
i'•:rn onus para o Thésouro, a construccão de uma estrada de 
;··' rro de um 'ine~o de bitola, que, partindo <ia cidade de Ube-
1·abinha, no Estado de Minas Geraes, vá ter á cidade -de Santa 
l ~ i ta, dê Paranahyba, no Estado de Goyaz, com um. rama.!. par:J 
~ant Anna do· Paranàhyba. no Esta.do ·.de Matto Grosso, e ou-
1.rr. para Monte-Carmello, no Estado· de Minas Geraes. 
. Paragrapho uúic.0. Além .do direito . de· oe'sapropriacãc 

11 us _terrenos necessarios á -cons'trucção da. éstrada, serâ ·asse-
. ~~1rudo o de · utilizar-se da ·ponte , Affonse> · Penna · sobre e 
i - ~.1c, Paranahyb~ ~-e~· -prejuizo .do tl'ansito de vehicÚlos e pe

·~ ,·::.lres, que por ella sé effectua. . .. 
, . _,Sala da.s .. sessões; ~~de julho d~ .1.920. ::::- Francisco Pao. 
1 i ~ ll0, - Au.g:usto de Ltma: -.- Emilio- Jaraiim de Rezerule. 
~lYi'es da -Silva. -. -.. · OleqariQ .Pinto.· . . · · _ . 

e.__," oi. rx .. ·· .zt 
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N. 148 A~ i920 

c·on.side-ra de iltilidade publica a .~4ssociação · Comr;wrcial de 
- .Mosso1·ó; com. pm·ecer · favo1·avel da Com.missão de Con~ti,.., 

t.uiçãc e /1.tstiça 

·A Commissão de Constituição e Justiça, tomando conhc-. 
cimento <lo projecto n. 148, de i-920, que considera: de utili

. dade publica a Associaoão Commerêia1 de Mossoró, n-0 Es-. 
tado do Rio Grande do Norte, ê de parecer que deve o mesmo 
ser .approvado. 

' . 
'A Associação Commercial ide Mossor6 · ~am pcir fim o 

objectivo: · 
· 1ª, fazer representação ás autoridades e poderes consti-

tuido.s;.. . · · · .. · . 

2ª, :promover e envidar todos os esfor-0os para incremenla.r 
:1 -organização de err.;iprezas tendentes .aos mefüara.mentos e 

1 'Prosperida:de do seu municipio e· dos ~emais municipios; 
3º, tornar m_eclidas sobre objectos de interesse do Com

mercio~ da. Industria e da Lavoura-, resolvendo adopcão· dos 
mesmos · em assembléas geraes e dirigindo-se aos commer
ciantes; jndustriaes ·e agricultQres de Mossoró das cidaf.!e~ i·i
sinJ.tas. pedindo sua adhesão. afim de que se,~verifiq~1e ucçüo 
conjunta. · 

Vê~se de taes disposicões e. de .outras dos seus estatutos, 
devidamente legalizados, que a referida associaioão tem os 
mais elevados intuitos . 

.Agindo em um. centro de ·incontestavel importancia, pl'es
tando ~erviços ao nordeste brasileiro e· intervindo em todas as 
111edidas uteis á. defeza economica das regiões em que des- . 
~nvolve sua actividade, a Associação de Mossoró é, sem a ' 
menor duYída, de utilidade geral e publica. 

A .Commissão <le ConStHuioão e Justiça. opina a favo1· do 
proj ecto. · 

Sala das sessões. 30 de setem·bro de i920·. -. Cunha. Ma
chado. Presidente. - José Bonifaeio, Relator. - Mello Franc(). 
- !Jf.a-rç.al de Escobar, venotclo,. - Veríssimo de Mello. - Ga-
me1·cind-O Ribas . · -

' PROJ'EC'ro· N .. 14$~· DE 1920 (; 

•· , 1Artigo unico. E; c:onsiderarla ·de .utilidade publica. a A~j 
soe-iação Coromercial de Mossoró, no Estado do llio Grande do 
Norte; revogadas -as düiposições em epntrario.' 

Sala das sessõ.es, 2.3 de julho· de 1920. , ';_ José A.ugustà• 
' . ' '. - --



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 24/06/2015 15: 14 - Página 9 de 17 

"stsSÂQ EM 8 DÊ OÚ'rtiBÍ\O ·n:e :l920 

N. 279 A_, i920 
. , . 

. fotoriza o enirn·e(fo de uma d1'<iga na dragweiit do 1;io A1·ary; 
conf" parecer f avoravel da Com'f'nMsãc: de Obm.s Publ'icas 
e Viação · -

o projectó n. 279 é, como 'as anteriores, 'uma emenda ao 
ot'c'amento da Viacão convertida em projecto á pa"te pela 
t:•Jrnmissão de Financas. · . -

A medida suggerida pelo Sr. · Deputado Bento · Mirandá 
não parece accarretar -on~s. sensível para o Thesouro Federal 
e visa beneficiar os tereenos ,banhados pelo rio Arary, na: ilha 
cio l\faraj6, saneando-o e apropriando-os á cultura. 

Em virtude desse projecto fica ·o Governo da União au
torizado a mandar dragar o alludid,o rio, \s~rvindo-sc de uma 
das dragas existentes no Ministerio. da Viação ou de alguma 
das que vier a possuir aquelle departamento da administra.:... 
ção publica, quando e comó lhe parecer mais conYeniente e 
üpportuna . · . · . 

~estes termos a Commissão de Obras Pubicas não tem 
duvida em -aconselhar a approyação do -projecto. .. 

Sala das Commissões. 7 de out{ilir.o de f920.. - Alaçr 
l'i•ata, Presidente. - Hánorato lil:ves, Relator. -. L.' Cor,,.. 
rêa de Brito . .....,... Veiga .. ...''diranda. '--- Antonio Aguirre .. .,..._ Jff •. 
:1le$quit~ . - Manoel Reis. . -

~ PROJ'ECTO N. 279, DE 1920 

O Congresso· Nacional resolve: · · · 
Art .. i..º Fica o Governo autorizado a ·empregar uma das 

t!r:.lgns de sua propriedade. ou que vier a adquirir, no serviço 
iJ,~ dragagem do rio Arary, ilha d e Ma·rajó, no Estado do Pará, 
~1lh n direcção da Commissão de Fiscalização do Porto- do 
Pará, uma vez obt.id-0s os recursos para a execução do proje
cLc• a ser elaborado pela Tuspectoria Federal de P'ortos, Rios 
e Canaes. . .,. - · 

Art. 2. º Revogam-se~ as di~osiçõ~~· em contrario . 
Sala das sessões: . ' de agosto de 1920. - Bento M.iraru:ln. •. 

·. N. 471--1920, 

C1msit!ei·a de utiUdade publica fede'ral o Instituto Histo1·foo .e -
r; f!OfJ1'fl.phico· E§pirilQ. ·sante'n.,se e a :Liga do Comme'rcio do 
Rio de Janeiro::· com parecer da Commissáo tk Constitui
r;iio e htstiçà'. f av01·a1Jcl á .emenda e vot·o cm separado do 
Sr. Ma1·çal · de Escoba:r. · · 

. . . ~ ' 

. (Vide :projecto n:. 469, de 1919) 

. o projecto ri .. 469,• do . Senado, manda cõnsiderar .como de 
~l.11idade p~lica federal- o Instituto Histo!ico ~ Geographieq . 
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Espirito San~nse e a Liga do Commercio do Rio de Jan.~fr9. 
RxaminadQ pela Commissão de Constituição e Justiça dà Ca
mo.ra esse projecto, foi elle ac.ceito sob o fundamento de <Vir 
a· Com,missão sempre se manifeEtando favoravelmente a que 
projectos semelliantes sejam .convertidos em te;, não lhes n()-
f,"ando o Congresso ·-o seu voto. · 

Realmente é essa a altitude da Commissã.o, existindo. en
tretanto, duas ·opiniões respeitaveis em .contrario - <\ dos 
S-rs. Prudente de· l\Ioraes e Marca! Escobar. 

Indo, assim. o projecto ao plenario, da Camara, em 3ª dis
cussão, o Sr. Deputado Nicanor -Nascimento apresentou uma 
emenda contendo .. duas idéas: . 

. ·-a) 'mandándo reconhecer como de u~ilÍdade-publica a Es
cola de Pharmacia e Odontologia do Rio de- Janeiro; 
_ · b) mandando que a mesma eseola ficasse sujeita ao regi-

rnen. cstatnido pela reforma do ensino vigente. . -. · 
· · Coher~nte r.oro. os seus ·votos anteriores o Sr . Relator 

opina no sentido de ser refeitada a primeira pa'l'te da emenda . 
. eI!.tendendo tambem, que a set:;>i.tt;tda parte, do. mesmo modo 
não dove ser acceita. pela Gamara,-- porque depend~ de actos 
peremptortos do. Poder{ .Executivo a o.,fficialização ou equi~ 
paração ·de certos e determinados institutos tle ensdne>, aos 
(~Ue. de igual cspecie, sã(} 'l'egulados e mantidos pelo Governo 
da. União. 

De pleno accõrdo com -o Sr. Relator, quanto a es'sa Re
gunda. parfo da emenda, peço, entretanto, permissão para Diio 
subscrever o sen parecer, q-nanto a primeira parte: 

a) p0:1-que como · dis~r. a Commissão quando deu parer·c[' 
wbre -o projccto, declarou que ·a Commissão se.mpre v~m sP. 
inanifostando fnvor:rn:!lmente a que projecto::: semelhanf P:' 

~ejam convertidos em lei; . . 
b) porque . é publico P. notor_io a existencia ne:;ta· Capital 

da Escola de Pba·rmacia -,, Odontologia. funccionan,do . regular
mente desde o a.nno de 19:14. :'i. rua Mf!m de Sá n. nos trr
mos dos decretos ru. 8.657 ·e ·18.662, de ºf911. . 

As informações que . me foram ·prestadas peio autor da 
t"m1;rida eonvencem da bene.merencia de acção d.esta escola. sob 
a direcoão dos Drs·. Gracrnano Gonçalves Cruz e Bíttencourt 
Snmpuio · .. 11-:ettq, escola onde . actm\lmen te estão matriculniir:is 
sessenlâ a.Inmnos. . . · 
. Nestas condições declaro-me favoravel á parte da emr;.:HJa 

.relativa . á utilidade .. publica, . apresentando a seguinte suh
e.menda: Fica_ a Escola de :Pharmacia e . Odontologia do Rio de 
Jn.neiro reconhecida con'lo ·associação de utH.!dade publica. -
Cit.nha JJaclw.do, I'resideri.t.e. -· - Vei·issim.o de MellJ/J," Relator. 
__ .:.. ;ll ello Fmm:.o. - Gorrtercinclo Ribas. - · Jesé 'Borii,facio. 

. . . 

vo•ro. E:\r SEPARADO DO sn . . M..\RÇAL, DE ESCIBAR .. 

· A emenda· additiva apresent;da· ao ~roj~cto. n ._ ·-469, do 
·Senado, }>elo illustre., Deputado. Nicanor Nascimento pretende 
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faz.~r reconhecer como de utilidade publica a Esoola. de Phar
maei:i ~ Odontologia do Rio de Janeiro, e declaral-:-a (sic) su
jcitn. ao re(fimen estabdecido pela reforma do en.sino vi.gente, 
l;ara dest'arte autorizar o · livTe exerciCio profissional aos 
/:alJilitados por essa mesma escola. . · · 

Como se vê, dupla, pelo menos, e de bem caracterfzada 
t'iffcren<.;a é a ordem de idéas de que cogita a proposta em 
.mestão. . . · 
· Em tae~ condições, incorre . na censura ·do art. 239, § 3" 

cio Hegimento Interno, e deveria antes de tudo, prelimínar
rnr.nte. ser passivel de diligencia recommendada no § 4º, do 
l'upra citado artigo, istO . é,· de-..-olvida ao seu · antór para este 
lll•' dar a fórma. ·conveniente e exigida: 

Todavia, posta de lado esta ·circunstancia e encarada. a 
1.1fümda em su~ inteira contextura, não póde a Commissão de 
Constituição e·· Justiça . aconselhar sua approvação, porque 
de~wonhece a existencia legal. (Codigo ·Civil, art. i6, § i") da. 
M:wciru:ãu pretendente . ao titulo ou distinctivo de utilidade 
1.a!>lica, e porque depende de actos peremptorios do Poder 
i-:xNmtivó o. officializacão ou eqq.iparação de certos e doter-
11:in:\doil . instit.utc!>s . de ensino ·aos que, de igu:il· especic, s5o 
1 t•g-ulados e mântidos pelo Governo da União. 

Ei~, em summa, os · priucipaes motivos por qne a emenda 
(~t'\'(' ser rejeitada. . , . 

'Sala da:; Commissões, 9 setembro de 1920. JJ(J1'çttl r~ 
l:;srM1t.n·. 

PT\OJECTO N. 1169, DE · 1919 

(Dó Senado) · 

O Congresso Nacional decreta: 
Arf.igo . unico. São considerados de utilidade · publica fe~ 

1l01·al o lnstitutci' Historico e · Geographic-0-· Espirito· Santense 
{' a Liga do Comme.rc:io do Rio de .Janeiro~ revogadas as dis-
r0n . .;ic·ões em contrario. . 

·sr.nado Federal, 25 de setembro de · 1919. - Antonio 
t'nmdsco de Azevedo, Vice-Presidente. - Manoel de Alencm· 
r;uimarãe.~. 1° Secretario. - Pedro· da Cunha Pedrosa. 2º Se
<T rl ;lrio. · 

EMENDA AO PltOJ'ECTO ~. 460, DE 1919 

. (3ª discus~ão) 
Onde convier: .,., . 
Fica ·a .E~ola de Pharmacia e Odontologia do Rio de Ja

r:~iro reconhecida. como Associação de utilidade publica, sendo 
a clinica odontologica· e o exercicio da pha.tmacia autoriza;da 
:-ios habitantes pela. referida escola. ficando .a :mesma su.1e1t.'l 
::io regimen. estatUido pela refórma · do ensinO'·· vigent.~. 

. ~ala da~ ·sesso~> i6· . de dezC-1llbro de -1919: - . Nie.<t:nof... 
t1 o.~c1m.ento, ··: _ ... ' t · · 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 24/00/2015 15: 14 . Página 12 de 17 

N". 472 1920 

Considera de utilidade publica . a Associação dos Empregado., 
do Commercio, do Estado da Parahyba; com po,rec'e-i• fa-
1~m·m~el da Commisstio de Constituição e _Justiça. 

(Vide projecto n. ~· 193, de 19-i9) 

. .. · 0 . projecto D. 193, de f919, de que: é. autor ' O nobre 
Deputado Sr. Octaeilio de Albuquerque, . reconhece de utili
dade publica a Associação dos Empregados do Commercio da 
Pa1·ahyba, no Esta(lo da Parabyba do Norte. · . . .. 

Ale'\--antados ·como são os seus fins e ell)penhada que sem"" 
pre- está na defesa: de causas que interessam .á prosperidade 
daquella régião~ a referida associaçãõ faz jús a esse act.o do 
Congresso Nacional, qtie a outros . institutos de igual natu
:.:eza tem por ·essa f órnia prestjgiado. · 

A Associêição dos Empregados do Commercio da. Para.
hyba tem os melhor~s s~rvícos ao Estado e procura realizar 
um programma de ,apreciavel .alcance · para o· <lesenvolvimente> 
ccotiomico do paiz. . 

. A Commissão ·de Constituição e Justiça opina pela .appro-
vacão do projecto. · . · 

Sala ·das sessões, 30 de setembro de 1920. -· .Cunha Ma
chado .. Presidente. - José Bonifacio, Relator. - Mello FNJ:nco. 
- ilfarçal de Escobar. :- V erissim-0 de MeUo. - - Gomercindo 
Ribas. ·' . 

.......___ PROiEcTo ~. f 93, DE i9i9 

Art. i." E ' considerada de utilidade publioa a Assoofa .. 
cão dos Empregados do Com.ll)ercio da Parahyba. 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 19· de agasto de i9t9. - Octacilio de 

Albuquerque. - . . A' Commissão de Constituitão e .Tus~ça. 

. O Sr. · Presidente - Está finda a leitur~ do expediente. 
A Mesa faz publicar na acta da sessão de hoje o inquerit.o a 

·qu e mundon proceder, relativamente . ás occurr~ncias que ::e 
vr::1•ificar5.m em frente a.o edifício <la Camara c!os Deputado!'. 

D'\Q[.;EP.ITO :M:ANDJ\DO PROCEDE:R PELC) ·sn. PRESlli:E'.NTE '04 CAMAfi;\, 
SOBRE MANTPEST.\ÇÕES DEFnO~TE AO EDIFIC:IO DO PAL.:\CIO 
MOXRi)R.. ~:. 

E:xmo. amigo Sr. Ju lio Bueno Brandão. 
· Respondo á pergunta de V. Ex~ · 

Sahírido da Camara em companhia do Deputado · Odilon 
de Ãndrad.e, na occasião em qu~ numero~.:grupo fazia ruid~sa 
m@jfes~aç~o na esc~rtn.ri~ d.o edlfiç~g- --= ~P.ªQ ou-y~ ~e-r~~~~º~as 
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àBsSKo E~1 8 DE ÓUT:UBRÔ DE 1..920 

t.•t·~~oneç a mim, ou a qualquer outro Deput.aco. Nem por 
{s .~n consider-0 menos inconveniente r. desrespeit.1sn. tal mani
f Ps.lru.:U.o - . estando n. Can10.rn em se:.são. Com alto apreço 
Ad!liirador 

1
e amigo. - P . YallaàQreR. 

nic. 7 de· outubrü rli:i 1920 • 

. Se1•viço de Pesca e Saneamento do Littor::il - Rio, . 6 rte 
011!llbto de 1920. 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados - Sau
C::lr,ões rc~peitosas_. Tenho a honra de protestar, muito re
~pci lo::amelite, perante V. Ex. contra a~ accusacõ.es que me 
P:!tiio ~P.nJo feit.as. :le :i; t·~·~"over directu ou ind_ireetam8nt~. 
íl<'s0cmsi d~ra9ões .á' Camara que' V. Ex. lã.o dignamente di- · 
ri~r. . . 

E:Sse proc.edimcnlo seria . incompatível com os meus sen-
1 im i.~n to~ e com a minha educacão militar. _ 

Os 11escadores são ci-dadão.~ forres · que dispensam'- a tu
!1~lla de quem quer que seja e respo.ndem !)el:os seus actos . 

A luLa contra a demagogia é o objecUv6 pri~cipal do meu 
:iacionalismo, cujos idéaes repousam na ordem e no respeito · 
nnf' poderes constituidos da Republica. , 

Apresento· a V. E:c a segurança do meu ma.is sincero -· 
::i.prr.~o e dístincta consideração. - · Freder.-tco Villar, capitão 
rle fragata. - Inteirada, 6 de outubrot11e 192-0. -- Andrade 
Rr::;t:rra. 

Carla do presidente da Confederação Gex'al dos Pescado
r.;.~ elo Brasil ·- Em 7 de outubro de 1.920. 

Exmo. Sr .. Presidente da· Camara dos D eputados - · Re
~reit.csas saudações - Afim de pôr um termo á~ explorações 
que se v~m fazendo em torno da passeata dos pescadores bra
~ilciros. cumpre-me, na qualidade· de presicente (la Confe
<lr>r·ar:ão Gera1 dos Pescadores do Brasi.l informar a . V. Ex. o 
5";~uint.e : · · 

(1) conformP. not.icias largamente divulgadas, a Confede
ração elos Pesciadores, P.lll si.gnal de regosijo pela victoria defi
n !tiYa da nacionalização da pesca, Pt~stou no dia. 5 c!o cor
r~n l r unm homenagem ao commandante, offir,iaes e gua r-
1w•>es dn C. .A. .lo.~é Bonif acio .: , . 

u~ essa manifP-r-:t.a~-ão. realizou-se. no P asseio Publico ás 
1 't horas. havendo tres disr.ursos: um meu. mostrando o papel 
d<1:- da~ses armadas na's democracias . . como sustentaculos dos 
;:!'n.vr.mcs e do povo, contra as explorações demag-ogicas e ex
r1li!:ando .a magnanimidade ea lr;i . que nacionaliza a ·pesca, 
:rn1~ muitos estrangeiros naturalizados tomaram parte · na 
f"~!a; o Mgundo. do· Mmrnandante Frederico Vjllar, rccor- · 
<fando Pontos da Hisf,otin. do Brasn· e convi4ando os pescado
re~ ~ pr~~H_giar em a~ a.uto~idades constitui.Cas, e <.li~endeti 
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r:.c1i)1r1 cirnsla dos .iornaes . que · nos atacam, qu~ se fosse preciso 
pul'a a ílefC'sa dos legítimos intei;esses· nac1onaes, devia-se 
1'ot·ca r <?:IJOr todos o~ m1Jios dignos a reforma. constitucional,- Si' 

· 1101· ri easo · houve~se a pO$Sibilidade intoleravel de servir a 
M~s:l. m::1gm1 carta de ·i.ns.tru.niento contra os 'filhos do paiz»: 
n i»utro do Ut·. Scrgio Carlier exaltando a necessidade ce. $1>1· . 
n:.icinnalizada de faclo a . navega~ão de cabot.agem; -

e) leri::ninada essa parte, os pescador~s, na mais. perfeita 
ordem, dirigiram-se ao Palaéio do Cattete, onde ·transmitti
ram ao Sr. major Barbosa Gonçalves ·as suas saudações " 
agradecimentos ao Presidente da Republica~ pelo prestigin 
<!n:dc áf a.utoridacles ·navaes a quem coube executar integeat-
mente a Iei-,dc 1:897; . . .. . · 

ri) de regresso do Cattet.e, os manifestantes ao passar 
<lnante da Camara, acs._lamaram o nome do · Deputado Sr . .Ar 
mando Burlamaqui por haver :S._ .. _Ex. defendido ·de increpa
çõcs injustas os seus collcgas r,la Marinha, não havendo a.lérn 
dis~o nm1huma . ctcmonst.ra~ão . ce hostilidade ao Poder Legis-
~.at.ivo; , · .,. : ' 

e] _fo1·ai11 feita~ ainda · rilanifestaçõe$ de apreço ;i9s Cluhs 
Xaval e Militar. e aos jorn:aes Cm-i•eio da Manhã, T1'ibmw. 1~ 
Jonwl do BNisU que apoiaram a nacionalização da· pesca, diB
!"Ol yendo-se e prestigio ás· 17 horas, na. praça 15 de N overn-
hrn, sem· nenhum incidente. · 

Pelas informações acima poderá V. F.,..~; ,julgar do vn.l<n' 
rias accusa0ões com. quP. s~ pret€nde diminuir a significar, iio 
a l rurnent.e patriolica da í'esta .dos pesca-dores b_rasileiros. 

Com 'ª maior estima e com;ideração, subscrevo-me ;l<! 
Y. Ex, -- -Carlos .31 aul, prosídenfo; - Inteirada.· -· 

· - E..~mo. Sr, Presidente da Camara dos Deput.ados -. Tn
rnmbicl(\ por V. Ex. à~ r ealizar um inquerito · sobre facto~ 
nc.corridos, ante-hont.em. em. frente ao édificio da <Jatnara do:-; 
Deputados. constitui, ~oh ·a minha. presidencia, para esse fim, 
uma commissã-0 de funccionarios .da secretaria, composta do:
Srfl~ Aureliano de VasconceHos, Primi~·ivo ~oac.yr .e Nestor 
;vias~ena, a qual se. desobrigou d.a sua tarefa tomando o ele-· 
poimento dos funccionarios da casa. que nella dêve.ria.m sr. 
:•char ti hora . em que tiveram loga.r 'os acontecimento.s e po-
d.-riam tel-0$ presenciado. · . ' · · · · . 

Ao que resulta ·desses depoimentos, uma multidão deteve
&~ crh frente á Gamara. acclamando o Dep.utado Arman_dn 
Burlam.o.qt!i, havendo manifestações hostis~ sem _deelihação ct.~. 
nomes, pe!o que viram e ' ouvü:am esses funccionarios. 
. E' o qu~ me cumpre informar a V. ·Ex., apresentando. 
com essa ~xposição, os depoimentos colhidos. - -. 

A-pr~-scnf.n a. V . Ex. os .protestos .de_ minha . alt.á -~onsi -
ôe1·ao:lo.· · · · - · 

See.rM::n·h1, 7 de out.ubro de 1920. --' Rodolphn :Custodri.o 
.F erre_i~t:a. __.. 
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SESSÃO- EM 8 OP. ()UTUBOO DR .J 920 

Tendo sido os abai:'{O asc.ignadCls. por delíbéracão da. 
"\fc'.sa da Gamara dos peputadO$-:, constituídos em eommif~ão. 
para, sob a presidenc1a do Dr. Rodolpho Çustodio Fc1'rc1ra. 
uircctor da Secretaria ela Camara e t'ecretar1ada pelo segundo 
nffieial da mesma sec1•ctat·ü1. Neslor l\fassena, r~ahzarem. um 
ln::1ncrito sobre' as manifcsta<:õ(~s que t h·erum logar hon!.cm •. 
;.i tarde. eh1 frente ao ~dificio do. Cnrnara dos Deputa.dos, r_et1-
ni1·::i.m-!=:e no salão pl'incipal dn secretaria· pa.ra ouvir o~ fun- · 
r:rionarios que deveriam ter n~si:ctido a tnes manifc~La<.:04"~. 

Foram tomados, Pntfto, <•:' seguint<>:; depo:imentos :-

.José Gonçalves dos Santos, ajudante de. porteiro do satã.o, 
ri rdarou: que se acba va prP!mntc. no local onde exercf' as 
~nas funccões. quando pns~ou pela. Ave-ni<la Rio Branro uma 
grand~ multidão. puxada pnr uma. banda" de mnsiea. ann
rando bandeiras e legendai;. U. qnal estacionou, po1· momenLos. · 
r·m frente ao edificio rlesta Cnmara; · deviam ser, mais ou 
menos, trcs horas da tard<.': que onvi.ra acclamaçõ~s. n no1úe~ 
que não distinguira: que a multidão perm~ncceu. algnns 
instantes, defronte da Cnmara. tendo .della se desfaL:ado algtl!H 
individuos qtie, subindo pela PRCndarià principal. solicitaram 
mformac.ões sobre, a prcscncn do DP..putado Armando Burln
ma(Jni; que l}!es foi respondido 1111'' se não achava prc8flnf~ 
r·sse Deputado; que, tt V·ista. dessa informà~ão. se reti1·aram 
rs~es · individuos. sem qunesquer manifestm;ões; que prose
::llir:do a passeata ouvira nrclnmacões ao commandantr Bur
l:"maqui e <aDOI'ras aos parlamentares exal4tdos:i>: que não 
11uvira declinar noine de qualquer outro ·Deputado. 

Augusto ·Teixeira l\Mcho. porteiro· do salão, declarou: 
que: ás tres hor~s da tnrde. mais ou menos, estava cm sPn 
J;osto, á mesa collocada á ent.rada principal · do · ediificiG ·da 
t:amara, quando passoi..~ na Avenida uma grandP.. multiqão, cm 
vasscata. com musica á 1'1·pnfl'. com .bandeiras e legendas: 
i·;;sa multidão. ahi estar,ionarn, por momentos; qu-e chegará ;l, 
port.a para ver o que oceorrin: que se destacaram da multidão 
dous indjviduos, que sub]rnm a 1~scadaréia principal e lhe per-:: 
;;untaram pelo commandtmt" Burlarriaqui. respondendo-lh~s -~ 
que lhe_parecia não mnis,sc ochnr presente: que. á vist.a dess:,i. 
i·~sposta, solicitaram permi.i:isão para irem. ao andar superior: . 
r: gue lhes foi concedido; qur) um desses individuo~ subiu ao· 
r1ndar superior; qU:e. tambcm, subiu ao andar superior. pro- : 
1.·m·t1u o Deputado Bur1amaqui. não o encontrando. pelo qn.t"': 
desceu e avisou aos que o procuravam não se achar presentr 
rssc. Deputado; que ao voltarem esses individuos ú mult.idãn 
oav1ra vivas;· que ouvin, então. um grito,. segulido de scius~. 
en~o ·que procurando abafnl--0; que não percebeu si r.sse 
~~·!lo era manüestaç_ãõ de hos~ilidad~ a quaJquer pessoa: qn~ 
:::1 r>~se grito efa·.moria .não sabe si fcvr. rl'percnssão. pois .i:i 
havia regressado ao seu post.o. . · . 
", A~!c'fo dos .S~ntos Azeved~ .. c~nsrrvador do arehivo,_ dl'~ 
... arcin. que fOra_u porta .do ed1flc10 á- passa,gem da man1fes.,. 
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tacão de pescadores: que ouvira . appellos ao nome _do com.,. 
mandante Burlamaqui: que não ouviu , morras; que ouvira 
outras. manifestações, sem, porém, distinguir si eram accl!l-
matorias ou hostfi.s, porque se recolhera á sala çla secreta.ria. 

Odibaldo úolombo,. chefe do serviço de reviSão,. deelarou: 
que chegára á. portá principal da Cainara ao ou.vir acolama
Ções na A,;.e-nida, distinguindo, então., que eram: feitas ,·:ao 
commandante Burlamaqui; que· um indí'\#iduo o interpellou 
.sobr.e a presença do commandante Burlamaqui, · a quem de
sejavam os da multidão fazer uma roanifestacão; que lhe de
clarou não ·se achar presente es·se Deputado; que a multidão 
proseguii.1a, ciom acc1'\macões ao Deputado Burlamaqui,: a.o 
som da musica, não tendo ou·vido vozes hostis a quem quer 
que fosse. _ -~ 

Honorio Quintanilha NeLto Machado, l)l'imeiro official, 
chefe . da secção, interino, declarou: que se ...encontrandó na 
secretaria ao momento em que passou· pela Canfara uma mul
tidão, . mais ou menos . ás tres horas da tarde;-só ouvira accln ~ 
mações ao nome do commandante Burlamaqui. . 

Alexandre Cidade, continuo dos chapeus, declarou: quo. 
se· achava no compartimento destinado á guarda dos. chapéo.i 
elos Deputados, quando. pela frente da Gamara passou -uma 
mt1ltidão, cerca de ·tres. horas da tarde, ao som de mm~ica; quü 

. não prestára maior attenção ··a quaesquer vozes della oriun
das por ~e achar no interior do :referido compartimento .... 

Secretaria da Gamara dps Deputados, . 6 de outubro· de 
1920. -· - Rodol:.pho Fer'r'eira.. - · Aureliano de Vasconcellos. -
.Primiti?Jo Jfoacvr. -.1Ve.stor Jta~se~: 

O Sr. Presidente - Commrinico . á. Camara que termina 
hoje o ;prazo dê tres sessões para o recebimento de emendas 
em 3° discussão, do orçamento da Marinha. . . · 

· Não ha oradores inseri pios . 
Si nenhum dos S'rs. · Deputados quer usar da palavra na 

hora destinada ao expediente -vae..:se passar ã ordem do dia. 
"" (Pausa.) º · 

ORDEM DO DIA . 

O Sr. Presidente -.. A lista de pres.enca accusa o com-
parecimento de 7.2 Rrs. Deputados. , 

. Não ha numero para se · proceder. ás votacões das mate
rias que se acham sobre .á mesa. 

Passa- S,e ás materias · em discussão~- _ 
· Encerrada a. 2ª discussão dos arts. 1°; 2º, .3º e 4° do ··pro
ject~ n.. 47 A, de 1920, restabelecendo os vencimentos dos do
centes da Escora de ·Minas· àe Ouro Preto. de aecôrdo cem a 
tab@lla do regulamento da lei n.· 8.039, de . 26 de ·.maio de 
i.9.10, com substitµtivo da CommiS1$ão cte· Finançasi ·ficando 
adia\'!R a, votação • - · -· , 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 24/06/2015 15: 14 - Página 17 de 17 

sEssÃo EM 8 DE .Ó~"TUB\Ío DE 1920 . ~ . 

3ª discussão do projecto n. 300 K.. de iooo. autorizando a 
organizar, com os addidos techn!cos, com~issões de estudos; 
com parecer favoravel da Comm1ssão w1nanças. . 

o Sr. Presidente - Aclrn. .. se sobre a ~fosa uma emenda 
qnfl vae ser lida. 

(3ª discussão) 'l· ·. · - .• 

Arf.ig-o uni e o. Supprimam-se as palavras «excepto dia-
ria;;». 

·· Jtutificaefão 

Os addidos prov4.ím geralriiente de funccionarios noipea
dos cm commissão, que ~ppr issõ tinham vencimentos maiores 
que cs effectivos ·de categoria corresponden~e. Basta passar a 
, ist:i · pela relação desses funccionarios, sobret..udo, no Minis-
1 erio dn Yiacão, onde se encontram addidos com 12. 18; 20' .e· 
::::o contos annua·es, para ·se verificãr o que--acima . fica, ditp.; 
:\cst.ns condições, não é justo · dar'... lhes ainda uma diaria quan ... 
do não prestam algum .servii;o,. que· certamente nã.o compensa 
o longo tempo de · in;:i.ctividade ganhando ···mais que os effe-
d.ivos. · 

Safa das sessões, 8 . de outubro de ·192()-. - - R.odrigues Ma~ 
/.'/indo. • ,/· 

E' lida, apoiada e enviàda á Commissão . de Finanças a 
segn inte · ·' 

l!lvIEiXDA AC·: PROjECTO N. 300 A, DE 1920, 

Encerrada a 3ª discussão .do projecto n: . :30Ó A. de '19.:!u," 
,, adiada a votação até que a referida· Commissão dê paree~r 
.~ob're a emenda off erecida. . .. · · 

O Sr. Presidente - Esgotadas as materias em discussão 
vou levantar a sessão, designando para anianbã a seguinte . 

. ORDEM Dô ._DIA 

Votaçã.o do projecicrn; 47 -A. de 1920, restabelecenáo 
os vencimentos dos docentes da Escola de l\Iinas de Ouro 
J•reto, de accôi;do com a ~bella do regulamente): da· lei nu
m~ro 8. 039, de · 26 .-de maio:~de 19i0,· c.óm subStitutivo da Com-
m18são de Finanças (2ª discussão); · . · · · 

3• discussão ' do proj ecto n .' ·s4 e, -de. i 920, fixando a des
peza do ~Uniste-rio. da· 'J·ustioa e Neg9cios Interiores para . o 
•;xorcicio .de ·1921, _c~g:i parei:er· da_ C'?mmis.,:"ão_ de. :F'in~llças 
sobre M emepdas apr~~entaqa~ µ& all . dlS~USSttO j . . 
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-~NNAES D!\'. cx1 .. ~Al' ... '\ 

3"' . discussã.o· do : p°rojúclo n. 68 B, de 1920, manda.ndfl 
contruir uma esfr(cjp •• ,'dp rodagem d\.i Di-stricto :Fleuernl (l 
0-~lrada União· e InCWria. na Raiz da Serra. no Rio de Jn-
neiro. · · ·· · · · 

I.evanla-se a =-ossã0 ii~ 13 horas e 30 1).1iriutos·:· .... 

H5 1 $ESSKO, E:\f" 9 DF: OUTUBRO DE -1920 
. . 

PRESID.E~C.:IA DO SI\ • .BU~I'O f\RAND.~O • . PRRSIDENT.E 

A's f3 .horas, compare~·erali1 -0s · ·~ks. Bueno. Brandão, Cosln 
ltego; .José A.ugusto, Dorval Porto, Dionysio Bcntcs. Prnd<i 
r...op:es, Herculano Parga, .Cunha l\fac.hado, Agriip-pino Azevedo, 
Armando Burlamaqui; l\'foreira da Rocha. Thomaz Rodrigue~. 
Vicente-·saboya, Thomaz A<icioly, Osorio · de PaiVa, Frederk( 1 
Borges, A:i'fonso Barata, Simeão Leal, Eduardo Ta.vares, Aus
Lregesilo, At'israrch-0 Lopes. Julio de Mello, Luiz Silveira, Joã~ 1 
Menezes, Rodrigues Do ria,· O.ct.a.vio Zl-faugabeira. Alfredo Ru:•. 
José Maria, Elpidlo d~ 1\'I:esquita. Eugenio Tourinho, Leão ·v ... 1-
loso, · Heitor. de Souza, · Sàmpaio Corrêa, Paulo _Frontin, Raul 
Barroso. J"oãe> Guimarães. V.erissimo de l\fello: Mauricio ·Ô•!· 
Lacerda, T·eixeira. Brandãó, José Arves,. José Gon~alves, Fran
c~soo Valladares, A.meric.o · Lopes, Landulpho· de Magalhãe.::. 

· O<lilon de ·Ano.rade, Franc1sco Bressane, Moreira: Bl."ari.dão, Raul 
Sá, Francisco Paolle-Uo, Alaor Prata, Edgardo Cunha, Melln 
Franco, Raul · -Cardoso, Cincinat.o Braga, Barros ..Penteado, Pru-
<i"énte de l\l~raes Filho, .V-eiga Miranda. José Lobo. Rodrignc.:: 
'.Alves Fílho, ArnobP.ho Azevedo; .Olegario Pinto, Jo;lo Pernella. 
Abd-01). .Baiptista, . Alvaro Bapt.ista·. Carlos P~nafiel, .Marçàl <l•' 
EsMbar, Oct.avio Rocha, Domingos Mascarenhas, Joaquim Oso
r10 e Carlos l\ia.~irriiliano ( 70) . 

. ·o . Sr. Presidente: - · A lista. de presem:.a accusa. o eom· 
parr.cimento· de 70 Srs·. Deputnd'os . 

Abre-se· a . se&sâo.: 

O Sr. ~osé · Augusto . (se1•vi?ulo de 2º Sec1·eta'tio ) proce•lc 
á leitura da acta da. sessão antece<lent<'. ·· a QlHI l é, post:a r.m 
discussão - . · .- · . ' . ·: 

O Sr. José Maria Touri~ho· ·('sob1·e a âcta) - Sr. Presi
dente~ . no ·projecto que hontem· tive ·a honra. d.e · offerecer :·1 
consider.acão .. da Càsa, a: respeito· de linhas te1egx-aph icas ni) 

meu ·Estado. escapou uni pequeno · engano. - ·. 
· . Peço a. .V . .E~. a.· fineza de acceitar, como reetificai:-ão. n 
projecto, ·como ·-pra o :envio .. á Mesa, e · ,cujas assignaturns co-
1iiei do vrll*.itiYo, , . . ·' 

•\h ~ 
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SE~Ú~ÃO EM· 9 DB· ou:Tt,"BRO D'E i 020 

Em .seguida ~ appro....,.ada· a ac'ta .<la. scs:;qo anterior. 

O Sr. Presidente· - Pas:;a-se á leitura do expediente. 

o Sr. Costa RegÓ -(supplênte, seniinclo de -1° Sec-rata:riu/ 
i.-;·(11·c<le á lP.iturá do seguinte · 

EXPEDIENTE 
'Jeleg-ramma: 
Rio, 8 de oulúb1'1) - 1Prt~sidenle Cama1·a Deputados 

!> •Jr incornrnodo saude deixei =compa.recer hontem sessão, pri-· 
\';ido talvez comparecer mais alguns dias. Rogo fazer constar . 
at:to. esta communic.ação . Sa:udaçõe.s corctiacs . - I)eput.ado · 

. J>1Jt:ira Leite. - Inteirada. · 
Officios: 
Quatro do Sr.- 1 º Sec.reta.r·io do Senado. de 8 cio corrente~ 

1~n\·iando os seguintes pro,iecto:; daqueHa 'casa do Congrcs:;o 
\a('.ional; . . . . : . . . 

'.\Iandan<lo reverter á adividade os of fi!Yiae:S :unnisliado:-> 
iida lei n . . 310. de)895, que se demitlirará :durante o período 
ui· dous ::mnos~ estabelecido ~oino resf;riicção . pefo· § 1 º da 
mr::-;ma lrd e dando out.ra:; providencias. - .-· A's ·commissõe.:o 
iJ,• )farinha e"."'Guerra e d.•~. ·Finan<:al';)~ . · . . 

Considerando de utiiidade punifrn.. o ·Mont.~~i-0 Geral · d~ 
El~unomia dos Seni:do1.;cs do Estado. á .Acção· Social. Naciona
li ~la e o. ·Circulo. dós Officiaes Reformado!?· do" Exercito e da 
Arrnnd'o. . . - .A' Commis~ão do Conslittiição ·e ·Justiça. 

Annullando o clccreh~ de 1~ ·ctc_ mar(~o . de 189.i. que re
f•H'llluu o. actual capitão _. de corveta. Dr. Alvaro · Teixeira do:; 
i-:antos Imbassahy. d O Corpo ::\fod'icb :cfo ·Ar.mada. ~ .A' Com-
mi~são de Marinha e Guerra. · ;· .. ·: · · · - · 

Auloriz:mdó o, Pi:esidenfo da Republica ·a crea.r ou re=--
tilhcleccr, quando ju1lgar opp9rtunó. · ;iS cmbaixaâas e lr~ga
i;lil!.s uecessarias á rcprescnta<;ão <)CJ ' B:raz'il no exterior e a 
•·lr.·var desdf. ji't a ... catcg·oria ele embaixa:çla. a le·gaç..ão do Bra5il 
t1<t BelgúJa. _ :· A's Gomrilissões de _Diplomacia . e T1;atados e 
d•! .Finan<:as. · · · ' · .. , · · 

. Do inesmo SellhOJ' e dé igual claúi . . enviando . .a :emenda do 
~··nacio slibstüutiva á proposição dest.a Camar;:t·,: mandando rcs-
1111nsabilísar o Minish'o . da Fazend·a, que. e>rde.o.ar pagamentos 
rl r•eorrcn tes de contractos em qüe não. f.enhã siâó'· cump"ritlo o 
q11 <.· disPõc o art 37 da leí-n. 2 .. 5LH, cl,c -1 . de jan.êiro.:de 1912':. 
- -· :\' Commi~são de Finan'}as:> , . ..: · · :: · .;,·· • " · 

. Do !\'finisterio da Viai::ão e Obr~as -·Publiqàs, 'enviàn·do as se-
::t 11 nles · ~ · 

. . : ... ~ .•... 

Sr .. :J. º Sec.refario· da Caroará: tios _DEtp:qtidos:_ - · Res~"éin -
,_lt·nd::J !lo vosso -0fffoio n. 2811. de 3 · ~ç .. · ·:s~ti;:mbro Ultimo, 

. . ~.~ - '• ' . . '. 
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--transmjtíindo- me, pai·~. ser i.nform3.do, "CI avü.lso w proj~-
cto dessa Camara, autorizando- a ligação àa Estrada de ·Ferr;> 
.VictO'l'ia a. Minas . aio ramal de Dkimanti-n~ tenho a h'Onra d.i; 
pa·ssa:c ás vossa.LS mãos, .cópias do officiQ que '\S'Opre o -assum ~ 
.pto -Íne foi 'expedido pela Ins~toda Federal : das Estradas 
e d-o parecer do engenheiro da 7 .. fisalizat;ã.o a que €stá subor~ 
dinada a estrada em questão. . --

Saude e f!'a.bernidadé. - J, l'i:res do Rio •. 

InspctoTia :E'edc.ral das Estradas Sr. inspec.tor u 
projeclt> de ligação da Eswada de Ferro Central do Brasil 
com a rêde <la Vicioriia a Mi.nas, ·de q.ue trata o presente pt'o
c-esso já fez· parte da ooncessão faita a Compainhia. Estrada 
de FevI'o Victoria a Millia'S. 

A lettra._ b da el.au.sulá- II do contracto diz : b) linha sem 
ga:r.a.µtia de juros. Bairr.a do }lin Santo Antonio a Díama:.a.-
tina, passando poc Guanbães e Serro_ Frio~· . 

Ora, a esf.3iCão .de Nrack de que .falla o IJr'Oj-ectio está _exa -
e tamente· á ba:rra ·do ri:o ·Swto Ant'Onio. e 'ª -ligação de uma 
tal linlla; não p&de ser f~ita, e ~.sso por qu1estões··~ or.dem to
pogr~p'luca, nem em D1aman:bl:nia como ma111dia o coiitracto, 
uem em Baraúna como que,r -0 prloJ:ecto, e sim em .um· ponto 
inteir>med:i:o, · na ·denomina.dia. ·«~&-g.a.nta das Bandeirinhas», 
por ond-e' passa. a linha -d:e Curra:linho .a Di•ama:ntiíl:a. A . linha 

·em questão já tem m~smo .os seus 'estudos· execútados e -em 
parte app:rovados (decretos ns. 7.424, de 27 de jun~10. - 09 
e 9.542, de 24 de a-briol 12. · . , 

Nestas . condãõçes, penso, .. que não "Se po<looá , lev-air ~ª et
fe:ito o :p.roj ooto, a n.ãO se-r que se. entrasse em. um accôrúo 
.com a -companhia oon-c!es,sio-nairia, que para co:n.strui·r e .trafe
gar a linha tem o prazó' de i'5 ain.n;CkS. ( § i" da cl1a.uS1ula X <lo 
contracto) . A prm>ositio occ·o-rire-me, lembTar a subst'i.tuição 
desse prodecto por um outro que faria a l_igação dá·· rêd:e da 
Central -com .a .dia Victoria à Mioos;.-coon uma linha muito maiis 
curta, por eonse~'llínte de -co.nstruccão mals barata e Tapiüa 
e de valór . econ6mico' iuwmparav-El'l ao -da linha em questão. 
Quero referir-me aio prolongam:ento do· ramal de Santa Bar
bara até mri ponto oonve.n.ie~e 7d'9. . lin.ha de V.ict<>ria a Ita
. .bira. te conc..cssã<> ·da _Oompoohia Estrada de g'erro Victoria 
a ·l\Unas. · _ · . . • 

Penso que esse pcmt'{') conveniel.lte seria a localidade .de 
.s .. ·José da Lagoa, á maTgem do -rio Pb.1.cicaba,· affluente Jo 
rio Doce.· San.ta Ba.rbara se acha. •á. margem do r.io ·.do· mesmo 
nome, afflueutes do Pir.acieaoo. ·De' modo que d-e~c~<i-0 a 
Santa· Barbara e depois. o Pil:acic:aba ter.iamas um •tra~ado de 
valle . .e po.rtanto · facil. Tenho,. meê-mo in.f or.macões de que, si 
se abaindon.ar o Santa Bairbara em .demanda de S. Fraaic·iaco, 
''Wll ·9y~Q .a.fflu~t.e do __ :Pi!:a.Qic~ e dep01is c;ontinua~do por 
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este ültimo obteriamas um traçado de ~e.guiares oondiçõeia 
e com uma iextensão iapproximada de 85 ktl:ometxos .. Essa 
traçado 'Pa!'·eC.e"".'.~l:e mais "vantajoso qu~ o. :pretende a Cen
tral com o seu pr-0longamento do :ramal de Santa Barbara 
a Sant'.A.n:na dos Fen:os passand'O por Itabirra, com uma Hnha 
Jlassan'Cl:o p-0r varios :divisores ·e por conseguinte com ir.amp~ 
e contra-rampas forçadas. ·. 

Agora que se trata da encamp.ação da .linha àe Currali
nllo a Diamantina, não ·seria opportuno ncgo,;iar com a e-0m.
:panhia a troca dessa linha, -com a construcç~o da que propo-
nho ? · · 

Rio, 23 de setembro de 1.920.--C. Quadros. Gonfere.-Río~ 
~5 de setembro de 1920. - Alvaro Costa, 1 º -e.scriptura.:rio . 

.Qonfer,e~ em 29 <le setembro de 19W. - G. ).>inkei1·0 Al
meida. Visto, em !:!9 ide setembro {le 1920~ ,_. O. de Figtu;i:.· 
1·edú~ directc>r de secção. · 

Inspectoria Federal ·daoS Estradas -. Miui~terio . da Via
f}âo ·e Obras Publica•s -·. N. 776JS. - Rio d·e Janeiro, 25 de 
setembro de 1920. _ · . . , 

Exmo. Sr. Dr. José Pi·~·es do Rio, :M. D_. l\Unistro da 
Viação e Ohr·as· Pub1i·cas - _1.'enho ·a honra -O:e -devolver a 
Y. Ex., o offici<> n. 281, d!e 3 ·do COI'Tente .. do Sr. 1° Se~r.eta:.. 
rio dia Camar.a dos Deputado.s. · Cumprin:d'o OI idesp·ach-0 ci'e 
.Y. Ex,; d~vo dizer que me -nã-0 parece a.conselhavel a exe
cucão do prõjectQ . . parlamentar in-0luso. Segun<:lo elle ficarfa 
o Go:vernio Federal autociza<lo a effectuar por si a. constTu
q~ão da ligação .dia linha. ferrea -de Victoria 'á It.abi.Ta M ra
mal <le Cun.alinho a Diamantina, linha. e .1:am.al poc.tencent'cs 
li Companhi.a &trada dle Feirr.o Victor.ia a 1\limlis, .a · quem 
IJerLence igualment·e a concessão, sem· gam.utia {{;e j1UL'OS, da 
proposta ligação (lettira b; da clausula II,· do contracto vi-
gente). · ~ · 

~lesmo que se venha o. realizar a alludi-0.a iacqu-i-siçã<1, 
pelo Governo; do ramal de· Diamantina, a proposta ligação não 
pode1·J.a. ser por elle .emprehendi.da ·sem prévi0o accôrcro com 
a Companhía Victoria a Minas paira a deS>isteneia· ida concessão 
correspondente. Por -0utr-0· lado, os idadoo adqui:r-ido.s indi
cam a existencia . oo extra0-r:d'in.a!Dia.s diffiieuld'aldes topogra
~hicas que embaraça.riam a ligação em Diamantina. Junto o 
parecer do chefe da· 7ª Fiscalização, a que !está subor<l.:inada; 
a estrada em .questão. · ·· ·· -

Saude ·e fra.ternidade. ·- l. Palhano . de J e&u.s, inspe
ctor. . · · . - . · 
. Confore, . em 29 de s·etembro de i 920. - G . .-Pinheiro de 
Alrn~ida., 3º .o1'fieial. .. Visto,. em ·29 de .setlembro de 1920_. ~· 
Q. de F__igu.eiredo, directt>i: d~ secção~ .- · · ~ 
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A' :qüem fez a. 1-cq_uisi-ção . . . . . 
Da AssembU~a - dos . Reprc5enlanles <lo E s la<lo do RJ11 

Grande do Sul de 2!) de sete~nbro ·ultimo, eoroniunicando n 
m!:italJação da quai'1 a se~são ordin_aria da oitava legisla Lura e 
a cfoii:-ãn da Mesa que tem de dirigir os seus trabalhos. - ·In
·.teirada. 

Dá SociedaÍle l\acional tlc ~\t;ricult.ura, de 8 uo· co.l'reult~, 
offcrCL'.l~lH:lo dous exemplar~~ do trabalho - ~o Córle das Mal
rãs e a Expol~ku;ão Ja::; .:\ladefa:as Brasileiras. - Int.ciralla; 
á Dib!iotheca. 

E' ·lido e fica ·sobt:'c a mesa, alü ullerior tldi,bcrução, urn 
ia·ojctto do St·. José ..:\1-vc::> e outr<>3 . .. 

K lido e vae a imprimir; o seguint-0 

~~ 31. - 1920 

i:l!amliecc Deputadt) pelo 2" distrir:to .. do Estudo de ;ll·inas .Ge
Geraes o 31'. loM -No(JueiTa .... Pe9iido 

A Commis~fio · de Podci'l~:i-, tendo examinado os livros 1.Je 
r:cfa.s e demais papeis Í'el'erentes ás ~lei(}ões reaHzndas no 
2'- districto do Estado de Minas (rernes, no ·dia 21, de ago~to de 
rn:w, ·para o preenchimento fia vag-a aberta com o falleciments; 
do :mudoso Deputado Astolpho Dutra Nicacio, e considerando 
que o pleito correu e.om toda a regularidade, c.om exce;pção dns 
c ~ leicões ·realizadas na sec<,:.ão unica de Guiry~ema, municipio 
cfo Rio Bt'anco, em cuja acta não c·onsta nome <lo . candjdato 
a quem .-ram deslinados os voto8; .entretanto o boletim que 
:1compnnhou (1 livl'o. de aclas dessa elei<:ãb dá q nome do can
•lidato Dr . .Toão No6'Uci:ra Pen ido. A Commissão não tendo 

·1·<,ccbido reclama!iiiO alguma, quer da junta a:puradora, que:· 
<lf.' intei-essado:), (i · de parecer: ·t º, que sejam approvadas ns 
<'1leicõf!S realizadas em lodas as secções do 2" districto do Es
tad<• de Minas Gcraes, no dia 21 de .agosto do corrent-0 anno, 
t·ujo resultado foi o seguinte: Dr. João _ Nogueira Penido, 
-! . 7~5 votos; 2",. qué seja i'eeonhecido .e proclamado _peput.ado 
pelo 2" districto do refe1'ido Estado o Dr. João Nogueira. Pe-
11ido. · · 

Snla elas Commissõcs, 9 .de outubro de 1920. - Rodrigues 
~ih:cs Filho_. Presidente. - ·Alf'redo .Rwy, Relator. - He:j,t01· de 
Souza. - Ger1:asio Fürravanti. - João Guimarãe-s. - - João 
Elysio; · ~ José Robe1·to-.' ~ He'rculano · Po:rga. · · ' 



i::Jfiú: su:c_cossivamente. li elos .;: v~.o ·a imprímít' 6s seguinte.-; 

PROJECTOS 

.'\. 12!t B --· 1920 

-f\1Jd;1ic{'âo jjar/J 3" âisê!ússão do 111•o;fectó n. 124, de 1920, qíie 
abre o c?•edito especial de 7:319$8!}9 pm•a :vagarnento de 
sitbstitHicão nas con11rrâssões e f-iscal1'.-iações de pm•Ws e o 
ci·edito espec-ial de' 53 :000$ vu:ra pagamento ao . vessoal 
titiclaclo da füJr.aH.wçtfo do pm·to de Victoria 

·o Congr,esso _Nacional dec-rél:a: 

iA~_·L. 1." E'. ó l1oder Execl!tívo autorizado a abrir, pelo 
\linisterio da Viação e Obras Publicas, um credito .espc~ial 
tlo 7 :3>19$8!59, pata pagamento aos engenheiros Fernando V~-
'.riato ele Miranda Carvalho e José Gomes Parente, de substi
tuições effectuaidas nas con:nnissõés e fiscalizações <le portos 

.no ·armo de ·19.Hl. · · 

ArL 2.º E' o Poder Executivo igualmente autorizado a 
abrir o credito especial de 53 :000$, lJara. pag·ámento ao pes
soal tit.ula<lo da Fiscalização do Pqrto da Viqto1·ia, -correspon-
dente ao anuo de 1920. 

Art. 3.0 Revogam ... sc as disposições em contrario.· 
:Sala dus sessões, 8 de -0utubro de ±920. - Ca1·los de' Cani-. 

pi;s. Pj:'esidente . . - Ca1•los i/fa:x:im.iliano._---: Pacheco Mendes.--: 
Octaviv Racha. •- Oscar Som•es. - ·, Cmcniato B1•a.ga. : .,......, A11--
tnnio (J(l!rlos ·: ,....:... Squza (Jastl'o ,: · · ' 

í :'< , '.lBO 8 - -·, .i920 

>I nto·J;izu. a aposentaP Com todos ús 'tencimentôs Q Di', E1Ja..: 
1•isto da Veiga Gonzaga; com pa?'ecci· da Com-missão de Pi--• 
nanças, cont?Ywfo ao vi·ojecto e á emenda apresentada cm: 
:I" áiscu.ssfio 

(Do Senado) 

A este p1·ojecto a.presentou o illustre Deputado 'l'homáz 
Hdtrrigues emenda visando . minorar os mãos _effeitas delle de-
1.:orrcntos. Por ella a aposentadoria, ao onvez de ser concedida 
Mm vcnrimentos integl'aeB, o será com o . ordenado. E' claro 
quo. para o Thesouro "· emenda . convém muito mais que o 
IH'oJecto. :Mas, deanto dos termos do parecer, já. . dado sobre 
~:i, quest~,o a Commissão, que opinou, firmemente contra o pro
,1ecto, nao póde tambem concordar com a emenda. Uma. e ou
tra violam a lei geral de aposentadorias e o ponto ·de vista 
da Commissão é o de que não ·se abra nunca excep_ção, por 

e .. .:;No], IX mi 
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moti"vos :pessoaes, a e.ssa lei geral. A Gamara, contra o parecei.' 
desta Commissão, a.pprovou o projecto. E' um voto que re
clama reconsideração. o favor contido' no projecto não se jus
tifica em caso algum; e~ ne_ssa convicção, o Congresso, ba 
mais de 10 annos~ indefere systematicamente os pedidos des5a 
natureza. · 

Emencfa1 e mais do que ell~ o pro-jecto, devem ser re-
jeitados pela Gamara. · 

Sala das Cómmissões. - CaTlos de Campos, Presidente. 
;.__ Antanio Oarlosy Relator. - Pacheco Mendes. - Octavio 
Rocha. __, CelsQ Bayma, vencido. - Rami'l'o Braga. _:_ Oct(L
vio. Mang~beira. -- Carlos Ma:cimilümo. - Sampaio Conêa. 

PROJ'ECTO N •. 180, DE i920 

(Do Senado): · 

o Congresso Nacional deereta-: 
. -.A.rt. i..; Fica o Presídente da RepubÜ,ca autorizado a apl'l" 

sentar eom todos os vencimentos o Dr. Evaristo da Veiga. 
Gonzaga, secretario da.· Côrte C.e Appellacão do Districto Fe
deral. observadas as demais ,condições exigicl\}s pelas leis e!U 
vigor. 

Art. 2 .. º Revogam-se ás <lisposições. em contrario. 
Senado Federa!. 3i de -julho de !920. .__ :Antonio Frari.~ 

cisco de Azevedo, Vice-Presidente. - Manoel de Alenca:r Gui
'ffUJ:l'ães, iº Secretario. - Ped<ro da Cunha Pedrosa, 2° Secre-
tario. · ~- ·. _ 

EMENDA AO PROJE~O ~.• :18G A, DE 1920 
,_J • 

No art. íº: 
Em. vez de - 'com. todos ··os vencimentos, diga-se -. com 

o ordenád~ do cargo. 
Sala das sessões, 26 de agosto de i920. - TlwmAZ Eo· 

drigues. 
N. 280 A - i920 

~utm•i:a o âüpendio de '500 :000$. com casas para os funccio· 
nanas do$ Correio.<; e Telegraphos de BeUo HoriZonte, 
com pru-ecer cont.rario da Commissão de Fin.anças 

· 'X 'Commissão de Finanças ·não pó de. recommendar . ó. ap· 
proval}ão da Camara o projecto n. 280, de Ht20, em qtie o seu 
autor, o mustre Deputado Albertino Drummond .. autoriza ~ 
Governo a. despender até 500 :000$ na. construcção em Be.lfo 
Horizonte, de casas destinadas aos funecionarios dos ·Co!'rel(li 
.(li Telegra.pho! ê 
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J.::mbora seja de. Ioqvar a sympathic~ inicfaq~nt_. d~ dig~•J 
- -1.presentant.e de Mma.s Geraes, parece a Comm1ssao de F1-
~iÍtnças que a actual. situação f.i.Iia~ceira do. paiz não pcrmittc . 
,(·~eeitar a idéa ·consignado no proJecto. · 

Sala ·das Cor.emissões, 8. de outubro de 1020.. -· Çarws d·-:
Campos, President~. - Sampa:ú.J Corrêa. -. - A. Carlos. - . Ru_
miro Braga. - Souza Castro . . - Osca:r Soar-es. - Octav·w 
,ifnngabeira~ ·- Pacheco Men.d!!s. - Cincinato B'ta(Ja. 

PROJECTO _N. 28-0, DE f92U 

o Congresso Nacional resolve : 
Artigo unieo .. Fica o Governo au~rízado a despend~r atf3 

~u0:000$, empregndo-os na construcçao em ·Bello Horizonte, 
de casas para os funccionarios dos Correios e Telegrapho$, 
oue ainda não gosaram desse beneficio; revogadas as di~o-
::Úc;õ'P.s ein contrario.. · 

lustific~ão 

A grande maioria. dos funccionar.ios dos C-orreio~ J<J. · go=" 
.sam de auxilio, que o Governo lhes _ _prestou, mandando con..:.: 
struir-Ihes casas de morá.da, m,:ijo custo é descontado, mo<.lí-
1:.,.mente, nos vencimentos mensaes de cada um. Entretanto, 
!'S menos favorecidos foram ~:x:aCtamcnte aqu~lles que tec1n 
""cncimentos ·men~s. Para nao ser madrasta de uma elas~~ 
hboriosa e já as.sim desprotegida, a·,União deve_ . com justiça, 
··ompletar a sua obra em beneficio dos outros seus funccio
nrios, que não são menos merece~ores que os · outros. 

~ala. <las sessões, . 3 de,, agosto de 1.92Qo. Alb-:»tino 
íJnonrnond. . r 

'.'l'. 293 A - !920 

i.i·;,,pendc até 500:000$, com · a insta"Uaçá,O de uma _"1·éde p-neu.
rnatica. ·no Tele9rapho Nacwnal, em Bello HorizQnte; com 
;mrecer contmrio da Commissão de Finanças. 

0 Sr. Deputado Albertino Drummond submettcu ao jul
:.:;1rn1:nf.o da Gamara o projeeto n. 293, de i920, mandando 
·--~~abelece.t\ em Bello Horizonte, uma rêde pneumatica. para 
i:oi:ri:spondencia, podendo o Governo despender. para ta:l fim 
;. I(~ r->00 :000$000. , . . . , .. · 

:\pesar do gt'ande p~ogresso qtie se tem observado ultí-
1namentc na bella capital qe Minas Geraes. á Commissão de 
.l:'rnant_:.a.$ não parece opportuna, no momento, a execução do 
·"'•:rviço de que cuida o projecto. 'Não se trata de installação 
1ly c~1racter urgente e imprescindivel; .a. ·cidade de Bello H.o
nzonle póde ._ainda dispensar por algum tempo ·o melhora
mr;uto a ·que, talvez, já tenha adquirido direito pelo seu· in
trnso movimento, convindo ·aguardar possivel reducoão nos 
Pteços do material para então ser installada ,uma rêde pneu-
m::-,tka- coropativel com 'a"'va~~a area daq.uel~a . capita_l. · 
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Nestas eondiçõe.s, ~t CommissãQ de FinanÇás nãa !M1fo 
neonselhar â Gamara a approvação· do projecto. 

Sala <las.Commissões. 8 de outubro- de 1920. - Cm·los (Ú..: 
Cam.pos, . ..Presidente. - Sam'[Jáío ·conêa, Relator. - Antonio 
Carlos.. - Ramiro Bmga. - · S<n,t,za Castro. - Celso Baymo . 
- . J osino de Arauio. - Osca.r Soa'res. - Octavio Mangabei,.. 
ra. - Ca'l'los Ma:.r:imilia.no. - . Pacheco Mendes. - Cincinatt• 
B wr.g a . , . 

PROJECTO :X. 293, DE 1.920 

O Congresso Nàcional resolve : . 
. A.rtigo. unfoo. O Governo da Republica despendérá ;it"~ 

:JOO :000$ para a installação, anne~a ao Telegrapho Nacional 
~m · Bello Horizonte, de uma rêde pneumatiea para correspon~ 
ÚDCia; l~<'VOg:J.das -as disposições em contrario. 

:~· .. ~ . 

Justif~çõ.o 

· A Cidade que o louvavel esforço mineiro levantou rapi
oa~te para . sua. nova capital, tem conseguido, como é na-
tural, um desenvolvimento espantosamente crescente. emi
nentemente . admiravel aos olhos de todos que· lhe sabe.to. ::.i 
ili~. . . 

· o· movimento diurno, a arborização inyejavel das suas 
ruas e a bellesa destas exigem· um serviço de communioações 
subtcrraneas, além de ··.que o seu · movimento . commercia.l -~~ . 
r.rede um pro~esso de eorrespond'encia -mais rapido, de menm; 
custo e sigilo garantido. , ~ · 

Or.a, . o ·'cm•to da construccão d~ uma casa di>: forca. par·a 
as linhas pneumaticas, de que a cidade carece, não excede dP. 
3 5 : 000$000. . As , bombas, apparelhos~ tubulações{ aeeessorios. 
apparelho tr.ans:;nissor e receptor, assentamento ae tubos, etc., 
devein attingir ' ('preco ina~imo), a 420 :000$000. Os servit-Q~ 
cventuae::;t . como· remoção e reconstrucoão de passeios e e.al- ! 
t;ament.o, 45 :000$000. Isto é. um total de 500-:000$000. . : 

. A economia. de pessoal e de reparos, em. proveito da 
:união e de tempo; em favor do publico, asseguram a vanta
gem do servi~-0 e garantem a approvação dêsta emenda.. 

·Sala da.s sessões, .3 de :igosto <le 1920. - Albet"tino D'f'1.1,rn
'n1. :m.à. 

N· '>9
1

9 't'c• - A <'.1')'11 - ., ,_, "" D -.141-1.T 

B edaeçãv para. 3 .... aiSC'!J:SSiio do p1•oject<> n.· 299, âe ·1920) (JtlC' . 
n.utm•iza acc6Pdo eám a CamcFta Miinicipal de Lawas, pos r, · 

· transferi:r-lhe ·a linho: . il.e boruls . da fEst?>o.da de Ferra 
.Oi ste . de Minas.· 

~ .. ': . 

-··- O Corigr~~o Nacfonal · r esolve: 
Artigo ; unico. Pica. o. "Governo áutorizado a. ent..râ.l"' em 

aooôr<lo com_ a Gamara MuniCipal de· Lavras, Estãdó de . Mi· 
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SESS..\O EM 9 -DE OUTCJBRO DE 1920 

nas Gerae~. para o fim de transferir -lhe, por vell<ia ou ai:--
1·cn.damento, a linha de bonds e ínstallações hydro-electrü;~ns 
da. Estrada de Ferro Oeste de l\finas, naquella ~idade; re"iO'
;:aíln'i as dísposições em contrariá. 

Bala das Commissões, s àe outubro de 19'20. - Cm'los de 
tGanipos, Pi'esidenf!e. - Ca;·los llaxim.1."lia<mo . .........., P.o.ckec<> 
;lf endes. - · Octavio Rocha. -. Osca1• Soares.· - 1 Ctncinato 
Bmga. - .'intonio Carlos .. -. S(;!t:a Castr,; . 

N: 324 A - - 10~0 . 
nrn a d1.:sp eza d.o Min:isterio da G-uen·a 7;a·í'a ,, eJ:cl't:'icio de 

·1921, com-rpm·cce~· da Co.mmissão de Fúrnnr;a.i sobrl'J as 
1•mentlas apresentadas em, 2ª discussão. 

. / 

·' 
. Em cumprimento a.s disp<>Sições · do regimento. a COni

;n issiio de Finanças vem sUjeitar, a.o estudo da e.amara, o 
;:,;u parecer sobre as : emendas apresentadas - ao p.r<>je~to do 
nr.-;amento da Guerra para o vindouro e:xercicfo. · . 

A reducoão <las despezas é o alvitre que a. todos ooo.órro 
par·a debelfar- o def'icit o·rçamentario. Antes, porém, <la. sua 
.. ffectiva~-ã.o é ruistér , examinada a natureza dos · comprO'Illis
"ºs a solver e as exigencias dos serviços por lei creados, ve
:· il'icar se póssivel a pratica, .. das reducções •pretendidas, q.ue, 
·.'ffi '.bypothe.S~ affirmativa.. devem SCI' ~igorosamente r·ff C-
d.uadas. ;. 

. ~ . 
Esta a. praticà capaz· de ~vitar as..-desillusões ·que aunual-

n1ent.e se reproduzem, assegurando, ao m emno tempo. ~-e-; 
: nl'SI} certo a normaliz~ção ·das finanças d.o paiz. . 

E' bem <le ver quci, em um pµ.jz novo e· extenso como o 
::•)_sso, n'io € ele extr11nhar · que ·as clespeza.s mat'cbem em 
(Instante progressão, assim pelas necessidades . comn:mns''·da 

-:ida, como pela ambicão. do .progresso que a civiliza~&> des
pt·r ta . Si para tanto não devemos poupar esforços e até sa.
;·c·ificios, preparando nossa prósperidade e grandeza ipara. fu:.. 
!.nro proximo>.i tambem. não devemos ab11sar ·- do . credito na 
'.'.l•tJaç.ãoa.de sel!'Viços adiav~is e não reprdtluctivos,' nem co.n
nnuar a manter emprezas que só servem para· ·onerar o the· · 
".fll.!I'O. · · '( 

Tudo está a aconselhar mais patrfotisniá . na politir.-a e 
·' e; ~s -prudencia nós dispendim~. publicas .· 

\ 

A foi-o; · numerÍca .. de Jm exercfü)' de~nde de · oondições 
~ttin-entes á ciqueza, á extensão do paiz e de was frontei~,. 
3 população, a indole e costumes d-0 povo. 
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$' oerto ;.ql.l.e as ~assas condições finánceiras são preca
ria.s, J)l~S . permittem ainda conservar a e:ipressã.." nl.lemrica do 
!U,)550 e~r.eitp, se;m a mais leve perturbação na; . finanças G<:-. 
paiz. E' força confessar que o orçamento da guerra ail).da não 
guarda a justa equação . com .as condições a que vimos di; 
allti.dir e que serveni dé base á <lrganização de todo exercito. 

· Nãp ba de ser, ;portanto, com ;:i.. economia. resultante <ia 
rnduc«}ão·-das forças de terra, · que tanto se precomza~ que s.; 
na de conseguir o equílibrio do orçament-0, do qual estamo~ 
ainda longe, comquanto seja est.e o pensa.menta pcrsevBrante 
da a-ctual administração. . '-· 

Com essa orientação, passa a Ccmmissão de Finan~as ~ 
ex:,,.minai'" as e~:endas que foram apresentadas"'ao proje.oto do 
·orcamento ·da Guerra em SQa 2ª discus.são, e.~ si)gger1r, ao 
mesmo tempo, aos $rs. Deputa.d.os. as <lue : ~0~1tlera lnd~spen
saveis á. sua c<nnpleixão, .IiDS termos dessas breves cons1dera-
ções.. · ·• ' 

Verba 7• --· ·Saude·~· 
N. 1 

Rl4jj'jq<ie-se a "verba dota~do ·o -Hospit.a.l de S. Paulo com 
-O pessoal e·9 material de· i& classe, ·IlOS termos do decreto que 
·:e;i:nod~lo'l, os quad:rcs do Exercito. ' · 

Sala da~ ~essõ~s. 4 de · setembro de i 920 _ -. Palmei'ra 
Ripver. / 

.1ustificacíio / 

O Hospital Militar da 2" Região, creado ,pelo decreto n~
n:iero i3.553, de;,, 18 .. de junho de 1911.9, que· reorganizou •> 
Exereito, 't°'ti installaõo, em i5 de jan~iro de i920, na séde da 
e::rtinct.,\i Enferlllaria Regiop.al e inaugurado, em 3 de maio ào 
r.orrente anpo, no s~u nqvo edificio em Çambuey, um dos b~ir-
l 'OS da Capital ·de S. Pau!o. \ · . · " _ 

A ;;ua categoria. ·eonscante os dispositivos do citado · de
cret.o JL 13~ 653, é de 2= classe ~ assim tem ·o · exiguo pessoal 
cívil· c}~scrimjnaqo no orc~mento para ·o corrente exercício, do 
Mhlisterio da Gue:rr?.. . · · · 

T~l cQpio está classjfieado não .p6de sem o menor exaggero 
. prc'3f,al' os sP.rvicos consentan~os. com a importancia militar oa 
2~ !tegiiio e 2•• Dhisão 4o E~ercito. O Hospjtal Militar de Porto 
~Jegre, que é àe ! !l classe, de accôrdo com o alludido c:clee~f3to , 
<:!Sf!t longe de ter a in~sma ··importancia que o de São Paulo, jií. 
pel~ -fr.equen~ia, já,. p.orque na 3* ·R~gião ha v~ios bospitaes 
de 3: ClàSSe e enf ermar~a$ l'!~lQ:P,aes, exactamente .:..-. qu~t!O 
1losp~taes, ao passo que .. em São· Paulo, para. "t9da a Região nao 

· exiate- nenhum hospital 'ne~ eiif érmarias regionaes, de modo 
:. q~~ · QS doentes .batx:ap:i a9 hospital' em São Paulo, e já porqu" 

as jr.ª~ll~ções f>m 8;:i0 ·P~ulo ·fee:m maior · :vulto mate!'ial (' 
teebnico ~ . , · · · .. · :• 
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3ESSÃu E).1 :} ])8 úUTl.lsR(J J.)F, 19.20 

óra, o Hospital Militar de São Paulo é um ,grande 6stabe..: 
;.?1·imento sanitarío especialmente construido pera tal fim, no 
morro àe Cambu~y. em um terreno d~ 400m. ± 350m., es- · 
1ando esta enorme área· em parte ajardinada e arborizada.: Re-
1~va notar que o Hospital está de tal sorte· installado e com o 
,,cssoal technico competente que :permitte sejam praticadais 
:1u'.lc$quer intervenções cirurgicas, exames completos de Ia
i;oratorio, taes ccmo reacção de Vlassérmann e todos os e.m.
rnr:s necessarios ao esclarecimento de diagnostico, fabricação 
rir, :mipolas medicamentosas, radioscopias, radipgraphias, eie-
rtr0tberapia. • 

.Para prover as enc·rmes- necessidades de pessoal teehnioo 
[\ administrativo é dotado anen~- de um en!ermeiro-mór. 
dous enfermeiros e tres aJudântes de enfermeiros, um c00i..:. 
nhc?ro, uni ajudante e oito serventes, o que é absolutamente 
insufficiente. O num~ro de enfermarias é de sete, contando 
com as de escabiose em pavilhão isolado. de modo que a dis-

- :ribuição dos enfermeiros çlei:I:a umas sem: enfermeiros, não 
n tendo o arsenal cirurgico e a sala de 'operações um ex
clusivamente,- como requer o desenvolvimento do serviç.o. 

Pela exposição rapida destes motivos não é de mais en
c~r~cer a necessidade e a justiça qbe. se impõem de ser ele"ªªª á 1" classe o· Hospital Militar da 2" Região em S. Paulo, 
~ ser dotado da verba indispensaveI no futuro or~amento, 
tanto mais que o novo -regulamento àos hospitaes ~ilitaree, 
f!U(l está em mãos de· Sr. Ministro. determina. sejam eonside
í'a<l0s hospitaes -Oc 1 ~. classe aquelles de séde de Região. como 
0 de S. Paulo, séde da 2 .. _ , · 

O GovernÓ vae f ornecew os dados necessarios ã dotação de. 
Serviço de Saude (verba· 7.s), àe accG.Tdo com a organização 
<rU~ está imprimindo a esse servico, ... ao em vez de attender,, 
prtrcelladamente, 'ás respectivas necessidades. Uma emellda 
n~sso sentido será apresentada em tempo opportúno. 

N. 2 
C-0rrija-se a tabella, da verba 7•, :Para colloeal-a de con

f ?rmidade com o ·decreto que remodelou. os quadros dQ EXer-
t'ilo e deu nova organização aos hospHaes militàre.s. · · 

Verba f3.. -. Con-jj a-.se a. verb~ de ae~r(lo .:om o qua-
cro votado na lei de· fixa.cão de forças de terra. . 
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ANNAES .DA: OAMA!lA 

:anno, f50:0():(}$ e accrescente-se: «para mobiliario ·do Esta'ln- · 
'.Maior do Exercito, 30:000~000. . · . 

Sala das sessões, 3 de set.emnro -Oe 1920 .. - ~~!t!nrles T'1-
_vai-es. · · 

Esta emenda abrange quatret me-O.idas, sobre as qua.-1 ::: • 

.separadamente, cabe a Comroi.ssão pronunciar-se. E o r:11. 
da seguinte 'forma : · · 

Primeiro. Tem aqui catimento as razões ex.pendidas sobre 
a.·· emen<la numero 1. Trata-se do mesmo a~sumnto e a solu-
l}ão foi alli apresentada. ~ 

Segundo. 1 A verba 13, está convenientemente . dota<la, ~le 
a.ccor<lo com uma emenda substitutiva. da CommiRsão . 

. Terceiro. A vêrba de 150:000$0{)0 para os ·oab:llnetes <la. 
Escola Militar ainda não ioi applicada, em faee das difficul
<lades que apresentam quaesquer acquisil}ões no extraingeiro. 
:bi por essa razão·não se :pode affirmar se será possivel fazel-:i.~ 
até o fim da anno. Conviria, pois; manter a dota(!ão para set· 
:tproveitada no exercieio futuro. · 

Quarto. Quanto ao :µiobiliar'io :para o· Estado Maior rio 
Exercito não ha necessidade de doLavão especial, pois exis-t11 
:na ;proposta verba· propia, numero 2, verba 15, e o Governo 
saberã attender ao pedidó, que .. · nes_te sentido. formul:Hi 11 

pela respectiva repartii:;ão. 
Por 1 _fae~ razõcE=-· não <l~v~ S<'r ~1-provada a 0mcné!a. 

N. 3 
• Verba 5;>. -. - Ar::;enaes, intendenciacs e fort.alcws·: 

.Onde .diz a tabella. ·-. Idem do . pessoal da Offi.cina dn 
Projectis, 250 :000$ - faça-se a <liscrimina-~ão desse pesso~l. 
incluindo-o na verba geral officínas, -sommando:. mais oit.1-. · 
t;perarios do 1" classe, mais sete da do 2"', mais nove da 3" .. 
ma.is 18 da· 4º-, mais 24' da 5"', mais 20 apre.ndízes da 1 '", ma.i ~ 
20 da 2", mai.s 25 da 3"-. mai~ 20 da 1i,~ r- mai~ 1 o fie f>"cla..:;~í' . 

.lnstjf icat; de, 

Esta emenâa não crêa' logares novos. Apezar diserim1-
ir..ar o pessoal existente na. Offieina de Projootis e para os 
quaes ha vema no orçamento de 250 :000.$ global. Não n:w 
parece regular que havendo verba-.discrimiilada· l)ª:fª offici-

. nas, com ;pessoal especifica-do, s~j a mántida uína verba g·Io
bal para a ;Officin~ de Projectis, sem di~riminaÇão, quandf• 
esta -é talvez a mais importante das offieinas do· 3rsenal. 

· A idéa ó boà~ justa, e pratica., A Commissão, }.;orém~ tem 
emenda ~ua. providenciando sob.re (). assumpJo. Desnece~sn-
rio é pois, a. ~u~ 9:ra ~ ~P.res~ntada ._ · 
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SESSÃO EM ~DE OUTUBRO DE -1920 

N., ·4 

Reuna-se em uma só, a verba - Off icinas - do Arsenal 
ri('. Guerra do Rio de Janeiro, para 11 contra-mestres e cinco 
rnanctadores.vü:to não existirem estes e sim 16 contra-mestres . 

. rustiti.cação 

A emenda corresponde a dizer o orçamento o que r~l-:
mento existe, visto os apcntadores terem sido considerados 
j•ontra.-mes~res e 1 rriesse caracter estarem s~ndo pagos p~losr 
,-,)fr~s ·puhhcos. 

Não exise m~is apontador algum no arsenal. 
~a.1a das sessões, :~ de setembro de 1920 ~ 31ende.~ ;Ta_. 

rfJ:i'CS,' 

A medida proposta. não pooe ser attendída, ?orque viria 
t.i·azer de futuro, augmento do qtiadro de contramestres . e 
eonsccruentemeífl.te da despeza respectiva. · 

Aléni <lisso apezar de estarem a~tual.mente 05 mandado
;·es com vencimentos iguaes aos <los contramestres, constituem 
rlles classe extinct~, isto é, immobilisada, e, · assim. se viesse 
a vingar a emenda ficariam pertencendo a nova c!asse, paI'a 
iodos os effeit.0~. .Por· taes motivos. pois. não dPve ser 
.:·pp1•tn·ada·. 

N. 5 • 

· \'erba· 14ª ,-- Obras :militares-: 

Diga-se mais 3àCf:OOO$ para construir um paVilhãG des.-. 
i inado a 150 alumnos, 20 baias rooonstrucção de banheiros e 
:impeza e -reparos <lo edifício do Collegio Militar do Rio dó 
1 :ineiro .; · ;.- . 

sala <las sess()es, 4 do se.temb1'0 de. i920.-0tt01li Maciel. 

O a..ugment-t> se torna desneeessa.rio ~· O Governo, conhece
, 11w das necessidades do · Collegfo :Militar do Rio -Oe .Janeiro, 
J Pfll dado e dará as soluções convenientes as q:ue se tem 
·~p1•esentado e as que venhàm a ap.pa.recer. Para isso estáappa...o 
rPlhado com os devidos recursos. A approvação, -portant.o. <la 
rmi:nd::i nfto procede>'. 

. N. '6 

Ao projecto iI1. 321':. '(Orçamento ~ Guerra.)": 

Ao n. Hi (-Obras militrii·es) augmelite-se para ........ · 
L 08D :000$ .(mil e -oitenta contos}, ·sendo· 250:0008 para con~-. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 15:23+ Pág ina 15 de 100 

iu--;".N.ÀES - DÁ OA:M'.MA 

trtieção __ .de uma ilnha. de .tionde -que sirva ao 4• corpo <le 
trem no M. <ie Juiz de Fóra. 

Safa da~ sessões, 2 de setexnbro de 1920. - F1'a:n..cisca 
-VaU.adares ._ ,- _ -

Jmtifica.ção_ 

O 4° corrfo de trem está aquartelado na fazenda de Monte~ 
Bello ,uo mu:picipip de Juiz de Fóra, adquirida palo Ministe, 
rjo d.a. Gu~rra,. e sendo assim-·.proprio nacional. Distante ~fl -
Juiz de Fóra· cerca da duas leguas-- -- é penoso o trzjecto _feito 
a cayallo, prejudicando o serviço - residindo a . ~a,ioria dos 
officiaes na Cidade de Juiz -de Fóra, donde.. partem todos os 
dias pela manhã, regressando a tarde. A _-0onstruéÇão da Ii
µh~ de b.Oil.de de que cogita a eme~da resolve definitivamen
te o problema· de conducção para o 4º corpo <lê trem, valori
sando consideravelmente -0 .pro-prio nacional em que tem sun 
s~e~- ·• • -

E' mecfüja de urgencia e para ieval-a a effeito com ra
;pidez póde o ministerfo .e11trar em aooôrdo com ~ Compa
?lhia Mineira ue Electricidade. -- F. _val~~res . . , 

A constrnccão que a -emenda visa e deterrpina não J;>er
tei;ice ao numro dôs $ervjços que c~:n:ppete ·ao Minist~rio da 
Ouerra. Obra es~en-0ialmep.te eivil, por outrq -departamento 
<la_ administração p:ublioa poderia ser executado. Não p11reee. 
pois,' razoavel que. o Ministerio da Guerra -venha a -ter o 
seu orçamento sobrecarpegado das despezas com tal serYico. 
que não sendo imprescindível, obrigaria o afastamentó de 
officiaes de engenharia. de- ,su~ p;roprias furl~qes ·- -

:verba 1 .. : 
' . 

--
EMENDAS DA OOMMISSÃO 

N •. -1 

Consignação _ _ dntendencia da Guerra> : 
_ IAugmentada de :f.8 :720$ para attender ao desenvolvi• 

mento dos servicos dessa r~partição. 
-o grande desenvolvimento que. actualmente, se observa 

nessa repartição. o qual tende ~ crescer, justifica e augmento 
pedidó, que virá. Sómente, attender ás estrictas necessidades 
do serviço._ 

. Verba '4ª :· 

-Consignacã;9- '."""' «Mis-são Miiitar â~ Instrtfcéão:.<. · 
Seja augmenta,dà de 200 :006$ · parra ampll&çlfo <io- con· 

t!'Jl~to-. 
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. A reroodela~ão que se es.tá operando em todbs os serviços 
kdmic-os e adtninistraetivo do Exercito, _erii;c o cop.curso de 
1rnüor nu!llero de oí'ficiaes il.a Missão Miiitar Franceza, já em 
~L:n"iço, e, assim, a emenda attende a essa imperiosa e inaqia
' 1·l ne~essdiade, aliás, prevista na renovação tlo .contracto que 
,, G'werno, aetua.Imente. prepara, mediante. autorização cleYida. 

f:onsignação -'- « Missão france1,a Je a:vl~ãD .:t> : 

' .Seja augmentada de 35:000$ par:a ~ampliação do contracto.· 
Dia a dia 0$ senicos relativos á av:iacão P.m .pleno des.en

\ • :i lv~m ento entre nós: exige nova <:01laboraçã(1. que, forçosa-
111entc, só ·nos póde vir. com proveito, ·por intermcdio dn. 
1\Iissão f ranceza dessa especialidade, de cujos .optimos resul
lados já nos aproveitamos. ·nahi o n.ugmento: solicitado . .que 
:1ttenderá á renovação do· contra·c-to em andairnep.to e por lfi 
:n1 torizado~ 

. . .,, . 

Consignação -s: Colleg:iÓ ·Militar· do Rio -dr~ .Janeiro»: 
Augmentada ·de 59 :760$ para atten:der ao pagamento de 30 

~erventes~ dous pr·aticos de _pharmar.ia, um enfermeiro e dous 
~·!rventes de enfermaria, que já eonstam da;tal:rello, proposta. 

Não ha creação' de cargos nem real ~ugmento de despeza. 
O;; serventuarios, de que cogita a emenda, já existem e exer
cer.a funccões regulamentares; apenas acontece que, confo!'me 
<~.;termina a .tabella da proposta. ;reproduzindo o actual orça- . 
i11ent0, a .<Jespeza deve ·-correr á conta da rerui(]. do collegw. 
füta, porém, tem :inultiplas aj)plicações em beneficio do en
sino e da installaoão materiar do estabelecimento, não ~ndo 
justo o seu desvio para attender ao pagamento de fjerventua
:rios de existencia iregul!lµientar ,e de foncções permanentes. 

E'-, 1>0is, aeonse}~avel a medida.. 

-· - ., 
Consignação -..... cEscola de Aviacão i\íilitar» - Material: 
Seja augmentada de 100: 000$000. 
Com o enorme desenvolvimento que vae tendo a Escola 

cfo Aviação; cr~scendo consideravel~ente, a part.e relativa ao 
ma.terial · µecessita de augmento de dotação . ' ; 

·E' o que se pr9põe sem e~ggero. 

verba 5"":· 

Consigna~ão -... · «Alrsenal de Gtierrà dQ-Rio de Janeiroj": 
, Seja ·augmentada de 300 :·0(}()$ P2!-ra a. e~eçu.ção do con~ 
·~racto d~ 2t d~ julho. de 1920, de pes~o.a.l tecb.D.icCY, destinado 
·1 reorganização qos a~enMà e c!~s fal:;tri.cas. · · 
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ANNAES DA. CA..'\fARA: 
- -;.:: 

. . . ' : 
. E' medida que se impõe, decorrente do compromisso .. as· 
sumido em vírtude do contracto··Supracitado, que procurou da: 
·aos estabelecimentos de producção .bellica a efficiencfa de qu1 
necessita o Exerc.jto, e é a razã.o de ~<>r dos mesmos estabele. 
címentos. · 

Consignação - (<.Arsenal de Guerra. do Rio de Janeir~: 
Augmentada de 6 :510$ para attender ao desenvolviínenti 

.dos serviços desse estabeleeimeuto. , . . . 
Este augmento é necessarijj ao funceionamento da lancb: 

~lfarecltal Luz. em servic-0 do alludido ,arsenff:l •. 

. Verba 1!5::; 
Consignação· <<Despezas -espccíaes· _, .F-0rrag~ns~ 'ferr;i. 

gnn.s., ete. 
Seja · a.ugme.nta<la de 1. ooo :OOG$000·. 
Esta consignação, na. parte ind'ici:tda, é' todo.i: os annos. 

rnp;pl-e.menta.àa.. · ~. · · . 
·-ne caracter estimativo; a sua dotação não tem attendhfo 

ao preço local <los ,g;;neros, ia.zen.do-se a eorreS'POntlente dis
tr·ibufoão -de accôrdo com uma. base considerada m6dia, m-:is 
qu·e. nã. realidade· é infedor ao -minimo. · 

O augmento pro:vosto, melhorando a.. situação ·aclual. p61l1· 
'11' tt n.tt.e11der ao servit,:-0 sem futura· ·sup-plementac.ão. 

Consignação- -~1.d.ministra~ão central», nw. 1': iett~ (J :.. 

Seja. augm.eniada d:e 
1
3 :600$ _ ;p-u.ra. a.cquisição de livros ri 

rDvistas t~chnic::i.s~ . . \ 
A dotação a.ctual a.ttcndc. sómente, ao mat.orial de ox-

. JlNlie:nte -0 oU.tras despezas -correlativas~ · 
Tratando-se, :porém. de um.a. repartiçã-o- techni~a por ex

r:elloncia .·e tendo em vista a . exiguidade. da verba a.té: a~r:i. 
1·oncr.di<ln.. o augmênto pro.posto é justificado ... 

·. 
Consignaçáo .«AdminiStr~ão centra.1"1 n.7.3: 
Ausmentada de 2 :000$000. . 

_ . Os n~vos serviços e .º ~~<le. :augmento de -e~i~nte .da 
fotendencrn. <la Guerr.a ,lust1frnam, · plenamente. .(r .ac-eNiscimo 
de <lot.~n., ·· .. · ' 

·· · . {;onsignação: «Fardamento etc.':· 
+ , • ' .. 

· Augmentada d~ 1 . ooo :000$000. · 
~ Inst!fficient.e tem si:d~ :a. verba. votada. E o preoo ~ai ma

ter1a prm~a crescendo, i1hµi1t:adamente, ôbr~ um r-efor.ço de.· 
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c..-,ta~icr. E. ó que seiped~ uq intuito tle evitar ~ supplementa
~flo, que será i'ata1, si o quantmn da propost~ -permanece~ •. 

Consignação «..iir!-ienae5» n. 11_, lettr.a. . a: 

Augmentada. de 10o:ooosooo. . 
E' manifesta -a .insuffici.encia da •.fo.taçãl) pro.posta.. :Ai -· 

l.·:nde. ella. a. :{l'ropria "tida e fiQ.alldiHle <lo. estabelecimento a 
ouo se dcst.ína, e .sem um r eforco, embora pequeno-, os ser-
Y i 1~0s serão prejudicados.. · 

C0nsignação «Despeias especiaes». Exc1uslvamente. p ill·a 
· ·~ r·:rtraordinari-Os com as gl'andes manobras <las tropas.: 

Augmentada de !100:000$000. 1 . 

~O tperiodo de jnstrucção· intensiva. l}OL' QU:e atravessa O . 
Lx.crcito, para.. a · qual excu sado P. encarecer <> · -...-a.Ior pratico, no 
ponto <le .effLCiencia ·militar, <las manobras,,·evitiente 8e torn~ . 
;1. ·~~xigui<lade da do.tação· proposta .. A ·emen<la pro~ura r c:sol-
., 1.·r ') e.aso de ·:um modo ,raroaveL · · 

Onde eo-nvier: · 
Ar t.. E ' <) Go"\o:erno :autor izado a all.~iliar, oom :u. qu·an.- · 

; :a <le 90 : 000$t o · Estado do· Paraná, na. conserv~ão da ~s
t.ra<la de rodagem estrategica de Guararmava · á fóz. d~ Isuassú, 
n•)dendo ábrir os creditos. necessarios. . · 

. P.a.ra a construeção dessa estrada, cujo inicio c-Oubc ao 
~1.nLigo ·2º batalhão de engenharia, que ex.ecutou "{!S trabalho~ 
i :orante os ann.os de 190;1. u 1905, concorreu o Governo da. 
1 :níão ieom a · quantia-·-d~ 4"00 :000$, au·xilio <lado em virtud1} de 
:!l~t<Jrízac;ões legislativas, contid-a_s nos art.s. · 52, n. XXI da 
k1 n. 3.-1.54, de· ;t.918, e 74 da lei n. 3.67.i, de 1919. · 

Solicita, presentemente; · o Estado <lo .Par aná. um auxilio 
P:!ta. ia conservação da ·referida estrada. .- · · · 

:A medida parece justa.. . 
Attendendo ás e<>ildi~ões estrategicas . que ell~ satisfaz. e. 

'. ~ cr .. ·erno da :União- não .. só a iniciou, como conoorreu p.a.r:i. a 
~ua terminação ,.quando <lis·so ae encmrregou ·o Estado do Pa-
" :má. Este allega:_.difficuldades financeiras par& a. respectiva ·, 
"·)nservação . e appella para , a União; . 'Van,ta.j-Oso, . afigura-se, 
a 1.t..endei<-se, .• at) pedido ,,ie~e >que redunda ~m .. beneficio ·da 
cid€Sa. ria.cionet _, · -· ' · · · . · '" · · · · · . . ·. . 

oritl-e ·convier: : . . .... 
Ai·t. '. "E' .fiixa_da em 2$. a e~pa tlas ~~a_, asylooa.s. ·. · .. ; 
A etapa .actua.l · é · de i$500. - .. .· . . · · · . · · .· ·· 

T· • pom: esse vá.;lor não. é ... po.ssivet ao "Asyh> ·de Invalidos : da 
ra ~rm <Justear· a·a.timentação:·da.s praças arrané~.8, e ·sobre . 
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' . 
L• assumpto a. adroinistração desse e.sta.belecimen.to tem, por 
diversas vezes, !PMido ·a attenção dos_ poderes publico-5. 

F·ixando em 2$, fjca em harmonia com a· valor da etapa 
média calculada. parti a verbà 9" . 

. ' 
Yerba 1--;.. 
Consi~açãe> ~Hospital 1CenLrál do ~ercito~: · 
:A.ugmentad.a. de 50 :3i3$720 para àttender ao desenvoi

-.rí~nto _dos· servii;.o:s desse estabelecimento. 
A. amplitude, sempre cresoente, que teein. toma.do os ser

vi~-0.S do :S:us.p-ital Cel}tral, exige o augmento pr-0.posto. 

Emenda ac arL.- i9, da actuai lei de orçamento.:_ 

: .'.'Serão dispensados de pubÍicação os ooritractos quando 
essa publicação. prejudique a defesa e ·e:tjgir · .sígillo. ~-

Diga~s.e: 

«:Fica o Governo autorizado . a: realizar oontraotos alêm 
ôo o:xercicio. por tempo, porém, não excedente de tres -annos, 
quando , versarem sobre c.onstrucÇões, aequisições de ma.te-.: 
l'ial de guerra,. forca e luz de estabeleoimentos militares, 
alugueis de casa e campos·· para invernadas, e locacão de ser
viç<Js: Bern assim,. seri-0 dispensados de publicidade os con
tractos cujo· ussumpto ~ija sigillo, a juiZo do Governo.-

--A ultima medida apresentada, jã. faz parte da actual l~t 
de orQamento; quando á. outra, sobre o alargamento -do prazo 
de certos contractos, faz-se preciso, porque, jla. maioria das 
vezes, não é possível. dentro d.o e:s:ercicio financeiro, realizar 
os seus fins • 
. . :. ·-.as obra~ militares e ag acquisições 'de material bellioo 

1 ~epes$i,tam, frequentemente, de maior prazo. . · . 
· ·: ./ . .:EJria'nt0 aos alugueis de imznoveis e !ornecimento -de 

i'orÇas -e, luz, .tornam-se os contractos muito onerosos p&-ra o 
Estado, ·qúando feitos ipor · prazos pequenos.. Rela.tivamente á 

_locação c1e serviços, taes com,o os de enferm~ir0s, ajudan~es 
de enf erm~iros, mestre de musica, etc., a me<lida proposta 
attende ao$. respectivos regulamentOs que .ma~dam co~tra.
ctar por-,:.tJt.azos. ele dous a t.res annos. Con.oessão 'identica te'll 
o Ministerio · da Viação e .. Obra.s.: ·Publicas pelo art. 61 da 
aetual .lei dê -urça.fuento. qu_e declara ~m vigor o art. 7.5, da 

. - ~ . .': ' .... ·:.~:.. ;._· ·-·~·~ . 
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J'_,_ 
~-J; 

ieí n . 3.232, 'de 6 de janeiro de 1917~ o qual lhe .pe1~mitt.t: 
.celebrar contracto até tres annos . 

. •· - · 
Onde convier: 

/ 
- '" .... - t; 

Art. E' o Governo· autoriza.do a abrir ~edito até a. 
~tuantia de 3. 200 :OUO$, para acqúisição de material · de 
a viaçãb. · ·1 -

Não existe no orçamento verba para as acquisicões de . 
que cogita a emenda. O material alludido na consignação t"

Ji.':scola de Aviacão 'Militar -. . da verba 4s, destina-se. ~ .. é 
indispensavel, ao funccfonamento da referida esoola. ' - -· 

Imiprescindivef, por·ém. a dotação pedida. pois sem ellai 
não só à escola não teria -e~ementos para reaUzar OB seus· 
:fins, como- tambem esses elementos. faltariam ~ .ouiros d~s-
t.ínos. · . ·, 

v erha · 16 ~ Com.missão em paiz estrangeiro: _ 
E' por demais in.sufficiénte a dotação . de 1()0:000$, ouro. 

il •}cessario será eleval-a ao dobro, 200 :000$. No oorrente ami.o 
.i rí se apresenta a. necessidade de concessão de credito~ ql,te 
....-ae . ser solicitado ·ao Congresso Nacional. 

A verba tem sido de .100:000$, ouro. para attenàer a 
di!fcrença de vencimentos e outras despeµs, de modo que .as 
•iogpezas eram classificadas em mais de uma verba, send-0 que 
a de ouro apenas attendia: a . differença. - . · · 

No orçamento actual houve modificação na redacção, mas 
,, quantum Permaneceu o mesmo, dando assim ensejo a. cre:... 
dito supplementar. O augmento, ora proposto procura fazer 
fa~ as degpe~as, ouro, de pessoal integralmente._ · 

- .. 
.. : . 

§ :i.º Administração ~entral ~ Directoria .Geral de C<Jn ... 
!ahilidade da Guerra:· · 

, . ~ , • / I • 

.corrigir o erro ' de impressão, pelo cruar lé-se 'dez- quarws 
officia~s • . quando são dezenove. (~9). - · · · ·~ · · 
. o calculo do yencimento está certo para os 19, que real-

mente são. · : .. - - · - · . , . · · - · -
Augmentada: <te _ ~ ~ 480$,._ p3Jil atten~ "8.:o d~env<>lvi-" 

meu.to do serviço d~ssa. repa,rtição .e - · · - · .; · 
A correcção propostª __ resulta tle :um e!TO de . impr~são, 

estando, entretanto, ~~rtá , _ ~omma:· . \ . ., . -- - ·: 
O · aµgmenJ,o . p~q1d,o .,é .~~~ss~1g_ -~ m,s1gnj.!1~:-.; -

,. : . - . . ~ " 

: .... - .-: ' 
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fo t emi1~11cfa c;~a Guerra ~ 
Jtcunindo o.:; nove tei·ceiros nffic;ia.cs àüS <:<tre.5 ditos ÜIU!~ 

."(·1·ãc1 nomeados dentre i:;mpregudos ad.didos) », dizer: 12 ·f:s:l'-
1:eiru::: officiaes: 
Ordenado . ~ .• . . . ·. . ·. . ..• ... ... . . . . 2 :400-$i>OO 
Gratl:fica~.ão '... ·- -· ...•... - - 1. :200$000 ··i3:20ü:i'OU1_1 

Sa consignaçã0 ··-· Gratifier1ção a<ldicjonal, de 25 %1 ete .. 
;1.11gml.!nfar 2 :7u0$. i·csuitan te da ::tltern.ção proposta, dizen~ 
•~ 1 .H'.:í.:. J2:.í00$000. - . 

Eram ·12 os terceiros ofiiclao::; d:.t Intendencia <fa Gui~i·
;·n, peltJ ar't. 66 da lei "[)ara HHD, foram reduzidos a noYe. 

·pr_ir ~e aproycitarem trc-s na Si~c.rnt.aria da Guerr:i.. Pelo o1·-
1.:amr~ntC1 vig1~ntc, pür1:m, ,. no art. 1 J § 1 ", manda-se. que 
~·~jurn. outra. vez de -12, sPndo os tres nomeados d.entre a<Mi-
1.ro:: ; e isso :::r~ !«~produziu na proposla paru 1921. Tendt)" sido 
1;ostc.riormr,nte. em cnmpriment-0 <laquella disposição nome..'l.
rlo:5 ires addi{los rio PXt.inct.n Arsenal de :Vfatto-GrossG, p;i ra 
'·'" indicados ta.rgo::-, <Hs5o re~ulta a nP.r..essidade · do -augmi:-nl.li, 
· ·ru;~ 01·a se JJl'Opõe, til: 1:~; :5008000. 

?\o § 1 .'' Emp1·f:•g-ad0,; a<ldidos -- ~e fal'ú a reduc1;ifo n·-
1al.i va: a<):; -vencimentos dos a.proveit.ád.os ~ 

Coroo consequ~nr·i n ficam al~eradof' qs _ tot.aes da. vei-1.•t\ 
t·m: 
t:.ousoli<la<lft paprd . . . . . ....... .. ... . ·-· . . . 
\·::n·in_ypJ p~q_)i';~ • • • .. .. ... ............ . - - - - • • 

l . ~t00::3HiSi)Oü 
69 :77S~Ol11J 

Ft!ila a .,;;u}J:;~if.uit.ão da. !.;1hella :nela presente, clisso r~::;u!L; r. 
·, .. ,·.onomia {l ü 1í5 :~·íDS, pdci aproveitament-0 <le varios funeciu
nario:-5, ~11;io:- 1·.~u·~o~ :i'oram extinctos. no numero do::; quaes si· 
··t1ntarn <rna.Lro {flli.tr!.os oft'iciaci:; ~ Üm riorteil'O do e-xtincf.fi 
\ 1·senat d·~ Guerra th> .\fall.1_1 Grosso . .qne fm•am nomC'ados par:t 
· ;;:, hm;pit.aes de ~- Paui<' r. .Jui7. de F ór::i., {[U<.'- nfio t em: :Jcl-n:il -
rnent.1_• (1ot:i~ft11 W• ~ :; ·· - ~er.\·ic:.o d•, ~audr. 



SESS.:\O E:M U DE OUTUj3RO DE HJ20 

s S.º Soldos é gratificacões de officiaes.· 
Subsfüuir as. tabellas pelas seguintes : 

1 marechal : 

Soldo.. . . . . . . . . . . . . 
Gratificação . . . . . . . . . 

· 8 generaes ele di- . 
visão : 

Soldo .. .... ! . . . .... . 
Gratificação . . . . . . . . . 

22. generaes de bri:.. 
gada: 

Soldo . . . .. . .. '-. . 
Gratificacão . · . ·' .. ~ 

88 coroneis : 

Soldo .... . .' ... .. 
Gratificação. . . .· . 

121 tenentes coro
neis: 

Soldo .... 
.Graqficação . . . . . 

2.35 majores ·: 
.. . 

Soldo .. .. ... . .. 
-Gratifipação. . . . . 

· 802 capitães·: 

Soldo . . . : . ... . . 
. Gratificação. . . . . 

1 . 075 1°• tenentes: 

Soldo-; . . . . . ·. . .. . . . 
Gratificacão. .,.. . . . . 

1 . 222 205 téiiente's·: · 

Soldo . .. . .. , ... . . 

22:3!:!9$992 
:l1 :200$008 

• 

18:199$992 
9: 400$008 

:l5 :1Q9$992 
1:600$008 

11 :599$992 
5:800$008 

- ·- --- · 

9:000$000 
4 :800$000 

7 :599$996. 
3:800$004 

6 :000$000 
3:000$000 

4:599$996 
2 :·300$-004 

3 :600$000 

. 

~49 

· ) 
33 :600$000 

225:60.0$000 

501 :600$000 . 

1. 53 '1 : 200$000 

1 . 7 42 : 400$000 
/ 

2.679:000$000 

7 .218:000$090 

7 .4'17 :500$000 

Gratificação . . . . . . . 1:800$000 6 .598:800$000 

Somma • • •• .. . . . . . . . 27 .947 :700$000 . ·-- ... 

c .. -.VoL IX 
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450 ANNAES DA CAMARA. 

QUADRO ESPECTAL 

1 general de di
visão: 

Soldo_. _. . . . . 
Gr<!tifica0ão. . . . . 

.2 generaes de bri
gada: 

Soldo.. . . . . . . 
·Gratificação. . . . . 

11 coroneis : 

Soldo.. . . . . . . 
Gratificação. . . . . 

1 O tenentes coro-
neis: 

.. ·; 
Soldo.. . . . . . . 
Grat.ificaçã_o . . . . . 

8 majores: 

Soldo. . . . . . . . . .. 
Gratificação. . . . . 

9 capitães; 

Soldo.. . . . . . . . . 
Gratificação. • . • . 

Somma .. 

QUADRO F, 

1 coronel: 

Soldo.. . _ . . . . . . 
Gratificação . . . . • 

i tenente coronel: 

Soldo.. . . . . .. .. 
,Grat]ficação. . . 

1.8:799$992 
9:-iOOSOOS 

:1.5:199$992 
7:600$008 

11:599$992 
f):800$008 

9 :600$000. 
4:800$000 

. 7 :599$996 
3:800$004 

6:00080ÔO 
3:000$000 

H:599$992 
5:800$008 

9:600$000 
4:800$000 

~·· $omma ~ ... :- ·~ .• • ... :•,•_ ·.•. · .. ·: 

28:200$000 

45 :GOOSOOO 

i9i :400$000 

144 :000$000 

91:200$000 

S1:000$000 

581 : 400$000 

17:4.00$000 

14:400$000 

31.:800$000 
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SESSÃO E~! 9 DE -OUTUBRO DE i920 

1'-1. deduzir:· 

G~·aíificacões destinadas aos 
officiaes do quadro 
especial ,qq~· as per-
cebem pelá' tabeua · 4" ',~i- 2ii :200$1M 

Y t:ncimentos dos officiaes 
cujas vagas não serão 
preenchidas ex-vi do 
que determina o de
ereto de 1.8 de ·,junho 
de 1919, emquanto suas 
unidades não forem 
organizadas, sendo um 
coronel, seis tenentes
coroneis, 13 ·majores, 
G5 capitães, 99 pri
meiros tenentes e 148 
segundos ., tenentes. 2.319:300$000 á.530:500$i~6 1 

IJEP.urrA~IEN'l.'O DA 2ª LINHA 

2 coroneis: 

Soldo. . . . . • . . 
Gratificação. • • 

2 majores (adjui;itos) : 

l::.oldo.. . • • • • . 
Grntíficacão . • •. ;,· ... •ui• 

1 capitão (assistente) :: 

~.oldo. .. . . .. . • • • • 
Gratii'icar,ão. • • • • • • • • . -, -

•, 

~ 1 u tenentes '(aju
dantes de ordens) :· 

Soldo. . . . . . .. . . . • . • .. n . - .- . -
.Tratificação. • • .• ·._ • • . -•. 

2 1 º" tenentes (àu;i- -
liar-es) : 

Soldo .. . . . • • · • • • • . . 
Gr!üfficai;;ão. . • .• • 

:lf :599$992 
5:800$00S . 

7:599$996 
3:800$004 

6:000$000 
3:()00$000 

4:599$996 
2:300$004 

,f :599$996 
2 : 3.06$0(l4 
' . '• .. 

26.030:399$844 

34:800$000 

22.:800$()00 

9 :000$000- ._ 

!~:800$000 
:....... 

. 13 ; 800$000 . 

_, 
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ANN.-\ES DA CAMAM 

2 2°~ tenentes 
liares) : 

Soldo. . . ·. . . . • 
Gratificação. . . 

Somma 

(auxi-

Total consoidada 

- DIVERSOS SERVIÇOS 

Addicional de 20 % aos of
ficiaes das guarnições 
elo Amazonas, ..... Pará, 
Maranhão e M:atto 
Grosso.. . . : . . . . . 

Diaria de 4$ a 200 aspi
rantes (a.rt. 3·1 da lei 
n. 2.738, de 4. de ja
neiro de 1913) . . . . 

·vencimentos a officiaes re
formados, honorarios 
ou de 2" linha quando 
no exercicio de com
m1ssoes propriamente 
militares; diaria aos 
officiaes no desempe
nho de funcções te
ehnicas; de-spezas de
eorrentes da represen
tação arbitrada pelo 
Ministro ao pessoal do 
seu gabinete e gratifi
ca~ão pelo serviço de 
tomada de contas, na 
fórma das disposições 
regulamentares; pelo 
desempenho de com-:
missões necessarias e 
por substituições, in
clusive a de 150$000 
mensaes a reformados 
nomeados para sul;>sti
tuir os eff ectivos em 
diversas repartições, 
abonando-se aüf3 offi
ciac::o arregimentados 
quando forem obriga
dos a. permanecer -em 
quartel ou localidade 
onde não tenham re-

3:600$000~ 
i :800$000 +7-' :1.0:800$000 

373:260$000 

292:000$000 

1.05:000$000 

26 .135: 399$844. 
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l!ESSKo E!l-I 9 DE OUTUBRO DE 1920 

sidencia para serviço -
de instruccão das res
pectivas unidades a 
quantia de 2$ para o 
almoço, que não po
derá ser paga em di
nheiro . aos officiaes 

. sobre pretexto algum . 

Total variavel . . . . 

530:000$000 1.195:260$0-00 

1.195 :260$000 

A alteração proposta resulta da approvacão desses qua
dros pelo projecto de fiXacão de forças, já no Senado. · 

Na parte «a deduzirt>, deixa-se· de o fazer em relacão aos 
120 primeiros tenentes e 250 segundos ditos, para que se 
possam preen~her .as :vagas com segundos tenentes e aspiran-
. tes a :isso . h_abilitados. .~· 

Assim, temos: . · . . 
Consolidada Variavel papel . 

papel 
Novas tabellas .. 

Diversos serviços : 

Conservar a mesma .. 
Actuaes tabellas , . : .. 

26.135:399$844 

1.195:260$000 
23.898:899$844 

Differença para mais .. 2. 266 : 500$000 $ 

§.. 4° - Instrucção Militar - -~scola de Estado Maior -
Administração. · · ·· · " 

Verba 8ª : 
Dizer: · 
1 commandante - General de brigada ou coronel. 
1 fiscal - .Tenente..:.coronel. 
1 ajudante - Capitão. · 
1 secretario - Tenente . . 
1 intendente - Tenente. , 
1 medico - · · Capitão. 
1 veteriilario - Tenente •. 
Acha-se, assim, de. accôrdo com o novo regulamento. 
Dizer: 
10 ·serventes em v~z de ~seis. Diaria 4$500, ·. 16 :425$000. 
o augmento provém .do:' novo regulam~nto • . 

. : .. 
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ANNAES DA <:AMAM 

Rsr-ola MilH::rr - Administra'}ão;' 
Dizei·: 

· 1 secretario - Subaterno. · 
3 medicos - Sendo dous subalternos. 
Resultá de alteração do regulamento~ 
O ~ais cQmo se acha. 

Escoia de. Av~ação -- Admi~istracão.. . . 
Fãier as ino'àífíéações. O.e àccõ.rdo com o regulamento, 
1 C<lííifua:ridarite - Tenente-coronel ou coro:uet. · 
1. Fiscal - Major. · 

I~ • • • • • • • • • • • • ' • ••• . . • . . . .. . .• . . . . :· . .• . . . . . . -. ;. . : .. . :•. . 
1 Secretario - 1 º tenente ou capitão. 

r• -.~ 
Í• •I 

;:: os' ·õütros' todos' càinõ' eáiãõ.' ...... · ,. . .. . . ... -· .. · 
Material segundo o regimen de massas, etc. etc. 60.0.: 000$000 

Havendo verba. propria, e para que se eyite~ duvidas 
com as distribrríÇõês de creditos, conveniente será itassar: 
esta consignação para a mesma. 

§ 15 - Maieriàl - Diversas vantagens :....- Ensino pra-
tieo~ • · 

I
-- --~iz.er, quanto' aos preparadores, para attender ·o.o regu
amento: 

1 O preparadores; sendo dous na Escola de Es
~a~f) ~aiop, -~3:tro na Escola Militar e· \lm 
ein cadâ coJlegio . . . . :. • • . • • • • • . , , _,. õ4 :OOQ$000 
Incluir ahi: 
Gratificação como auxilio para 

aluguel de casa~ 
Ao fiscal aà EScoli Militar • • . • • • 
Ao -ajudante da Escola Militar· • . . ~· 

iso$ooo 
150$000 3:600$000 

Autoriza sua inclusão o disposto no art. 171 do regula-
mento em vigor. . 

Já este anno se solicitou do Congresso Nacional .conces
~ão de credito para pagamento de taes gratificações relativas 
ao corJ;.ente anno. 

Cprrigir, em consequencia os totaes da ve:rba em:~ 
· · C-ôii~ofidã~~ap.eL. ,,â.; s22-:a.s1$49s .. 

variavel papel, 865_:493$000~ , 
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·sEssXo EM: 9 DE OUTUBRO DE 1920' 455 

§ 10 - Classes ·inactivas: · 
Ha muitos ::umos, cn~ virtude de resolução e.lo Congresso 

.'.\fü:ionfll, foi incluida, aqui, a dotação de 120 :0-00'$ para paga
mi::1to de aposentados civis; entretanto, tal cotação fica sem
p~· e em ser no Ministerío da Fazenda, pois taes. inactivos re
c(·bein seus vencimentos peló Thesouro Nacional. 

Cumpre. pois, deduzir d.esta tabella a referida importaii
r. ia- de 120 :000$, aqui desnecessaria, sem que apresente, mes-
ma, utilidade alguma. · 

§ - Material :· 
Conv~m destacar para aqui, por mais apropriavel, a par• 

cell a de 600 :000$, dest~nada. no '§ 4" -Instruccão Militar -
Escola cc A viação - Material, com· especificações diversas. 

:iotam-se deficiencías de diversas consignações, que de• 
YC!n ser r eforçadas por' ne.cessidade dos respectivos serviços •. 

Cumpre, assim,. .serem elevadas as· seguintes :- · · 

ADllUNISTRAÇÃO CENTRAL 

N. 1 ·- Gabinete do 1\-Íiliistro, 
. etc. . e) Pirectoria 
Geral de - Contabili- . 
dade - Expediente. 
etc-.. . · • . •...•..•.. 

F()RT!FICAt,ÕES 

X. ·12 - Combust.lve1; lubri-

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

ficantes, · etc; .. .- .......... . 

SER\'IQO DE . SAUDE 

:N 16-Utensilios. etc ..• • •.. 
N 17 - l\fedfoamentos, etc .. 

DIVERSAS DÊSPEZAS 

?-i • 22 -Acquisição de in-

3D-0:0-00$000 
. 670 :000$000-

. strumentos, etc . 1. • 000 :'000$(}00 
?\. .23 - Luz para. quarteis, 

etc. . . · .. . . . ..... - 600: 000$000 

20:000$000 

.:1.5ó :000$00() 

r.1 
•! 

~70:000$000 

:-l". 2~ - Transporte de tro- ' 
pas, etc. _. . ...... · 2. -OOQ :000$000. 3. 60'0 :000$0'0@. 

DESPEZ.AS ESPECIAÊS · 

Bventuaes . .. . . . •.. ,_ . .... . , i:l50 ;000$0001 ' 
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~56 A'N'NAES PA CA:>.1ARA 

Com as alterações proposta$, o total da verba será ac
erescido de mais 2.1<i2 :000$, sendo, entretanto, real o ac- . 
crescimo na despeza geral de 1.p42 :0'00$, por ter sido desta
eada de outra a par·cella de 600: 000$000. 

Assim, o total será, 26. 90-1:874$000. 

' § 5º - Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro. 
Dizer - '19 quartos officiaes em \'ez de 20. 
Foi demittido um, por abandono de emprego, que não será 

substituido, visto como, pelo arL ~·~ da lei n. -3. 6fi 4, de 7 de 
janeiro de 1919, ·o numero desses offieiaes deverá baixar a 
1 1. • • 

-'l. 

Dimir.uam-se, 3 :000$000. 

, Desdobrar em . tabellas de pessoal as dotações das offi
ciri.as de chapas para cinturões, etc., e <!e projectis, conforme 
os quac1.ros existent.es no Arsenal. · 

OFFICiNAS DE .CHAPAS, ETC. 

1 operario, diaria 15$·000 ....•.•••......... 
2 operarios, diarta 8$000 .•................ 
6 operario~. · <!iaria 6$000 .•..•.......•••.• 

15 operarios, diaria 5$000 _ ...•.............. 
11. operarios, diaria 4$000 ................ ~ . 
1 aprendiz de 1 • classe, diaria. 3$000 ....... . 
1 aprendiz ele 2ª classe, diaria 2$2-00 .......• 
1 aprendiz do 3" classe, diaria 1$600 ....•... 
2 aprendizes ce 4.i classe, diaría $50() •..•.•. 

Empreiteiros. . ....... , •............ 
" 

OPFICINA DE PRCJlr.CTIS 

7 operarios de ·1" classe, diària 98000 ...... . 
f O operarios ele , 2~ classe, diarin R$-OOO .....•. 
9 operarios rle 3n êla.sse, diaria ';$000. ~· .... . 

23 operaríos .de 11• classe, diaria 6$0<JO ...... . 
3/i opP.rarios de- 5" clas5e, diaria 5$Ü'fl0 ...•.•. ·~ 
20 operarios de 5" cla-ssP,. diaria 4.$000. ~ ...• ~ 

· 17 aprendi:r.es: de 1" cfas~e, diaria 3Bíl'OO ..... . 
8 aprendizes 'cle 2" classe, diaria 2$2-00 ..... . 

Hl aprendize~ de 3" classe, diaria 1 $600; .... . 
i9 aprendizes de '!" classe, diaria 1$000 ...... · 
20 aprendizes de 5"' -efasse, dia ria $500 ..... . 

.5 :475$000 
. 5 :840$00{1 

. 13: 140$000 
9 :125$000 

16 :060$000 
1 :095$000 

803$000 
. 5848000 
365$000 

47:5!3$000 

1.00 :000$000 

22:995$000 
22-: 2008000 
.22 :995$000 
50 :370$000 
62 :050$000 
29:200$000 
18:615$00!1 

6:424$000 
5 :840$000. 
6 :9358000 
.3 :650$000 

258 :27 4$-0-00 ------·--
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Estas duas parccllas cn\olvcm, como variavel. serviços 
uit.imamente creados nesles dous ultimas annos ; mas ahi se 
inclue part.e d~ pessoal tirado do quadro c!as demais officinas 
do Arsenal, dos mais antigos e melhore$ profissionae.s. 

A f-Orma em conjunto qne se lhes deu , prejudica-os, e 
(·onveniente será · formar estas tabellas, como. se acham ellas 
distribuídas. Disso r esulta · -nm pequeno augmen\o de 
s :27 !i$000. 

:~ '•. 

Fortaleza~ - -Estados: 
Accrescent.ar: 

Angmentada de Hí:512$50ú, para attender ao desenvol
vimento de serviços c!as fortalezas nos Estados . .. 

Em consequenc.ias dà's propostas feitas;· o total da verba 
fica augmentaqn de : 20 :·786$500. Diga-se nos totaes :_ 
Consolidada ·papel · ..... -... . ..•.••.•.... ; . • 2 .171 :833$265 
'rarivel papel. . ......• ' •.....•.•......... . 

'1 

§ --0° - Fabricas : ' e.,. : 

Fabrica de C:arCuchos e Artefactos de Guerra: 
Officinas: 

. Accrescente-se a quantia de 77 ~015$, destinada ao paga
mento de mais 45 operarios mandados incluir no respeetivo 
quadro pelo aviso n. 77, àe 11 de: ·fevereiro findo, do 'Minis
terio da Guerra, pela necessidade dos · respéctivos _serviços, as
sim discriminados : 
6 operarias de 3~ classe, diaria. 7$000 •.•... ~ 
S operarias -de .'ta. clas:;e, diaria 6$·-000. · ... ~· 
S operaria~ d~ 5"' .classe, diaria .... 5$~0 ...... . 

f2 auxiliarP,$ de ·! ~ classe, diaria 4$00_0 ..••.. . 
1 f anxiliares de ·· 2ª élasse. diaria . 3$00-0; · .. ~ •. 

CO total da 'Verb_a será · em consolidade, · 
l. ~26 : 667$50.0 . . .~ 

§ 3º . - Justiça . Militar: .. 
Auditores: 
Dizer: ' · .. 

'15 :330$000 .. 
17:520$000 
14·: 600$000 
17:520$000 
12 : 045$000 . 
papel, réis 

Sete ~ sendo quatro na 1" região e tres no D~partamerito 
do Pessoal da Guerra.. O mais como .está . . · · ~· 

Assim são, e não r.omo se aclla indicado, inversamente, 
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i3• -- m:r.All.TÃllKi'fTO DA 2 ' l.I~HI. (D . G, n .) 

(Decreto u. 13.0~0, do 2Q de maio do IQ18) 

Pca"oa!: 

1 general comm•nrlante {além do1 ven~lmonto• mllllllres do 1ua 
rerormft), repre11C11tação ............ ...... ........... ; ....... . 

' t dito Mltret&rio geral. ..................... .. 
f COJ'Ono! aub-cho{Ó ...... .. ... . ....... . .. ... "j 
2 majores adjunto1 .. ,. ,. .. ,,, •. ,,., ... ... . ..• 
i iiapltao amlstontc... .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . Verba &• ..... . .. 
. 1 officiaes suba.lt().rnOI, 0Jud3.uto11 do ord&n1. 
~ :ito• r r 111a1•os, ! "' to11cn!o1.... .... .. ... . . . . . 

loo < 0111; 2"' tcn~ntes ... ..••..•.•.•. .... .. 
&o amanncn•'>s~ 

8!~1J~c~~.~~:::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :::~:: :: 
:! u chivJt:la -bibUotbee&rfo: 

2SOOO 
{ ;800.J'OOO 

Oi'don•do .. ....... , , . , , ........ ..... .. : ..... . ., 3: ~00$000 
Grnti0c3ç[o ... .... ... ..... ,,, .... ... ...... . .. . , ! :800$000 

t por!e11•0: 
Ordoni\do .. .. ......... , . .. • • .. • . .. .. . . .. • .. .. . . 3:200&000 
<h•allllcação • , , , , ...... , , .. , .... , .. , . , , ... , • .. • 1: G008000 

2 continnos: 

g~~n~~~::: :::::: ::::: ::: : ::::· : ::: ::::: ::::: .1=:m: 
2 rerveotes: 

Ordenndo ............... .... .. ,,............... 1 :440$000 
Gr~6cação ........ .. ..... , . . . . . • • • • . • . . . • .. • • . , 720$000 

3 ordeuançau 
G!'atlfléátno .. ...... ...... . .... ,, ... .... ... ,.... t :OaOSO<lO 

Dolngaci .. OO• 1"1Ad0$; 

8 coronois éhefe~ d•• regiões e~cepto a i ', repl'osen-
t.ç!lo .. ....... ...... ............... ' ....... ... , • • 4 : soosooo 

8 majoras uu tcnautes-coroneim sub·chorct. rept·esen-
taçD:·• •.•• •. •. • ._.. • • . • .. • . . • . . . • . . • • . • . • . . . • . . . • .. a: S0081loó 

8 capitães •ccrotar1os, repl'es<lntacl o, . . • . . . • . . . . . . . . • . 3: oooSOOO 
U ditos . chcf"' das delegacias "°" Estado•, repre!en-

t>.d!.o..................... ........ ....... ...... . J :OOJSJOO 
12 auxiliare., t" ou 2" tenonta•, roprosent&cll.o.. ... ... 2: -100~000 
U. amanuen11<?1, rcpresentoçAt> ... .. ..... . .. ... ~· ....... t:soa~ooo 
&O c1b011 ordonanç .. , reprcscnt•ç~o...... ..... ... . .... 1 :0803000 

ln•pocçlo e tnuopcl'lo: 

Para as de•pozas com as diarlu o trnn>portes do co111mi1do quo for 
dctarminada pa1o Governo para inspecclon:ir e J'égutariza1• os 
sor<i~oi na1 dolo3adas, commi1s~o que poderA 1er feit• pelo 
ctie!J; 1ub·chcfe do depart~monto, ou por um col'onol do 
BX13l'Cl to <le f .. Jinhn, aMmpanhados do um ajud:a.nte de ordena e 
ordeoançs.._. ...... •.• . •. .•..•......••••..•... . .... . .. ... . .. • 

Couso\t<li\di\ 

Papol 

7:Goosooo 

i0;!20SOllü 

!:SOOJOOO 

~8 :400$000 

26:800$000 
~:000/jOOO 

3G:OQ08000 
28:8il0$000 
79 :900SOOO 
~3:2008000 

Papo! 
Consol'1d~d.3 

P11.1lol 

"I'ol<\l 

40:2808000 

218: iOOSOOO 

Varl:n•el 
PopCll 

20:l)()()3000 
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Substituindo-se a tabella. da verba i3ª pela presente, organiza.da 
de accôrrlo com a. fixa,çã.o àe forças de terra já enviada ao Se
nado, dá.-se· uma economia de 61-:SOO.) sobre a proposta, ·ficando, por 
conseqllencia,.fixado o total da Ví'l'ba. em 33S:680S, sendo 3i8:680S 
despeza. consolidada, papel, e 20; OOOS, variavel. 

Sala ,d.as Commissões. S -de outubro de 1920. .- Carlos 
de Campos, PDeside.nte. -· Pacf"ieco Mendes, R.~ator. - An
tonio Carlos; com voto. contr:aT-io a todas as- emendas auto 
rizando desp,ezas. - Carlos Maxirn.iliano, com rc·stricções; 
YcLe•i oont~a- todas_ as emen,:da.s que. impoiitam em augme.nto 
de despeza, ·exceptuàda àpenas a que eleva -a .etapa <los inva
lidos da Patria. - Octavio Mangabeira. - Sampaio Con·ea, 
enm restricç,õés. -. - Ramfro Braga. - Celso Baym,a. - Soilza 
Castro. - Octavio Rocha. ·'"7"' Oscar Soares. 

N. 32~ ·A - 1920 

A ntorfza a ceder, meaiante arrendam,ento, um, ter.1'eno ao Rio 
Moto...:.Clu_b, comi pareaer da Commissão de Financas fa
voravel d ,ern:e!U1a ap.resentada e~ 3ª disciissão -

fVâde prciJecto_ n. 689, de .i~~or --

Ao pr-0Jecto n. 32·5, do ·corrente anno f'-oi apr-esentacto 
pelo illustre Deputado Maurício de L-a-cerda uma emenda 'au
torizando :o P.odlB'r Executivo a arrendar ao Aereo Çlub Brasi
leiro mediante ã:}re.ço, prazo e condições ·que fQ~@,1 conve.n
cimmdos, uma ár·e~ de ter.ren•o. na Ilha do Gover.andor para. 
nem e estab.elecer e manter uma -esc.ola de aviação civil. 

Nenhuma dnvida póde. ser formulada contra o objectivo 
da emenda, te:p.do- em v·ista õs '.!'elevantes servi·oos que -o Aereo . 
Club -presta aó paiz. · 

A Commissão de- Finanças, adoptairu:fo H. mnenda refe
rida, é de. par.ooe:r ·que .o l)roje"Cto e a iemenda. fiquem assim 
r~digidos: . . · . : _..,.., 

O Oongresso Nacional resblv~ :· , 

. Ar.t. 1." Fieª' <J· P.açler Executivo ·autoriza.do a .Ceder, me-
diante ar.l."e.ndál'.Iie:nto: :· -. · 

_ a) :ao Rio :Mofo-Club, . c.om -séde nesta Capital, .uma área 
CT{I 900 metr-01s quadraJdos, na esplanada do morr.o :do Senado, 
ou oo:i O'Utro. locál, qu~ ,fu1gia.r eon:veniente ;-

b} ao Aereo Club Brasileiro. ciom séd!e. nesta · C~pital, 
u~a. al."ea de terreno· já por elle IQccupad!a, na Ponta· do Ga-
Jeao, na IJba •d·o Gove.rn'ador ._ ' · 
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P·~"Taph'o unico'. O :preço, prazo e condições dos ar
ren<iame:nto-s serão estipula-dos no· acto <la escriptura. 

Ar.t. 2. º Révo.gam-se as disposições em ,contrari~. 

Sala dais Commissões, 8 de outubro ode 192.0. -- Carlos de 
Campos~ P.r-esidente. - Celso Bayma: Relator. - Pacheco 
Mendes. - Sampaio Corr~a. - · Osca:r Soa-res. - Souza Cas
tro. - Josino de Araujo. - Octavio Mangabeira. - Carlo1 
Mazim,iliano. - · Pacheco Mendes. - Cincinato )Jraga. 

ProJecto n. 3.25, de 1920 

(Vide prbjecto n. 689, ide · 1919) 

O COO:lgresso Naei:onal resolv-e: 

Art. i. º Fica -0 Pod:er Executivo autorizado a -c·eder, me
diante arrendamento, ao Bfo Moto-Club, ·com séde nesta. Ca
pital, uma área de 900 me~ros quadra.idos, ua explanàda dQ 
morro óo Seruµlo, QU em -0iutr~ focal que julgaJr conveini~nle . 

. P3!l"agra.pho Uilico. O pree.o, praw e c·o-ndicõee do arren~ 
dament'o serã<> esttpulad'Os no . acto da esàip.tura. · 

· AI"t. 2. º Rev-0g_am-1se as dis-pos:.ições em contrario. 

Sala. 'das Commi.ssOOs, 23 de agosto de 1920. ~ Cat los 
de Oam.pqs, Presid:ente. - Celso Bayma, Relatoc .. - Sampmo 
Oorrea. 4 Pacheco Mendes. - Oscar Soares. - Antonio Car
los. - Carlos Ma:eimilíano. ·- Ramiro lJraua. - Alberto Jfa-
ronhão. · · · · ) ~::" 

Emtmªa .o.o projeoto 1n. 325, de 1920 

únd'ê oonvi:er: 

Airt. Fica o Gov·erno autorizado a. nos termos do a.rt. iº 
do prouee.to, ail!'endair a á!"ea c~drida a titulo prec·a:ri<> a-0 Aero
Club, na Ilha idiO Governador, Ponta -010 Gale-ão paria, no prazo 
preoo e oon<l.i~ões que ..se convencion'M', ahi estabel·OOOC e man
ter ·uma escol;a <ie - aviação civ·il ·a aerodro-mo para p~ovas 
d.esportivas, ou 1scientificas; aeronauticas, bem como . ser uti-
lizado pela. navegação áerioo. · 

ATt. . Rev-4}gtam-se · as dispoéiôçes esm/ contrat'i<>. 

Sala das se&Sões. 11 ·de sebembro de 1920. - Maurício dt 
Lw~®. . 
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· N. · 331 -. 1920 

Jnto·i•iza a abe:·tw:a doe ciwlíto de .f 98 :!i.80$436, supplementar 
d verbct 5.H" do orçamento 'tJ'igente do }Jinisterio da Jus
t'icó. e. Negocios Interio1·es, com parecer da Commissão de 
Firumças, f ai:o'J'ai·el a tima .e mandando destacQ.1' outra das 
clu.a,s eme1ufos apresentadas em 3" · discitssão 

Ao projecto auC.orizandc a abertura do credito suppleme.n:.. 
t,a1· de HJS: 4-80$4.36, t verba 21" dei orçamento vigente do Mi
nisterio da Justiça r~ Negocios Interiores, foram apresentada~ 
duas emendas. · 

A prinwira, .do Deputado Costa Rego, :providencia sobre 
pa:;amento da differença de vencimentos .a que teem direito, 
por substituições, diversos funccionarios da Secretaria da 
Cnrnara •. 

Requeridas, por intermedio da· Mesa, inform~cões, a Se
cretaria da Gamara ass1m se manifesta: 

«Em cumprimento do despacho supra, do Sr. Dr. i º Se
erntario, c~abe-me informar sobre. a_emenda junta, offerecida 
pelo Sr. Deputado Costa Rego, que o l" official da. Secretaria 
da Camara, Honorio .Netto Machado, foi nomeado pela Mesa, 
para substituir inte:i:inamente o chefe de secção Ernesto da 
Costa. Alecr im. em 1 de novembro de 1919, tendo ininterrupta
mente exercido esse cargo até 31. de julho do corrente · anno; 
que, em virtude da vaga .aberta pela promçcão interina do re
ferido official foram, tambem interinamen,te promovidos, 
respectivamente, a 1 º official e a 2º c·fficial, o 2° official Amil'.'." 
car MarQqesini e· o aman:uense l\fario Alves da Fonseca; que as 
nomeações destes d')US · funccionarios foram 'feitas em 15 de 
maio do corrente anno e que · elles exerceram ininterrupta
mente os cargos a que · foram prcmovidos, intêrinamente, até 
:H de julho ultimo; que, finalmente, tambem para su.bstituir, 
interinamente, o amanuense Mario Alves da Fonseca, f-0i no
meado o Sr. Adolphc Giglfotti, igualmente ~rri 15 de maio do 
corrente. anno. tenào exercido o cargo até 3i. de julho ul-
Hmo .> · ' · 

Como se vê, a emenda provideneia l(>bre pagamentos que 
são devidos e a .Commissão de. Finan~as opina pela sua. ap:. 
provação. · . 

A segunda em·enda, do deputado Mendes ·Tavares, autoriza 
o Governo a abrir uma conta corrente garantida no Banco do 
Brasil, de duzentos e vihte contos de réis, para terminar o 
pagamento ·da construccão do quartel da 2ª .linha da Exer
cito, no. Estado do Rio de Janeiro, construido no terreno que 
para esse fini foi doado pela Camara MUnicipal de Nithe?07 
~.0 ex-Commando da Guarda Nacional. · · -
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\
. A construccfio desse valioso predio, já inaugurado, foi 

iniciada e levada a termo pela iniciativa privada com o au-
::dlio de subscripçõcs publicas. · 

O vasto edificio é um brilhante attestado do civismo e 
patrictismo dos que levaram avante a sua construccão, ava
liada em mais de 500 contos. 

A quantia arrecaàada . não foi sufficiente e faltam 
22'0 contos para completar o pagamento, nelle estão installadas 
tres repartições do Miriisterio da Guerra, a saber; a 2,.· Pele
gacfa do Departamento da. 2"' Linha ào Exercito, a 24 Circum
scripção do Recrutamento do Exercito e a Jµnta de Revísão ~ 
Sorteio Militar do Exercito, sem nenbuma despeza para os co-

. fres publicas. , 
E' justo que a União, que não teYe e não tem a :menor 

despcza, umpare essa i~iciatíva particular, levada a bri
lhante te1·rno· com grandes sacrificios. Parece, porém, melhcr, 
aproveitando a. idéa contida na emenda, dar-lhe uma outra 
fórma, que é a ~eguinte: · 

«Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito de 
220 contes pa~a um empres'timo em dinheiro, destinado ao fi
nal pagamento da construc<;:ão êio quartel da 2" Linha do Exer
cito, no Est.ado do Rio de Janeíro, inscrevendo-o na Directoria. 
do Patrimcnio, como .proprio nacional.> '· 

Ass'im redigida a emenda substitutiva, pensa a Commíssã.o 
de 1.rinanças que. ella deva, em obediencia á dispositivo regi
mental, ser des~cuda .para constituir ._J)Ii:Jjecto á parte. 

Sala da·s Commissões, 9 de outubro de 1920. -: Carlos de 
Ca-nipos, Presidente. - Rami'ro Bragc.:, Relator. -· A. Carlos. 
Sousa Castro. - C~ls9 Ba11ma. - Octavio Mangabeira . - Os
car SoaMs. - Josino de Araujo. - . Cincinato Bra[la. ,___ Carlos 
Maa:imilia1lo . ..._. Pacheco Mendes. · · · 

PRO.TECTO 

N. 331 - 1920 

Em mensagem de f3 do corrente o Exmo. St•. Presidente 
da· Republica. solic.ita autorização par·a abrir, pelo .Ministerio 
da Justioa ·e .Negocios Interiores, o ·credito de 19S:475$9M. 
supplementar 'á consignação: «Moveis, material, concertos, 
installacões e assigqJturas de apparelhos telephonicos e even
tuaes para o serviço Fab, da verba n. 21 do art. 2• da lei 
n. 3. 991, d~ 5 de ,faneiro deste anno, destinado a occorrer. 
neste e:x:ercicio, até 30 de setembro vindouro, . ás . despezas 
:t?OZ:Dfaes da' rr:esma consignação e ás eventuaes oriundas do3 
servicos menc1onados no § 1. º. do art. 13 d.o decreto n. 13.583, 
qe 9 de abril do anno . findo, sobre o :serviço da prophylax1a 
rural e que estabelece: - Poderão ser designados para o ser- , 
viço tanto os 'funccionarios da Directorfa Geral de sauda 
;PUb1ica como. dó · Instituto Oswaldo Cruz, os quaes, consid·e-
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t·~~d ·JS á disposição do !\.finisterio da .Justiça e Negoclos In
r1•riorcs, continuarão . a perceber os seus vencimentos pelas 
co:npetentes repartições. tendo além disso a gratificação e a 
dio.riu que lhes forem ftx:adas~. 

Os funrbionarios da Directoria Geral de Saude Publica, 
[tprc »·citados no novo serviço, continuaram a receber a · tota
!id::ttlc do~ vencimentos de seus ·proprtos cargos, pelos respe
cl.i\·os creditos, mas os substitutos pela verba que ora carece de 
supplementação. 

Esse o regímen que vigorou ein 19rn e ao qual o Tri
b:inal de Contas deu as5<.mtimento. 

O actual MinistllQ manteve o mesmo proc·~sso de paga
mento aos funccionarios· referidos, .aguardando a reforma dos 
:::r;rYi ('OS da Saude Publica. . 

Demora:ndo-se a exe-cução da referida reforma, foi e$-J 
gotndo o credito álludido, tendo sido apuraàas, até 30 de ;;e
f.cmbro vindouro, despezas a_· pagar· na· irnportancía de réis 
198:4.80$436, que devem !!er· levada~ á conta da consigna~ão 
:teima t.ran.scripta. 

A exposição de motivos do Sr. Ministro é -acompanhada 
de dous quadros: um · que é a «demonstração discrimina.da 
do emprego ·do credito. de 74:400$, consignado na lei orça
mentaria n. 3. 991, de 2 de janeiro deste anno, para as des
pezas relativas a moveis, material, concertos, installa~ões, as
signaturas de apparelhos ~elephonicos e·- eventuaes, para o 
serviço .geral, da verba n. 21 - Directoria Geral de Saude 
Pnblica» e outro que é a demonstracão discriminada das des
rnns effectuadas e a se effectua"(em por conta do credito de 
1 ~S: H;0$436, a ser aberto para reforvar a consignação <.:mo
veis, material, concertos, installacões, assignaturas de appa
rcihos tel~phoni~os e evéntuaes, p_ara o ~ervico geral da ver~a 
21• - D1rectoria Geral de Saude Pubhca, do ·orçamento v1-
gr.nle. 

Ern .:vista da mensagem e da -exposição de motivos qú.e a 
~Cl1rnpanna, a Commissão de Finanças é' de parecer . qu~ seja 
concedida a autorizacão solicitada · e submettido á deliberação 
e voto da Gamara o seguinte projecto de lei: 

O Congresso, Nacional decreta: 

A:.·.~. 1. º E' .Q iPoder Executivo autorizado a abrir, pelo 
~finisterio da Justiça. e Neg-:icios Interiores, o credito. de 
1!)8: 480$436, supplenientar á verba n. 21 - Directoria Geral 
<lc Saude Publica, dó areamento vigente. 

Art . 2_. º Revogam-se as disposições em c.ontrario ... . 
Sala das Commissões, . 27 de agosto de i 9M. - . Carlos de 

Campos, Presid~nte. - Ramiro Braad. Relator. - Sampaio 
Co7·rêa . - Pacheco Mendes.. - Antonio 'Carlos. Alb'e'fto 
Mal'v.nhão. · - Celso Bayma._ -. . Oscar Soar.es . 
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~SAG!M -~ QUE SE REFERE D P • .\RECEP. SUP.RA 
1 

Sr::. mem·bros do Congresso Nacional ~ Tenho a honra 
de transmitti:r.:..vos a iilclusa exposieáo d.o .Ministro da Jus
tiça e Neggcios . Interiores, concernente á necessidade do cre
dito de 19'8:475$994, supplementar á. consigna(}ão «Moveis, 
m~t.e.ria\, . concertos, installações. assignaturas de apparelhos 
íelephonicos e eventuae~. para: o ser\·i_ç_o geral:z, do cMaterial>. 
<la verba n. 21 do art. 2~ da lei n.· 3. 99i, de 5·de janeiro 
d~ste anno. destinado a-0 pagamento, até 30 de setemJ::iro vin
douro, das despe.zas normaes dá mesma consignação e das 
event11aes decorrentea -do serviço mencionado no § 1<> do 
art. 13 do decreto n. 13 .. 538, de 9 de abril dm anno findo. 

Rio' d0 Janeiro,. i3 de julho de rnzo, 99° da Independen
eia e 32º da Republica. - Epitacio Pessôa. 

Exmo. SI".· Presidente da Republica - Como é de conhe
cimf'nto de V. Ex., havia este Ministerio resolvido não soli
citar éreditos sl)pplementares ás dotações orçamentarias sinão 
excepcionalmente, em casos imprevistos e muito espe.ciaes. 
1.:; factos que passo a expõr . incidem precisamente nesta 

ex.t•epção. . 
Iniciados os serviços de prophylaxia rural, foram desi

gnados · em commis:;ão, para e.~ecutal-as, funcei.onario-s da 
Directoria G~ral de Saude Publica aos quaes fiCaram garan
tidas ·uma gratifica.cão e uma diaria., além. da percepção inte
~ral uos rr.spectivos vencimentos, pagos :Pelas competentes. 
dotações orcamentarias, nos termos do § iº do art. i3 do 
decreto n. 13. 538, de 9 de àbril do anno findo, que estabelece: 
«Poderão -ser <iesignados para o service> tanto funccionarios 
da Directoria Ge:ral de 8ande' Publica como do Instituto Os
waltlo Cruz, os qnn.r.s, considerados á disposição do Minfaterio 
1la .Justiça e Negocios . Interiores, continuarão ::i. perceber. seu:! 
vencimentos pelas competentes repartições. tend-0 além díst& 
~ gratHicação e :.i diarin que · lhes forem fixada3:b. 

Ao pessoal d~ Dii:-ecloria Geral de Saude Publica 'afastado 
dos· cargos proprios para taes serviços foram dados Sl,lbsti
Lutos, tendo e~te l\Iinistcrio resolvido, pôr avi·so n. 904, qe 
so de maio do anno passado, que fossem elles remunerado!! 
péla consignação «Movei~. material, concertos, installacões, 

. assignaturas de apparelhc.s telephonicos, e eventuaes para o 
servi~o gerab do <Material,,, da verba 21 do art. 2<> da lei 
orçamentaria de i919, uma vez que os substituídos contin11a
ram a receber a totalidadP. dos vencimentos de seus proprios 
cargos nelas x-espectivos creditos, na conformidade da citada 
lli~sicão <lo decreto n. 13. 538. ' .. 

O 'l'ribunal dP. Contas deu assentimento a esta clasi:~ftca-
4;:ÍO de despeza. pelo que a eonsigna<;ão, que só dispun.La <10 
c:redito de 7 4 : 400~. !oi reforca.da; naquelle exerci cio, . com o 
supplemento de 1-i7:233$104, para poder at,tender a todas as 
de~p~zas de 1919. . . 
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SESS.fo E:.r !) DE OliTu""B'AO DE 1920 46!) 
(. ' "· , 

Começando a~ Qper~çõ.es orçamentaria3· <lo anuo corrente 
n a~uaTdando o Governo a opportunidade de ser elab-Orada e 
11osta em execução a reforma do Departamento Nacional de 

~ 8audi;. Publica, te\' e este· )linistcrio, ex-vi. dos termos do allu
<lido' a.rt. '13, § ·!", do deereto n. :13.538, de manter o pro
cesso -de pagam~nto do:-; funccionario's referidos nos moldes 
adoptauos para o ~'CC!'ciéiv dt~ 1919, tanto mais quanto a. con
;,igna~ão mencionada, com L" i::1·ediLo ® .7·í. :4.00~. podei:ria at
tend{!r a. todas a~ de~pczas -prnpria~ e mais ás eventuaes de
('Orr·ent.es das substituit:ões citadas, até 31 de março ultimo, 
1~omo demonstram os documf:'ntos· inclu~os. 

/ ' 

· Demoraniio-i:e, porém, u cxecu1;.ão da: reforma para além 
tlaquella. data, foi esgotado o c1'edito alludido. tendo .sido apu-
1·aua~, até 30 de setemb!'O, despezas a pagar na importancia 
•Je rns :4SQ$43o, que devem ser lcva~as á conta da consigna
ção aeim.Q. tran~cripta, de cujo credito resta. apenas o saldo 
de .1$a2, pelo que "se torr,a preciso solicitar ao Congresso 
Nacional o supplemento ele 198 :4.75$994 á alludida consigna
':flo, para poder o. G-0verno occorrnr a todos ·os compromissos 
que nelta teem de ser classificados até 30 de setembro deste 
armo. : , 

. O eomputo"da 9.espeza alLinge sómente o ultimo rlia degte 
tr.inJeslr.e e não . ::i<! estende ao nm :do ex:ercicio, porque este 
:i11in.isteri·o espera poder estar· em vigor até 30 do mez pro
ximo -..:indouro a reforma do Departamento Nacional de Saude 
Publica, que, sendo exccntadn, determinará o desappa.reoi
mento de uma parte da despcza, porquanto o credito do que 
01·a t.rat-o só tem de l;er applica<lo á,liquidacão da outra pa.rw 
au~crior á yj~~nr.ia da reforma·. · · " .... · : . " ~-

Rio de .Janeiro, ·13 de agoELo de 1920. -- .<\.l,fredo Pint~. 

I•~xmu. · St· . Presidente da H.evublica - A lei orcamen .. · 
laria 11 ~ 3 .991 de 5 de .janeil'o deste anno, ~onsigrta nã verba 
i1" art. 2.,. o \;redito de 120 :4.50$, para dietas de 300 doentes 
do Ho::;pital . dn .S. ::)eba.st.ião, tcndo-s•~ computado <!m 1$300, 
ilini-ios, o dispcndio de cada doente. · 

, Depois de votada. a lei citada, foi cot1tra:ctado por este 
minislorjo. cm alta s1Jbre os preço~ que serviram do base ao 
calculo orçamentaria, o fornecimento da maioria de generos 
d t) consumo, o que forçou a. elevação. da despeza diaria, re
lativa á alimentação dr~ cada t~nfcrmo tratado no hospital, de 
t8300 para 1$800 . . 

:b;stc facto, accrc:;cido da drcumsLaucia d<! t.e1· sido; este 
unno, cxccdi<la cm .muito, a lotação legal do. hospital, detem1i-
11011 qúe. cm junho ultimo, se> i'estasse do credito mencionado 
'-' ;;;aldo d~ $515. cnmo p1·ova uma das inclusas demonstrações., 

)lolh-os identie-0~, isto 1~, sup0t·-popu1ação do hospital e 
a c;.u·t:stia dos artigo~ ·de consumo. l'eduziram tambem a 3$970 
,_. ~aldo disponível ela cnn~ignação « conseri:ação do material »; 

C.-.Vol. IX 3Q 
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do mesmo hospital qne figura na. lei orça1nentaria côm a -ele-
vação · de 27 :375$500 . · . · , · 
· Destes factos resulta a necessidad·8. d~ serem solfoitados · 
ao Congresso ~al'ional crcd il os süpp lcincnt:are:1 .d?. 96: 911 ~-H)5·.f 
ú t:onsig-n:lção ·«Metas para 300 doentes'>; e de 20 : 116$550, á · 
consignação - <s. conservação :. do material~; do ·Hospital do 
S . Sebastião, da verba 21", ào Ul't . 2º, da ci tada lei orça
mentaria., para ai.tender ao pagamento ·na. sdcspe%as qu e, 

11or conta., das referidas con~i:,rna(~Õ<'~ .i.á füi.·am f eitas, em .hmho 
ultimo, e das que se ve:rifi'c.arcm at é :~o de setembro dcs l.iJ . 
anno. O .calculo pa1·a os crcditos em qucsf..;11) ahr :mge despeza::; 
qué só alcançam o dia. 30 <lc · sdembro, ut«~ quando c:Stc mi
nisterjo, espera poder es tar em vigor a reforma :do Departa
m ento l\acionaJ .. da Saudc Publica, que., posta cm execução, 
facultará o pagamento de tues despeza.s. d·c mndo que- os e-r e
ditos a serem abertos poderão ser aproveitados para a 8 que 
tivereµi sido re~llzadas 110 p e.riodq anterior. á v igencia da 
ref or_mll, •. .... . · · , • 

Rio de Janeiro, 13 de agosLo· de 1920. ·- Alfredo Pin to 
.Yíefra ele Jíello . · · · · ·. 

.. ' . . . . 
:D'[E'...'(DAS AO PruJ;JECTÓ :N'. .331, DE 1920 . ~ 

(3ª . discussão 

N 
.. 1 .· . . . 

Accrescente-se 01Íd1{ convier : · 
.. , . ~ica . igualment~ _autot'izado.· .~ G.ovérn'? ·a abrir . o. credi~o · 
c!:lpecial de ~ :300$. para pagame.nto da d1fferença de. venci
mentos a gue teem direito, por substituições, diversos fun
{!Cionarios da Secretaria da Oamara dós Deputad9s, senqo a 
um chde de secçãü 1 .:.800$,· ·a partir de ·l de novembro .. do 
1919 a 31. de j.ulho de rn20: a um 1.º official, 500$, a partir· de · 
15 àe ·maio a 31 de julho do corrente anne>"; a _um 2º ofíicial, - .. 
500$, tarnbem a par·tir de·d5 de-.m~io a. 3i de julho do cor
rente; e a um amanuense interino 1 : 500$, em igual período 
de, 15•'de maio a 31 de julho. 
· . . Sala das sessões, 4 ·de setembro de· 1920. - Câsta Rego, 

N.2 
Accrcscente-se : 

· Art. Fica o Governo nutorizado a abrir uma ·conta cor
rente garantida ·no Banco· do Brasil, de duzentos e vinte con
tos ·de réis (220: 000$), para termj~ar o pagamento da con-

.. struccão do Quartel da 2• Linha do. Enroito, no Estado" do 
Rio de Janeiro, construido no . terreno güe, J)ara esse fim foi 
àoado pela Camara l\lunicipa.1 de .Nitheroy, ao ex-eommando 
.da Guarda Nacional do Estado do ·~Rio. O resgate desta im-

. ~ " . 
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portaneia deverá ser feito dentro de dous annos, ficando u 
ed'ificio como garantia do pngamento deste credito. ... 

Sala- das sessões, 3 de setembro de i920. - Mendes 1·a
vares. 

Justificação 

O preàio a que se rP.f ere a emenda supra é um vasto -e 
solído edificio, .construido c~pecialmente para · 'a sé<ie · do 
Quartel da 2~ Linha, tendo sido esse servico iniciado e rah
zado com os maiores sam_ .. ifictos ucla distincta officialidade àa 
2• Linha do Exercito do Estado ~do Rio. 

Concorreram para- essa obra meritoria, capitalistas, me
dipos, ipdi.u;lriaes, . proprie.tarios, etc., não .. só no Estado do 
Rio, c~mo tambem nn Cap1lal Federal, aux1ho esse que orcou 
em cem conlos de réis. . · · · 

Não foi, porém, dada a sua sumptuosidade e a· necess1-
dade de corresponder realmente a.os se:us. fins, sufficiente a 
verba arrecadada, faltando ainda riara completar o pagamentü 
dessa obra a quantia ..de duzentos e vinte contos de réis 

< (220 :000$000) .· -
Deve-se attcnder a qu~, actualmenlc, nm edlficio igual 

não poderá ser const.ruido . nem por 600 :000$, attendendo-se · 
ao cl}St? do material e a ter s.ido ;ivaliado, pelos competentes, 
em mais de 500: 000$. • _ 

Nelle estão installadas tre~ repartições do Ministerio da 
Guerra, a saber: 

A 2" Delegacia do Departamento da 2ª Linha do Exer
cito, a 2~ Circumscripcão do Recrutamento do Exercito e a 
Junla de Revisão e Sorteio Militar do Exercito, sem nenhuma 
despeza para os cofres publicos. · 

E' um edificio que honra o Exercito e a iniciativa pa
triotica dos que, abnegadamente, levaram avante sua· con-
st.ruccão. . · 

O predio foi inaugurado em 6 cte janeiro do corrente. 
anno~ logo após a conclusão de suas obras, tendo assistido á 
inauguração as altas autoridades do paiz. 

N. 378 ,\ _ l020 

· Manda anenâm• mn teneno ao . .\ero-Ciúb Bt·a.'lilâl'O'.; - coni . 
parecer da Comniissao da Füww:as, conside1'arui.\J pl'eju
clicado a projecto 

A Commissão de Finan<,:as. l'Sludando devidamente . e, 
pro,jeclo apresentado pelo illuslre Dep·utado Maurício de La
cerda, que manda arrendar um terreno ao Aerco-Cl'ub Bra
sileiro, tendo já adoptado a emenda offerecida pelo mesmo 
Deputado ao projecto n. 325, do corrente anuo. que en<.:c-rra 
inatcria identica _á ora. submettida ao estudo da Commi:;são 

.· 
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1•rojr~cf.r1 (1f.fi:.·rer·ido pelo j!Justr.-?- DcpuH1uo pl'lo Est.ado do Hi11 • 

~ala. da.::: ·co:rhmissõr~~- 8 cie outubro de 1920 . . - Garfos d1
•• 

CtJ.mpo .'>, Pn.~~idcnt.c. - · Celso Ba?J!na, _Relator. - Pach~c:•.o 
Jf,:mles. - Sampaio Coi·rêa. - Ramiro /JrOJ/O. -. O~co.1· Sot1-
r1:.>. - $011::;0. Casti·o . -- Josino de A.rmi:io ... - Octa:do .lla11.
nab1.:ir11. -- l.'nr.l()S :!laxim.i.!ian.1 ._ - -Cincinatr> BT'a(fa . 

. PROJECTO ~. 378; Jm -192-0 

o· Congr1~:';;-;1_1 Xneiofrnl resolve: 
, Art. 1 ." O Go,;crno ancn<lnrá ou . DÍUgarii. pe.lo. rn·el)o, pra

l•J n <.;Cmdicões que forem convcncionado_s. ;io .Acro~Club Br:i
~ileiro pai-a fnnccionameuto -da escola ci,-n ·de aviação · Pelo 
me.smo mantida ou cont.t·actada, a área df.} terreno a. tal fim \ 
neccl')Sa.:rfa. na ponta. do Galeão, ilha do Governador. no· Dis
tricto .fodcraI, terrenos de cuja posse pr~aria se aeha · inYes-
tido par.a o referido fim, o mesmo club_. · · . 

.:\rl. 2.<> ·Revogam-se as disposições em contrat'io. 
Saln. das sessões. 19 de agosto de · i9.20. - l•Iau1'icio úq 

Lacerda. · 
N. fi~ .A - -1~20 

Co-mprclu.:11de o Estado d.a r1ta.ranhiJ.o pu)'IJ, u p{lgamenfo á'.t1. 
r1uota addicional, com. :mbstituti-vo do. Comm,issfí.o de Fi-

. 11,tlr'IÇQS . 

O projecto n. -H2, do corrente anno, Ja. autoria do illu~
tre Deputado -Cunha Machado, visa to:rno.r extensivos _aos or
fieü1es da Armada, ·que servem n.Q. Estado do .Maranhão. as 
:va.ntag-cns da lei n . 2. 290. df>. 13 de de7.embro de 1910,· a q\1al 
esta.beleCPtf uma quota. addicional de 20 . % para os off.ici0.1·:, 
qrn:r do :Exercito quer- da l\larính~, cm ::;crYiço nos Est..1.tios 
uo Amazonas, Par:í r. l\fatto Gr~sso .. 

Como fundamento, aliás, procedentr~ . 6 allegatlo que, 
lendo sido eonct>didas ns Yautn.gcns da eita<la lei aos officia.es 
do Exen.if-0 em ~crvico ness<:· -Estado (~!aranhão), no t!X•~r
c:ido Yii;cnte f! n:t propo:3ta do ol'çamento da GuQrra. par:i •) 
exerGicio de J 9:? L dcwcr -é· tambem conccdel-a.s aos offiehws 
dâ Armada, "m face da lei n. 1. 413, de !} de janeiro de 1901.i, 
Lltrn ~quipat·ou o~ posl.os e ·vcn~imentos dos o.fficiaes do Exer
cito n da c\rmad~, em ·obe<licncin. :w ~rt. 85 da Constitnição 
l·'<:d1:r·u!. · · 

Do e::'>:nosto, •-~ ~vid~nt.e ~\·razão d.,, s~r . da · NJUipara!,'fü) 
· l•"'al 

_,,, l~'ori;oso. poi::"l. ~ reconhP-cP;l-a,. -
Como. entretanto. o or<.:.amcnto \ig-ente da. :\farinha niío 

l:omp·ürtn,- rm · nnnhufoa dus suu.s Tubdc.a.s, despezn. e::draor'- . 
djnuritl, 1:· de pnreeer n. Commissão de Finani;as seja . o Go
Yerno hahililado. mediante autoriza<.:-ão para a abertura dr. 
urn credit.o e:::pc>dal. n. attender a .di?speza relativa no e::\":erci-
do- de 1921. · · - · · 
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Nestas condições, submette ao "\roto da Camara o ·seguinte 
;;11h~tit.utivo ao projecto de que .· se trata: . . 

O CongressÇ,i Nacional decreta: 

Art. 1. º Fica o Poder E:s:ecuti~o autorizado a abrir, pelo 
Jl!nisterio da' ·J.'if.arinha: o, credito necessario ao pagamento d& 
quota. addicional de que .. tratam os arts. 4", § 2º e 28, ·<la l&i 
n. 2.290, de· 13 de dezembro de f9i0, aos of!iciaes da· Armada 
e.m serviço no Estado do . Maranhão, no ex:ereicio de i 92-i . 

Art. 2.0 Revogam-se ·as disposi~-Oes eni -0ontrario. 
Sala das Commissões, 8 de outubro de ·1920. - Carlo3 de 

Campos, Presidente. - .Souza · Castro, Relator. -- Cel.to 
B11yma. - Octªvio Rocha. -:---- Ramiro B~a. - Josino de 
.41'(Htjo. -:- (}'ctavio Mangabeira. - ····Carlos Ma:cimilia·no. -- A. 
Carlos. - Pacheco .Mendes. _:_ Sampaio _CON'ta. - Cincinato 
B?'ttga. · . · . 

'· . . 
'- _pflOjECTO N. 4i2, DE i920 .. 

O Çongresso Nacional resolve: 
Art. 1." Para Pa.gamento · da __ quota add'icional, de que 

;:·~Lt:am o art. 4º e § 2º do- art. 2S, da lei n. 2.290, de i3 de 
1k·1.0mhro de 19i0, fiéã _.:.eomprehendido, neste. e.xereicio e no 
1i1• 1919, o Estado d() Maranhão. 

Arf.. 2.º . Revogam-se .as disposições "ein contrario. 

A lei "n. 1.473, de 9 de. j.aneiro ge. i ~06 eq1Íiparori os pos
tos e . ·os veneim-entos ·doo ·Officiaes do Exercito ~ 4a -~ada.. 
r~m obediencia ao- art. 85 da Constituição Federal. · 

Modificando as tabella.s d-e ·vencimentos dos offieia-es · e 
pl'at)as do Exerci to ·e .da. Armada, decretadas nesta lei ,_ '\ de · 
n. 2.200, <le ~3 de dezembro de 19i3, n os arts. 4º .e 28, %' 2"; 
;;st.:1beleceu uma q.uQta addiciona.l de 20 % 'P'al'3; os oficia.e~ 
em serviço nos Estados dó Amazonas, Pará ·e ··M:atto- Grosso . 

A lei n ~ 3.9Qi, d-e 5 <le janeiro de ~920, que fixa n .des
PNa geral da ·Republica para o corrente ex~rcicio, árt H , 
n. 8, mandou·· iricluir . . na consignação ·illiverso.s -Serviç.o~, do 
Exeroito, o .Estado <lo Maranhão entre .os de guarniQã-O, cujos 
nfficiaes p.eroebem 20 %. <ie, addfoíonaes.- 'E · na pro-posta do 
cwr~amento da Guerra 1pa.ra · ó exercício de 1921 está p Est.a.do · 
110 Maranhão incorporado na rubrica illiversos Serviços"> d~ 
\Wba 8-. . .. . . . . · 

.A. emenda_ visá restabelecer-a equiparação letal, .uma ·vez 
que. no oroam-ent<> da Marinha :para. este é:Xercicio ·e · na pro
posta .:pàra. 1921 não foi attendida a. verba 'P:'S.ra. o pagame.nto 
•ios addie_ionaes .aos of!ic1aes ·<la Arma.da, que serv-em n<> Ma-
l':tnhãt>. ." · · ' · 

Bala das ~es, 
~ . ·. . . . . . . . 

; <t~ ~os~ <ie 1~20. - CuM.a· b.lacncu:to. 
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N; 425 "A. :::;:.· t~fO ' 

Restabelece a ve'l'ba da re:p.ll'esent~ií.o do. Presuie7J,te (j.a ca .. 
m,ara dos _Deputados, có'm ;p·ô.1·eéêr-!ávorB:v~ illf Çômmis-
sãt;- lle Fin:anr:as , · 

• 1· 

. -O pf6.Áéêto., .~. 42S; .à,~ _ 19~0; ~q ~r . , _p~~-i) ~i~íe.io 
~ ~erda;. l~_g1slá sabre Itf.ite!'.1~ -i;!U~ Já' for, ol>.Jectt?, ntt)3om
missão; d~ úm v~to .da'.ndo cre-dTt~. em t92t, rrara a mesmo 
f!m pr.exis~<i ,F.J.Q ;P~9..i~Pt9.: .. " . , «·. t • :J· ••• ~" ., • . , .• ·• . .•• . . 

Este; porém. r.esoh·:é ó asstimpto. u~fimt1'.\'amente, cr me-
t~ê â' approvâ~.ô .für ,ere?#ã.rà: .. · .· .· . . 

~ parece-r1?~ Co-~issã.9· :~ f:.tvo.r<i:vel: . . . . :. 
sâti ããs. cômm·ssõés· i a-e oüt''.''fo. ti~ {é{go-. -= -~c._&1m 

ik c~m.···ôs Fie"ídente. ~· AWeriô MllíiiiMo·. ··: -~l>sc<if s6ifes. 
_.;_pfléleêô Mi4déi~ --· Ciifi-Os itàRmitüinã. :-: R.fimr,fq _!Jrii'a"a. 
·- Josino de Aráu.jo. - <:;elso Bayma . . -· Sampaio Coif~U.. ~ 
S:.vza Castro. ·- ' 

PRO.JECTQ N. 425,'. DE 19:fo· 
"" 

.... ~r.~ : . .- Fi~ffeJ~~1>e~é"id~ .. a_ yerb.~ 4~ .. .t$Pre_~~!i~~~º. ~º :f>re81den~ da r.~mara {}os ti. e-vuMâos; .. níl imrlo'rtãnc1a -Oe réis 
f ;d0Ci$tfül1 me~sí a êôii.tiir tle -§ânei~b dQ. êorré'llte àtfüéi; re
vogando.:..se as disposições em t dfüfarict. : · 

:Sâíia âtrs sessões; !_;5 ae- seterí1bro de i 920: -· · M{lilf frio de 
Lacerda. \ 

PROJECTO 

N. 461 . .A. .:.:..;_ i92d . . 
· AutQ?:izâ. ~ âÜxili~ _í:fê i50:Q06$ ·p'llTá b moouhi~tõ. iib~- he·l'óes : 
· . ~~- rétfrá:dâ -â:d. Lágüna; cotft parecer fa:lforavei· da Gom-\ 

miSsãd de Fíná:ftças ·· 

:Á: . ~di.iiiriissãb . de· · Fkiâ.Íi~àS; cii:i a nfaiJ1ria ~. sigttatit?ia /dr> ;j 
·. projPcto· .qu~ auto-Piza o .Governo a. auiiliaf com · 1:~~ :Oo0$ :a . ~ecaãs de u~, ... o1iumêrit0 âos hg"6es ªª rrà ''h' ' . }if'(. ·~e um 
de~êr de jà~imismê5 aêons~1tlanâ'o a · t:âili~~ ~uf Pafü>rú7 
·fatãct . . .. . . . . · . · . . · . . . .. · -
.. n '· àiümnos ~a. Es'B-01â .Mü1Uif tivéfli" ··. a Hif'° á.ti~a. dessa . fi?:mrif~~~m. _~, ~s~ô ,pb~,~~- recüfsôs em ~â stili~riíl~ô pli- .. 
ti~1ca.. ,n_;:i.~a, l~~ah.& ª" .e~f eÜQ. .. . . · .. . . . , 

· · Pôr rntériiietlio i3o ãüW_r do projêêtô, o Sr. n'-éP,ütà-dô Octá· 
vio Rooha, ipedem .elles o auxilio do Congrêsso Naêiôrial. 

. .. 1\: . Çdin##~sãb tl~ _ ~ittaiicà:S ~-~~ .. ti~e ~e-Yê .. ~r t;b,iic~dido · 
-? '.it~il.10 - pe~tdti; . ,iu~nttvim~o.:;s~ - a$süll. t1. ~~stlf tto1iilit;tnre .. 
· ôt~~esti, .j~ens milit~M. füS'tiB tle ápl51tiusb§ p~lb sl!h êl~vado · 
. Ou;Jee VD: . . .. ' - . 

· . ·salà das .eomio-issões, s · de · outUbro de 192_0. ~ ~;;rifj3 ii8 ; 
. eamipOSi Preitt\~t~ ; ;.,;;. fac{iet:a #êndes; ~!Jrkm ~ Cfnçl~QfQ . 
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-
SÉSSÃO El\! 9 DE OUTUBRO DE 1920 4i1 / 

.. • "'" 

Brâgà. ....,:.:.;.. Antoiiíli1 Uaflas ; --:. Carlos .M«a:imilianp; - Ramiro 
IJratJa. -~so Bii.yma . ...:=..;.. Octavio Róeha. - ·· Os e ar Soares·~ -. . 

PRO:TECTo N; ~6i , !>El. 19.20 
b .côiigrésso #adtfü·al decr~tã: 

ArL L~ Ficà ó. Gbiiãrnti átitori.tàdo a· auxiliar êerri réis 
1 r>o: oofi$ a êreécãõ ae utti mofüimento; na cavital Feu&riil; aôs 
;1er6es d.a· i::eti:r;-ada da L]lguna1 concorrendo assim pàfa. e9timü.:. 
•ar à P.attiôtiê:.t iniéiãtiv& n-êsse $tfütitJti tOftiada pelo~ ah.imnos 
:u Escola Militir~ · · , 

L . . ê8'Jfré9ª~}~~~r;b .. · ~ºü~l~º. ~Jut~~: ~. ~1n~il~1~1~~·- " 
~unhd M'àCJi,ài;W •. - Artliur . C~Jlhlr~s Mot~ifíl. - Ltti! Dó
r11 irigues . - Artin{id . téôni .,_ ·- ViciMile .Stzbbva .. ~ Mµtütiio 
d[: . Andrade . - · PdlmeiTâ Rippêf . ~ Tii.-t:eirá Bràil.dã8 ~ - . 
Celso . Ba:rJma. · - Bento de Mii'.nrida .. ::....::.. Sorua Ctistro. - . 
f 1·ci~ç!s70 . y~~lf!!lf:f..r.és. - .. ~f a~J>jl . Reif . . - Co~ta. Reg'? . -
Tun.1:m.o Ca1TIJfJelto. -:' }µl\9 i:fêt' M'llo . . -· Arnaldo Bo.st.os .: 
- jõãó Ef sió: -. Jo· ê lltât:iii. . -·· osê<:ti Soâfei. .::::..: A.'fi.:
tonio Aihii~~é; -Yfi:üto âe .ffcHttin. - ·· bêtavio Rü'Cha. _:_ 
si~ef4i .. Le~.~-··:.-:-- Heítq_r. a.~ s.~~~à. ~ .L. ~ti~_tf,éiJ~sif-0. ~ 
Joaquim . esor.iQ . -. . Seabt.a Flltio ; -·· · Alad.t. Prilta . .. -· · .F -: 
t:iréssdné; ·-.- Mã.41·Wio de taêê9da. ·-. ac:ttttüiâ a.e AWU.qilêt:. 
11ue. - Ahnanâo Btírldfüai1#i. -·· Joáo Cii6rfü .. ..:..:... Ramjr.o 
Hraga. - O~gârfo Pinto . . - "Rodrigues . Machado . ..:..:... f:.iitZ Sil
t:ê!ra. ~ Af(pmô Barntíi: ~ Mango.beira.~ - Sampaio. Corrêa. 
- Estacio Co.íinb.ra. - (;o,:nzaqa. Maranhão. - · . Pereira Leite. 
-· PàChecõ Mêitii,es. -.:.: Jbãa S'i.m.:pficlfJ; -· · Jast Biirretô, . '. 

N'. 4 73 ..-:.:· i 920-

:1 u1·c o credito especial de. 688. :9.64$44,0, para pauamcnto lí 
. Companliià . Eâifiêadôra 

' - . -

.A mensagem .entià<ia ~o Cõi;ii;resso . ~aciôiial em i3 d,e 
t1:.nibrt1.· ultimo . pelo Po<l'.er. Execu~iw . é, b~m assiro, ã . ~xpo
sitão d'e . m()tivo's a:Pr.esentadia : peJo $T: . MJiii<Stiõ . da Viáóão 
r Obras Publicas: aio Sr. Presid~nte da. RepUblica demonstram 
a netessídád>e. d:e ser, .. o ·:- Pod,~ :mxecitj1tvo atit'Ofiz_ii,~ á abtir 
o cred,ito. dê 6SS :964$440; ·âfim. ... d'e .effoctuar o pagamento <lo 
qu~ é. 'deyido ;i Comp.ari.hia E(lifi~ado.ra •. I>eio fornécfo:í.~ento · dé 
matéfial rodante á E Silràtlá d'ê Fêfi:O Ce:HtriH tl'o Bràsil, em 
HH 6. <levend(J sê.f, tl-ê ôüifd lã.a ô, p(}la dita · ifompia.ri.hià paza 
ú . Fazenda -Na<!ional a mesmã. i•mporteocia de. 688 :964$440, 
rK1~.resp_oil~'~!1~ . ~o seu; <!~bito J>~~ ro~ ~ ,_<!ov~9, ~m vir- . 
tufü' <:iQ ac~qo de . tr~feg.6 . in-uiul(), .il.rma~fü em . 'iS~!), . entr e 
a Est.rida.:.ae· FeN:O. Centfal ao :BràS'il é a EStffida <le Ferfo tle · 
J.uii . a:~ . f.ór.i , li., Riii:~- de Qi+ê fói i{)iiêess\onªrfa a · . fof~i'i i:ta 

. Comp~ãfü{I. ~~icadora. · _ . . . .. .. , . . . · ... . 
. , 
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1.-"'> 'I:' ( ,_ ANNAES DA C.~M-.\RA 

A v~-po~1çaio de motivos. aeima. alludi<ia mostra. . que; D 
obectivo c.m- vis.ta outrl> não é · sinão' o de~ reg1.llãrizar a. ::i
:tuação crC'.a-da em 190~. quamlo a pirectorb da· E . de Fen·,·, 
Cent ral do Brasil, a.cceitou uma· proposta feita pela Oompanhb. 
Edificadora.. para fornecimento- <le material rodante, s-0-h a 
oondição de se-r, com o valor {lo dito inaterial, pago á Fa
zenda Nacional {j r.e.foTido d-ebi.to da Compa.n.hia Ed'iiica.d-ora. 
deocorr~te <i:o !;ervi~~) {{C traf~go mutuo Qnf..re .is dua6 estra
ó:i.s de ferro. 

Nestas eondiçõe-s, p-0-!'qu.e e!Í:te~<le não . ter s ido rcgulur 
a. fórma de liquidação propos~ pela. Companhia· Edif iea.<.1o·rn· 
li Direct<>ria da Estrilda. de Ferro Central do Brasil, .em 191t1, 
o po.r esta · ~cc~ita, a Commissão <le Finan~.as; · tXitaD.<1-0 <l•' 
pleno accõrd'o com a maneira <le liquidaT in dfoada... na n1en
sa:gem do $r. P'l"es.idiente da. Republica, subm~tte ao jul~m-

- m-e.nto da Oama:ra o seguinte pr:ojooto de · lei : 
O Co~ Nacional resolve: 
Ai-t. ·1 ... E' o P.oo-er E:x:ec.uti;vo autorizado a abrir· pr..l" 

Ministeri<> d·a Viação e. Obra~ PU.Olicas, o credito O."P'OOial 111• 
688:Q64$440; destin!.do a pagar, _á Companhia Edificadora~ '' 
imp-ortancia, . a ella . devid:a pelo fornecimento de m3t&ria1 ro
dante â Estrn<la de F:erro Centrnl d'o Brasil, em virtwle 1.lo 
oocôrdo ou co-ntracto, celebrado, em 1916, entl'e á direct-0rin 

· ~ mesma E~trada de Ferr-0 Central do Brasil e a Oompaíihia 
Edificadora . · 

Art. 2. º Ficam rewgadas as disp-osrições . em. cootrario. 
S-ala das Commissões, 8 d e outubro de !920 . """'"" Carlos de 

Campos. Pre6idente. - Sampaio Corr~a. Relator. -· A . Car
los. - Ramiro B1'aga. - Souza Castro. - · Josíno de Araujo.
Ca'1"lós .Maximiliano. ~ Cincinato Braga. ~ P&:heco Meflàe.~. 

' MENS.\GE.'\.I A QUE SE RF.:FF.RE O p ,\RECER 

Srs. Membros do Congresso Naciona.i - Tenho a honra 
de submette!' á vossn e-sclarecida consideração · o assumpto 
constante dn exposição que me foi dirigida pelo S-r . 'Ministrn 
d:L Via.cão e Obras Publicas, sobre a necessida.do de um cru.
dito especial, na importancia -de · 688 :964$440. · para paga_: 
mento de material r-0dantc fornecido · em 19'16. pela C()mpanhiil 
Edi!icsdora. á ~st.ra.da de Ferro Central do Brasil . · 

Rio ile .Taneiro, 11 de setembro <iP- 1920, 99º dn Inde-pcn·
- d enoia e 32.º da .Ite:publ~a. - Epit.aicf.C Pe$&üa .•. 

. . 
Sr. Presidente da Rer,ublioa. - Em virtuds.·do aecõrdo 

:tirmàdo ~m 1889, entre a Estrada de . Ferro Ceú.tra.1 ·do Bra
sil e a Compan bia: Est.radfl. de Ferr.o Juiz de Fóra .a Piau, es
tabeleceu-se o servico :de trafego mutuo ent.re. em~s. o qual 
perdurou até a· data ern que a linha de Juiz de F6ra. .a 'P.iau 

. · - . .· 
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SESS-\O E,\1 · ~ DE OUTC!fü() n~; 1 n~o 

f0i encampada pela Companhia Lflopoldina, prineipios do an.D.o 
d1.~ 19'13. quand'l se Yerificou o iJehito de 688 :{1'64$440 para 
c~om o Governo. Na qualidade de cessionaria, ~ Companhia 
Edificadora· os sumiu a responsabilidade da ·refel'ida divida, . 
comprometle-ndQ-se a. effeetuar o· res'Pectivo pagamento __ Apre
st'ntada, t>ntrctanto, pela men~ionada companhfa_ uma pro-
11o~ta. para forni>.cimento de material rodante, dada a. neeessi
<iad11 que do mesmo tinha a Estrada <le Ferro Cr!ntral do Bra
~il. foi a mesma proposta accdta pela ,<lirectoria .aaquella es
tr3da. em 19i6, ~Qb a -Mn·a11;.rt.-0 de ser dom o custo do material 
Jiat;o o debito cm quesU'lo, o· qne fJffe~tivam.ente se verifioou. 
•;om. o forn~ci:nento pela Com;panhia Edificadora, naqnelle. 
me.s.m.) n.nnn. ·\;li um carro de administração, um de inspecção, 
um de dorroitorio. oito de iª ~lasse. nove de 2ª e cinco de ba
~'.lg~m:. éorreio, e cbefe <le trem, no valor exacto do debito 
pNJvenient~ do trafego mutuo' Mm a. Est'(ada 'de Ferro Jui7. 
t!e F6ra a· Piau. Não sendo regula!' a. effectuaçâQ de <lespeza 
por saldos de trafego mutuo, que,· -devem ser t"ecolhidos como 
renda .da estrada. sólfoita a . :idual directoría da Central-' do 
llrasn meios nooe'ssarios ·pará o pagamento ·do material f orn~' 
ddo, no sent.ido dei,. por occasião do mesmo ser eff ec.tuado. oo-. 
hril.r-s~ o de:bito em· questão. Assim, póis, tenho ·a honra de 
}Jtopor-vos seja solidta ao .. Co-o.gres~o ·Nacional a. co-nc-e.ssã.o ·de 
um credito e;meoicio,l de $88: 96 i$440, pura.' ·o r·ererido . paga-
rn•~nto. · · · · 

Rio de ,Janeiro., í t d+~ P-etcmb-rú de t92ü. - J. PirP,s-·do 
::Í·~·. \ I 

N .. 47.~ - t920 

A l11·c o crediln r.speciai de I J ,"} :14.2$~ para pa(Jamcnto de uen
dmc·n.tos a /nnccionarios dà.. Escora· do Estado Jlaior, pe~
sonl jm'nalefro da Eswla .~fflit.ar e custeil:,,• de, CJ{ficína.~ · 
deste cstabel.ccimeflto · 

Em mensagem -O~ 1~ d-0 ró.ez pro~imo findo solicitil. o Sr. 
Presidente da ReplJ.hlfoa. llt:torizacão pn.ra. n abertura. do cre-. 
dilo espreial de 113 :1'42$, para pâgameflto-. ilo corr~ote. anno. 
1!e venri~ntos a funccionarios da E~la. ·do Estado ~aiot· e 
f1l':;soar jornaleiro da E'scola Milita.r. o br•m assim cu_st.eio dn 
ü!'fidna.s deste cstabel~imcnto. 

~iio consigna o .orçamento vigenLe dotação 110.ra attP.nder 
;'t d05peiza dé qui:- se trata, pe1o facto de ter ,o;ido esta resul
Lante <lP. actos da adroinjstraçãn post(!riore:; á confecç!fo dos 
vr·i;runentos. " 

Assim, em. portarias dr 12 de maio e· '" de junho 9,eete 
a :mo. e de accôrdo. com os srt,jgos 26, 30 e 46 do ,Regulaiµento· 
que hai:rou com o decreto n. H.tl.30. 'de 7 de abril anterior.· 
rnr·am nomea:do~. para· a Escola. do Estado -Maior.:um preha~ · -
1·ndor-conservador e 1qu[ltro ::ierventes e· pelo aviso. n. 20'8; 
<1:3 -5, do mesmo .-mez ioi autoI'izadn o :pa~me1:-to de diarfa de 
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1p~ a .cada um elos intructor~s extranumerarios da Escola Mi-
hlar: . : · . . . . .. . . . 

Am~a iiláis: por . àespa~ho. de. J 7 de. Junho do corrente 
ãiifià' fól tâmfiem autçn'itado . de .95 :OOQ$, . dos _qua~s Sc:f :oooa 
'Cfü$tfüades. â salãdos do pessoal ~ornaleiro é 15 :000$ ao cu~ 
fêiô dãs õffiCiiias dq. mesme. Eseolà. . · .. . 

Uo éx{)psfo; :f: de .aÇeêr4o ~oril a documentácão da Dire
e~_of.i~ ~~fal ~e Cõn't~l;lilici_&d~ dfa G]:ierra; verifi~-s~ a leg'a
haadê ae taes despezas~. Mrrespendentes exaetamente á im
pofl~;fiéi â do cfi~dito 'Sóiicitãdo; peie "qae Ot)iÍla .á Ooinmis:são· 
d.e FiiianÇàs seja o íriesirio cóncefüdo, si:ibmettendo ao voto da 
~amàra o sêgüifité j)rojeete de lei: 

o Gcrngresso :Nar:iofiai âecr~tà : 
. :Afi. Lº F.tca -0· Fi5aer Efecmtivo aut.or1z;i_d0 à. abrir; pelo . 

1füiist~rio . dã Gué.frá, o êrtfüilô espeCial de _11.3:142$;. i>ai:à pa- · 
~ffieiito dê. ve"'"ii;iientôs . â fúfiééiiena.iiOS. ;da E$célà de Estado 
lâifü'. à . pess~if. ·Jornftleiro <la EBCfüa.· Militãr,. e h~m assim , 

. austªiô ãe õt~iêinas aesle êstanéiéeimenti:i; ilida ri.e éorrente 
ánfi~. · · 

:..ttt't. 2... Revoga~~e a~ disptisieõfffi ·em colitf'áfio. 
: . Sãia .... dâs ·êcimmissõêit i dê . oülübJ:õ . d~ i9~ô. .- . · éârl.o: · 

Cà.?n13ô8; .J.'f.ésHrntit~., - St:..?.i.~á. C"~ft.d, Rêlãfof., .- OSÇ/Ji s~ 
f~s; . ..:.;.; Othi1Jiô Ii~r.:li.a . - CêlSo Dáúma: - Rãmii'ó' BT.afia.- . 

- Octavio · lUangàbeíra . . - Carlos Mà:ci:m.ilüiiil:>. Pâcheco 
lv. rnrlés . ~ Saffl.p!iló CoH'é'à ; ..:.;..;.. Otcáf' Si1âTl!i; _ 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs. Membros dô êóngresso Nàcional - Transmittindo
'!º$~~ int;lU~ exposição lfl:le me foi. apreseQtada p~lQ --.Ministro 
dê Es!aãõ a.ii -Güerfa, 5obre a , neces~id_ade Ue .~e. ~dr ao res- · 
pêt>Hve mifüslefie o crêdil_ó esf.)é'ciál de il3 .. :.U2$í pai·& paga
fôênló de vencirnentos a i'unccionarioe d.a Esoola de Estado .. 
'.Maior e· pessoal jornaleiro da. Escola Militar e bem assim cus
teio. de efticinas tles~e· cstitbelecimenlo, t1:1cto na carrente anno, 
'f'eitno pedlf-vos que habiliteis o Governo a abrir o ínencio
nndo eredito. 

füó · d~ ~.~nêtto; ,15 àé selembto dê f92.o, 99° da Inde
'pertdêílcia e 32• da ReptililiCa. - Ej;itácio Pêãs~ . 

.... EXC•OSU;~!:I 

. . sr . . Pf~siàê.~t~- a.~- ?-~P?ilit~~ .-. -~~ -~õ~tà!~~s ~e J~ de 
.· . maio e /t. de junho ultunos f'oram nomea-0.os P.ara . ~ ~~ola 

· rlo Estad_o-Màior, de accôrdo cpm os arts • . 26i-. ~O e ~6 .. do re;-
. i:füiáffiêiitô fftie bâi:Xóli l:!ofü o decretá li~ ü .1so, dê 7 de abr11 
·ãnbWÍBr, tim . íifep~râd6r ·cdnsHvá~ot é .. quai~ . s~rvefit.t!~ .. " e 
15.ei~· ãVi!to ii • .zos; de 5 aijsté mªi .. fOi atlt.ói'izácro ô f5ai~ento 
aã ~iaria ·a·· to$ a êadã um.- à .. s .. 1nstruct&ré$ êiíranümeraribs 

.. aã l:m1l~ ~ilitif, 1~or dê~piêh§ dê a1 ae ~u~tl'ó. do - ~9rrent0 
·"' 
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SESS-10 EM 9 DE eUTUBRO DE 1920 . 

ann~ ·toi .~b1'~.--~~te~t;a~f> .. ~:-~ 9~:-~.-,.. ~o, . ~:~00$ 
para salar1os ·àó . p·essoal Jornaleiro e . i5 :~9$1 deSfsinadfJS' an 
custeio das cd"fifünas de càr.P1_·ntãria; cofre~Nª1 pintdtes; p~ 
d~e~ro9,j . ,_!)9inbêiteg. ~ .. ~ie~tri~!~~ dêsiit· .. ~ltí.~! ~~Iâ ; . . Nã:o 

. éoiiS~o . o. or~a~nt-e ".1$'ent~. dot~çâo:._: ~i.._ ~ti3~e.r á 
despeza de que se . trata, ..e~ns~t~ da ~mom~raoãG 1unta, 
rogo qtie vos . . digIJeis solicit8i dó Górigressô , Nãifionªl a ne
cess ria autorii§Çãa·. ''.""3.-r:I íi!iríf a& ifUnsU1ià .dâ ~~rra o 
crêmEi/ ~ec1á'i ~ if à: f ~~!f; · ãest.inidô . ii6 f1á'.89iriª1il8 dessa ! 
despeza . -

~ Rió de" Janeiro, 15 de sétefubro de i92·o. ·-· 10/iu Pandiá. 
Calâg.éfãi. . . · 

!\. 475 -· i~ó 

Jlwé ó_ C?;~rJ.i:t~1fi.e ... .f41r:/f9{;$,. ~tWÍ;lnejitàr · tis:, v?t~cl.$. /", 4•~ 
fOª, 1s~ • . ~2\. ~.1•, do aft .. 27, da lei n. :~.991, de 5 de 
.Jànei-rd d.e .f :1~() . • · --

Em: · Wê'dsagem füri .. iaã . áó congr~§Sit :Na~iiinhl ém _ 26 de 
âgosto ji!Uma, o sr: p'i;esiil~fitê d~ . n~ifü&Iiéà , s.óltéfü:i . a:u
toriiacãó para abrir o. crediti:i .ãe U5 :lmJ~; Siifüilemêtitâr a 
varias consignações e sub-consigºnaç;ões da$ verbas 1~ •. 4", 1.0, .. , 
isa,· 22"" e 24ª do art: 27; da lei· :n. 3;9911 de 5 de janeiro 
de 1920. · · · ·· · .. · 

A· :n~~~idHde dâ. 'vrêtvitffüiêi~ sô~-iiitaài é's.tã I>iêilãfu,ente 
c·orri" _,BV~dã'·na êf:Pó5ít;§ti dl! ·füaítvô~ â»f,~ifüfâ8â iiô Sr. Pré-. 
s'iaefue tllf rt13íHlli1IBit · pelo Sr. Ministro- Üã Agrlfmiiurã,. . 

Á éommissão lle FirúinÇas; aürenti~lide tts raZties é:tpostàs 
nos. d~euri1en~~ 3eiD,l!l,.i:eferidos~ .submet:Le ào jlH~~únento. da 
Cnmar& b segniílte pr~~ecrn cte· lei: I 

~d éôtigres.§ó :N~êidfüii deêrek: , 
AH: . .' 1".; Ficá é; .. pfê§iiÍeiiH~ !lá .Re~i:i~iÍêâ ãuiliii~ildó a. 

abrir,- iiêl6 Mjfilst~riõ -dil :AgfiêriUiifa7 Inéfüstiii ª Cêfhritei:tiiti, 
o ér~turn a~ :1~s:ós~6$ t&l:iãtrêt!éfiros ~ - qi:iãrêntã é cifi'cô clffüõs 
e nov-cnta e Seis mif réis); supplêrrientar ás 9êsi.Uiil:ês. t}t>ri
sigll_~~~.s ~. sttb.;.;~tntsi@ãÇõ~s ._das. ve~bas i •; .·h t:QD; .l8"\ 22·. 
e 24•, dei art; 27; âa lei n;· 3.991r ele 5 -.dê Janeiro de i920: 

A - verba i~ -· Secretària de Estado: 
Sub-cons·i~acão «it~Hg-a~ dê .ef~Wiênl~k: .. etc~ 
~ub-~~!}s\g,!3;?,:ii~e ~c<jµ~~t'{açãQ ... e custefo _ da~ . 

m~t:.dla~s filii'Hhcas; eil5 3 . . . ~ .. ~ •. ~ 
B :.-.: v~ 4• ±::..;;. ifttrâifü · &titili-~~ . 

· suli:.;eõn~b;ii~eão . (Giãrhis, àJüaas êiã · etil~~" 
. étô.~t~ /~ ... H n n ... u,; H 1; '; .~ h H ~ 1 

15:000$000 

· s :~ôosooo 
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. C - Verba iO• ~ Direetócta de Meteoro
fogfa e Astronomia : · 
Sub-consignação «Para attender á: necessidades 

inprevistas, etc.?> . : · . .- . . . ..•..... ,· . . 20 : 000$\)0 o 
D - VGrba 1s~ - Eventuae~ 

Consigna~ã:o ~Para occorrer a quaesquer des-
pezas extraordinarias _e imprevistas,' et~.> .:· i20 :OO~o.oo 

.E - Verba 22" - Subven<:ões e :auxílios: _. 
ConsiSDaQão <Para manutenção; etc.> .... .. .- . 252 :v96$00C. 

F-- Verba 24ª - -Escola Normal de Artes 
e Officios <Wencesláo Braz>: 
Sub-consignação cPesSÔal assalariado, ete. >. ~ · . üi: 00~00(} 

Art. 2.• Revogam~se as dispos)Ções· em co~trario. .' .-
Sala das Com.missões, _e de -0U:tubro de i.920. - '. Ca:rtos 

de Campos, Presidente. - Sampaio Corréa, Relator. - A . 
Carlos.. - Ramiro Braga. - so·úza Castro. - -0$co:r SoàT.es . 
- losino de A.raujo. - ·· Pacheco Mendes. · Carlos Mf12i-
müiano . - CinCino.to Braga . -. · ' ' · 

.. 
· . MENS.\GRM A QUE SE REFEflE O PARECER 

Srs. membros do CoDo°l'eSSO .. _Nacional · - · ··.I'rasmittindo
vos a inclusa exposição de motiV'os do ministro de· Estad·o dos 
Negocios da Agricultura. Industria e Commercio, sobre a ne
cessidade -(la. abertura do ·credito de 44·5 :oo·Q$, supplementar 
ás sub-oonsigna~ões «Art igos de expediente, etc.:r>. e ·. «Conser
vacão, custeio, etc.~ da verba .1 &, sub-consigriação cDiarias, 
ajudas de ·custo, etc .>, da. verba _4a,.. <Para attender ;l. necessi
dades . imprevista.s, etc.>,- da verba 1()&. ·consignado <Para 

:"'oceorrer. étc.,>, da verba 18'., consignação cPara manutencã.o 
etc.>, da verba 22", e- suh-<:lonsig.nacão <rPessoal,. · ~ssalariado , 
etc.>, -da .verba 2.\ª, do · art. 27 ·da lei n. .3. 991, de 5 ·de 
ja.nefro de 1920, p~o vos digneis autorizar a abertura. do"'re·· 
1·erido erooito . . ·- ! 

R.io de Janeiro, 26 de agosto de 1920, 99º <la ·_ Indepen
d encia e 3.2° da Republica. - ~pifa.cio PesMa. 

E:i:posição de motit'.OS 
. . 

: Sr. Presidente da Republica-·· O art. -·27 'da lei n. ···3 . 99i, 
de 5 de .janeiro do oorrente an:no, oonsignou em diversa~~
oqnsignMões das . verbas · 1 •, c:Sooretaria de Estado~: 4•, · <Jar

. · .:lim Botanico:z.; 1.0"'. ~Directorfa. de Metoorolo~â e .Astrono
_,·mia>; · 1.ff', «Eventuaes; 22•, «~U]:nrençl1es .e : auxilic:.-s~. , ·. e · 24", 
· ·-~Escola ·. ~ormal de -Artes e Qff!OlO~ Weno~slau B1~.z~_,.. impor-
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laDCiO.S insufficientes para.· att.e~d~-~)ás -de5pé.zn:s a. ellas per
l!mccn:te& M actua} ·_ 0xereicio como passo a ~r; 

.A sub-consi~ação -'~Artigos de expediente · 13tc.), -da. ver-
ba i ª, foi dotada: com o 'Cl'edito de 25 :000$000 • . O augmento 
\:rescent~ do material ~ Eer' adquirido para o· expediente desta 
Swretar1a de Estado, a elevação do .pr~-0 do papel~ a neeessi
dad_? de acquisi~ão_ d~ no-vo_~ mo?elos :~e·s~ina.dos . á., eseriptt1-
ra<;ao e_ á · COI!feccao tle outros. Iry:ros i~d1spe11save1s ao scr
dç-0 determinaram provide.n.cia.s -inadia.véis, d-e· ·modo que _a 
referida. .s.ub-oonsignação. apre~enta _ um .sa1d.o insufficient.e ·
p:ira atten<ier· .a. · despez.as que de-ve-.ril ser levadas á sua conta - -
a~é Si do dezeniliró -diste anno... - -- - _ · · 

?ela dero'ons:traçãojunt.a se verifica ·qlle as d~p.ezas· man
d:idas pagar até _ agora e ·empenhadas na -forma. elas instru::. 
ct.ões.-do Minister'io· :aa..-Faienda . de 15 de.· junho -ultimo. mon
tam a: 21 :l-05$375, d:e onde ,se e.onclue (pie o saldo existente, · 
isto é, ·3 :894$625,:·_não comportará as · despezas · ~· se realiza-rem 
no 8egundo semestre. - .-_ . · . . . . · · 

AttEm.dendo _ás · neceS.sidades do serviço , e á vista do· Ct:ue 
foi despendido. uo ,..priineiro. semestre, julgo. nooessa!.'fa .a aber
tura <k-11ni-oredito sllj)p!e~en~r á. eitada. sub...;eon-signru;ão na 
importa11.cia de 15 :000$0_00. _ -- . . 

.A sub-eonsiITT!a.Jão «Cónservação e -custeip, das installa
~õcs ·azootrfoas, -· etc.~, -_-~ mesma -Verba. -.não dispõ& igualmen~ 
f. r~ dr3 dota<;ão · -sufficiente, visto como ,tendo sido '\"ota.do o 

_ credit.o <le _ 6 :000$., Só os -pag3.mentps de assigna.turas · de te-:-. 
l~phones ·nos· terrn~s rest.l-i-Otos do a:rt. 63 da. lei n. 3. 4.J6 d~ 
:H de dezembro. ·:de i917, e àe- fornecimentos de luz ·~o ~ner
:;ia electtica. att'ingem :respecthramente, a 3 :000$· e 6 :OOO$ ·an .. 
nuaes . Sendo de natureza inadiavel outros encargos que p&.;am -
f'n.bre a mesma sub-consignação. ooino sej_am <!llS,~eio das.' ins-
1 :i Ha~ões electricas e do elevador,· faz-se noces~ario . o . cre
dilo supplementa1 .. de 5 :00'0$, · tle accôrdo com n, demonstra~ãQ 
l~uc .a e$t~ acompanh.a. _ · ' · · 

Os · encargos -qúe pesam sobre a sub-consígnnc.ão «Diarias; 
aj ur:las ·<lo custo, etc.>, -a verba. 4ª. consigria<;.ão iMateria1>, e 
a <lltn. dos p-recos de forragem, combustivel e lubrificantes de
r:m1 logur o. que. tambem. a importancia de 3<1:000$· votada 
j:·•::!:c es:;otadâ. antes de ·fim. do anno, é."tigindo que para () 
c·n<:tr:io dos auto-caminhões e -a acquisicão de forx:.agem e tra
l:inH'ltto dos animaes d.e seT;"viço seja ooncedido 1) credite: -de 
! :-; :OU0$000. _. . ·. . . /- . , 1 

A sub-consignação. da verba 10·~ <Para atten<ier ·a· 1ll'CC8'."' 
.si<lad~s :imprevistas, ·'diaxia.s7 , . .. . a3uõâ1:1_, de· ~eusto. J?a.ssagen~,; 
t.rananortes de mat~1üt'l 'e .. o pa.gau:iento-a.o . pessoa~ ext.raot'(f1• · 
nario- e contract;idü; -êtc.-~, · c'USa : <i~ta.ção)de .-25 :000$ i.' - quasf 
~toõa _d~sp·endida '·CJ'm o_' t.agamen:~ ~do· pesspal __ ·_-frtd'.spensavcli 
ao ::-:ervif;o -Oa ~.:::.!> . de- ~l\:t~orol~g1a ~ P.bysrca do Globo •. que!._ 
mesmo .· assim e.:rtA · insu1fjt"ie'fitemente -provfda, como teiri -a~.., 
si$Iial~~ .. o direCt.or de ?iet®rillogiÍl' ~ As~n~mia em ·seu~ 
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1·i;JafDl'J.>t •.. A.?J. ~mª~~. •lt~sp1nn11 da C\l'Mi871V~ ~ it~disi;C'li .. 
.s<wei~ ao bom ? . .fühu-nr:JHO ® UfV1tl' e, para atk!ld.~;,..a~ jul
so lleC~sa;ríiJ. ilo ®PC~$~ do- credito de 2~ :<JOO' á d t.ada' sutl-
eQI)EJj~~. . . : . . 

. .> r;j.f;I.. Q~~oner 3. ~speias .corrípt>ehendjd~s ~a verb~ t8•, 
e~n§iJ:mQi.i a J~j ~. 8-~~i.. de 5 de .i.aJlejrô óê rn~o, a p~tneif'ü3 
Clf.3{J~, Q c.vtl'dit!) .de ~00 :QOO.$; as 1•eaH~adas e e_m~errl}.adas até 
aS'<>J!a. ppr .~ 9~.$.~ cret,ijto attiogem a 286 :6~!$076. 

Corr~ pf;ir etiàa ·verba os pagamentos de dial"ias aju-
. Qií! tle .eusto ~ passagcens não compr~h€ndi4os nas demais 

vm>bfM) oi.,çu.:nwnta.rias, substttui1:-0es i.>e~J;un.e!ltares, despeias
eom el)'lpregados em commissãD, .observa4os os ai-t-s. 8'1 4a te! 
n. 2.842, 46 3 de japejro de 1914, .e . .10-1 e Sfil'!H3 parag11a1)hos 
da. l~j n. 2. n1., de 5 de jarufrro .de 19t.~.; pom o~ trabtHhos 
presW.d~ fora ®s hera~· res;ulamentares, ·nos termos dos ar
tjg-~ 68 a ·1L® regul.ameritó anuexõ ao deCt>eto n. 8.899, -O.e 
U -de a.gosto de 19U, e com a m~vec!}ão e -físeaiiza.~~o das de .. 
pendencias .dq mini~te;rio nos Estados, em m).w,ew 4e ,269, os 
e.stflbeJ<IBim~utos subvencionado~, em nu.mero· U~ , &"3, n.os t~r
mo$. do ar.t. .3~ da l~i n. 3. 9~i, <ie ;:; . <ie Je.n~iro de f 920, he_!ll 
a~tnm a~ .0.e.$pezas ev~ntua.el] e lnwr~vistas, ca~ula.-·~e que nao 
póde ser inferior a 120 : 000$ o suppler,nentri de q-qe preei.sa. a 
mesQ:l4 ver.ba. ~ra oceor~~r tie · despezas a sa l'ealj.zarem até 
() fim. d,.g .all,llO , . 

Pal'11 a ·manutencão e despezas de .trau~po.rte dos af;ltu
õ~nws que est~o apérJeiçoand.o SeU~ CO-l'llJ.ectmenP$ ~J:!itj.ços 
no e:.trangeiro e para mais _5{) al11mnos que. deyerão ser 
en.Yi~o~ para o mesmo fim neste exer.çjçiQ, observadas as 
fnstruei;6es approv~das pelo decreto n. rn. Q2S, i;le 16 (!e rp.aio 
de UH.8, fQtram . cou.stb"Oados n;:i. verba 22ª os Cf~djt.Qs de 
uo :000$, po.pe11 e 256 : 0"00$, ouro.· . · , 

A' Detesaeia do Thesouro ei:n J~onrlres foi <H~trib1.1id9 o 
credito na. importancia de 200 :0001;1, · pal'a attend~ a despezn:; 
;~os estudantes que já se acham nos Estados Unidos e na Eu-
l'{)Jlªp' . t An. d. 't f ·... t ' Q" • .. d 1 · or ~ll.a ~s~ ~re i o ot pos ~ a . isPO$Jç~o .o consu 
l:ira.sileifo ~m J\loVQ. Y.ork íl qqantta ae HO·;-OQOf, purl,)~ ()U 
~.i5. 750, que Eroduiiu $:>3.530,31, quandQ ao cambi~ par de-
y1a pr.oduzir .$1t;.t9D,95. ~ 
. O~·a jQ _p~~Q. o pagamant-0 da inensalidad.e de 50 estu
dantes A raia.o Q.e $130. 00 torouv~ .. sa Jl~~~~~rjo o çredjt(I de 
:na.000.00 e tendo occorrido outras despezas, taes ÇOJPD as 
:i:-ealjzadas· PQJ.' . .occa~ião da epidemia de jJlfhJ~Pllf~,. t-~ prove
ni.$DU.& .4e · P~a.wens. nãD r.ó nos. Elllf.a.ljps Un\dos . ~mo 4i de 
t~e~ts1J qn~ importa.rain ~m. ~847,60, -~~Jo cr.edjtQ JWim& ,.só 

· :pll®r.aui ·~J' ª~ooí~~ 0111. P1'.Plfl-~p.~s ae meM~Jidade~ .aw 
Jul4.9i ~d..-0 neoo_s,i;;u·1~ a . dtstr1buiça.o do i>al.Qp exutente, ~to . é ç;:~ • flfln~ nuT'r. ·' . . . . • 
. ., 1-r.J ·~~, u _ .. ..,.. . . . . .. 

_ · . PiWa a acqq~icã.o 4e · pa$~~ e -.PaH~IJle}lto ~ IMJWl.
Pdides. de Jml,i& .;o,._ estudantee~ , como àetermiuo.. a verba i~~, 
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írit-se necessario o credito de 2!>2 :OM$, papel, como se acha 
indicado na inclusa demonstração. . 

Como nas verbas anterióres se observa a iwmfficiencia 
de saldo á sub-consignação ~Pcs~oal assaluiado, ele.>, da 
verba .Zt!ª E5cola . Normal dG Artes e Officios <l\Ven~.13l~m 
Hraz». Por ella, de accôrclo CJ)ffi os 1·e~peclh'os~dizeret', devem 

_ ser atíendido$ os pagamentos õe pe~soal _assalaria<%>. e diarista, 
c0nducl'.(ãO do ~essoal em obje~~l.o d0 serviço, asseio do édífi
do e Sllfl~ <lependencias, canetl)s e outras dcspezas miúda~. 
jmprevisW.s e eventuaes. . 

;Esse credito foi despendiJo, como, se vê da demonstra~ão 
junta, dada a necess,idade _de.. serem mantidos .diversos empre
ga.do~ para o bom funccionamento e conservação, não só do 
edificio. da referida. escola, a.\1las e orficinas, ma·s.. ainda da 
.;;randP área àjardínada e cultiva.da ~m ql.1e ell_e esta sfülado . 

Afim de· -serem custeadas todas as despezas atê 3i de de
zembro, torna-se nece.ssar-io o credito suppl~mentar de réis 
'18:000$000. ' . . '·. 

Nenhum credito · supr1lementat> vos · foi solicitado por est.e 
riüniste<rio, até a presente~ data, tendo · sido apenas aber~o 6 de 
600: 000$ para funi:.lacão de coltmias nacionaes na fronteira do 
Oyapoek, em virtude da áutorizll.Ção constante da verl'Ja a• da 
~:igente lei orçamentaria, ' preceqendo consulta ao Tribunal d.e 
Contas. · · , . 

Nestas .confüÇões, tenho a honra de vos propoir q\ie ·s.eja 
soliCitado a-0 Congresso Nacional a abertura a este . ministerio_ . 
do credito de 445 :096$, supplementar á:: verbas. a.liaixo indi
endas, ·do art. 27 da lr~i n . 3. 991, 'de 5 de janeiro de 192Q: 

Verba i~ - Secn·etaria de .Estado; 
Sub-consignação ~<\.rtig9s de expediente,' · etc.> 15 :000$000 
l:5ub-consignação .cCon.servação ~ custeio, .. et.c;~ 5 :000$000 

Verba 4 .. - Ja.rdi~ Bota.nico: 
~ub-consignac-ão ~Diaría.s; a.júdas de eusto. · 

etc.> . . .. . .•••.• . : .• .' •••• • ••• .- . • • . • • • • • · 15 : 000$000 
· Verba W" - Directoria de Meteorologia e · 

Astronomia: - . 
Sub-cons~ãô ~Pa:ra attend<i:i· a neeessida-

. dcs imprevistas, ~te.~ ·-. : . . . . . . . . . . . . . . . 20 : 000.$000 
-V érha !S" - Eventuaes: . . . . 

Consigna,cão .~Para oocorrer, etc.> .••• ~...... iW :000$00( 
Verba 22" - Subvenções e-auxilio.s: 

Çonsignacã~ <i:P~:ra · manutenção; etc.~ . . . . . . • 252 : 096$000 
Verba ~4'" ~ Eseola Normal <ie Artes e 

.. Officios ~vtenc·esla.u. Bl'az>: 
~ub-cons-igruição «Pessoal . assalariado, ~.>; .· i.8 :000.$000. 

445 :096$.000 . 
l"\ip dé' Jah:~i'~, 25 de agosto de 1920 • ._ S.imõei LOff:•~ _ 
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·· Verba· 1 • - Secrotai·ia de füwdo: 

..... !<1\ rtigos de oxpodionto e · nrn.chintts dó o~rovcr, 
ncquisiç.11.o de livros, l'lWistas, jorn&os o outros 
hnpre!>sos, oncadcrnaçõos; improssões o traba-

. Jhc•s dactylographico!N: 

Cratlito votado ...•. .•. ...... .... ..••.. •. 
Dcspc7:a. omponbada u:1 fórma da~ introc~ões'·do 

. ~htu~tcr10 d:l Fa:zond_a. de 15 de Junho do ~ 920 • . 
ImpQf(;inciA nécosaaria para attendcr ás despozas 

átl.J Q encerramento do oxcrcicio, comprohen
<loudo o fornecimento de rnodolos para esorl
pturaçã.o, oncader11a~ão; traba1boa ~~ctylo
graphic03, maqhin'as 'do cscrover, do gabin_ote 
do ministro, 'do director gori\l de Contabill-

. . dade, da Agrlcultura. e ds. lndustrll\1 tendo cm 
. yis~a. a irq~rtancia d~speí1dida no ! 0 ~mosto. 

C1•cchfo ncccs::nrio ..•....• . ... ~ .............. ,-.• • . 
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' 11Cousorra r.;iw e c u;..tcil• d ;1,; i11,.ra!ta c:•)t:,, oh:(·.tl"i cél,. , 
<"1 COJJJJH\ !hc wleudo o dc~·adcw , c a mpai11h11.; CJ 
·1 nppnrclho~ tolophonico; , con~umo da gar. o 
:~ () fl {H'g ia oloctl'ican: 
ó . -
~ . 

·· . C1·edito votado .. . .................... . ........... ·· .... . ...... , . 
i;( J1ripo1·ta11cfa omponhada na íórma das instrucçôos 

·. do flfüliitorio Ja Fazenda, Pª!'ª pagamento de, 
· ~onsumo do luz e força olcctrica ..• , , .•..•... 

lmporLancit\ necossaria para. pagamento dc:rassi
gua turns de a p11a.relhos t.olophorticos, · consor-
\iação o cuJte.o das iustn.llaçõe.~ eleelrlcas, 
comp••ehondondo o clerndor, quo uao puderam 

. . :· sér.11 ttendidas por .conta do crodlto votado .. : 
Crcd.ito neco~s.1.1·ió ...... . ....... ... . . . . ... .... ... . 

Voi:L>a 4"' ·- Jardi111 Bota nico : 

· «Di;irias, njudas de custo, passagens·, fr<~tc:; , cai·-
~ retós o despezas .do tra'nsporte, oomprehon

délmto acquisi~.a.o e co1.sorvaçilo dfl arreJos, fe
llicúlos o sous respectivos acces5orios, com
pra, alimentaçlo, ferragem o tratamento do 

. animnés;combustivcl para os auto-caminhões 
· à Iubrifica11tes, iliumina<;;ão o força nlotriz, 
ctc,u; · 
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J?esp.c~as t'C<tliza.das e~ omp~pbndas na. fór1w~ elas 
· · mstrucÇões do i,imistorJo,da Pazcnda do 15 do 

· junho.de 1920 • . . .. ....... . . . .........•.. .•. 
Importaucia nectJssa.t'ia. pal'a custeio dos auto
. · c;a.miuhões> acquisição de forragem e trata

mento' dó animaes, diarias1 fretes, despoza do 
.- transpo1·tcs até ·31 do oozeinbro de H>20 .••.• : 

. Crodito neccssal'io •. ....• , .•... · ..• . . : .•... ••. . ' .. .. 

Yel'l.>a í-011 =- Meteorologia-o Aslronomia : 

Papel Oüro 

1·7 : 009$1>4·3 

27:<J00~057 ............. . .......... . 
45:000$900 

--..l..---·--. 

'« Para atteudcr . a .necessidades imprevistas> dia·- · -
. rias, .njudas.dc-custo,-passagens o tl'ansportcs _ 

· do material,. etp.» : 
C1,edjto \'Otfldo, . ..... ; .... -.. ~ ......... . · . . -. ..... . . 

, . De~pezas realizadas e. ompenba.da!:! . rm. fôrma da.~ 
· · instrucçõcs do Mmistcrio da Fazenda do ili do 

· junbo do t 920 . . ..... _. lt •• • • ·, • •• ;. ~ • • ••. ••• •• ••• 

Importa.nci& necossal'la para atten.<Jor a despez~s 
~()IIJ o· p'n.gamento de passagens, t.ransporte do 

· . . ptaterial a outràs indioadas na rofcl'ida snb
-coQsignação; ató o fim do _corrente anuo •••••. 

Credito noces.~nr10 .. • .. : • . • , • . , ... . -: . . . ~ . ... •.. .. 

... . ' .... •. ' . . ' ..... ..... . . 
. :L 1: 86~$022 . 

27:-130~978 I ..... .... . ' . . ...... ' ... . . 
!J-5: 000$000 
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Yorl>:i JRn ·-- fü·ontuacs: 
~' JJara. occorl'or a quaosqucr dcspc:tas oxt1·aor

di11arias e impre\·istas, inclusivo o pa~amonto 
do gratificações por serviços extraordanarlos e 

· vencimentos· a· c-mprcgados om commissão, 
substituições rogulamont."1.rcs, passagens, dia

. tias e a.judas do custo, etc. » : 

Credito votado ... .......... .. . . ....•....... . .... 
!>ospeza.s offectuadas. , ...• ! •••• · .. ..... · • •• , • ·r • • •••• 

Despeza .empelihad~ t.1a. fó1·ma das . instl'ucçõos do 
. --Miillsoorlo ·-da. Fazenda de ia l;lo junho do 

... ( 1.. l"t. CJ20; ... · •••••••• "' •••••• .• ; • •••.••• ' •• ·. ; •• • ' •• 
Ref~rç<>S concedidos a .diV.Ol'sas vr.rba~~ •.•••••.• •. 
tJµportallCia. ilecessaria p31'll:. attonder a despozas 
· até 3·1 de dezembro tjo corrente anno, tendo 

om vjsta a , dcspoza· e.ffcotuada .no primeiro 
semestre .. ; . · . .• .-. .. ·~ .. • .. .- .. ... . .• . .. -... .. . . 

Credito nocessario ... .. ....... : ..... \ ......... . . . 

Yerha. 22:. _ _; . SubyouÇõos o amdlios 

CroditÕ_· vc>iado. ·~ ~ ...•. : .· .. · ~ .................... . 
lmportanoia <listribuida á · ~el~gacia· Fi!ical dp Thc

aol1ro em Londres. para pagamento das. mon
. saliélades dos ·o·~tudantcs q·uc .so acham nu. 

. · Eu1;opa e rios Estados Unklos •. .. , -••..• ••. .•. 
"• ;Idem .distribuida· á mesma delegacia pa:·a attendor 

' ás dospe~m~ qtie não puderam ser attendidas 
llClo cl'cdito anteriormente concodido •.••. :. 

·" 

li 1 
' ..... ... •'• ... 
201 :7218929 

I . 

62:4608737 
24:438SHO. 

i ~~i !3/8$92~ ............ 
---·-1-
420:000$000 
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))cs~rn , c_om. o · pag~~nento. do p:ma~Óns ;Jc:;ta 
. .Capital, pafa os Estadós Unidos o Europa, de 

ISO (igtudantcs, á r;ur~o de -t : 960$ cada um ... 
ldcr:n; idem, com o pagamento de mensalid3dcs dfl 

UO alumnos, sendo 3,; â razão de S l30 o n à 
razão <lo t 25 que w destinam respocli'Y3~ 
mente ·ao:; Estados l'nídos o á Europa, caleu
J:mdo-so o dollar â 4St'l00 e n Jil.Jra :. 22S, m1 
\HWiodo· de sete moze~ •........•... : .. · ..•... 

. · Credito n<?<'Ossn1•io . ...•••.. ••.. ... , ; •• ••• ,,, , ••• 

Yerb:t :.H.1' -- ·Escola Normti.l do Al·tos e 
· . Ufiicio~ W cnceslau .13l'nr. : 

C11odHo \;otado:·~~ . .° ••• · .• ~. ,.· •.• · ••••• · •• · .. ,.,. •••• ,. ~ •• 
Des1)-0za realizada até junho ••• , " •• \ ., ••••••••••• 
.IhJpo1•tancia.<; nuce~snt·ia.s pa1·a attondel.' a. despoz(\s 
, . ela con~ig11a~ão-;. cómpr·ollcudc11do_ as~efo, con~ 
~ ,. · swv:tçiio do. Q~lifi<'ip .o ~opendcncia!J o out:r;i.<> 
· . WJspozas mindas hnprov1st11s n .~Yentua&s ... . . 
Croclito ncaossnrip . ... . .. . . . . ,.; •. , •.••....• •.. .• 
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· · · · Primoir:t..: sccc~ào- . dÚ. °'Dil'cctorj~ Geral do Contabi)iJ.,,rt;ã; Sccr';;t;i;' del~~tnd;d;Ncl(ocios ria ,\gricul
. tut'â, Industria. o Commorció, 2th!c ngosto do 1~0 • ....:. O óil'ector da ~ocr,~10. Mal'io Poriseca. risto.-· O din.~lor 
~gera.l, .Hii ri11 t·~ . Carneiro. -- O oílki:1 I, Ailario !.ui.; .l.dhio . 
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N. 476 - 1920. 
· . 

.l li /'f: ,_, 1:rr:dito de 77 :226$, supple11ientar. á -ve1•ba 6" do or~a
m1Jnto da Guerra de ·t 920 

Em mcnsag1~m de 15 do mez proximo findo, solicita 1J Sr. 
r:reFidente da· ·Republica a abertura do credito de 77 :226$, 
·~uppkmentair ú ·verba 6~ :--:- Fabriças - do orçamentó. da 
r;w•rra para o actu:al exerc1c10, destinado ao· pagamento. no 
r·orrentr, anno, de quarenta e cinco ope:rarios, com ql.).e ·foram 
uu!!'lllentados os quadros da Fabrica de Ça'l·tuchos e Artef:ietos · 
1~11 Guerra, em vit't.ude da revisão dos mesmos. quadros. 

Cabalmente justific~ .o Sr. Ministro .da Guerra., em 5Ua 
1'JPO~ir:ão de motivos, o augmepto desses quadros pela-jlecessi
<iadr> de ~e;r mantida. - toda . a éfficiencia de serviços · ímpres
i:indivcis. creados com a r('roodelacão e ampliação desse2 es-
1 alw!r>r.irriento;:; indusfriaes da Un.ião,· em algumas das suas of
l'1C'inns, como a de carregamento .. de' machinas, fundiç.-1io, · 6le., 
í 1«1n . .;trucção da usina central electrogenea e de. D-p.tras r-ela-
•' l•''rnria:- com o mixto fulminan~2. ·' _ -

E' obvio qúe taes_ obras e t_aes servi{~· não pOdiam Sett' 
n·nlizados com o numero de· operarios cónstante do regu!a-

. mrnto •fa Fabrica de Cartuchos e Artefacfos de Guerra, ó qual 
c:~ta. rit1 fevereiro àe 1914,. tendo .sido nec~ssario por isso con..
i rarfa_r pessoal exfranumerario. Até Si de dezembro ultimo 
:i. de:::pf"za . P.:'l>:traortameritnria, result!).nte de~sas medida9. fo1 
:ittr.ndida pelo credito a.be:rto para· as .. de~ezas deeo'!Tentes do 
c-~tndo de guerra:. , · 

· Sem tal recurso no cci~rente anno~ e «na'· impossibilidade 
dr paralyiar. PU mesmo perturbar, varios serviços .impr&::cin
diveís áquel!e estabelecimento industrial>, determ11fou o. Oo
Vf'.rrio ::i. revisão idos quadros tpara nene·s inclu,ir quarMtta 
e cinco opeirarios; que alli sel'Vein c-0mo extranurhel'!lrfos. · fi
cando, desta arte, augrnentados ·os referidos -quadros pela fér-
rna ~('guinte : ·· · ... 

i () OpP,rarios de 3ª classe; a .7$000 ..•.•.. ~ ~ . . . • • . • · 
~ operarios de 4". Classe, -a 6$000 ... e •• - ••••••• - -

S operarios de 5ª ôfaSse. a· 58000 ..•............. 
i·' all:!T .. .d ·1···1·· . '-$000 . '· ·' • 1 iares e e asse, a ~· . . _. ....... -·. - . -.. -
~ 1 :-mxilia'l"f'Q d"' .:\ .. e!a.i::sõ 3~u· no· . . ,· 

.. ,,,. ""; ~ ....., .. Ç.,. a •.p V • • • • .. • • • ••• • ···; .• 

, 
~or ilin, ou sejam 77 :~26$ por anoo de. 366 dias . 

.. ?.ra, pa,r~ atte~cie·~ a e~.~~ despeza,. no corrente anno1·é in-· 
~fl 1u ~nte a importacm COI!-SISllada na verba 6~ -.· -- Fabr1eas -. -. 
o orç~mento da .Guer!r..a. 11ara. o actu:ilex~rcfoi(), pelo ,@e .se 
orna imperioS9 refol'ç;.a.l..;_a ·.com . a · aoortUra:- do. credito sup..., 1i1:rnentar ~olicitadq pe.lo_. Sr: Presidente da República-. --
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. ANNAES D-\ CAMAnA 

Nestas condições, submette a Commissão de· Finan<'-~fs â 
. deliberação da Camara o seguinte projecto de lei: · 

O Congresso Na.cio-nal · de.c:reú 

Art. 1.º Fica o Poder Executivo ·autorizado a abrir, pelo. 
Ministerio da Guerra, o c.re.dito de. 77 :226$? suppleínenta.r á. · 
verba 6"' -: Fabiricas -. do orçafento para o actual e~e.rcicio, , 
dest\nado ao· pagamento, no corrente anuo, .de 45 operarios com 
que fqram e.ugmentados os quadros da Fabrica dr- Çartuchos : 
e _Artefactos de Guerra~ cm virtúde. de revisão dos mesmos · 
quadros. . · 

.t'..r~. 2.º Revogam-se us di_sposiç5es em contrario. 
Sala $s Commissõcs, 1 <le outubro d~ H)20. - Carl()s de' 

Campo$~ Presidente. ......... Sou,za Càstro, Relator. - Sampaio .. 
Carrêa. - Oicar Soa.res. - OrtaCilio de · Camará. -'":- Celso' 
Bayma. ~- Josino de· Aráujo. - Ramiro Braga. - Carlos Ma
?imil~mio. ~ Pacheco Mendes. , , 

~1'.·E'-~SAGEM A QUE ·sB RERf.JtE ·O PARECER. 

Srs .. membros do , Congresso ·Nacional -. Transruitto-vos 
p. e..'\.-posição que me foi apresentada peló Min.istro d~ Estado da 
Guerra, relatiya._ á necessidade de se abitir. ao respectivo mi· 
njsterio .o ci;-edito de . 77: 226$, su,pplementat" á verba. 6• - Fa
bricas.:-:.- do orçamenta. para o. ae;tua) e-g.crc.lcio, destinado ao 
pagarnentó, no ~orrente 'anno, de 45 . operarios, com quo foram 
augmentarlos o.s quadros da Fabrica <le Cartuchos ~ Artefa
ctos de Guerra, em virtude de revisij.o dos mesmos quadros . 

. ·Em vist.a do éxposto, venho pe~ir~vos habilitei~ o Go-
\·erno a .abrir. o referido' credito. · 

' · · -Rio de Janeiro, ts de. setembro de --1920, 99º da· ITI<lcpen· 
dencia e 32" da.· Republica. -· . ,Ep~tacio Pes~®. 

N'. 477 .-'- 1!)20 

· Reclacção pn.ra d·iscuss_ão e~(lpecial da emenc."'ttOpp1~ov~ e dcs· 
torada do projecto n: 260, de J 920. q~~.e antori,za a, abrirD 
crdto de 35:000$, pará pagamento de obras · no atiJ~ 

, S,e1·zr;d~llo · · · 

. (Vide projecto ·n. 260, ··de: 1920)· 

o. Con~·ess-0 . Nacional deer&ta: 
' ~ . 
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SESSÃO E:M 9 DE OUTUBRO DE_ 1920 

nbrn::: de reconstrucção por que passou o aviso Sel·zedeUo, do~ 
scrvil_:o , de f iscali?.ação da Alfandega do P;ará.. 

Art. 2. º Revógarn-se as dis:posi~ões em contrario. 
Sala das Commissõe~, .~ de outubro de 

1
1920. - Cp.A!os de 

f<1tl!JlOS, Preside.nte. - Carlos Ma:r:im.i'.l:inno. - · Pct/ieco 
· M~ndes. - Octavio Rocha. - -Oscm• Som·es.-·ci.nci'1'ft.lto -Braaa. 

__, A11tóní9. Carlos. - Sóti·ZCl Castro~ · 

Jlr rirll'('ii.o ·-Jiaro..cf,iscu-sMio especia( da e~ienda de~tacada: do.:pro
.í"-~t-to n. BS, de -t9~o;·qite manda ?'fmifJora:r para o e:cercicio 
rle ,1920 o sauto<lo credito de 1 .500ifl00$, .... aberto pel,o de
ó·eto n, 1 S .311 r ck· S· de· dezembro .de 4 918, com s~ibstitu-
1. ho de. Gomm.issão de Finaru;as 

(Yíde projectc. n. 678, d_e . i9i9) 

· Ao pro.1eçto n, 678, .de 1919, -abrindo o creditó de- i50 
coufos ele réiP, ouro, destinado a ultimar o ,pagamento dos .tra- · 
halb.os ·cto ~rasif na Oonterenoin de V~rsailles, o Sr. Her
cultu10 Ces8.r, digno represenfa.nte de Minas,- off ereceu a 
.~mendâ. ' ~eguipte :· -_ · · · 

. eF'iÓa 'i'évigc;rado p~a Q e,:ercicio de· 1920. o saldo . d.;> cre
ditv de L500~00Q'$!. aberto ·pelo decreto n. 13.317, de õ de 
deiembro de 19~8.· para despezas com as obras necessarias nos 
edifícios de dnre:rsa.:; dele~acias fiscaes e na ponte , da Alfan-
dega do Ü(,'t\fá. · · 

Sala · das · sessõ,es, 1"5 de maio de 1920. .- Herculano 
Cesúr. · · ..... · · 

l':dificio-_ da D~legacja FÍScal em Bello Hc-r.izon.te: · 
.A construcção . foi iniciada em 1912, por forca iló contra

cto de. 12 do agosto do mei:imo ~nµo e .intérrompida em .i914. 
o Governo ... iá. d~·spendeu a:- impQrtancia Q.e 5fQ ;~22$700. Para 
a cunclus~o ~s ohraf!~ . em virtude: d~·· colWurreneja . ·publ~ca 
1fo que -fQ~ ribJe.oto o ~di,tal qe H de Junllo de t9i9, foi acce1!4 
a propoit.41 de An.to:aio t>ias .. <la. .$Uva. e; Mªp.oel- da Costa 
Azevedo,. no valor d~ 429 :64~$~00. j:Joi· despacho de 29 ·de d~-
7.cmbrc do mesmo .anno. -do Ministro dn Fazenda. Pelo me...i::... 
mo despacbo foi o~àenãda a layratura · do respectivo contracto. 
Em deze?Phro de 1918. f~i a~erto o cretUto de i.500:000$ nc 
qual estav·a incluida a importaociu· tiecessaria ás .. ditas otiras, 
Prtr di.srios-ição c::\~ressa do. decreto. {,)e':alludido ered.ito res
t:nn ~qpqa 1. 200 :(\(}()lj; .. nãp tendo ~iQo, . entretanto, lav:r:i.do ·o 
.~ontrncto; prlo far.to ·cto, por e~quecimento, n~o hayer o C.on
~:·o~fto ray~gorado 9. ll.l~sroo. para. o ~ctual . ~~ercicio~ q · Cl.lsta 
<l.t c.qnchu;~o do ed1frn10 -é rn(ln(lr. do ®e ·a importancia Já deS-:-
T•C!1d1da. ' . . 

Sala cla~ s~s~ües, 15-d~ máio de ·i920. Hqrçftlána 
Ccaar.1i 
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'rratando ·a flmenda de ma teria extranha ao assumpto; a 
Commissão <le Finanças, á vista do disposto no art. i7 -1 do 
Rc;;imonto da Camara, opinou .pela. suà mudança em p'rcjecto 
á parte. Ouvido a respeito, o Sr .. :t!inístro dn F::..zf•nda prl'~to:; 
esta.:, informatõeE=: · 

<:2\lfni~rio dos Z\egocíos ·da :Fazenda, 27 de setembrÓ de 
1220 - N. W -- 1• sPeçãó. -- Exm. Sr. 1º Secretario da Ca
mara dos Deputados. Satisfazendo a requisição da Commissão 
de Finança·:,:;. de que '\' . Ex. me 4eu conhecimento em offioio 
n. 113, de ~g de junho µltimo. tenho a honra de declarar que 
este Minist.flrfo acha ~de gl:'ande conveniencia que, -cm vez· de 
se revigorar o saldo dO' credito de i.500:000$. aherto ·pe!o de~ 
ereto n. 13.i317, àe 5 de dezembro de 1918, ·na importancfa 
de 1.280 :ô46$763, se conceda para a.s obras necessarias em 
edificios da~ repartiCJões fiscaes um. credito. de 2.300 :0008. 
por conta do qual cctrerão, não só- os concer_tos comprehen
didos no primfüvo credito, como os de outros predios quf\ 
·ameaçam ruina ou estão com a .oonstruccão paralysada, oom 
grave pre.iuizo, taes como o.s das alfandegas de Po_rto Alegre 0 

· J>arauaguá. Reitero a -V. Ex. meus protestos de élevada esti
.:.ma e mais d1stinc.tn consideraçãc. - Hg.mero B.apti!Jta:t> 

Deante dessas r[lzõe.S, que· lhe parecem valiosas, .-a Com
missãCl. de FinanÇ.as· entrega ao voto da Carila.ra o ·projecto dt> 
le1 que substi_tue a emenda do Sr~ . Herculano Casar: 

O Congresso ·~acicnal decreta: 
Art. ·1.° Fica o Presidente da Republic'a autol"izado a 

abrir. pelo Ministerio da Fazenda, ·o credito especial de 2.300 
contos cie réis, afim de serem feitos os concertes e as obras de 
ctue necessitam os ediiicios das repartições fiscaes do paiz e 

. outros· a cargo do alludido Ministerio. · 
' Art. ~-º Revogam-se as disposições em contrario'. 
· Sala das Commissõe.s. de outubro de 1.920. - Carws de 

Campos~ Presidente. -:-.- Balthazar Perei.ra, Relator. -....:. Oscrrr 
Soares.- Sousa Castro. -· Octavio Rocha.. -. Celso Btlyma. ~ 
Josino de -.1,,.aujo. - Ramfro B1·aga. -.· Octa'V'io Mangabeira. 
,.....:. Carln~ Maximiliano. --- Sampaio CfY1'1'êa. 

l~:\1FNDA DRSTA~ADA no PROJRCTO X. 33, DE i~20 

· O Congresso Nacional resolve: . ' .. , . ., 
. Art. 1." Pica revigorado para o exercicio de 1920 o saldo 
do· .credito c-ic i.:5'00:0008. aberto pelo decreto n •. 13.31'.7, de !'.i 
àe driembro de H>18, para despe-ias com as obras necessarias 
nos cdificio:; de çllversas de!e.gacias fiscaes e na· ponte da Al-
fnndega (lo Ceará. . · · . . 

~~r~. 2~º Re1"ogam...:se as d.isposicões Bm cont;-ario. 
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O S:r .. Presidente - Está finda a leit.ura ·ao cxpedieulc. 

O Sr. Alvaro Baptista (") - Sr. Presidente, ·ha tres dia:i. 
ü di-:: t.inct.o Deputado por S. l)aulo, Sr. sampaio Vidal~ muito' 
iiluf.:tre defensor das medi-das c-0ncernentcs .á defesa <la pr.o
~uci;fi.o <lo café, pronunciou aqui um discurso interes~ante. 
que a toe.Os n6s agradou e:xt:remamente, emhora, a meu Vt:.W. 
n~o ~.steja S. Ex. com a. boa doutrina. · 

:\'ão é e.ste, p9ré.m, o momento d~ rcbatN ~i ttwse do di
gno collega, que lastimo· não.. se adie present.e ~. ·:J.~ero ape~ 
diz~.r duas palavras, con,1 D intuito <ic csdarec'e.r .uma passa.-. 
s-em que ~e acha um tanto lacuno:::a no ·discurso, conforme 
r.,; publ ir.ado,.. pe:la circuinstane,ia, naturalmente, de que os
nume-rosos · up:u·tes, cm certos trechos, imp-e<lia.m o perf.1!.ito 
~:panhamento de todos, havendo um. que considero da maxima 
5mI)()rt.ancia, e foi inteir~meinte omittido. 

:\ão vac nisto censura alguma ·á mustr-0. corporação ta-· 
cl!ygraphica. da qual formo· o mais alto conceito~ reP,uta:.nd.o
a t.ompanheira do~ n('ssos t.rabalhcs, pois é poi: intcrmedio 
do !apis do st·enograp.UO que o paiz todo tem conbecimento . 
d1) que aqui dizemos. O fact.o;· entretanto, é que instantes ha, 
n•:St>~ recinto, eín QU.f'. ri.ão. tanto a fluencia <lo 01·a.ctor, como, 
sobretudo, a simultaneidade da:=; inforrupções; inhib~m o re
gistro d.e todos e>s apartes. pois que começa por impedir ~jam 
tv .. :os ~lles ouvidos. . 

O digno re.pre.sent-antc de S. Paulo -· cuja ausmicia mai:; -
um:1 yez deplor-0, . porque es.iou · cet'to d~ que., si presente, 
P.. Ex. c·c.mfirmari<l' ti minha ass~r~ão - rcf~ria-se ao abau
liM10 r.m que d-eclarayri, estar ,a pro-Oucç:ão, na hora ·aet.uaI,. e 
<1izia: · · · 

(!Te-mos, porém, nest~ m·omento .. <leanfo. doo olllos 
um facto assás ·impre-ssiona:nte ' e sobretudo· profun<ia.
menLe suggestivo. O Brasil. com todas ·as suas diffi
t:ulda.des financeiras, está -em:prestando dinheiro á Ita
lin. pai·a.. E!Sta · compir.ar o .nosso café e revenctel-o, aufe
rindo lu<:ros bem apreciavets. .A 1içã0 ~ de primeira 
ordem. · 

· Não vae nisto a -menor inerepação . aos convenios 
tru-0 julgo muito uteis - nem ai:>s estadistas italíanos, 
que a.penas revelam a sua cla.."'ivi<leneia. Tenho· poltt 

Halia a ma.ior sy.mpãthia. Com<>. brasileiro .,. e como 
paulista~ só .pooso v-eir a maior vantagem no estreLta·- · 
mcmto cada vez maior <le no-s&a.3 relaçõe.s. taes ~50 -os. 
rnultipl-0s· interesses rooipi-oco.s que nos unem. · 

Mas, a liçãÕ. é boa. Não queremos tirar de upssa 
mercadoria privilegiada o• gran<ie partido. que podia-· 
m(>s t~ra'I' lXl'r..ª' va'1orizar a nossa expo:rtação, .Empr..e-~- . 

' - '-

'. ·) Este. discurso não foi revisto pel-0 orador" . 
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. íamos,. pol"ém; á I:fA'l.ia, dinheiro pa.ra que· eHa ·a.ufir~ , 
· esse-s lucros exce!lcnte,s·;». · ... 

\ 
Foi ahi _que pedi a· attenção do nobre ()rador, para a. in1 .. 

porta.ri.eia $ declaraçãç -qu~ fazia á Cà:àlara, e que impor.ta, 
vi.sivel e -ra;oavelmmte, em aocusaçã.-0 à~ Governo. 

V. ~x. sabe que não mor-r:o · de .amores pelo . Governo 
~ctual. .• · -· · 

O Sn. MAliRICIO DE LhCERDA .:..._ .Idem. 
O. SR. ALV.<\RO :$.:\;E>'I'JST,\ - · _; • . o hem por · Governo 11e-

nhul1l. . 
. o Sn. MAUnICXO DE LACERDA - Ioom - . I 
· O SR • .ALvARo BAPrISTA . - Sr. Presidente. sabe Y. Tu:. 

e 6abe a Gamara q:lÍ'e a Il'liT~li~ CQllducta se traçá . por . uma 
submi:ssão oon...~i®t-e, com c_onb,ecim.ento proprio, . ·€/m. ~e ·eu 
pl'C..-.Cruto .a verdade das cousas, e, sempre que é possiveI, me 
c.ow~erv-0 denf..!'o da disci·plina pa;I'ti~'ilri-a. 'E, ·como, nó meu 
Esta.ido,. o chefe é d·e ordeni superfo·r· e as su<;l.S soluções cstfi.o 
~empr-e <le aceôrdo, pois, aão ·tl:r.a<la:s de uma doutr~Iia, sue
. cede que_·.eu, que _a.cce.ito a mesma doutri~a. me ~ontro cm 
todos os lllQmentos com S . . E:J ... c:"omo .. a.té agqra no maior ~c-
~ôrdo. ; . · · · · · · 

Supponho a1SS.im será sempre, mas;-- quando não. o for. 
póde V~ Ex. · ·e póde a Ca.ma=ra, ter certeza, que· ·eu preferirei 
:deixar esta. cadeoira, onde <âliás não· farei falta (não ·apoiados 

, geraes) porque ella será oecµpada po~ .pe~soa mais .~paz e 
· · mais· competente. (Não apoiados · ger11.es. ). · . • . ., 

. . . 
o SR. MAURTCIO OE LACElU)A.~Deus nos lh-:re, qU:e V. Ex. 

Raja substlituido por «peSSl>a,; d'G "pessoa~ . ba'st.a . o Presi-
dente. . . . ·.. - . . . 

o SA. _.\J.v,\no BAM"IST.~ -· .sr·. :PresJdente, a grá~idade <l:i 
declaração do Ulu~tr~ De-putado . nor S. Panlo resa.1.ta, nos 
olhos de t.o<los, da µropria a.ffirrilàti\"a. _ . 

8i não temos <linheiro· para defc.n<ler a noso.a producçãc. 
como e$tamos ~mpre$tando a, uma unção .estrangeira; para 11uP-
.fn~n co·m o n·os:;;o dinhcirp o seu P,ornmercio?l _ ·· 
· . Achf\i e aého·· sn'mmarncmt~ ·.grave es,sa ·qeclaracão; ent.re-
t.anio, para nãQ tomar ... tempo á Casa e··porque prometti si:-r 

. breve, e isso não é mais cjua : uma ~xplica~.ãcv'bessoal. afü1~ 
rima s>xpllcação favóraycl ao ··~vePno; venho ríizC!r a V. Ex. 

· que ·não é bem assim; ' .. . ·• 
Eu disserª'· em aparte, cham:ava ·paro. o caso a attenr,ão 

· · da Cainara. est.o'Q,. por· cüns~guinte, obrigado a d,izer por: : riue 
chsniava a sua attencão: para ·esta. dccla'l'acão. 

_..... .-. O Brazil · não empre.stou ~ nem · emprestaria · dinheiro á 
Italia! n~m ;). qualquer outra naç&:o, p~r~ com.eHe faier com .. 
mereio. ·. - · · ·. . . . . . .. . · . / 
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O Brasil fez um coJlvenio com a Italia para compras .. , •.. 
o ·sn. FM.~~CISCO VAJ.L:\D.\R.BS - Compras aqui. 
O Sn. ALvAno BAPTISTA - Compr3.s aql,li. Tonho em mão~ 

o Convenio, ém cujo' art. 1 º se lê ·o seguinte: · 
. . 

~o Governo ·bras~ileiro; por. intcrmedio . do Banco 
d(I Brasil, abre ao Governo italiano, um credito até cem mn contos de réis {100. 000 :000$), em papel-moeda.. 
para sc1· utiliz::i.do de accôrdo com a.s leis bTasileiras de 
exportação na compra de coreaes, carnes congeladas, 
ou r·esfriadns, ·banhas, C!lfé, borl:'acha, ca.cáo, algodão, 
a~~ucar e outros productos do Brasil, n<?cessarios ao 

·~ abastecimento d.a Italià, compro. qu~ se e:f fect-uará por 
partidas, ti propor~âo das neeessi~ades deste ultimo 
paiz ~ a · jui;zo do seu governo.,~ · 

Dnqui resulta que o pensanrento do Govcr·no não foi d& 
facto auxfün.r a produc~ão e.af~eira, mas a producção n~
ciona?.,_ Creio que é cs~e o. pensamento do toda a Qamara ..• 
(t1.pQfado1. J · ' '· . - . 

O Sn. S..l\...l\f'PAIO Vm_.u.. - Mas ninguein nceusou o Go-
''crno. As providencias são l!:xcellent~s. ·. . .' · : 

O Sil. AL\'!\.fü). !JA?TISTA ·-. • •• si bem que na tn1.rtilha deva 
caber mais ao· producto mais ''a:lioso e ao mesmo tempo de . 
ma for peso na nossa expo:rta~ão. . . · · 

. O_ Sn.: _SAMPAIO VIDAL - . O coilvcnio foi :providencia de 
p1 ime1ra orde..m. que nmgtiem contestou. Sou o primeir-o a 
npplaudir o. corivonio. Apenas lembrei que ;l. !ta.lia est{~ .ga.
nh~ndo dinheit>o corn o nosso café, e ·nós não ~anhamos. 

O SR. AI.VARO ·BAPTIST:\ - V. Ex. vac ouvii- o. resto. 
EnHi.0. a Ittilia. ~la-<loutrina de V. E~., ficaria. impedida d& 
comprat• .banha e outros genoros, porque iria ganhar. e.orn () 
nos.so dinheiro, na opinião do. nobre Deputado . 

. O SP.. S.o\~1Pli.lv VlD . .\L - AbsolutamentG não. 
· · O SR • .Aí..v,'\J\o B!-PTISTA - V. Th. sabo que a ItnJia não 

f:µo; r.ommereio de ·café. · · 

o Governo federal não intervêm absolutamente nas com.:. 
pras por conta. d9 . . Convenio Itnlo-Brn~ileiro. Estas são fe.it.as 
direcfamente p~a cmbai,;iada itali~n~, a qunl requisita do 
B~nco do· Brasil o pagamento resp_cot.ivo em face de fa0tura.s · 
v1sadas polo cmb:tixado.r. E' o que ficou ostabelecido naqor'lle 
convcnio. · ·· · · . ~ 

A cmba.ixa<kl. italiana comprou directanicnte em S. Paulo 
quatroaentas mil ªaccas de café e requisitou para o -pagamento 
oas mesmas a somma de 32~ 859 :6008000. 
rob Çdada SJ1Eº.,.ª0$d"e37café custou, po+~t9, S2~H~ ou çªqª ar- . 

l.l . e C!i.+i;:; 1: "f . t-t 
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O ·Si\·; Fn.:\.NCisc-0 VAI,L\D.\ItES _ .. Em Yfrtude dcss~ · conv~
nio, houve empres~imo. . 

O Sn. Ar.v .... no itWI"rsTA - :\' proporcão que o Governo 
italiano receü~ a-'3. mercadorias. :o ú.ovP.rno do Br.asil paga-a." . 

... ' ' . . . 
. O Sn. :Fn.,\.J.'éCisco V"\LLAD.rnE!=I ~ F. () Gov;:rno ítáli<mo 
fica ~lcven<:io '10. do Brasil. 

. O ~? .. M,VAJlO BAPTISn - O em'1westimo .6 pago- PU'l mm'
c-adoria~. O _ Gon~rno .brasileiro entrega mercadorias. 

O Sn .. :::.ü:Y.uo Vm.\L -- ü Guvern.1 .hrasilcfro dá di
nheiro ao Governo iLal.iano para coll1pr-ai' mercadorias aqui, 
f'l a que mais. este comprou· to1, o café.· ·: -

O SR.. A.G\'ARo Bsr>TISn ....c... V. Ex. ,nfiu . que1• . Yen~er o 
ta fé ~ vender bem? . r 

O .Sn. $:\::'trrr>Arn V1ó,\L' -.- A.bsolut~mente não fui contrar1o 
f~O COllVeDÍO. . . . 

() Sn. ALV.\RO' BAPTIST:\. - 7\las Y. Ex. deve saber que o 
(iO\'êrno -tem interesse em vender bem ~..:1 eafé. Todos· 116~· 
qücremos vender a mercadoi'ià brasUeira, e vendel-a bem. 

Como accusar, pois, o Gov!"rno que promo~c <1s n:ie!os.. 
não ·. de ·vender e:x:~lusivamente .o café, si não.· de vender tofü1:) 
·Of!. cel'eaes e proouct.os da lavoürrt? · · .· · 

' . . 
O·Sn:. !\JoREmA.DA ROCHA.;..... Mas quem paga'? · 

o Sn. A1 .. ,·:\RO B\?TI!'T.'\ - . Quem. paga é a propria Ilalia. 
o BR. :.'rb.UHIClO DE LACERDA - Quem paga é a. H.alia·,. ma . ..; 

quc-m bufa ~ V. Ex. (Risos.) 
O Sn. A.t.V.'l.Ro BAPT1ST.\ - V.• Ex. sn})c que o .nosso pa

pei está com uma dBpreciai:-ãO <lc 60 o/",· recebe o· juro de!-lt.a 
quantia. á razão <lc 6 % e. em ouro. 

ó ~SR .. FR,\:-;ClSCO V~\l'..LADARE8 - A moeda brasileira, não 
obstante a d·esvalor-ização que o nobre D~pútado · assignala, 
~·st:J mais valorizada, do quf'. a italiana. · · 

O SR. ALVAno BAPTISTA - Não· sei. Neste momento, não 
tenho dados :-mfficienles paro. ·o affirmar; mas si houver• dÍf-
fr·r~nt.a, não ha de ser muito grande. · . 

·o sn: FnANf:!SCO V.\LT~i\DARES.- A fy1'a' está ·a 230? 

·o Sll. AL\'Ano BAPTIBTA - E t.anto é veraad~ :~uc se 'li-, 
vessemos a possillilidade qc -fazer novo convenio nessas con
diç.aes, assegurariamos, não I,'esta. duvida; o preço maior· :de 
nossos prc:ictur.to~; · t()dos.. ·porque trT'iaritos ··a procura. de todas 
as na.;õe.s. · · · · · · ~ · · 

o. Sn. :\iortEIR,\. OA fl.OCHA ~ V. Ex• .. ~stá confirmando o 
qu~ disse o nobre Deputado, · · · · 

Ó.' SR. SA-~l?,\Jo \o.;mAi.> ~ Não ·censurei:· .no -·contrario. -~ ap~ 
l)laudi o eonvenio, o acto do Gov·er~o. · · · ·· · ·· · · · · =··. 
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O Sn. ALVARO .BAPTISTA· - . ·Não estou dizendo . que 'V. Ex_ : 
t en:surasse, njas affirmou que · emprestavamo5 dinhdro a 
;!ma nação, . para fazer negoc.io éôm os nossos · nroductos, . e 
Yorifka-se que essa nâção comprou, em s_ Paulo, 400.000 
~accas ..de café á razão de so mil ·e· tanto:'i e que . não está cm
µrestado esse ·dinheiro, .sinão . a juros o para cpn-versão fu- ,. 
tura em 1'oYa Yo-rk em dinheiro ouro,. justamente providen
l'ia esta que Y _ Ex:. · propunfi;l.. depositando-se. .poróm, u 
t'uro na Inglaterra. . · · · . · . · 

Depositando-se o ouro na ·Ingla:terra ou ·em Xova York .. 
r.iara o Brasil importa na mesma cnusa, si não em negocio 
"inda. melhor. · · - · · · 

O SR. VEIG',\ ~IIR.'\..i.'iDA .- Eis ahi a 'emissão de papBl nH)(~-
da dando em- TesuUadô ouro.; · 

- ·'· 
O Sn. AL-VARO BAPTlSTA .- ·- :\Ias as emissões passadas, não 

ª"· que -VV. _EExs. · querem . .Este -é um dos :processos da va_
loriiac;ã:o das emissões, cuja depreciação é pelo menos de 
co % , sendo por. conseguinte um meio. Aü valorização; Nãu 
acredito, . entretanto, que"' seja · sempre assim," desde qu(' eon-
línuem as emissões a se reproduzir . ~ 

~r. Presidente,. o que desejava ficàsse bem i)atenic é. que · 
11 Governo: brasileiro _não está emprestando Sinâo com vanta
;,;cns .para o. _Brasil~ · si~ão·.com .o .ip.tUito . de· forne.~cr sàbdda ~i. 
toda. a nossa m~rcador1a, isto e, de assegurar . mais ou menos, 
u productor, -ao passo que nas .emissÇ>es ánteriorcs nos . pro-· 
·~cssos anteriores, uão. se .tem cuidado. do. productor, qu·e tem 

. ;;ido pago :pelo mi.nímo do. va!Or: de scüs productos~ gariharido, 
•·ntretanto~ os . intermediari9s. ·-. . . · · · ·- · · . 

O. Gove:ç.lio brasileiro est:í· seguin.do, agora, u,ma norma~ 
,,~·in düvida mais moralizadora . . : · · • · .· -· · 

. .. . 

O· SR. l\f..\.UJUCIO ,. DE LACERDA - Não 4á ganl~o a "uiuguem. 
. \ _ ·. . . . ... 

o Sn. ALVARO BAPTISTA _::__ ••• por ser à .eo:nlpra. feita.di
J'•:c!.aplente,. pelos interessados, ·que .pod€m ir aos fazendeiro.s, 
•wndc -quizerem. Não é, ·portanto~ · o- que se tem _feito. Si 
ncontcecr ·que o Brasil faça · ·com.- outras nações convcnio sr.:
rnclhantc, ct-e uma vez· para sempre; · .Sr. Presid~nte; (J possi-
1 d que ·º productor Pl!Sse ·a ' ganhar, diminuind.o .,os lucros· e 
,·ant.ajados- <los intermediari~s...- . ~ . . ,. . . · .. .. 

Tenho dito. (Jluito bcm;·'. ínir.ito .. bem.) ·- . ·. · 

o Sr . . Sampaio VÍdal ·.....-· ·sr .. P.r-e!;itrcnte,.· chcgànda· hoje 
i: m pouco róais tarde não ti,-(! .o-pporúmidade de ; o.úvfr :i>a.rtc 
da oração · dõ meu nobre coUega rcpresentant.e dó Rió ·Grande 
d() Sul, Dr. Alvaro Baptista • .!?elas poucris· 'f;alatras que ouvi 
'·',., S. Ex. não posso deixar · d~ · vir f!sclarecer b meu pensa- · 
tnl'nt.o hontem expresso nesta. -Casa. a _proposito 9as compras. 
í lt; cà.i'é feitas pela> I~~ia _ :: '.::: ·:, .,- . · · . ' ':.. '.. ··. ·- . - .. _ 

.:'iunca . 'fui contrario ,·aós· ' corivcrtiós;- ·"'A.o contrario, selli
i-;r1J os ;applatidi ·ca.lorosaineriü?/. Dep-Ol;s".-de8se;· verdadeiro ·têr..:. 
romoto 'econo~~eó :e '·finan~ifo>J?ródutioo::p'elatsuerra,· !de15*-

. ' 



Cãmara dos DepLtados - lml)'esso em 24/00/2015 15:23· Página 66 re 100 

ganizàdor de tOda a estructura economica -e principalmente 
perturbadora da mal'avllhosa organiz~ã.o <lo commercio in
ternaciooa.l, sempre achei que cs convenios . entre· as naeões 
·para· a p.e~muta de seus proâuetos, sem yerturba:r o cambio, 
sem p~juizo de suas situa.Ções -monetari.as, e:ram um appare
lbo provisorio muitO :habilmente ideado para supprir a organi
zação· anterior até que o . mundo dos negocios se noi:malize. 
· ·X.ão s6 pensei sempr~ :isso, como collaborei, embora obs- . 
c-uramente com outros amigos, para se · obter todos os dados do 
convenio que a ··Argentina já ha-via feit<> ·-com a Franca e a In
glaterra e que :poderiam elucidar e facilitar o trabalho ·que st: 
projectava .no Brasil. 

O SR. .ALVARO BAPrISTA - Eu não disse aue S. Ex. era 
contrario aos conveníos. -
.. o SR. FR.-\..'lllCISCO V ALLAnARES - o ora.dor quer· apenas e:t
!Plicar a sua affir-mação sobre . a compra. do ca.íé ·-pela !ta.lia. 

O Sa. SAMPAIO VIDAL - _Perfeitamente. Nunca i\l.i contra
rio ao~ convenios e nem combá~i.o que tem feito a. It.alia nesse 
sentido. Apenas accentuei este ~acto que me par-eceu impres-
sionante: . ·· · · 
· .· Emquanto_ nós hesitamos em .tomar_ uma providencia 
decisiva para defesa. do ~osso café, salvan<lo assim o ~ilteresse 
dos pr6ductôres e· mais ao que isso - os grandes interesses 
lij?ado·s ao valor de n&ssa exportação - . arrisca.da a perder 
milhões est.erlinos com' a quéda dos preços do Q_af é. A Italia, 
c-om àinheil•o emprestado por nós a prazo · de 24 me:aes, com
pra o nosso café e· gaiiba bom dinheiro .cóm essa transaccão. 
~ão vae nisso. increpaç.ão alguma- á Italia, .que assim .p·r ocede 
com toda ª. c!ari_videncia administrativa. · _ 

· C SR . . .A.LVARo B,.\IJ'flSTA - · Li um artigo do Convenio em 
(lue :i"ltalia ·se ·obriga .:1 comprar ao Brasil diversos generos de 
abàstecimento,. cereaes, ~fé, etc. · · · · 

O ·sit. SAMP'Á.10 VIDAI· -. Perfeitamente. A ItaJia está den
tro do Cqnvenio _e tem compradQ. cereaes e principalmente café, 
-0. segundo me consta; · tem auferido bons ·Iucrc>s; .. 
'. ·o SR . .A!.\'ARO B.'\PT!STA:-E~ um .êonYenio de 100.o'oo:ooo~ 
.que· favoreee -ª nossa producção. 

,' ; . o SR-. FR.~NClSCO' . VALL..\DARES -:- Mas desol-gànizando nosso 
orçamento· ~ -Não se .. ·sabe de onde o Governo tira o dinheiro 
pàrâ ~$Se ·conve]liO · com. a. U.alia·. · . · > · 

·ó .s~ MÁ~-t'éio · DE i JACERDA - - Está tirando de santo An-
tonió . dos .~ohrés. · · · · - -. . . 

o SR. ~.\}t~,\[0 V1pAL -.. Em summa~ ·aesejo apenas que fi
que . bem assi_gnalado ·que'' _- :applaudi e . applaudo. os C<m
'\iepios. AP.enas constatei '·o -í~~-da ilesitaÇão do · Brâsil em 

· 4ef ender. ~ sua P.reciosa·· me.rcadori~ fagilitand-0, · ~treta:µ to, 
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meios P,ara que outra nação tire partido da pósiçã.o--magnifica 
do qafé. • ; . : - à 

O SR. ALvARo BAPTISTÃ -- De\·o dizer que em doutrina 
sou contrario á elevação forçada dos ·preços dás mercadorias.; . . 

o SR. SAMP~O VIDAL - Aqui, . no çaso, na.o ha elevação 
forçada; ha defesa de pre~og absolutamente legitimas, tendo 
deante _ de si u{ll consumo em plena expansão, preços mais 
que legitimos, que e~: tão. sendo forçados por um movimento 
injustific'avel -de baixa . O qu_e. ~e está forçanao é a bai"ta; 
dcante do · desamparo do mercado productor. Nós-queremos 
defender o~ n-0sso producto e-outra Q 3.rrebatamento de \ucros 
que são legitimamente nossos. quer.emas inipec,iiI" a perda {!e 
quantias enormes que não vão fazer falta :no nossso inter-
cambio; vã.o impobrec~r a noss-sa export~ão. _ 

En.tretant-0; é esse o esforeo de. todos os estadietas ·mun-
diaes. -

Sinto qu_e em .logar deste seu humilde collega não es
teja L·loyd Georg6 para prelecciohar a respeito _ de tudo 
quant.-0 os -governos -devem -.fazer boje para elevar o valor de 
sua exportacão ás mais vastas proporções. -

o -SR. ALVARO BAJ?TrSTA __ ---Não era preciso que LlDyd . 
George aqui~ -estivesse. Orn;o com prazer as ·mesmas 6on·si- -. 
derações de V. Ex... -

O SR. SAMPAIO VIDAii - _ Nem comprehendendo com.o si 
póde esquecer -esta -f.ace do problema -- · isto é; a val<>riza1:.ão 
<ia nossa e:x:porlaçíW, -quando temos Ii.ecessi-dade- de -uma ~i-

tuação .cambial que nos liabi~it~ a importar tantas cousas es
seuciaes, niaiteria.:l p~a refor~a de todàs .as nossas -estradas 
t.le ferro, machinas, l).rtigo . <l,~ fabricação _estrangeira essen
ciaes para. \j.::J indu~trias et.c~ •. s~rvico da tl·ivida· ptiblica· ex-
terna.. etc., etc. - · · - · _ _ _ _ 

-Terminando,.-Sr. Presidente, este e5clare>.cimento, apenas 
lumsnto_ que; _ n'ão se. tire da · no$sa p:reci<>sa mercadoria todas 
as vantagens _de ~ue cllà é _capaz. · 

o SR. FRA.~.Gis'co ·.v.u.LADARES ·- · P~rfcitamente. 
-O SR. · SA:rtIPAIO Vir>.u. ~ &•. Presidente, . aproveita a op

vortun.idade .de estar .nà. tribuna para. o -seguinte:. 
V. Ex. sabe que ·-.se -reuniu h~ ·:Pouco 1.llllª conferencia 

financeira em. Bru~eHas, ·ond-e tom-0u . :parte o -escrol -~i<>s fi-.
nancist.as - de todos os paizes çivilitados ~· - -_ . -

O objectivo da coniereneia _ f.oi o debate ·e elucida.cão cios 
problemas _ fundamentaes., cuja ·so'luÇão' -5~ torna essenêia'l para_ 
a reconstruccão eoonomica e-fi.naiiceira · do · mUn.d<> .• 

Poi! bem - com · ª' mais grata" .:Satisfação -- digo que 
uma <la.s ·suas conclusões -·aconselba- «q-ue - ~s ·nações ql,le ainda 
nã.o têm um Banco Geli~l <ie EmisSã.01 p~a ser. <l supremo 
rewla<iQz:. <i~ sua ' Qir~l!lação mon,etar-ia e ·par_~ ser o alíJl1en'."' 
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tu.c..!Or de .sua expansão eoonomica devem trat ai· de fundal-o 
:-r·m peroa. <le tompo.:\). 

. Est.a conclusão ~ de tão refova.ntc import.ancia que lc· · 
vanto a .P-edir a V". Ex. e a. Camara. que sejam consignado~ 
i'm nossos ihmacs r:ssa.s c-0nclusõcs d:i. con.fare.ncia de Bro
xellas. 

Drv:ERsvs Sn::;. DEPUTA.Dos - Conclusões da maior im
portancia._ (.Apoiados g1,>ra.es. ) (O orador_ é 1}ivamente cumpri-
merr.tado.) .. - · -

A silu..(J,ção {ino.nceiru ·-- A -pa:; - .<1s -,.esol·uções r.la C'.Jn.feren,,
cia Financeiro. de B,.uxellas - Po'r rnen-OTes : 

Bru::S:ella~. 7 _:. A . Conferene-ia Financcfra Internae.ionai 
ac!aba de publicar as .rcsoluç-Oes tomadas após varias dias di.l 
<liscu::são. ·. . . · . . . . . 

A resolução c.oncernecte ás finanças puhlfoas recom
mi:mda que se ri;nuncic a toda e qualquer. degpeza cxtraordi
naria nã.o productiva; preconiza a reducção dos armamento!' 

. <J_ent.ro <los limite.s ~ompativeis com a. manutenç.ão <la segu
rança nacional e lembra, a proPosito, que- a · Conferencia. ·pódc 
c~rtificar-se pelas exposições feitas· P.elos delegados de . va
rios paizes, que vinte pot· cento dos · orçamentos são consa
grad..os aos armamentos. · _ · . . . · 

A resolu~ão affirma que as nações sómente poderão vol
tar a gozar da antiga prosperidade graças a uma politica de 
collaboraçã.o franc.a e c-0mpleta, e convida ·a Liga das Naç;õe!; 
a entender~e o mais breve possível ~oro as- Na~ões inte-
1·es:;adas. afim de obter a reducição geral -dos . armamentoa e 
tomar medidas energicas que levem a este fim. 

Unia outra r·esoluçã.o, a proposito -Oa situação cambial. 
salienta. importancia e a_ ne.cessída<ie qué ha de : pôr · termo :'t 

inflacção actual e conc-ita os varias- Governos a regular as 
<lespezas pelas ·· r~eitas, com ex~epção . apMuação .. cambial, 
sa!ientã a ímportanda e a regiões devastadas pela guerra. 
· ·Aeicrescenta essa resolução que taul-0 os Governos nacio-

11aes como as MU!lici1palidades devem abste~so' de augmen
tar as · dividas fluctuantcs e começar a coDsohdaI-as- ou a ·rc -
cmbolsal-as gradualmente. De-pois de insistir ·cm que não 
deve ser concedid·o credito t'. Na.~·ã.O alguma. sinão quando de&
tinado a. satisfazer . verdàdeiras necessidades eeonomfoas, :.i 
-Confere-.ncia pronuncia-se p-ela ·rapioda libertiaç~ 1do oom
merr.iq internacional e pelo regresso ao. regimen do padrã·J 
ouro, · observando que a. desinflação deve ser cmprehendid:t 
progressivamente e com prudencia . · · 
. A resloução diz . ainqa. que . não . póde .reeóuimendar 

.ne:ril_l~:tri.a · t~ntativa de· .estabilização do valor -ouro, não.- julga 
<le utilidade o estabeleCin,ento _ de . uma moeda internacional 
e considera. 'injusfo que. sé dê aos ésti-a.ngeiroS dete.ntoI'eS da 
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bJlhetes úU haveres em cont.a. Um tratamento diverso do <li:::
pensado aos nacionaes. Por fim recon•merut.a a creação de u1n 
Banco central de emissã.o nos paizes que ainda o não possuam. 
e aconselha a instituição de uma commissão encarragada de 
cool'denar as estatisticas .,financeiras e J>tQseguir nos estudos 
relativos á circulação monetaria. . 

A .:;ommissão de comínercio ü1ternacionai da. Con1·erencia 
d1e.:;-ou a varias -conclusões expressa:: nos seguintes votos: 
1.1rímeira, a commbsão ..declara. que o restabelecimento co 
~ornme1·cio inter,nacional· está ligado ao .1 restabelecimento de 
uma paz verdadeira .e á · seb'UranÇa inlcrna de cada. paiz. e 
~onfiu. na aeção da Liga das Nações para rei~plantar ~ manter. 
c5~a paz. 

Segundo -voto affirma que a melhoria da. ~ituação. finan
i;éra depende em iarg'ê\ escala de um entendimento entre as 
nacões e accre5centa que a corrimissão se associa :i declaracã0: 
fo!'ta pelo Conselho SU;periol.' -a S ce março do coi·rente anno. 
lnostrando a necessidade de restabelecer a coopera~ão e. a 
pe!'muta illimitada de mercadoria::, afim de que a. unidade da 
•·ida economica euro-p~a não seja .-compromettida por barreiras 
artifidaes. 

Conforme o terceiro voto a eommissão manifesta a espe
rtmça de que cada paiz se esforçará por conseguir gradual
mente a a"ntigu liberéade de <lommereio, tal como existia. an
tes da guerra, e o quarto constata que a instabilidade do ··cam
ti_io prejudica 0 reatamento U:ormal das relações commer-

o quinto diz que :i.' conferencia acolheria de bom grado 
•.iualquer medida lançada pela imprensa e apoiada pela Socie
dade das Nações com o fim de fornecer aos paizes necessita
do::: os creditos necessarios para a: sua reconstruccão, desde 
qne por si s6s não possam fazel-o. Finalmente, o sexto v_oto 
•:iedur·a que a desenvolvimento dos meios de transportes mun
db.cs, sobretudo nos paizes attingidos pela guerra, é de im
-portancin vital para o restabeleyiroento do commercio inter-
n<lcional. · · 

No que i·espeita- a crec!itos internacionaes, a commissão 
!)!'Opõe que se institua uma a·rganização tal como a preconi
~a.da na sessão de 2 d9 corrente, pelo delegado holland~z, Sr. 
Dor·melen. - Ha7.Jas.> · · 
. O Sr. ManriciO de Lacerda e·) - Nesta. época, Sr. Pre

~1tli:,nle, de nacionalismo, desejo lêr á Casa as informações 
do Dr. Geminiano da Franca· ao mais alto tribunal do paiz. 
lh dias S. !\L 0 Rei da Belgica visitando aquelle tribunal 
·-~lit'ntou qüe . .devia ier o unico poder··absoluto nas democra
•:1as em face· de cujos despachos, sentencªs e decretos todos· 
os outros se subordinassem: poderes e apoderados, governos e 
~overnados. - · .· · · . . · _ - '' 

(') Este discurso- não foi revisto pel~ orador. 
C.-Vol. IX 
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u ::,r. chefe ·ae Pol icia diz a proposifo da. prisfw de An
í 01Jiu ~ilqi o seguinie : 

ePRESO !LI.EG.U.~IE~TE - O QIJE DIZ O CHEPE DE POLlt.:l.\. 

. A pr•·óposito da · prisão de Antonio Siha, ·ele que 
l1ontem tratámos c<_>m a · epigr.~phe supra, disse-nos c
ceseinbargador Geminian_o da _Fr~nca que havia ha di.~19 
:pô~tc>- ·eÍD, liberdade . '(:) refe~iQO ~tc,nio . Silva. EtUC lhe 

· havia_ dito querer. if para S. P.aulo, pre$umiµdo pot· 
isso que para _lá. tivesse idot co~orme já fez vêr a seu 
})aÍ; que _lhe foi pedir informações,- sobre o s~u para
deir'o. » 

. ·Isto é da Gar;eta de Natürias de hoje. 
. A~ra; Sr. Pré~idente, está. aqui o desmentido ao · chefe 

êe Policia, que iilforl'ilaíldcr ao requerimento do Relator do 
pedido dé h-a.beas-c&rpus sl)bre -a prisãs de Antonfo Silva de.
datou que não ~e encontrava · mais preso· e a um repórter do 

- jot-nal a que me. acábo d.e Tefefir ~que n_ão- se enco~trava mais 
iJt~S"ô, ct:mà tinha ma!tifeslado desejo ué ir para S. Páulo~ . 

Não é verdadeira ne_nhum~ da.s informações . ,__~ntonio 
~iH'a eontiilúa pr·eso. O . chefe·· de Policia, desembargàdor, 
méntitl offícialmente · ao re!a.tor do pedidc de habeas:.corpus 
<ía Côrfo de AppeUação declara:i;ida qtie não estava preso esse 
individuo. Deelata ·ainda elle _·que o ~éferido i~dividuo· ma
IDf'~§tóti -desêfo dê· ir para S. Paulo. Tàínhem não é verdade . 
.Tenho carta do irmão do preso concebida · nos·_ se·guintes 

; 

:terrnns = · · · 

"Exmo. Sr. . Dr. Mauriclo de Lacerda - Camara 
dos Deputados; 

. . 
_ Prezado seiil:ior ~ J!;• _ cóflstrarigido que . venhp pe~ 
tãnte V. E:t. sóliéitar · vosso.s valiosissimEJs · ptestimos; 
no sénWió ·d.e descobrir o :Paraciefro de meu irmão An:.. 

· tónio Silva, preso no dia 2'i <lo proXimo passado, sem 
qn~ atl: a preseníe ·data o. de~embarga:dor chefe de Po~ 
liêia tivesse illf otmado a Oôrte de .·· Appellàt.<ão, para 

• julgamento_· do htibeas=corp'fis; no dia 6 do corrente, 
quê não ~e encontI'a\ra preso ... ~ 

Ch.a.:i;no. _n. attenÇtão do Sr . . JIPO~ur~dQ_r . da Repu,blica parr 
o cririlê eommeHidd pelo chefe de . Policia nestas -jnforma" 
ç;Qes sem o que e instituto do habeqs;;...cm•pu$-.;..fiea illaqueado 

-A pôlicia. fícancó coin ~ faculda(ie de informar ~ que não terr 
pr.eso um itidividuo ou -que subsi?ta: a· p~ísã-0, o Jiabeas-corptt
áe . nadá_ màis vale. O chefe . de· Pol~cfa iric-0rreu no crime . d· 
responsàbiliÔàde e> qü~ - ~.é ~dmírav~l p-orgu~ se-·· trata de UI1 
desemõargãdor e em um Gôverno presidido · por·· um _-ex,roi 
nistro do Supremo Tribunal._ Respeito , religio_s~ á mag-istra 
~ura ! ; · 
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~ ... !'ara otieutaoão de V. Ex. curnpre , i··::lata'.!.· 
t0mó foi effectfü1da sua prisao. · . 

fü:i. cata t:itadn, 27 d~ ~êtembro, fui pre~u ao che:... 
µ-~r._ crn casa:, qo trabaH10; ús 16 horas, na rua Visconde 
J~ Silva n. ili3, e meti irmãei â mesmà: hora qtiândo pa
k~travá na obra onde tra&álh:!mes juntas;. ch:í freate a 
nos~-.i éása, ou sejá n!l ·esquina- àa: raii Côronel DiQnysio 
ccrcynéifa, etn !fotttfogo" · 
. . Minha i:esidencia foi assaltada: por um grupê de 
fardàdó~ e á ftãisanã., sli{"eflor a- vinte indivíduos. aI
~uns de pistola em, ptH1lio, . e, tle15iHs -dé darem vó:t. êe 
1">rWla d ttieli irnláo,- tile fói dito que eu sómente ia 
púru fanar ctJm o··Sr. Julió Rodrigu~.; .2> · · 

llí3fo abrir um pàiénthe~is: .:\ Poliéia ua. Río de Janeil'o 
,_~;:;1 ú. se fazendo de um modo muito original, O .Sr. Chefe de 
1·nJicia descobriu um methodo que até agora, nem com os !3UD

. :::titutivos penaes de F.erri, se ·ünlla çom ell.e ;itinado. 
ü Sr. Chefe de Policia.. sabe_ ~e ha },ads:õcs,. ItUnguü:tas, 

llatedores -de oarteirra e rufiões. Nfü7 é possivel. evitar õ roubo, 
qu J? se batam carteiras __ e. qlle as bartegans __ sejam expforadas. 
Que faz o Chefe de Policia'? Já que a lei não tem acçijo sobre 
esSt>s incUviduos, que praticam taes áctos, elle os incorpora. 
<!O B~tado. _ 

O.s agentes de poUcia ultimamente nomeados, ~vou traze.1" 
n~ seus IíõnU~s, são ladrões, .punghistas, batedores de carteír~ 
" i;àfiõés. Foram estes. os 88ftte!:i nomeados; por ®ri.ta. do -cre
difü illimitãdO em horoemtgem a S. !\.L . o Rei dà llelgíca. , 

Af;'oi·à, qual a fnnctão desses punga:istas, ladrões, batedo
r~:;_ <lc .eátteiras, __ t·afiõe.s? . .J>rende:rem, os o.perarios, que, por 
s~n~m õpéra.fios, PtJtle:tia:tti" vir a ser hypotheti<m.rnente lança
dores de bombas de dynamite. 

Réa:hnenw os toúbGs dmrlmiíratn. l\fas porque? Po:rque. 
~r P~hí. í)agáthdó- aos hid:rõés e aes oútros criminosos um or
denado fi~o. No dia, ,Perem, em que· lhes féréro supprimido:-; 
"~Se.:5 tirâenadós; os têabt)s vão t'êefiidêscet\ com ~s .va.ntagcn:; 
J)il.ra os Ia,.drões_ de poderem agir então com conhecime:nto dos 
mo.m.>.j.os da. Policia .; ..... : . • 

Não as5rnro· rtó ar; Vdtf H·aJ:Efr o· nome à.~sses àgoentes e -
•~. Camara qti~ ~p!'óYc· meti rcqtfêrimento ·-· · · à fi.'\.a .O.li Policiu 
re!t-rcrtté à tádtt um dos .. ;igent.es ultinmme:íité nomeados, um 
d?s quá"'es; jâ (JUé esf;amüS ·.ilêssà . éfroéfí; .é à:té P€détasta pas
i! n:o profissiofüili tendo sidô·: proeessa<lo ;éfilno· tàl. 2 como t.ul 
u~1~adt1 s\11i fim m: Póliéía; .... · · · . ~ . 

São; ~ojs, ~~s·· <>S étü~ manteem a. ordem e a Int~gridade 
a,-, s. M. o.nerôtt E.étgiea. . · . . : . · · . · · 

. O:ta) Sf .. ·P~esidén~ê; rêtdfuente ii6~l' sémeihant-és ·.~ndi
Y1•Juós párà'. güàfaar o corpo. éi~·-~ria:·M~jesfüde' € uma 'ioffjuria. 

Outro ponto ·. . · · · · " · . · · " .. · ... ~· ·'"" · · -' ·.· · · · ·. 
. . -<Ült~me~~ê~ hâ'\'ia_ uma: trirDià::: ·do ··:«Pe~; -Bôi:it, :él1éfiada·: 

P•·lrJ tenentl;} Limoeiro_~ Este ntto chefia mais·ifttl!ffüa dé liPe~a 
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Boi»1 mas e:cn compensação ha o . ~ente da Prefeitura, Euze
bio. trad:.~ional jacobino de . 5 de novembro, que chefia pre.-

- tensamente operarios e ·é presidente de uma associação nacio
ualista, encyclopedista., etc, offereceu os c;eus · servi<;os, como 
no tempo em que se atacava -o Sr. Gentl:l de CastTo e se o 
assassinava na Raiz da Serra. · · 

· · Esse off ereceu, como fügo, ()S seus serviços; não sei si é 
agente, mas sei que tem uma turma. que é por elle chefiada. 
de pretensos operarios. · • 

. Foi-se além. Era necessarlo .Testabelecer.-se õ serviço da 
turma do <tPega Bob-. ~em-se continuado a prender genU: na 
rua, só porque seja operario. Não ha mais o tenente Puiche
rio, mas ha o Puleherío naval, que é· o commandante Víllar, 
que hoje ameaça á ~putados e à joo-nalistas.-

De modo que recahimos no chamado qnatriennio da. forca.. 
Continúo a carta: 

< ••• Antes de seguirmos .preS<>S foi dada uma ri
gori:lsa busca em nossa casa, sem que della se livrasse 
o respec.ti,,-o telhado · e, depois de nada encontrarem 
que nos cr~:ininasse, .fomos conduzidos em viuva alegre; 
á Qrdem· do . Sr. Julio ·Rodrif:,'UéS, segundo n-0s disseram. 

Chegados a Polic.ia Ceut_ra1~· fomos immediat.amente 
trancados no xadrez, incommuniicaveis, de . onde sahi 
n-0 dia .1. ·do ·corrente vespera· do julgamento 'do· habeas.., 
corpus~ impetrado pelo Dr. TheodorQ Magalhães. 

Meu irmão foi retirado -do xadrez no 1º, sexta
f€ira, ás 16 horas mais ou menos.- conduzido em com
panhia ide autros dous .presos, por agentes, preparados 
para viagem, segundo me foi -denunciado por outro 
preso. recambiado do respectivo xadrez par-a o· corpo de 
~eguran~a. - · -- · .. ' 

Antes de ser posto em !iberidade o Dr_· Nascimento· 
Silva deu-me um prazo de 30 dias para me retirar do · 
territorio nacional, roarcand-o-me o dia· 5 de~ novembro 

.~1Proximo, para · ir buscar a passagem para , destino que 

.quizesse. . 
Ao perguntar a,queUe delegado por - meu irmão, · .. 

respond~u-me que. o havia · mandado. para. o Esta~o 
onde na~eri visto não quer-er retirar-se do Bras1!~ _ 

Devo ponderar . a V. Ex. que ambos somos braat""! ·· 
leiros nasci-dos na FregUezia do O', Estado· de s. Paulo; .· 

.eu com 27 arinós. e elle com 25 de edade. 
Já pedi informações aquelle Estado- sobre o para-

deiro de meu irmão· e a resposta. foi nega.tiva. . 
Reiterando a V. Ex. aos meus protestos de estuna. 

e, elevada -consideração; ·antecipo àos· . ·m.eus justô~ e 
lea.es agradecimentos.· -. . Jllà.q~im. Moreira da Silva. 

' opeirario em construccão civil.,. . . 
. O que ha. de interesSa.nte. ·sr. Pl"esidente, é que, sã:O dous 

oP,àratios- brasileúos>· nascidos em S.ão . Paulo .• ·A UDl, <> dele,. 
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gado Nascimento Silva, deu o ·prazo d.e 30 dias para se retjrar 
do territorio nacional. Chega, Sr. Presidente, a. causar riso 
um de1ega<lo auxiliar dar o prazo de 30 dias para um brasi
leiro se retirar do territorio m;1.cional! O outro ,como tambem 
era brasileiro e não podia ser deportado para. o estrangeirQ, 
como convinha que -continuasse preso, o delegado de Policia 
tenciona remettel-o. para um outro Estado-. Entretanto, elle 

· continua preso desde o dia_ 27. 

Si tem de remettel-o, remetia logo a. mercadoria. e não 
m:mt~nha preso o homem. Pois bem, é isto que o Sr. Chefe 
àe' Policia declara com desplante a<imiravel, .constitue o desejo 
de regressar. á S. Paulo. O Antonio Silva. está preso porque 
deseja regressar para S. Paulo. E' curioso: si elJe ê paulista 
e que'i" regressar a S. Paulo, porque não o. soltam logo? O facto 
ti oue contínua preso e não regressa a logar nenhum. 

- A imprensa ainda hoje assignala que· elle foi rooolhido a 
uma enfermaria da Detenção e ahi lhe fOram constatadas di
versas ecehimoses, porque ao ser recolhido preso. protestara 
contra a su~ detenção. . 

Este facto de muita gravidade é que trago ·ao conbac.i
mento da. ·Camara. 

Nfio se trata mais de ·portuguez, -O.e 'PO'Veíro portuguez ou 
de quem quer que seja.._ ao ver do Sr. Epita-cio, estrangeiro 
anarchista . . · 

Trata-se. de brasileiros: um é convidado a deixar o ter
ritorio nacional e ó outro é siviciado, surrado e conservado 
na prisão po1' mais de oito dias sem e.rime, sem culpa nenhuma; 
nem inqueri to ha a seu respeito. - · 

Nestas condiçõe:;i;..,trago ao oonhccimento da Cain.ara estes 
factos e 1como no paiz inteiro a onda <la· rear~ão se levanta. 
tenho mais um telegramma do Recife, de onde uns chefes de 
cangaceiros, chamados Pessoas, houveram <lc escrever, tel~ 
graphar para esta. ci<iade, dizendo ser eu um epileptico. Nunc:1 
tive ataques epileptíco:t. 8i SS. SS. lá daquella distancia fi
zeram um estudo completo para saber que.-~u sou um epile
ptico, tambem, da mesma distancia, já . fb: o .estudo ·ios ·da 
quadrilha dos Pessoas no norte de paiz. O menos que olle!': 
trem feito tem sido assassinar. · . 

· E' conhec.ido o e.ipisodic do chc-fe politwo do interior dio 
~ernambu.eo. q.ue :não. votou ºº1!1 ~.Sr. Pessôa de Queiro~ e 
que, depois; foi assassma<io no m1.er10r dc-sse Estado,. por m
divi<luos pro\~indos de um reducto de cangaceiros, que ~ 
~antido pela ·familia dcf Presidentf' da Republica: e que tem 
mccndiado poy-0ações, ·assaltado -Oi<lade.s. assassinado nossos 
conci<ladã.os e· <iue foram· os incendiarios da aduana, prohi
~idos_ de entrar na .ní~sma · alfandeg~( ~e R~cife ·como contr~
"and1sfas pelo h-0je Mmistro da fam1ha .Pessoa, o Sr. Pand1á· 
Calogeras, quando na- Pasta tla. Fazenda do quatriennio Wen~ 
resJáu. · · · ,, 
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.SãQ e$tes os P.e~oq.§ Ç..e · l?.erR-amlJ.}l<W e 4_9 l)Qf~~ ·- :p-,· ~~~a 
r~:n.alha que t~l~6l'.Q.P.h3, para .o R10, füzeu\iQ qu.~ &QU l}m c~p1-
!epJico: . . : 

«Recife' - TJ.mu Social ameaoad~ enipasteiJamento. 
Repacfores persl"i1údõs. ·ordero. pris-ão sem ·garãn~ii::;;;;~ 
_ - 'ilômj.t-é.> . .. - . . '. . . . 

.. ~-- . . 

. Passemos adeante. .. 
' . ~e~~--~":'":µ}$. ;JS'Ora p, C~m~u~~. qif~ -~~füm~c ~er muil~ i_n~ 
_ ler.~~sa~t~ (! fa~fü ;;le o muçp ;}O~I}al a. tr~~<4~~e:r q ~.ci1:

·.-.W~l1l~ !je R~cif.e c~~ma:r-;~e Q fü,g, .IP1!µ,C(.~, e ~ é 41ç1g1~\1J 
1>4.~ Sr._ G~or~i~o Ave~i~o, ~CP . n~c. -;Q~ Ac~deµiifl. f~ ~m
rq1~Q CADl-Q . qµe.~m irm~. ~µIUl!I! fayel$)-s. a ~Qf cle;;ayeuçil . 

. J?óile-se dizer· {}U~ .. 6. . zri.llU io~p~menf4 ro~iS -fr~W~· CQfP O 
g;o,~erno gejn;1QS~WD.r.eiu 4.o µs~ss~1i~to ·do. seu · tio, a ~e~m)le 
P.~n~! ~s !i&to~s ao Çear.4. . . . . ' 
· A sua. familià, pgJitica. no · RiQ Grande> do NQi.\te, . che.goti 

a. me óffereeer· uma· oadeir~.( 4o Depl:lfãdp F~"der,al-.éstà qnr. 
agora lhe offereceu e que tanto füe tra-nstor-noü a -·alfa in
t~iji~~~ía. parª ~e 4 rep~~e_qt~~~ ~'~ts Ç~n~~so ew ~i
gnar ae re:conhecimento pela . defesa~mpre f-irffle «i\1~ eu 1 í-
z~~ 4~ - ~~l+S clire_H.o..s e ~obret~ .de ~U,ª :PflPrf.SC.ptaçãQ p~li
t~c<h PilS~~rg-3.{i~ -p~~@s ~ambQ,lac~os da: gQv~r-Ba~a. .da ~nt.aC\. 

Este meu amigo, entret:int.o, se aP,proxima <le tal modQ (to 
~pitacJsmo, -_que o ~r-u gran<l~ talento ~s~~ eb":'nqbla<ló pélg in
t~ressc r.em~to pG u'ma · Çaqéjr~ «~~li1qu~stac!à~ E Já"'g~-~ ·q epi
tacjsmo odeia de morte a· Ruy Barbos~. Ni~nor Nase1mep.to ~ 
a mrní, todos· os dias esse jornal; ataéand'o ·em: u~~- porêênt~
gcm mais forte -os outros, sempre lraz . ·umà' manclietfe, um' 
:).J:_tti~o Q'q U~lª P.~f Pdi~ qu~lguer- contra ~ ,!l!~llllª p_es~e.. 

(ff.a, dcv~ q1iar ~o R~o~o~.i que nti:o '10nstiwo eml:io.
r@co ~e a..~~1e ·f\l~~;J. qu~ -nãQ sGu, :nem prewndo ~e?. oan
<ilQato p<?la o~poslç~o 4o Rio ?~a.ade do Nort&, · quo Q r~<ln
~t.O~- <Ja(TUQIJ~ ovgão. · filbo de um qo~ eh~fes da rn~ma opno
qic&ç;· a))~iú~otjou P.~'fa -fnto~ · é~'-'s~ cõmmuJn com c:>a I~yrn~. 
qu~ o tmha~ ll)~nr~a.do aggrcàir. p~~fQ<i-lmepte, e enxQtnr ~ru 
~~ .daCiuellQ. Esta.do. · '· 
' .· Foi' por. soÍidarÚ?d.adc. com 'O SCl! ill1;lS_!ce ~ intl:igro i}ro~I!- . 
mtcr que sempre formei com 3 o.ppo·s1çao 1'10 grandenS<.i do : 
i'ior.W,-\ ;w~an<iP. ~?rn iI}fl.llff.;;i.~es, dei~\lndo_ <lQ 1~40 ~m~~a4e.s. (} 
9,o~t~b~i\µ'10 ~1tll~fi9~ Ql!f.l.. ~al Y~i. até . íllº f~isse~ S}o~~h 1r-_as. 
t~cl.o Jl!ra l}~Q cl~!l~r .~Pfif ~ ~l!lQ~ pal~lrr~. ~~µi_ a. ~mha . 
nrot~c:Q_ro, .~sse~ . ll~mqos qa. llRht~ca M . R.10 µraJÚl~ dQ _Noi:tc. 

. . ..\Çi.l,la\F?-c~te, D· _r~d~ct.Pr, . -tJ~. IllCl!ÇlPil;~clO jorn.,:il é pa1a- · 
CHu;!~ . C~}l,(1\(;l~tA p.ff~ClC?SP,,- {>OlJ~l~a._ pfO~~S~f! ~µe f~f~ Stl~ 
c~tr.en·a~ e• 9.$ !.lm~~os fJçaro á +µafgeiµ; ~líls n~n.guero, mel~or. : 

. <rs ~~ o r.-~sl§c~~ir '.99 flio~~o.~~~l -~~~~ fIDe a~f-~ç n.9~ ~s: l}gª~ . 

á~i:0~~~~~$1~~&~1.~~~~·$.s.1r:~fo~r~:rJª,u: :Ajm;.'. 
lihca do pa1z, que nos umr:i.m, que nos appro~unaram, e. g~~l• 'i 
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\riti.+na. cabe-me .. lembrar-lho, .... pelo decoro de um nome em 
tcirpo. elo qu,~l ~Ile deve_ ter um pouco mais de cerema-ma, de 
re.sricito ~o amigo que Já- uma vez sacrificou a sua. populari-. 
(faíh;,~ ~1rr_isçou a sua prn,pria lil;>erqa,de pela delle. · 

t:ontmuando, passo a ler· o telegra:mma que me foi eu...; 
rJ1~rçça_tjo pelQ. ~~r. ~~tcib~ades Dela~a.I'e, :i;ecUfi~~o a de..i 
daraçaq, l}Q:r,' m~m ~e1ta. em seu no.me, de que a Acr;ão Soc.~al. 
\~H:iQil::tJi;;~a e- c-qntra os portU.ç;-U:i;zés. · 

Eis os termos do referido despacho: 

«J:?eµu,Jad-0 Maurfoia· de L.acerda - l\io, 8 - Com 
Yer-diJ,~ei+q,, · surp_feZ\I. aca,bo verificar seu. d~~eu~so ~'iQ-
1·io Offi.c~al aitP!!lµiµde-me d'eel_ar~ções ear.aeter ~hefe 
eorre:ntes n?cipna}ist~s c9~esa,s e!D t(lrno figura em-: 
poluta glorioso Affenso Gel;m. Limitei-me minha pa-
Iestra C-:?fl'.l vooê f~lar caracter' pessoal. Dírector· Gil-' 
hia.s P~BlfJ·leto colajiate hegemonia, e$1.Pangeiro, coJ,D,
rnercio, iro,pF~H~sa, · theatro, -caiiás sem neRhum senti..
mento -xcnophob~eo, 11~9;1 · m~mo, ç-0ntra :p_ort:µ_~~ze~i 
Lamento pa.is ter desautorizarJ"termos. em que você ool
locou minhas decla,raçqes· pessoae!i me_smo porque I.l~O' 
tenho nenhuma. pareeHá autoridade falar nome qual
quer partido, grupo, nacionalista. Essa prerogativa. cab.e 
:\fionso Celso. brasileiro immaculado no qual todos na
f'ionalístàs depDsitam Rbsoluta coajiança fti.qu,ieln:ian
tavcl solidariedade. Saudações. - DeUirnare . .,, · 

-. Sr. Presidente, b que ~ffirroei . foi q~~ o Sr. D~la.ma.re, 
,,,,,f.ü~tor do Gi~-JH,a'.ç, me solicitou insistent~men~ qu_e da tr~-' 
lruna reproduzisse a sua asserção, d~ que a call?-panha em· 
quµ está empenhªdo n~o é çontra os e-strangeir-os, e~ ~ral, 
h1:l:-; apenhs. c-Ontra lJ,rl.1 grppo de e~t~.a~g~~Y'Ol?, Iiaturaé~$ Oe 
ri1•f l'l'm'inado paiz, isfo t;; contra. os porti.Jguezes -. ' ' . . -·~ . . . . . .·.. .. . . . ... 

Trn.lo..ndo-se à,Q OJ;'~9 9f~icia1 da. Acçij~ Nac.i9n_alísta. tra:-
1 ando-se de el~m~~t0· prin:iç.rdjíl,l, µess~ aggrerp~a~êle, c~nclu1. 
mnito Iogicnme11te, qµe a A~ç~o Soci~l ]'.'fauiona~1sta, f!n~·e ello 
l 11·;:\q0min~. onde elle dá 0rientaaãÇ), ae cUjos. tra.~1~~$ elle 
,; 1) Relator titul~do, era tambem ~or.:i,tra os portuguei~s . 

.Pouco me impor-ta que o m<tlliflUQ Conde de . A:ffqµso · 
Cd.~o, nas suas prosas - chilras. roaís QU · meri@s ~~r.a~ a~s 
,,nirts» .de <Lup~, ·venha dizer, pelo Jomai do Brasil, .que 
,: rnnn questão ae ~firma~ a ~r.asili~adel). .. 

. A verdade é qué ~\'s~ «.hr~W.il!QaQ.e.~ ~Q Sr: _.AJf9Ílsp Q.el~P. 
i.' nrna coq~ ~$$i;tA 1+Pl f.,aµ,ta i1>texrHJ~.$ÜY~- .Nero: me P')?SO 
·~sq11oecr d!3 que q'Uer p Sr_ .Conde ~e 4ff.G.'9.S.O. Qi:il$p, qu~r º· 
~r - Fl!eder~Go VUJàr .. 9i;:iel',' 6 . S~ .. Çar.los · NJaj. _em:. gµtr9~ 
1!pocas1 :q~o qyernm. de ta.l «bras~l,da.â~. noçq,p t.ao ri.9wuia~ 
mcnt~ ra,~icar. · · 
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Gomo o St' _ Villat\ o caso ...:Coi qua~<lo a. fragata !!lfindetlo. 
desfraldando a bandeira portugueza · em nossos mares. aco
lhia:. os revoltosos ·da Armada, e Floriano proferia a phrasc. 
que ora nos trazem escrípta ás vistas: ~o Brasil é dos bra~ 
sileiros!.~ . 

Essa phrase era, justamente, contra a attifude .de offi
ciaes que, como o Sr. Villar, se abrigavam á proteccão do;; 
portuguezes. os quaes er.-am consideraàos · ieomo conspiran!- . 
do com a. c<>lonia de Portugal, entre nós, contra a · ,ordem. 
legal. · · 

Depois. esses factos deixaram seus. residuos, e -então ~i:. 
fundou o chamad-0 Partido Jacobino, que ~ra contra ·os por
tugúezes, porque Floriano a estes tivera de enfr~ntar, usando 
da phrase já citada, e, sol;>retudo, tivera de ,$e· cfefender contra 
os_ manejos ao que se ài.zi~, por sua colonia no Rio, que ~rn 
mcmà.rchica. E esse grupo entendeu que sepodia instituir· 
aqui o «mata gallego 1~ ao tempo ·çlo , Sr. Deoclecian().':-·Martiyr .. 

Pois bem, com es..c;e g'l"UiJ)O", assim· adverso tanto ao mo:
narehismo eomo aos porwgu-ezes; oc~orreu <> seguinte caso:' 

Estava o t'I'em de Pétropo1is . para:do .na ·estação de São 
Francisco Xavier, onde na· occasião .fazia · ponto; n-o comboio 
se ·encontrava o venerando brasileir-0; Yi.sconde de Our/) 
Preto, tendo ao seu lado o filho·, · Sr. Aff pnso Celso; tam
be-m / alli e.stava o coronel Gentil -de · câ~tl'<t, proprietario d~ 
Gazeta· da Tarde, ido Ri-0 de ·Janeiro, o }ornai monarchista -0-a 
~poca; · . , -

Approx]mou--..~ um grupo composto de · partidarios· da
-que!Ias idéas cxaltada·s. · de jac.obinos; e· fez a indagação: 
-«Quem é ahi Gentil de Cas.f.ro ~ Este. homem de grande es-
tatura e ainda maior córagem, abriu a . portinhola do carro, 
que nesse tempe> ·ea'a identieo aos eur.opeu-s, quer dizer, com 
sahi<:las IatcraP.s, e respondeu= -«Gentil de Cástro sou . eu b. 

Foi uma fuzilada ! O eond~ 4e Aff onso Celso e seu pac 
se -salvaram por milagr~, saltándo do ·trem ;pelo Ja<lo eon
trarfo áquelle em que se dava a aggressão. -

Poie hem, é hoje o mesmo Sr. Aff.onso Cel·so que ·appa.
rece, nesta Republica, chefiando o «mata gaillego !>, e, o que 
é .peio:r. chefiando os jacobinos, que o visconde de · Ouro 
Preto, em se.u livro, esc;ripto no exi1io, sobre «A Dictadur:t 
Militar no Brasib, indica:va justamente como os individuos 

·que representavam uma paL"'tâo anti-oocial, retrogada e -di
gna . dé repressão, porque, contraria rã. eollabora!:.ãO ·e tr-a.~
fusão eonf.rnte.rna de fodos -~ povos, p-ai~ão pr<!Jud1icial. 
priri.cipalme;nfo · no B1 a-si!~ ond:e · essa oollaborar;ão -era . inctis
-pensavel phl'a a grandeza . economica dó paiz-.-. 

E', assim, o seu santo 'filho que, annos depoi3, conde do 
Papa . -e co11decorado da· !\epublica, vem -chefíar jacobfaos . . E 
chefiar contra quem ? Contra mjm, qlie sou .natural do · Bra
sil;· oontra o Deputado Níca.nor Nascimento, que é natural <lo 
Brasil; c.O.ntra o Se.n~ol'" lrineu Machado1 que é natura! .c10 
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.srosil; oontra -O Deputado Fraociscõ Valladares, que é ila~ 
mral do Brasil; contra. o ·· Sr. Paulo. Barerto, que é na.tura:l 
do Brasil ! · 

Parec~ que -estar ·longe das coroas condaes e das conde
corações,' como de <>utl'as galhardas r~presentações do vai~o
sismo e da superficialidade. espiritual dCI mun<io, equivale a 
não te:r patrja. ... Si assim -é;· então digamos togo que $) ~eem 
pa.tri1i o cka.uffeui· de S. Paulo, que . enoontrou. as perolas da. 
rainha, <> _porteiro oo palc1eio, o Sr. Presidente da R.epublic~ 
algUn.s mais, c<>mo diz o Sr. · tene-nte Saint Bri.sson, <:qual
quer cousa que o v:a;Iha.P, tragam ga-Iões, se.iam deputad-0s ou . 
~jam · ministros... . • · .· 

Agor~~ <> que ha. de ·mais interessante - e vam-0s a ellf 
~ é o faquerito feito na . Camara~ Este é uma flor nooturna 
<la saiu-da.de. • . (Riso. ). E' um inquerito sem introduecão, ~\ 
o que é ma~s, sem. conclusão r E' a.Ili~ mo -duX<>> ! ; . . Um in-
terroirat..ori0:. - e nada mais: ã Mesa não concluiu. ' . 

Senhores, si eu inquiro, '5i pergi.ioto :e me reSpOn<iem, ~ 
porque quero ehe,,,om- 1l formar um juízo meu; e para isso oo
tejo umas ;respostas com as. demais. e <los testemunhos pres
t3<los declaro que 'se a.purou tal .cousa, .ou; até, que nada s~ 
apurr)ll. · / ; · .... 

Deixar ao leitor o trabalho de concluir pelo Relator, é 
o que não se comprehende. Isto. que a<tui está, póde 13er 
tudo. O que não ha aqui é inquerito, iS.inão simple..s jnterrn-
:?a.t.orio . · 

A :peca devia vir c.om as conclusões <ia Mesa: .a. ella ca
bia. ·r~aajíinar os. depoimentos: seremos nós que ·teremos de. 
"'~colhe!' ent:re eSses de-poimentos, que. aliás. não sã.o .contes
t·:s. havendo uma e-specie de gen.tc. vaselina perfu'mada, que 
<lecla:-a que não houve nada. outros dizendo que nada omi
ram. e n.inda outros que ouviram muita cousa 'T 

Colloca-s~ o interro::at.orin ~0b nossas vistas. ~ nós que 
nn~ divírtami:i<:. cem file ! 

Ha mais : momP.ntns :mt~s da manif P.~t.ação P.ffi :fr1mtc. á 
camnrn. 11mR ~enllorita de nome «Escovado> tinha feito nm 
di<;i'.Uri;o; attrihuo :i esse pat.ronymico o facto, mais· óu menos 
dh:no dr gPnt ... cP.~"ovadissima> ... O melhor. J)C'rém é que 
(t tf\sta dn ·mnnifestacão ~~ P.neontrava. o· Sr. Carlos Maul, . que 
Nt ia amif.t.indo nas referencias ao ,jacobinismo. 

Esse, no tempo da suerra, tão ,jacobino se mostr;:i·va que 
!'ra. ~ermanophilo t Basta correr os seus arti~os ce então, parâ 
vi:rificar que- .ene, com . o . brilho dP- sua intelli~encia, que é 
r1~a!m1mte acima · do vul~r. defendia os allernães, -mas em 
plr.na g-uerra. guerra · cpinnoséo ! Não- era· sómente com. Por
tu!!nl, caso f.m que 'º Sr . .. Maul poderia · ainda allegar crue Aêu 
odio ao -porfugu~z é tamanho que. na: lnta entre aquelle· pa.iz 
r a Allemanha. eJ.le ficava ·com e$ta ultima ~ . · · .· 
. E~ o presidente dos .P~scador.es: e . n~o ~ei de~ circumstan~_ 

r..1a em. que se P'!Jdesse . melhor apphcar · a e:xpressao cthe rlgbtl 
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!ll§!l in . Lhe rjg-Q.t pia.~~ ... qo frn~ ne$Se de ·.ser o-. Sr .. ' C'.a.rlos 
Mai!! 1,),I.'~~ig~~tc 4.~s t~st}ª~t.i~es~ .• . 

Tóeas as assocfações Qperarias - e por ahi se está vendo 
~W\ é Qm .IllOilstr9 -hoitª~i~!W ~~~a t.ªl Federatão dos· Pesca
clPN§ N~(1ion~~~)~t~@~i . iJ\tl'f:>A\fl~te~, niSe:rp dentro d~a &et113 
e~tah~t9.~ (e ó· pr~i~ fi!fütP pprttJtm~i 8..$$.lm}; como condi-

. r;~ e~s.en~~~l, !}~ ~ft?t~go, eâr~!l.t!Wistíea de sua qualidade 
W-<>~~~+'~'*1 serem p~siE}\dí.\~, djrü~i(i~s ·por pr~l~ta~iDs. 

Yª~'"~e1 .il~, alófl::i: já_ ha um~ te"Qd~f).cia, no meia ope-· 
r!\f ~O, .par.a SO inSµfgir C~P& O ef\alIJ.af}o «regim~n tlaS eire
dO:ri~~ . 

Nã~ se quer mais que as directorias se pranuneiem em 
nqroe ®~ AS.SeIIilJ!tlaS. p $jíl} {lµg e~t;+~ Sª pfOif@Cie~ e 3S di
r~W,ia~ se.J~m a,peri~s 9~i;ãos cj~ e~eçucã.o ~o ·qµs f}!~s 4elí
b~ra..r~ml) m~~ qitectµaenti:1 con~tan,tegum.tet vigilaPt~m<Hlte, 
q~ SQJ:'t~ que Õ.~M s.e Çef>l'eh1:1R(ie 'qua ~ t~"Qd.!lJfClí!o Ol}e~af~~ é, 
primeiro, ier ~ir~~t-Or seu foi, EJU;,Uid9 a. t~ªq~Pc.ia 1:;-sj~ 9U~'='ª· 
é n~ .ter i;hrectoria nenhuma, par:.i que toc!()s se à~rjj(l~ pol' 
s i m~l'.'P.lº.S , · . 

O DrlTICiPio ~e~muJ;lis~µ. lim~tq,..se µ a?~~a.Q~ q~ ~!asse. 
:PQis l}~m. veiu urn;l, 4ss~c~acã.o. de pesca<Jor-es ll~~iotµles 

que não lem essa. direcção. mas ·· como não tem um· diveetor 
pe;;c~d!H\ tem um pfe~iPeP.-te alill ·é· jornall~~- · 

Orn1 Sr! :pr~sji:Jen~. se n·enn~ de jop"Çiii,l j:j fei anzül 
. (riso.}, e tillt~ j~ "'t lfCJ.J i~a.. realmente elle póde s~~ o I presi,-
dcnte dos pescadores. (Riso.) . 

t~~ 6 a v~r4ode; ~ e.ê~~ jor~~lista. quem dirige esta 
çlasse. ll~ lJuaq~aqe de pPesidente dos peseaqares. • · . 

A~rg. os pobre$ pqveiros ~~eienaes e. naeionali.zados que 
_p~r~m EJe~nte da C~ffiara ... ~era~, seg.undo o · presidente dn 
Co;-\f~dOl'alJiio Gcr~J d9~ l\~~~adore.5 elo Brasil. ~para a· defesa 
dos leg-itimos i~tei·ess~s ~ªc~BJH~.e~, affirmando 1que ~se deYia 
fqrça~ pol' 1.0dAs os •meios dign()s a reforma const.itucional si 
por acaso houvessn a possibilidade intoleravel de servir n 
oos.s~ Ill&gn;:i. c~~t? ~e ú2#Tume1t-to eontM os fil}l.os do . . P~iz:i> . 

~i.t~., :m1rt.~11tQ1 çallf~Sp~çlÇ> por" coP~~Hg~enatr.ies ":-4!-l lSr. 
ViUar, qile CS~e çcip-HT\l;ll)(i~-qtp de metifúigs Q~ a.~ffP~t!J.~~~ a 
fQ:r<.:.a'li.çm, .J1Qr toQÇ\$ e~ 11~eios · 4+~<!~ ~ Feff.)r~a e~a~tit"Q.cia"ª~l. 
:ijj~, OO~~aql.1\ ~onf~SS.'làC \1~1 d~s ai~tis~lade~ pO!' n~im desta 
tnbunã. 

DOP. uit.ín~o, di~ o .pr-~síàenle àos ne~~Q.ol'e~: . 
. ~o~ ~~es~ cq ça,;~~t0, o~ !)laJ}if{3Stantes ae Pª'/:Sa

/ . n~m Qtl?.1't~ . d:\ C:µnpf{\, ~ccl~fflê~rn. o nome tio Sr. 
~~u ~;:Ht~ Ar-:riallPQ .:iju1'lama~ f: . . ~ '· 

E' um sigm.1 de tempo, devi~ ter ~n.vido ~qnifestªc9~~, 
por for.oa:. · _ - ,. . 

. .. . • -. ·i; .•. P.~r l;i!!"Ster .. ~, - . ·!i;~ : ~e.f@~d~g~ · ·q~ i!.tcrep~ções 
lI..lJ'~Stâ§ Q.S se1l.~ ·cgiie~~~ da M~r-mll~, gª~ ªª~~ aJ~µi 
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disso nenhuma dcmonstracão do . hostilidade ao Poder 
J'..iegisJativo. » -

Sr. Presidente: nã.o houve nenhuma den:10nstraoão de ih-os
iilidade a mim individualmente. Quer V. Ex. vér com.o? 

N(} inquerito map:dadü 1)roceder pela Mesa da Ca.mara dos 
DC'put.ados, foram tomados os .seguintes depoirpentos: 

«i º - José Gonoalves dos Santos, ajudanté de rpor-' 
toiro do sa.lão, declarou o seguinte: que se achava pre...; 
sente, no local onde exerce as suas í'uncçóes, quando 
passou pe.la Aveni<la Rio Brnnco uma grande multidão, 
·puxada por uma handa de musica n.rvorando bandeiras 
e legendas, <i. qual estacionou, por momentos em frente 
ao edífido desta Gamara; deviam ser, mais ou meno2, 
tres horas da tarde; qno ouvtra acclamações, a nomes 
quo não distinguira; que a. multidão permaneceu, al
guns instantes, defronte da Ca.mara, tendo de'1la se des
tacado alg.\.ln& individuos que subindo pela escudaria 
wíncipal, so1icitarÇlm informações sobre a presença do 
Deputado Armando Burlamaqui; e lhes foi respondido 
que se não achasa presente esse Depukt{lo; que, :'i vista 
dessa informação, se retiraram ossos i.nchviduo:i, som 
qimesquer manifestações: que proseguindo a passeata 
ouvil'a. acclamacões ao commanda.nte Burlamaqui e 
~;morras aos p.arlami:mta.res exalta<los» ; que não ouvir~1 
declinar nome de qualquer outro Deputado.». · 

Quer dizet' q11n houve «morras» não a mim EJ sim aos 
«<f1a;:lamr.m!.u1'os exalb:1do13». . ... 

Ora, como V . Ex . 1} o mais cxallado üos parlamentares, 
porque Joi cxalta<l o á Presidencia <la Gamara, penso, devo 
fJ:lS3ar prof'UJ'fH:ão a V ; Bx. p aro. r eceber a vaia quo nos i'oi 
d l !' ir;ida. 

2." . depoimento --- Augusto Teixeira Mocho, porLefro 
do salão, declara o seguinte: ás trcs horas da LuNlc, 
mais ou menos, 0st.ava em srou posto, ;l' mesa collocada · 
á enLrada prmcipal do edifício da Gamara, quando pas
sou n.a Avenida uma grande multidão, em passeata; com 
musica . á frente, com bandeiras o· legendas: essa mul
t.i<lão n hi estacionara, por mom0ntos: que chegara á 
porta para ver o qun occorría; que se destacaram da 
multidão dous individuas, que subiram a escadaria 
pritleipal e lhe petguntaram pelo com1nandante Burla
ma.qui, respondendo-lhes. qüe lhe parecia não mais se 
achar rprese.nte; que, á vista dessa . resposta, solicitaram 
permissão :pa,ra irem ao andar superior, o que lhes t.oi 
concedido; que um desses individuas subiu ao andar 1m
perior; que, tambem, .. subiu 0.0 andar superior, pro
curou o Deputa<lo· Burlamn.qui, , não o encontrando. 
pelo que deseeu e avjsou aos que o :procurava1,D não se 
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athar pr-e~entc esse Deputado; que: ao voltarem esi'le:: 
individuos ·i multidão ouvira vivas; que ouviu, enfão. 
um grito, s~guido de scius! como quP. procurando aba
fal-o, que não percebeu :3i esse grito era manife<;t.acão 
de hosiilida<le ·a qualquer pessoa; que . si esse grito era 
morra não · sabe si teve repercussão. Pois já. haviil. r-e-
g-ressado a-o seu post.o.~. · 

,Portanto, se constata · por -duas testemunha~ que hou•·,,. 
·<t'DlorraS» !) :;ritos assim como sdus prudentes. 

\t3º doP-Oimento - Agricio dos Santos· Azevedo. 
~onservador do archivo. -0.eciarou que fôra · â porta -0-0 
ediíicio á passagem da mãnifestaoão de pescadores; qu~ 
não ouviu «morras>: que ouvira outras manií'estacõe.s. 

·. sem. porêm. distinguir si eram aeela.matorias ou hos-
tis, porqu" ·se re_colhera á ·sala. <la secreta! ia.~. · 

Este não ouviu ~morraS» ma.g -0úviu gritos sem distinguir 
~e -eram acclamatorios ou hostis.. . · - -

!l" depoimento - Od.iba1do Colombo. cbere · ~fo ser
~i':.o de r evisão. declarou que chegára · á porta princi
pal d~ Gamara ao ouvir a.cclamações na Avenida. di~~ 
tingu inJo. então, que eram fo1 t.a~ - ~ comm::u:(lanh:Bm·
!amaqm; que um indiv!du0 o interp~llon sobre a pre
sença dv commandante Burlam:iqU1, á quem desejavam 
os :h mu!i..i<lão fazer uma mauif~ ;;ta.çfio ; que lhe deela
rou não se acha:t presentr: esse Deputado; que a mul
tidão -proseg1J ira, com acclarnações ao Deputt!-do iBur
lamaqui, ao som ria musica, não tendo ouvido vozes hos
ti l> a (JuC'm qw~r qu~ fossr.. 

Este só ouviu acclamaçõeR ao D<'put.ado Armando Burla
maqui e m:xis nada . . . 

Temos assim trcs que ouviram .gritos ~ um que só ouviL· 
as acclamaçües ao Deputado Burl:uriaqui. 

5" clepoim"nlo: 

Honorio Quint::milha .:\elto l\lnchado. primeiro of
ficial, chet'e de secção intartlno, de.clarou <que se cn~ 
contr:mdo na secretaria ao momento em que passou 
pela Camara uma multidão, mais ou menog ás tre5 
horas da tarde. S(! ouvira· '1-Cdainaçóe!.; ao nome do 
rommanuantc Bnrlamaquh ~ ' 

O depoente. como óu\.·iu a Camara. dá um s.uav_e perfuin.: 
de ignorancia ao seu depoimento. 

· Quer dizer: tapou o ouvido neutro e. ficou com o ouvtido 
offkial a escuta , · 
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tiº de-poimenro : 

Alexandre Cidade, continuo dos chapeus, declarou 
.zque se achava no compartimento destinado á. guard3. 
dos cbapéos dos Deputados, quando pela frente ãa Ca
mara passou . uma multidão, cerca de tres horas da 
tarde, ao som de musíca; ·que não prestára maior at
tenção a quaesquer vozes della oriundas por se achar 
no interrior do referido compartimento~. . 

Este nada ouviu. . 
Permitta-me V. Ex. que pegue nesta fantasia de inciue~ · 

rito e deixe sobr.e a mesã. Desde que os morras não foram a 
mim, sínão aos Deputados e:x:altado's, a conclusão é a que 
passo a expor• ·. 

V. Ex. representa na Mesa a Camar:a. Desde que lá fóra 
se disse que não se pretendeu vaiar. ao Deputado Maurício de 
Lacerda, mas aos Deputados exiltados, como me considero o 
mais calmo e o mais pacifico dos cidadãos. .V • Ex., que nos 
<firige e tem pela nossa- lei interna a ·raculdade de nos repr~ 
se!lfar lá fóra. queira ·tomar como feita á Camara a. vaia que 
~e disse não foi dirigida ao Legislativo; 

Isto a'Penas reponto; porque cerw estoü que o comman
dant.e · Villar ficará impune. Nem· pretendo a sua punic;ão. 
Quero apenas .accentuar ·o incidente, . como um protesto': 
qu::1ndo os operarios 'acharem que por motivo da. foi Gordo ou 
0uh·a qu~lquer,. devai:p vir á po.rta da Camara vaiar Depu
t.ados. espen ca Mesa a mesma tolerancia e de alguns funccio
narios da secretaria a mesma· surdez - surdez constritucionaL 
to!erimcia: constitucional - · ora revelada no inquerito. 

Não Yoltarei mais ao asswnpto; entendo que. . sel".J. ~tar, 
•· .:,~·~1 com ruim defunto. · · 

.B:tStará o meu silencio, . para recuperar, em cada dia. 
s;~anõc parte do terreno que acaso oonguistassem. Sim. Sr •. 
"Presiàente, porque os adversarios das nõssas idéas · teem · ulti_; 
11 ,amenlc dado golpes sem o .devido criterio . · 

Bastará, · repito. ·este silencio; e espero de Deus, TodO 
Poderoso, Creador do Céo e da terra, que· os Pulcherios, os 
\ºillarcs € tantos outros prosigam no caminho que se tra-. 
~~ran'l.. ~ .. 

Bas1.n qtic· elles se movam: nada precisaremos fazer no 
·1~ ntich) de que suas idéa.s ~ejam destroçadas, destruídas. pela 
!!Os~a cultura, pela-super10:r1dade moral da noosa ·raça; (Muito 
h·~m _, muito bem. O oi•aa\?r é cumprimentado.) · ·. · 
. o Sr - Presidente ._:. Está finda a. hora. destinada ao· ~0-1 

qv·nte. · · . . .. ,. · · · · ·, : 
Vae ~e passar á oriiem do dia. (Pausa. )" . · · .: 

. Comriarecer~m ·mais os Srs. Felix ' Pa~tieeo. · .AiitOni~ .N~ 
;;u~:~ra, Bcrn::a. · Cast!o, Bento M:,iran~a., .. ·~h.erµio11t de· Mir~ 
Jo~e Barreto, Rodrigues Macµaao •. Pires Rebell~ · Oscar ... Soares. 
.·\rnaldo Bastos, · Estacio Coimbra, . ~~ · caxD~ellO,, : ... Cas~ 
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Hel .. L·l!o.- L·~m1do Galr~o. Juão :.\fa.rigaLefra, Ariinâo Leone', i\·i
uanor ~asciúlento. Salfes Filho, · Vicente Pir-agibe, Manoel 
Reis, Jtão ·auithârãt'.S', JDs~ fü{ Moraes. Augusto <lé Li!Jla, Ri
heiro 1unqt:~ira, Efuiliõ Jardim, Gômes t~Ç:%--~~ro. l3otelho, 
Lm110,uni~r. God<ifrêdó, \Yâldóifl!.t_~ ~e ?\<]~~alha~~:- ~~-de Mello. 
&llles Júmor, Elo.Y Cháves, Sampa10 V1àal,, LuJ.Z Ba-rlliolomeu 
e CelS"o Bayiüa (35) • ·. 

. . 
Deixam de compatecM és ·srs~ .::\fl.bur úõHates Moreini.. 

~-\nd1·ade Bezer1·a, .Juvenal Lamartine, Anfü}!&l Téffi?@o;. Oêtad
lio de. Albuqu~rque, Ephigeni9 dê Salles, l\fonteiro dê. -Suuza. 
Abel . Gbermont. Luiz Domingu~s; Herm1no ~-!'"os.~, M<Ertith& 
d.e .A1;ukade~. 'l'homQz Cavaleànti, Ildêfonsc AJbane; Albertn 
I\íáranhão, Cunha Lima, Solon .de Lucena, Joã<5 E1Y.~iê, :StH
thuar Pereira,, Gorwaga Maranhãt>,. Antonirt Vie~ítte~ Ger
";àSi<i FióNivanteí Cprreia· _de Britto# . Ale:&smlt.inb da: Ro
cliá, . Perêli'a ae Lyra* .. J ,Pedro -· Gorrêá,. Natalício C"mn
bo.itn, ~\l~~~dó •. de Mà;râ, . : Migl,)el~ . PAlmel~ . Meítd<>mJá ~at
tlns, Má~oel N oh.re1 D.'eoõatg Maia, J>éJrn L~; La\J.r() Vtltai: · 
Bóa.ii, Pti'es ~fo Cãrvaího, Mário Berm,es, llbaldinb· dê Assis, 
Pnebtreo Jlfoildes; Arliriâô 1'râgóio, Seabra EillJtt, _ aaut Ah:e~. 
noorigues. Lima, l\f.anôel ·MóDjardiri;l, Ullª-lcío Ra!l}alhe.t~ \An
tonio. Aguirre, Octávm da Rõeliá Mirali"1fi; Attirélrt mírtado, 
Arist~ Caire. l\!etidê~ · ~tl:v,af~, N_ôfivül .. de FfuJ~âS,. Lefioriju
her Fdbo, José 'loiantmo; A2e-vedo SOO.fé, :M:aeêd6. $da"'teE:, 
~uarque de N.azaretb; Rãtniro Brãgâ; Fránéi~êo· .. Mârl!O'fip!:!~. 
Raul Fernandes, Mario 4e Pâ.Ula, Hercij}ft'fio· Oêstlí', · Albertino 
Drtimmond; Matta 1M.af!:haàni SilVêitá :Brilít!i Allt9Ílió. . -~1:0~, 
8cru1a Figueiredo, .Jesé Bon:if~io, Zoreastrô ·.Atva~tiga, 
I~austo. _Fe:trai •. Jayme G<Jmes~ Hoooraté Alve·s, ti~millO Ph't~ 
tes •... Manoel Fulgencio, Carlos .. Garcia, Ferl'êitâ ·:Bl1agâ_, José 
Róberto, Alberto Sarmento, Cesar Vegaeiro~ · ·!\fàTOOliiíó Bãr-
1·et~ •. ~alD}ei~~ Ripner_, João de Faria~ P~ro {l(lsta, M~.I VH
!ál>D1m~ .. Ça~~s 4de_ C!i~PE>S,. Ramos.. Ga!a.do. Ay:res. <ia. SU:Va., 
.:ro:no Jaymc, .::sevena,no Marques, .Pereira. Lei~ Go~tá Nat
íiUl:S, Ottoui MáCid2 Luiz ,Xavier; Pereira J,le Ohvl!ira, En~
ni~ ~ .Müll~;'..> G_~url~.r~i.~do Rib~, Evaristo Artmrn.l, Jtj~ Sjrp
rrllcrm, .Augusw Pestàna, Aic1des 1\.fa'f& •.. Nabuco . de <rl'lu,·ea, 
Flores di Çunba e Bàrb~sa Gonf]alves ( 1.01.) • . 

ORDEM .DO DIA.: 

.·O Sr-_ Presid:ente - A lista àe .p1'13seri~,a accusa o eom~ 
parecimento ele 10ô 6rs~ lJepattidos. . ~ , . ,. . 

. ,.,!'!~ ha nnm~ro :PM'a se flj'oéeder âs· vt>'tal!ti~S tlas fí.'iatêr~as 
oue se acba::n sobre ·a mesa e da constante da ordem dG lha. 
- . .Passa-se ás níatet-íà.s em discussão~ . . . 

3ª. discussão do j!rojecto n. 841;, de .i92i). Jixando: ~ des- · 
p~~.,~-~. -Mj:I}hi~é~I~ · ·--:~~ . ~-~~~ e .. ~~~ci~ .!11tel'i-ol"éS -~ <r 
eM'elCro de i'~t, entn {i~cer da. Comm1ssãe d.e .F1&$s 
5tibre;-ãs tfuíel;ídãs ~SMtãdas. · _.. . . .. 
·~ . ~~ertafüi-~ ~:d'.iãââ.·a yõtãêãõ. · . · 
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·sEss.\o hí g í:>i::: õtifi.fonó llE 1920 

:·:' discussão <lo prójecLo n. 68 B, de i~20, .mandant;Io GOn 
~ ;,·11it ' ~xma ~strada tlc l~dâgefü do D1stdé!.o 1·ederal. ~ ~~ka
(fa União e Industria,_ na Raiz ãa Serra~ no Rio de Janeiro. 

O St. Presidente -. Achâ-se .sobre a mesa uma emenda 
i;.uc vae ser lida. · · · 

E' lida, apoiada -e · enviatla á Coíntilissâo de Ffüat.<;ás a 
"'"'Uinte · · - e 

--1~:\ÍENDA ~o\.O Piiohü:i'fo ~ . . 68 B,. DE 192ü 
Encertadâ. a 3ª ttiscüssão do ·l>~ôJectu n. 6S :B •. Ue 19~~. 

e adiada a vot~ü até que. à referidà-. Cõmmis.Sãõ dê pafeóer
svbre a emroda offerecida... 1 

. Comparecem ainda os Srs . João Cabral e Josino <le 
Araujo (2) • 

o Sr. Presidente -··. · A· iisi.a de presença accusa ,o compa-
recimento de 1.t17 Srs. Deputados. . , . 

Yae se vroceàer á votaÇã& da~ matefias qu~ ~e acham 
.~obre a mesa e da.s <>0nstantes ·<la ordem · dõ dia:. 

Peco àos nobre Depulaoos que . occupem as ·suas çadei-
1·as. {P.át.LSa. j · · ~· . . . 

Vão ser- considerados objec-ws de deliberação dous pro-
jcdos.; r · . · . . . · 1 · . . .. .-. .. 

São lidos, e considera.dos .o:Ojecto's de delíberái;ã-0 os se'." 
;;uiutes ... ~ =--. ' ;:; · '" · 

~ .. , .•• i:.~ 

PROJECTOS 

N. 479 ~ i920 

Prõüidénéia sobte constr-uc~ão e iigação de linhas 
· . - telegraphicàs 

· O Congresso Nacional decreta : 
;;\rt. i . 0· Fica o Go\iernó aut,{)riiado : 
a)' a mandar construir a linha teleo"Taphica. : que pai·

Lintl.o da cidtade de Serrinfü.r tiS"Ue entre ·si as Villas de Aracy. 
Tucano, .Pombal, Cocero .. Da~s e G~~e~oabos, no Estado da 
Bahia-, a:té Pitalihàl, no Estado de Alasõas; . · · 
- b) a manda~ cõ:iis~~íi:~ e. )igar a$ nnlias telegraphicaS de' 
"\!acahüba á .Cid~de éle nio: Bràj~o; a de .ItuasSú: á Conq.tiista,; a · 
<lc cac-n:a<ív .~. U.r.~n<if, .P..àsSanP.o.: p,pr .coodm~1fü. e. a tM Pilão· 
Arcado a dluque-.~1~e; .. n0 Es~do aa · B~Uua.; . .·. · . . 

e) a mándàr. c9n.Struii e. ·.ligar à. · tinha;: f.elégrâi)Bies ~ ~~·. · 
í.:ai füé 4 V illá. 9Q B:iao)tq ..d.e Sa.'Qt' Anna, pasSándo f}elo aftàjal; 
d .~ Bouitó; iio Estado da<Bal:lia;; ,· . _ . . '. · . . · , : . · 

d) , a . ~r:.::Co_.nstrw:r uíria'·. liaha· telegraijj.ll~ ou:. ~\été;;. '. 
phonica que ligue a .cidà<lé d~ ltaPafica 'ª Ca.pi~\ dQ ~· 
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d.a .Bahia, ou a uma das cidades de Aratuh.vpe <>U Na.zareth .
. Art. 2.~ O Govei:no abrirá para esse fim 05 nooe:ssarios 

t:rcditos. 
ArL. ;{." J:levcigam-se aH disposições em ~nt.rar:io. 

Sala das sessões. 8 de outubro <ie 1920. - José M~. 
1'ou1'lnho. -. Euge~iio -Tourinho. - Elpidio de ·Mesquita..: , 
- _4.lf1'edo Ruy. Costa Rego. - Seabra . Filho. - Ledo 
Vel.loso . .:- A'rlindo Le<mi. - Raul Alves. _, Torquato Morei
:ra. -. Ma-rio Hermes.-Pacheco Mendes.-n,•es de Co:rval/w .. 1 • 

- · Rodri,gu.es Lima.. - "Leon"cio Galrii.o. - 0(1$tro RebeUo ·: 
- J. _i'!:fangabeira. - .\.:~ Commissões de ,Obras Publicas,· Via-
ç~o 0 d-O Finanç,a.$. 

•N. 480 ·- '1920 

Pr - ·;idencio sobn:: a 01•ga.nização · de mesas el<:itO">'ae$, t- dá 
outm.s pl'ovidencias 

O t:ongre$::SO Nacional decreta: 

Art. 1." .Nos Estados haverá tantas mesas eleitoraes quan
~os forem os grupos at~ 300 eleitores nas cidades ou villas 
1>; 250 nos districtos de paz. 

Quando as me.;;as eleitoraes ~ederem ó numero de ta
. belliães e officiaes do registro civil ou escrivães de pazt .(lo 

. Juí~ de direito da comarca, no prazo do art. 1~ da lei nu
.mero 3.208, ce 1916, nomeará, para secretario de cada uma 
deilas, a pessoa idonea residente no districto de paz, a que 
pertencer a secção eleitoral onde tiver de servir, na qual 
poderá votar, embora incluido na lista de chamada de outra 
~ecçâo eleitoral. do mesmo_district.o. · 

. ; Art.- 2. º O dispositivo do art. iS, 1" parte da lei nu
mero 3.20~, ce ':!916, applica-se a iodas as localidades que 
t.iverem mais de uma secç~o eleitoral. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposicões em contrario. 
Sala das sessõ<:s. 9 rle ôutubro de i92o. - José Aive.s. 

losé Gonçal-ves. 

.Ju:ttificação 
:"":" ~ ' 

E' de todos conbecido o sério embaraco que tem trazido 
ao servi~o eleitoI"al o grande numero de eleitores de cada 
.ieccão> numero @e é ilimitado, de vêr que, dentro das se
cções já existentés: não suseegtiveis · ce augmento pela le1 
n .. 3.208, de i916, se comprehenderão todos. os eleitores até 
agora alistado! e todos· os que se forem alistando em cada 
municipio ou em cada: districto de paz. · 

.. Esse accumulo de eleitores em cada secção, aggravaeo 
a>elas exigencias da. lei eleitoral vi~nte tem tornado por 
<temais demorado. o ;processo da ~lei~ãO, determinando· quei 
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~llc.! !;(' p1:olongue ali~ _all:b hÍ.•to;.: Ju. aoile o)U alé ' a•.1 ilia. ::•! 

::;-uillk, com cnorm·~ sacrif'icio r:- verdadeira fadit;a. para 11:: 
mesarios e com inevitavei:s conti.·ariedades para. os clcitor.es . 

Dahi occorren1 estes inconvenientes: escusa. dos me5ar1os. 
a.bstew;~o elos eleitores e retirada destes, quando, .iá presentes 
ao edH'icio da: el~ição, verificam que só muito' demo1'adamente 
podem' ficar despachados. 

. Como ·n:~ei vigente se nã{1 ~nconlrarn remedics para 
e;:;ses mal~s -qµ~ estão a àifüeullar e a perturbar a pra.tic'a 
do processo das eleicões, ünp1~dinào a manifestação regular- <!o 
voto do corpo eleitor·al, e uso sug~·.!rir ac . Congresso Nacional 
a.s l}rovidencia::; consubstanciadas nos artigos do projecto, que, 
a meu vêr, podem ob'.:hn· os incom·enientes apontados. 

A providencia da nomear,ão de. secretarios para a.s novas 
mesas elcitol'aes não contraria. o::; intuitos da lei vigente de 
n . 3 . 208, de 27 . de C:czembru de t9f6, em cujo mecanismo. 
como i::e vé no § 6, aline:l :~· do art . 9º desta lei, se en
contra a ac!opr{ão dessa me8m<í medida a casos de irrecusavel 
analogia, como se;ja: «Nos rounicipios onde .não houver tabel
liãc ou. offidai do registro civil ~er-:í. designado um dos es
érivãr;:; de. ·paz e, 1w faUa destes, será cesignado um escrivão 
ad ho1:~ o qual exercerá· as funcções de tabellião para os .ef
feitos desta lei~. 

De· outro easo de fuuccionamento na mesa eleitoral de se
cretario nrmwndo nos dá e·onbecimento o art. 1 o da. cit.ada lei 
i::l8itoral. · '. .:.::~ ........... 

Sala das ses.5ões, 9 d.e outubro de 1920. - Jos.é Alves. 
X Gommissãc de Constituicão 1-:! .Justiça . 

O Sr. Presidente - Vou submetter a vot-Os uma redaoção 
~"inal. 11. 

E ' li<lll e. sem olJserva\jõti:s, :lPJ.H'o~acta a redacção final do 
projecto n . 22·1 B. dr! H>20, ~eudo enviado ao SenadCJ. 

O Sr. Heitor de Souza (pela 0·1•dern.) requer e obtem dis-
1,1l.'l1::ü ,ie ilnp1'essão das 1·edac1~ú~~ finaes dos project~s nume.:.. 

. l'o;; Ht A '-' .v,2 A. 1fo 192Q. tifLrn de :=;erem immedmtamente 
\'Otadas. · · · 

São suc:ce:s='ivarnc~ülc !it!u:: t: . ::;em uhse!!'va1;õP-s, aIJpro\'ad.as 
a:- se~ruinte~ 

rrno.\cçi\l.::'! 

.:\. i1l~ .\- ··· 1\120 ' 

J:ed1wçü.o j't!Wl d.o prrJ.iecto T.. -~4 J, d,e f .?20, que ab1·e o eN:dito 
· ':.'S]htc'iol d'! 3:9~4.$579, pai•a pa.gamento de pen.sõe.~ a. 

1J1ianJ,a..,. r.ú.Ji.<; que se im>al·idm·tm: »w SP.r~JitJo 

O. Con:;resso .i~~cíü-nal d~crel~ : 
Art. i." .Fica . .-. Presidente da. Ttepublica autorizado a 

nhrir , pelo ::\finistet·i•) cfo. .Just.i~:i · ,, ~f?goC'ioi;: foteriQt•es. <J 

C .-Vol. IX 33 
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:"-NNAES. D~ CAMAR..\ -·· 
•'. !·edU1 • eh1ecial de 5: D:í:í.t::::>7U, para pa:;:uw~nto de pensões 
.:uncci.liuas, uo::l lr,rmos do art. 1" da lei n. 3. ü05, Jc H <.le 
dezembro de_ 1918, a ~ardas civis que :se invalida.rar.a em 
serviço. · 

.:'u·t. 2." Revogam-se as disposicões e_m 
Sala das Commissões, 9 de outubro de 

Por.to. - José Aives. - Pra.do Lopes. 

contrario.-
1920. - Durval · 

~Cr,"1:11 
V--"'l»·,( 
·~tt.~· 

Redacçiio final do projecto fl ; .U.2, de ·1920, que abre fJ cr adito 
especial, de -18:818$22.6, para. pauamento ao capitão de 
mar e guerra Santiago Rivaldo. · • · 

O Congresso Nacional decre ta: 

Art. 1.º Fica. o Presidente da Republica autorfzado a 
abrir; . pelo · Ministerio da Fazenda, o credito especial de 
13:818$226, destinado ao pagamento, por differença de soldo 
e de outiras vantagens, de 29 de janeiro de 1913 a .5 de marco 
de í 918~ do capitão de mar e guerra, do corpo de commisso.-

~ i·ios Santiago Vivaldo, em virtude de senlem;:a judiciaria de 
ultiina ibstancia. As quotas de ~51$292, das. contribuicões do 
montepio e de 1 : 414Si34 d()s impostos sobre vencimentos, re
lativas ao mesmo per iodo1 foram descontadas nos autos . 

ATL 2.º Revogam-:se as disposições em .~ontrario. 

Sala das Commissões, 9 de · outubro de 1920 . - Do?"Vai 
Port..'<J. - losé Atves. - Prado Lopes. 

o Sr. Presidente - Os projectos vão ao Senado. 
Passa-se ás votações constantes da ordem· do dia . 
Votação do projecto n. 47 A, de 1920, resf3belecen~o os 

vencimentos dos docentes da Esoola de l\linas de Ouro Preto, 
de a-ccôrclo com . tabella do regulamento da lei n. . 8. 039.. de 
2Ei maio de i9i0, com substitutivo da Commissão de Financas 
.<2ª discussão) . 

O Sr. Presidente - A este projecto foi offerecldo pela 
_Commissão de Finanças o seguinte · . 

f SL"BSTITUTIVO · 

O CongreSS<J N3cio~al decreta: 
Ad. i.º Os vencimentos dos · lentes, professores e substi

tutos da Escola de Minas de Ouro Preto, passam a ser os se-
~intes: · ~.. ~-

e Ordenado Gratificação Total 
. .i direc~or. 12: 000$QOO 8 :0®$000 20 :_000$000 
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.sEss..\o E:-I Ç} DE Or:1TBTl0 l>E ·1!)'.'2(1 

Ordenado Gratificação Total 
1G . lcn lc~ . . . .... .. 10:000~000 5 :ooni:-NJO tr> :000$00fl 

):). substi lutos . · ~:000$000 4 :00U$UOU 12:000~000 ·- . . . . . 
2 vrofcssorc5 . de de-

se;iho . ' 8:000:3000 -!:000$000 12:00tlSOOO . . .. . .. . 
·1 preparador analysta: 

chimico: 6:000$000 2 :4008000 8 : ·iOOSOOO 
Ad .. 2.º E' o GoYcl·no aulori~ado a: manter um allú !orno· 

.rkclt·ico-mct.allurgicn am1exo ü Escola de Minas, abdnd11, 
pn1.·a esse fim, os crcditos neecssurios ai.é o limite maximo de 
mi 1 eon.tos de réis. · / 

Art. 3.º Revogam-Si; as dbpo:,.;içucs em contra.rio. 
· ·vou· ~ubmcltcr a votos o substitutivo. 
·.Approvados successivamentc t'lffi 21 discussão o::; arf:-::. 'l" 

i; 2" do referido sub~Litut.ivo da Commi5São .de Finani;as, fi
cm1do prejudicado o projecto primitivo.· 

O Sr. Presidente .;_ O projccto substitutivp passa á 3" 
cl i :5~U s~fi O • . · · . 

O Sr. Augusto de Lima (pcf,a 01·dem) requer e obtem 
db11ensa de 1nterslicío parn o l)rojecto n. 47 .A, de 192f>, fi-. 
gurar- na· ordem do dia da sessão seguinte. 

Y ot.a.çã.o do projecto n . S4 C, de i 9:20, fixando a dcspeza 
do ~finisterio da · Justiça e Negocios Interio.res para o exercicio 
dt: ·192t, com parecer da Commissão de Finanças sobre as 
emendas aprcsenta~a.s. · 

O Sr. Presidente - Vou submetter a . votos as emendas. 
Votação da seguinte emenda: 

N. 1 

· .N verba Sub\-r,rn;;ão ao5 insliLuLos of ficiae-s de ensino: 
A' vetba deve ser decoroposla em parte oonsolida.da e . 

parle variavel, sendo a primeira. a que fica no Th~uro e a 
segunda a que é entregue aos institutos, em seis prcstaoões 
:semestraes~ - Pau.lo de Frontin. 

App_ro_vada. 

Rejeitada a emenda n . 2. 
Votação da seguinte emendai 

N. 3 
Sub"·enções : 
Onde se lê Asy!o de 5. Joaquim. do Serro, :'.\Iinas. leia-se~ 

eAsylo S. Joaquim, de Ccncc:ição do Serro>' . - IIercv.l.anQ 
Pai·aa. 

' . 

Approvada. 
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''l São considera.das prejudicadas l\.$ •.?mendas ns. .4. e 5. 
Vot.at}ão da seguinte emenda: 

I 

N. 6 
~er-ha 32ª: 

Na quantia destinudrt a pagamenW, da alimentação das 
l)racas, ·destaque-se a importancia que fôr necessa.ria para o 
fornecimento de duas etapas aos sargentos do Corpo de Bom~ 
beiras. - Octm)io Rocha. 

Approvada. 
, 

O Sr. Presidente - Vou suIJmetter a votos a.s emen• 
da CoínIQ.issão. 

Approvadas suceessivamen.te as seguintes 

BNE~DAS DA COMMISSÃO 

N. '1 . 
Substit.11~-sc o art. 2º e o·::; augmentos consignados n;~. 

\ e1~ba :1s~ -- Subvençõe:::~ ·do projecto, pe!o seguinte: 
«O (~ove1·uo distríbuiirá .pelas i!ootitui~ões e serviço~ 

~.i.baixo descriminados. no Districto F·e.dera1 ~, nos Esfa.dl}:>, em 
1!l21, a renda proveniente d11$ jmpo:s;tos que a · Ie'i da Receita 
consignar para csle destino t:.: a:; {:Onstribuiçôe·::: que figur'il.re.m 
nos contractos dt:· loterias nacionaes, contemp1adas nesta ul"".' 
dma hypothese·. a~ ini::tituicõi:~ .já incluida.s no .contract•!l vi-
grmt{! .' · . 

Toda:-: estas subYffi!ções iSerão -pagãs llepi>is d~ ter exa-
1ui'nad-o 6 Governo as condigões .de cada trrrn.: das intituiçõas 
beneficiadas e da tomada de contas da subvencão anterior. nos 
r;asct" · ·::m que 1~sta se tenha verificado. · · 

.:\s snbve-neões custeadas nas fór.mêl. de~t1~ a!l'ti~o se1:ão- as 
~,1~guinfos, pod,éndo os seus quanHt.ativos :rugmenlat·, lll.;,)por-

'·...., 1~iona.lmente, .si se \ceríficar ang:ment.o na rccda 1a;.'l'~adada, 
para t.al fim. poT s•~mestre VP.ncico, na P~rripturação do The
souro, que servirá de bnse na {f;istribu~ção do henef icio, cu.i (' 
.pagamento deverá SCQ~ efectuádo lop;o rleDOi!" cl~ :1.l't'f'cadatãO 
da rec.:\íta do semestre anterior: . 

>l'o Dtstricto Federal: 
Instituto Ris'tOl"iea e Geogr~l}:JhiM Br:-.isile1ro 
Dispcnsario s;. Vooe1nte ,,de Paula,. dirie-irJ( .. 

pela irmã Paula ......... : ............. . 
Lyceu de Artes ·e .Officios do Rio de Jimeiro .. . 
J .. iga contra a Tubereufose no Rio de Janciru 
Associação de Chronistas Desportivos, na Ca-

pital Federal ... ,_ .... -,. .....•.. _ ....... --· .. . 

/ 

1.20:000$00(! 
30:000$000 
20 :000$00(> 

.2. : 000$00-0 
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.Sociedade Protectora da Inst.rncção que ma.n-
tem o Lyceu Popll lar de Inhaúma ...... . 

Sociedade de. Concertos Symphonir-os, no H.io 
. . de J:a·ru;iro . . . . • . . . . . ·1 •••• e. • • • : • • • - • • • 
:A$s1stenc1a as Crea.noas Pobre." do Instituto Al-

va.ro .Alvim . .. ; . ... ~ - .. .. : ...... ... ... . . 
~\Sylo Creclv• riara :pobrP..·sa: . df' Mm.e .\raujc1 

Penna . . ........... ........ · ......... . 
;\ssoc)acão P1-otectora 'de Cego~ 17 de Setembro 
·Pat1'ooato das Creança.s PõbrP.:S da Freg-neún. 

S. .João Baptista ·da Lagr)a ...... . ..... . 
Inst.ituto <lê !Proctecção e Assist13n<:i~ n. Infan--

. eia, ~a Capital. Federal . .. .... . ... .. .. : . 
Dispen6ano S . .Jose . ...... .......... ... ... , 
Ambulatorio do Hospirin ~. .ro~.o Bartfata, en.1 

Botaf ogo .. ... : .. .. . .. : ................ . 

Xn~ Ei::tado;, : 

Santa Casa 1fo Pedra BT::m<;a. ~ti.rn~ f" . . ... . ... . 
Santa Casa ue Cllristina. '.\'fin :vL .. ... .. .... . . 
Saint::.. Casa de Itajubá. . .. . . .. ...... . ....... . 
Santa. Casa de P3.1Ssa Qual;ro ....... . ...... . 
Orphanato de Santn :\nna. Passa Quatro ... . ,.; , 

· Sa:n.t.a Ca~n de Santo .\nt.onio r!1;. Ja·rmtinga. 
E scola rle En~enha-ria. d\· .TuiZI 1i1 ~ Fóra. :\fina!" 
Gollegío de Sãnto .-\nton~io. :'fataf. . l:in G·•·aiidf". 

do Nort.e _ . ...... . . . ..... . · ... ... ..... . 
B~c.nla d<\ 1':on1!ln>'.!'f:k• • .Natal.. Rki- r~!~;mde df> 

Nort.c ............. ·;· ... . .. . .. - . · -·: - · · · · 
Ei;COla do::; l)Obre:::"l dL) Coilegio da r. ,·:. )l"!CGü;ã11. 

N3.t.al. Rio Grande do ?\ort.t~· .... .. . .... . . 
í.:~Jllcgio S~.uta Lnzin dr. ?r'J 0:::1501•(1, H i1"t r:1·<.l:n~:l. ··· 

do Nor-t€' ........ . .. .. ...... ....... .. . 
OoJI.egiü ·corai:ã.n rfo )lo.ria r1P ~fo:::-ioi·(,_ fü··, 

Grande do :;o.1·te .... . . 1,. •• • •••• •• •• • •• 

E~cnla dos pobres a c0.rgo dei vi~atin d•.' !\fa~:1 ... 
hyba. Rio !J.randP do NortP. ..... . .. . . . . 

l<:~colas da Soeirflad" A rf.isf.a:'i ;\ki':anic•o::; da 
ParatiyJJa . .. ........... .. .... .. ... .. . 

. Par.a as e~ola..~ (la J.,1)j n, -; <1" ::::et-emtn:•.•. dt>. São 
Paulo ........... · .............. •· ... . . 

Para a FacnJctadr (k Mrdir.inn, dr: Rr.:llri fü:iri -
zont.o .... ' .. _._ .. . ... - . .. - ...... · · · · - · · · · · -

Faculdad~ , d f.' M·'?dich.1:t .-io F.~t,arln dn RicY df• 
Janeirü . . .. ......... .... .. .. . ...... . . 

Fncuidnd.~ dr: .Medicina de Pernamo:!:::ü ..... . 
E::cc•h; d~ Enge-nharia i.h~ 1p c~ r111ruT1·t,uco .... .. ,,... 
J!:s'c:.1la ci.e Direito de í;oyaz . _ ... .. . : . . . ... . . 
Institutos Pasteur. n·c ~ E5ta<los ond-e .iá exi~-

tam; _.\ ~adn ·um .. ..... : ....•. .. .. .... · .. 

5i7 

~o :000$000. 

;)0:0008000 

40: ooo.~ooo 

2:000$0-00 
. l 2 : 000$00(1 

!0:000$000 

!38 : Q.00$01)<} 
'lO :0008(;11() 

·j ~: í)l)Q!=;(JfHI 

2:0ú0$ú00 
2-: 00-0$00() 
~:000$(100 
!2 : OOOM-Or.~ 
?. :000$MO 

'1 : •JOOSOftO 

r> :000$000 

;I (1() : OOO:i>OO() -· 

1.tJO :000800(1, 
tü-0:000.$000 
5-0:000~000 
~0:000.$000 

1 o :ooo~ooi:· 
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A?l."X:\ES D:\: C:Üv!AR...t ···• 

Faculd.iadc de,..Pharma.cia e Odontologfa de 
!\iic.t.heroy ..................•.......... 

Faculdâde de Medicina de Porto Alegre .. · .... . 
Fa~uldade. de Engenh·a.ria do Paraná ... ... .. . 
Ji'àculdace de Direito do Paraná ...... .. . . . . 
$ociP,dade N. S. do Bom Cqn.selho. com esta-

belecimentos dr! ensino e recolhimento de 
or.phã-0s em .. Alai!'ôas ...... . . . . · ... ; ... . . 

Tnstilut.O Benjamin CÓnMant.. de :.\Ianáos . ... . 
F.s.cola CommP-rci·al ela. Bahia ............. -.. 
Orphanato de Srr.nto .Antonio, ele B.ello Hori-

zonte ..... , ... ... ., . ... 1 ••••••••• •• • •••• 
Sn.nta Casã· dA !lfiseri:cordia de Uello Horizonte. 

Cl:Jos..-pit.al ·de Tuberculosos), (l\faterni-
('!! dade) .. .' .. . .... .'_ .. .......... ·> ..... . . 
C<\sylo da Pieda.df'~ em Gaethé. Minas ......... . 
nnsa d"' <:aridade· de Leono1dina : .......... . 
Ro~pital S Salvador, · de S .. José de Além P·a-_ 

rahyha ...... , . ..................... . . 
Hospita.1 do r..aridadc dP, C!ataguar.C'S ..... . ... . 
I-T ospif.al ele C:aridacl"" ··de T.>nni ••••••••.•••••• 
Hospital ílc nartd,:Hlr. ª"' Vi"ço&a, ~ .. nnas . . : ... 
Jio.~pit.al d~ Garidadr, .de Santa Luzi•a ele Ca-

. ran~oln .............................. . 
Ho·spif.at de Caridade CÍr> s: Paulo d0"'.\[nriahé 
HoSipit.âl <lc Carid11.de de Mar àc Hespanha. 

l\{inas .. , .... .._ .. : . ... · .. .. .. .... _ . . .. · . . · .. . 
Hospital de Car!<lRdP. rl"' S .Toão N.epomncc.no .. 
F..o~::;ital de Caridad~ Rio Branco ...... ... ; .. 
$;anta r,asa. 1fo ~fiseri·cordi~ d~ "Bahia . .. .... . . 
Insl.itnto de Protcc.r.ã.o á ·Tnfancia. dà· Bahia .. . 
:Asso-eiacão das Senfi.oras de Caridade, d.a Bahia 
i:;nnt.a.. nas.a de A.margosa. Bahia ..... '. ..... . 
:;;anta Casa d~ nhéos, ela Bahia ..... · .... _, ... •. 
~ar:tta r.asa <ifl Sa:nto Amaro. BaMa .... ... _ .. ~ -
"~anta Casa de Cannavieiras. Bahia .........•. . · 
S~n.t.a í:asa. (IP, If.ahuna. Bahia ...... ... ....... . 

·'Ranta r.:asa <fo Valenca.- Bahfa ......... . ... :---, 
Bant.a Ca~a. de Na.z.areth. Bahia. ........ . .... . 
Santa Casa. dfl Mal'agot:!i1pe. Bahia ........... ·. 
R:mt~ Gasn. de C1whoefra. ·Bahia .. '. .. . . . -. .... · ~ 
Ra:nta- íla-"8. de Oliveira nos Campinhos, Bahia· 
~ant.a. Ca.::;a da Cldad<' de Barr.a. Bahia ........ . 
~anta Casa da Cidade de Belmon:t, Bahia ... . 
rnstitufo S. Jo~é: na .Bahia. . _ ......... --. .... ·. 
'Arademia ManOP.l Victorino. Bahia : . .' .. .. .. . 
SociP.darfo Benef.icc-nte J.uz \Proctetora. de . Sánto 
. · Santo Amaro, Bahia ......... .' . ... . ... .. 
}<;scol.a- Polytoohnica. ~a Bahia ............. . 

· :e·aculdade à(' Direito. na .Bahia ...... .. . . ... . 
Lyceu de Artl';S e Officfos, na Bahia; .......... · 

• ' •• "7"•' 

1;0 : ooosoon 
100 : 000$000 
50:000~0()!1 
2.0 :OOO~fl()1! 
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r.oll cgio dos Orphãos S. Joaquim ,na Bahia: .. .. . 
Y.yc~n Salesiano, na Bahfa ... : ........ ,. ..... . 
::e11í ro Ope:rario, \Ila Bahia ... . . ... : . .. .. . .. . 
Escrila S Yicen.te dé! Paula; na Bahia . ....... . 
,\syio Bom Pastor, na Bahia . ....... ~. ~ .... . 
Col J ~gio Santa ~uphr()_sia, na Cidade _ da Barra, 

na Ba.hia . . . ......... · . . ... : ......... . .. ·. ; 
Soi:- irdade Bencffocnte 1 ·dos Artistas, em Ita-

hnna, ~1a Bahia ...... .. .... _ . • ....... · .. . 
Snc ti>da1fo Protf'ctom dos Art.istas. Bahia ..... . 
G1'n :ro. ele r.atecheSF! .:Pdnfaf do ·sul --e · Colonia 

R. .José, mant idos pelo . bispo ·de Ilhéos, na 
Bahin . . . .· .. .. ·; ... · . .• .....•..•.•... . . 

Ahri;ro fios Filhos · d.o Povo, em· S. : Salvador, 
Brihia .. "> ......•... :: . . : •.• ..• · ..• . .• ••• •. . . 

~r.c iNJ.niie n,..neficénte rJ f\ Sant~nna, Bahia . . ; . 
TTo:-ntal de Cari.õa.de de Rio Preto .. .. . ...... . 
~::mt .n. C:a~a dn Misericordfa de . .Juiz de Féra .. 
~r.n ! a f.fl$a tia ·f:idarle rl-e Penedo .. ~ . ; .... . . . 
~nn fa (;asa da Cidade de S . M:igue~ .. de Campos, . 

AI ~g0'as ..... . ... . . . · . ... ... ·:,- ...... · . · · · . 
T1 n ~nifa 1 de J'.n-::-idndr. de Viçosa. Alaf!Aas .' ..• . · 
r: ,. r,rnin Ben~ficenfp do~ Machinista.s. Bahia . . . · 
S::mfn. <::asa rle UhP.rnbn .. . ..... ." ... . ..•.•. 
.\:::--1() s;:rrH.0 • ..\rn1tnnk1: de "Gberaba ..•. · ...... . ·• 
Hr:"pif::il óe B~rrbar..er1 n .· ..• ~ . -. ... ....• · ••. . • • . · 
Ho~pif·al rl e · Pa!myr::t ........ : ·~ . . ..•.•.••• 
H.-1,:nif-~ l de OueJfa .............. . . '· .. .. . •. 
pl'l, nibl rle !vfarianna . . . · . .. .... ... . .. : ·: .... . 
1:, .,: '.'\lf.::i.1 de OIV.•c1rn ..... .. ..•.... .. •. . .• -.·. 
f!l"'::.pi t.n 1 <'!e IPont.e N'l'Jva •. . •...• ~ •. .•.. : •.•. 
nl'l~ pit,a! nf! Ent.re Rios .. ... . . . . ....•...... . 
Hn;::nfüil, <'le Pi-ran.ga .... . ......... : • .•.. ;_.'. ·· 
:\;::.·in ''B Orphãos df' Barbacena ... . . ; ...... . 
~ :i!J tn. r.a~a r.11 AbuE{é ...• . · . ... . .-... .. .. . . ... . 
"lnn l n r.n sa de Santa ~ita de Cassia .... /· 
~nnta ~a~a de Passos ~ ............ . .... · .. ~. 
~nnb Ca~a de ~naranesia ·. ~ ... :. : . . . ....... · · 
~:rn~a f:::u=:a de Güaxuné ... · . ... .. ... : . ....... . 
~nn ta r.ai::a rJP. J\fonf.P. Santo. :ft.f.inas .• • . ••...• · • •. 
~:i.nb. n:i:::a: de TTbPrabinha . . ~ .......... · ..... . 
:::nnta -íi~$n de ~- SPbn.s.tião do Paraiso ...... • · 
. J"l~.~ d0 ~anfo A.nt.onfo dP. Belto Horizonte : . ..... · 
i:::i nfa f'.a:..:;a ele Pitanguy, Minas . ..... . ... ;_ . . ·.· '. 
S:; n!;; f:asa .rle Rfo ·Novo ... .. ... .. •. · ... ; .. ... · · 
~'.'!n!a r.asa de 1,im::i. Duarte . ..... . .... - . ~ . . · 
'-!:; ; ~ r :i r.aga i"],.. Santa. R.if.'a <le. Juci.1ti.-nga:, .Minas . • 
. \ ,. .1-1,, rle Inval.idos .. <lc S. Vfoente dé Paulo de 

~aran~n1a . . . · _ ... . .. · .. .. · . . . . ... .. .. •. ~ .. 
C:.;H·· ~ n {;n~n ,, Antonio Moreira' d:e Santa ttita 

do Sa:Pµca11y. .• ,. ~ '• · .•... • ..... ~ ..... • .. · .. • . ~· .. a. ... • • • • •. ·-· 
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Asylo Joã'O Ernilio. de .Juiz de Fór·a .. ....... . 
Casa de Caridade de Varginha, 'Minas ...... .. . 
Ca.Sa de-· Caridade de Tul"Vo, l\11.cas .... .... . . 
.. \sylo de Mendigos. rle .Juiz de Fóra. . . . . ..... . 
Casa de Carida1de · . d.a. Encruzilhada de Bar-

pendy, Minas .... . ... ...... .......... . 
Casa de Caridade da Cidade do Pará. Minas .. . . 
Sociedade de S. Vicente de Paula, de Caxambú. 
Sociedade de S. Vkentr de <Paula. d r _.\ynruoca. 

·M'inas .... · . . .. · . ...•... . .. . : . . ...•. . ... 
Casa de Caridade de -Sylv-estre Ferraz, Mfüa:-
Casa de Caridade de Santa (}uiterja_ Minas ... . 
DMa ·de Caridade de BaepeucJy .. : .. . . · .... . . 
Hospital do Piauhy. l\finas . .. ; .... " . : .. . .... . 
Santa Casa de S .. João d'EJ-Rey ..... .... ... . 
~anta Casa de Caxambú . . ....... . . ......... _. 
Casa de Caridade de I.tavras .. . . ... .. .... . . . . 
(!asa de Caridade dE: Ouro Fin..) . . ..... .. .... . 
Casa· de. Caridade -de Carmo dü . Rio Cla!.'O ... · .. 
Casa de ~Hscrícordia de Soroc-aba, S. Paulo . .. -
Asylo de Invalidos dtt Pão de Santo Anf,onio. em 

. Diamantina . : ... : ... . ................ . . . 
.. :Escola da união Caixeiral de Mossor6. no Rio· 

Grand·e do Norte ................ .. : ... . 
Asylo de S·. Joaquim do Serrp, l\Iín.us ... .. : . . 
Collegio Providrncia, de Marianna, Minas . ... . 
Casa de Mise"ricordia da Barra do Pfrahy, E~-

tado do Rio· .. .. . ......... .... . .. ..... .' .- .. 
-Hóspital ele Bom::uccesso, Minas . . . . . . . . . . .. . 
Hospital de Caridade da Parahyba ·do f;nl, E~-

. tado do Rio , . ................. ; .: ....... . 
Casa ~e Misericordiê'. rle Rcz•:nd-e, 'E~tar! (} 110 

R10 • . . -· •.... •. . . · . .........• . .. . .. _ :·. 
Hospital de DÕl'Cs da Bôa E s-pe.ran{'..a.. M·ina~ ... . 
Ho_spital de :Formiga, :\Ii~as .... ... . . .. . . .. .. . · 
Gasa· de C:a.ridad"' de MagP., Esta.do do Rio .... . 
Gasa. 9e 1\fü;erknrdia d~ Cantaga11o, E stado do 

. R10 .... .... . . • . .. . . • . ..... .• •. .... · . . .. . . 
Casia. àe Carictade ".l~ ~[a<',ahé,' Estado -Oo Rio .. 
'As.yfo de l!m:a)idn:- rla ·Cidad~ ·dn Campinas . . São 

~. . Paulo ..... .. ... .. .... . ............ ; .. 
Maternidade. dr. Canl'pina.<;., S lPanln .. ..... . . . 
Hospfta~$ <lo Circnl0 Haliano Unit.i llP. C:nppi-

. na.s. .S Paulo . ..... · . ....... . . ....... . . . 
Ca.sa de :\fi~<"ricorrlia dr; v'.ctoria. F..srpirit.() 

.Santo .... .' .. .. .... . ... ....... . .. ... .. . 
Casa de · Migericordia · de CachoP.ir0 liP. Jt.ap~-

miri.m .. Espirito Sa.ntn ...... . . ... . : . . . . 
Sarita Ca~~. tlP Pe'l'dõt'\S. ::\fim1.s . . . . .. . : ... .. . 
Maternidn.de do .Ceará · .............. ... .. . . ' 
81X',iooade d~ ne,n<:>ffot'fn:ria de Ttnpe-t.inin~a. São 
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3ES$.:\.O EM ~) DE OUTIJBR.O DE 1.!no 

1Paulo ....... ·i.: ....... ., ............. . 
1 :a~<l •ie Car1dade do ::serro ..... : . .... · ....... . 
-:-:anta Casa do l\faranl1ão : ................... . 
:\~y lo de' }fondicidade do .Maranhão ......... . 
_ \~ylo de Misericordia <la Pàrahyba. ......... . 
::::anta Casa da Capital da Parahyba ......... . 
2-anta Casa de Arein. na Parahyba .......... . 

rSanta Casa da .\lagoa Nova Parahyba ....... . 
~antu. Casa. de Ar·ura \Parahyba .....•......... 
;:;anta Casa de Campina Grrunde Parahyba .... . 
!:'.<rnf.a. Ca.."-a de Pocinhos Parabyba ........ ~ .. 
Sant9- Casa· da cidade· de )Iiserí<:ordhl . .Pnrabvnn 
{lrpha.nato rJ. TJrico, Parahyba. .......... ~ ... · 
:-\mita Casa de Misericordía de .Manáo.s ....... . 
fnstituto de protecção ú Infancja de Natal. ao 

Rio Gl'ande do Norte ................ ; ·' 
l ~1,-l .ituto i-J r· Prot.eie.cã.o ú Infaucia -de :Juiz d·e 

E'ó:I'a . . • ..• : •••••.•...••.. ; •••••.•... 
.\•: Instituto de Assis.t.eneia ú. Infanda do 

Oear<J . . . •••...•.•.••••••... _ ... · •.... 
Ia:;hl.uto da A&siste:n.cia á Irif.ancía do Maranhão 
instituto -cti:. Prot.i:ecão ~ Assistencia á Infanda, 

do REcife ............................ .. 
!n:-:.t.ituto de Assístencia e Protecc;ão á Infanc1a 

. Ha Para.hyba do Norte .... " ............ . 
:i':~tola. iPro'fi.ssional Feminin.a dt:.- Bello Hori-

zonte . . . . .!... ..••• · ..................... . 
fxt ernafo do Patronatc Campos Salles, de Pa{':-

sa Quatro .... ~ ............. . ; ........ . 
1 :nltegio de -Instr·ncção Secu'D.daria para me

ni11 o,;, mantido pela Ordem S. Domingos .. 
1'.n1 .Porto ::\aoíona.1. Estado de Goyaz ..... . 

f[,·,:::cpital de Itabira. de Matto Dentro, ~Unas ... . 
:-:;;:mLa Ca:;~ de Angra dos Reis, Estado do Rio 
~mta Ca::;a: de ·Th~rezina. Piauhy .......... . 
~ivnt.a Casa de Parnahyba, ·pjauhy ....... -.. . 
~•mi.a. Ca:sa de Floriano. Piauby .......... . 
:-:~~n ta Ca.sa de Picos. ipfauhy .................. · 
V•···rJla Domf~=ÜC'-'l. d~~ Natal. Rio G1·anM do 

N'o·rte .... ·;·, .••.............• - .". - ..... . 
:-:.mta Casa d(~ $.·João da Bar.ra. Estado do Rín 
<rntro .Caixeiral do Mar~;nhão · ............ . 
j,yr.eu de Artes e Offioios de Pernambuco .... . 
Banta. Casa de Alagoinhas, Bahfa . - . ~ ....... . 
t•'aenldade de Direito. Geará ........ - ...... . 

.Faculdade de )?harmacja e Odontol(}!!ia. Ceará 
:::.anta C~~a i d(' ?lfisericordia de. Fort.alezn 

Ceara ............................. -~· .· .. . 
~an!a Ca$a. d.~ 1\Iiser·iemdia de Sobral. Ceará ... . 
'.\~·lo. de :M·endicidaf10 de Fortaleza,-Ce.ará ... r •• 

.\ "~'~º d.<' Alienado!=\ de Pórangaba, Ceará ...... . 
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ANNAES D.\. C.,\~L.\R...o\. 

Dispcnsario dos Pobres de F~frta'.leza, Ceará .. 
Hospital Jovino Barreto, Natal, Rio Grande do 

Norte .. .. . . . . . . .• · . .. . ~ ....... . ....... . 
Santa Casa da Feira de Sant'Anna, Bahia .•.... 
Casa de M:i se ricordia de Villa Braz., Minas ..... 
Santa . Casa de :M:isericordia de Pouso Alto, 

Minas .... . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Santa Casa de Misericordia de Porto Alç-gre, Rio . 

Grande do Sul _ .... ... ... . . ~ ....... . •.. 
Hospital de Santo Antonio <lo JEsus, Bahia .. _. 
Escola de S. Vicente de Areia, Bahia ... : ..... 
Asylo de l\fendicidade ' João Maria, Natal, Rio 

Grande· do Norte ......... . .. · .. .. . ... . . · 
'.A.sylo ·conde de Pereira Mar·inho, ·Bahia ... . .. . 
P. ecolhiman.fo dos Humildes de Santo Amaro, 

•Bahia . . .. . .. . . · . .. ...... . ..... . .. .. • .. . 
Asylo FHbos de Anna da Cachoeira, Bahta .... 

· .i\sylo Nossa Senhora de Lourdes Feira de 
SanL'Anna, Bahia .. ....... .' .. .... :~ · ..... . 

Faculdad~ de '!\lE.dicina de Curyt.iba, Parailá ... . 
Hospital Coração de Jesus de Guarará·. M·inas .. . 
Hospital de S. 'Vicente de Paulo de s .. Ma-: 

noel, l\fj.na s ........................... . 
Santa;, Qaisa da ·Cidade <i-e Bomfim, Bahia ..... . 
l\fontepio <los Artistas Feirenses, Bahia : .. . , . 
Sociedade A.mante da Instrucção e Trabalho, 

Bello Horizonte, Minas .. .... ...... . ...•.. 
Santa Casa de Miserfcó"rdia de Santa Rita de 

Sapueahy, Minas ................. • .. . . 
Saro.ta Ga.sa de :Misericordia de Joazeiro. Bahia 
·Santa,Casa. da cidade de Campanha, Minas ... 
Casa de Caridade ~a 'ViUa Paraguassú, Minas. 
Orpbanato Nossa Senhora de Lourdes da· Casa 

de Caridade S. Vicente de Paulo de Pouso 
Alegre. Min)l.s .........• . ............. .• 

Asylo de S Vicente de Paulo da capital de 
' Goyaz .. . ....• . ....... . .. .. ... " · ... . ... . 
'.Associação das Damas de Caridade de Natal, 

Rio Grande do N o.rte . . .. .. .... . ... . .... . 
Inst.iblto de Engett1haria de Po-rto Alegre, Rio 

Grande do Sul . . .... . ....... ... ....... . 

N. 2 
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Da verba Material <la Secretaria da Camara, de'slaquem
se 12 :000$ para representação do 'Ptt>esidente. 

Approvado em 3" discussão o projecto n. 84 B. de i 920; 
sendo remettido á Commissão de Finanças para a · reda~cao 
fin:::1. ·. 
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SESSÃO' EM 9 DE. OUTUBRO DE i 9.20 

o Sr. Presidente - Nada mais havendo-.a tratar, vou le-; 
,-antnr a sP.ssão, designando para se.gunda-feira, 1i do cor-: 

' r•~nte, a seguinte 

ORDE11~-' DO DT.~ 

""'.'olação do pro.jecto n.- 252 B, de 1920, do Senado, .reeo
J1heccndo de utilidade nublica a Associacã.o Central Brasi
J.- ira ele Cfr1Jrgióes Dt:ntistas; com parecer aa Com.missão de 
':011;,t,itnh:;ão e Justiça, favoravel ás emendas (3" discussão); 

;:;" discussão do projecto n. 47 A, de 1920 (substitutivo 
npprondo da Commissão de Finanças), . restabelecendo os 
\·· ·~icimentos dos docente~ da Escola de Mmas de Ouro Preto, 
~,. aerõrdo-r,om a. tabella do reguiamento àa lei n . 8.039, de 
~li de maio de 1910: - . · 

' 3• discussão do· proj.ecto. n .. 101 B,· de 1920, autorizando a: 
1~xr·(:ur.ão de obras no 'leito do rio Grande; · 

· '2" disctJssão do projecto n. 346, de 1920, ;3.brindo o cre
d ilo espe~inl de 1 :7-13$33'0, para pagamento ao. major refor-
rnado do Exercito- Mal'io Cruz; · . ' · 

1" disc!1ssão- dó projectu-n. i98 A, de 1:9-20; :Permittindo 
:<uhmetterem-se á . prov.a. final ... es estudantes de preparatorios 
qne c.fopenderem- de um exame;· com substitutivo da Commis-
;:,iio de :r:nstruci:ão Publica; . ( · 

· 1" clt-scussão do projecto n. 469, de 1920; considerando va
l_idC1s os e:xames prestados . nos cursos mantidos pela Escolá 
rornm~rcial da Bahia, Eséola Pratica de Commercío de São 
!':n1lo e Academia de Commerció do ·Rio de Janeiro; coi:n pa
! «'•'1't' tfJntr:rio da Commissão de I1;1strucçüo Publica. 

Lcva11 tou-sc · n sessão ás 14 · hor::i.s e 35 minutos~ 

ORGAMENTO "D.A MARINHA 

PRO.TECTO N. 202 2, DE 1920 

(3.. di_scussão) 

Emendas accci_tas pelo S:.-. Prcsidcnt.c da Camara: 

-·· 
N.· t 

Verba s•: 

Des~aque-se a importancia . de 30 : 000$ para terminar a 
ct.nstrucção do edificio da Escola de· Aprendizes Marinheiros, _ 
na Parahyba. . -

Sala .das ses~õe.s, 7 de putubro de 1_920.· ~ Simeão L{!al_.1 
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ANNAES DA CAM.ARA 

N. 2 

. Ao art. 1º, verba. SA, consignação «Obras~: destaque-se 
a quantia de '50 ~000$, para os reparos de que ca!'.ece o edifí
cio em que funcciona a Escola de Aprendizes Marinheiros <lt· 
·:Yfaceió. 

Sala das sessões, 5 de outubro <le 1920. ~ Costa Rego. 

J ustificat;ão 

~o ·Ministerió da Marinha, existe as provas. de que o edi
'ficio em ·que funcciàna a Escola de Aprendizes Marinheiros <l~ 
Maceió necessita de reparos u!'gentes ha muitô tempo .. Na dis
eussão da lei or.;amentaria ·vigente, o anno passado, pró-puz t\ 
applicação da mesma q:uantía nos concertos do referido ,pre-. 
d10, cujo estado de verdadeira ruiua~ :póde · ser confirmado 
})elas autoridades da Marinha em exercicio no mesmo Estado. 

· Iní'elizmente, minha emenda mereceu parecer contrariei 
dü douta. Commissão, sendo· reé.usada. :pela. Gamara. Verbal
:rnente, o illustre Relator assegurou-me que era proposito fo 
Sr. Ministro da Marinha ordenar a5 obras, independente ·Ôf: 
qualquer medida legislativa. de ordem espcciai, servinno-~2. 
para ·isso dos r·ecur.sos i;-eraes da verba. Até ::igora, cntreta.n~o. 
r,} edificio da escola não mereceu ·esse favor:- e. não foss~m a~
gumas provià.encias do Goveriw esfaduaL ,estaria hoje_ inh~bi -
tavel. - ·Costa Reao. , · 

Eme!ldas não a.ceei~ :pelo Sr. PresideDte da. Ca.m.a.ra, à.s accôrdo 
. co!Il. os arts. 252 e 254 de R~gi.me~tc 

N. 1 

EmquanL.1' c1 Gvver·nc· nilo reguiamentfü' a 1ei n. 2. 4 -:-:::. 
de 3 de n9vembrn de :U'.1'~ :i, pas.sarão; desde já., parr. o •:ruafa·, , 
suppleme1:·Iar, os officiaes d.:· .Corpo da. ~Armada qae desen:
penharem funcções <le c:::.~go~ :~ lectivos federaes,. estadua:es Oli 
municipaes, <l~ est.ranlHt.S ·::w 5Hrlisterio da l\farinha, ns vüali-· 
das. a~ ele di-r~ctor, Yíce-d.i.recto:- e ajud:mtes ·aa Imprens:1 
Xa~."al, da Bibliotheca. r: do ;\fuseu da Marinha, de 2..iudantes •-· 
auxiliares eia Dir-ectoria do Armamento. de adjuntos e au~i
liares da Engenharia· Naval, d~. e..ncarregado da Reserva Nava!. 
de commandantes. im."tllediato$ e officiaes das escolas d:~ 
apr.endizes· marinheiras e de grumet.es: de director e instru
ctor da -Escola de Marinha Mcrcantê do Pari e de ~ice...:dirr:
cfür, immediato. assistente, ajudante· à.e ordens, ajudante. üo 
eorpo de alumnos, instrucfores e au..""\:iliares. :::Ie ··ensin9. da Es
.::ola Naval e alterada á verba 2"' da tabella explicativa sup
primindo ó$ 2º' tenentes, O_? aggregarlos .ao qua?ro, o quadn~ 
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:SESS.:\.o .e:Sr o OE OGTtiBRO .E>E 1920 

;:;uppleroentar e o quadro e.xtl'aordinario-· e d<'t. reserva,, subati-' 
~uindo-os pelos seguintes: · 
Quadro· supplementar . . · ..•..... _ . . . . .. . . . . . . 1389: 300$00u 
Quadro da r .eserva ...... : .... . ·.: ... . .- ..• ~.: .. iJ.S9:qú0$00'G 

·. Justificação 
1 . 

Ai verbas supprimidas são respectiyameuie: :55·1 ~800$, 
U7:000$, 62:0G'-OS, 78:3008 e 304:000$ menos.34::800$ ou o 
total de 878: 30{1$, as novas ·verbas sommaro 878: 3008000 . . 

Rio de .JanBiro_ 8 de·outUbro de i920. - Pau.lo d.e Frontin. 
/ 

N. 2 
Onde éonvier: · 
E' o· seguinte o ven~\nento mensal dos funccio.narios da.e 

. ,~apitanias -de por.toa: 
Capitanias do ·Ama.Zonas. Pará. Maranhã-0. .Pernambuco, 

.t3ahía. Rio de Janeiro. S .. Pauio:--:-santa. .Cathariná e Rio Grande 
do sU:1: · · · · 
Secretario • . . . . . . .~ . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360$00(1 
~\..J.iam1en~e . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210$000 
Encarregado de -diligencias .... ~ ... . ...... · .. _.. . . 180:5001) 
Patrão . . . . .-•......•. Y , . · •••. , ~ •. : • . . • . • . . . . • 120$000 
Rerr.adores · . .. . ..... _ ••..... • . . . . . . . . . . . . . . . . 75$000 

Capitanias do A.ere; Piauhy, Gear-d., Rio Grande do .Nortê • 
.?:.::-ahyba, Alagêas, Sergiip~,_Espirito Santo, Paraná 0 J.!atto 
GiO~SO: . ' . . 

:;Jceta:c'k . . ....... : ... : ... ": ...... · ... - - . · .. . · 
:..manuense . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
C:1earre.gado ô~ dHigenoias .................... . 
P:;.trãc • . . •....•...•. • .•......•...........••. 
qemadores . . ......................... ; . .' ... . 

.. 1 

300$'0Cú 
180$000 
150$000 

. t20$000: 
75~000 

O~ patrões e :remadores de qualqur;r capitania terãú di-
:·".'ito a uma racãc.i dia.ria 9-e 1$000. · 

Sa1a:: das sessões, f; 0e Ct.uhillro d~ '1920. -. !m;é Angu..stv., 

. ..(ustificação 

Cópia do Re!ator·io . do .l\Iinistro da Jiiariuha, a-presentado 
··rn maio de 1919: - Inspectoria d~ Portos . e· Costas. folhas 
t 7:2 consta ·o. seguinte : 

«E' geral a queixa· do~ -ca-pitãe~ \le ':Porlõs sobre a·in8uffi...: 
der.eia do pe~soal das: Cap~tanias, que elles suprem recorrendo 
<10~ rem&dores pará senii;os de secretaria. -E'· tambe~ uma 
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lH'Ce!:sidadc o provimcr..t.o àos lugares <le secrotarios por meio 
. de concurso publico, para que cesse o regiroen de interinidadP. 
que se \~rifiiea na maior parte das Capitanias, cujos secreta
rias são eommissarios ou escreventes. Isto desorganiza o $er
viço pela falta de continuidade de um fun.ec.ionar.io que é na
turalmente o indicado como o conservador das tradicões da 
repartição, <lesde que não o p~de ser o capüão do P.orto pela 
sua ·amovibilidade. Mas isto só se ~onseguiria, diz o inspector 
em seu relatorio, augmentado-se-lhes os· vencimentos, poi~ 
remunerados como serventes, é uma uto;pia se acreditar na 
possibilidade de se encontrar gente capaz, não só quanto ao , 
TJreparo intellectual, como mesmo de solicitude em prol do 
serYiço para occupar esse cargo. Essa exiguidade àe venci
menLes não attinge sómente os s.ec.retarios, mas em geral todos 
os serventuarios das Capitanias. A analyse que passo a fazer 
corroborar-cí. essa minha assercão e mostrará uma serie de in
justiça na distribuição desses vencimenws. Pela tabella orça
mentaria estão assim fixados: -

/ -
Capitania de 1 • classe, secretario ......... <- ..••..•. 
Crupitania de 2.. classe, secretario .......... , .... . 
Capitania do Rio-Amanuense ........ · ....... · ..... . 
Capitania .do Rio-Enc de diligencias .. -;;;. •. · .... · ... . 
Capitania do Rio Patrão e 1º marinheiro ~ ....... . 
Capitania do Rio 2~ marinheiro ............. _ .... -.. 
Capitania da: Bahia, patrão ..... : ..... ~ ........... . 
Capitania da Bahia, remad-or •. -; . ~ ; ............. . 
Capitania de S. Paulo, patrão .................... . 
Capitania de S. Paulo, remador, .................. . 
Capitania do Acre-Enc de diligê~~s •.......... ~ 
Capitania <lo Acre, patrão ....................... . 
Capitania do Ac,re, remador ........... ·-· .......... . 
Delegacia <le Porto Alegre, amanuense.. . ........ . 
Delegacia em Santnrem, amanuense, ............. . 
Delegacia em Santarem, patrão ................. . 
Delegaeia. em Santarem, remador ... ~ ......... · ... . 
Delegacía de S. João da Barrá, Itajaey, e S. Fran-

cisco, amanuense . . . ; ................. · ... . 

Nas demais Capitânias e Delegac.ias': 

Encarregados de diligencias ...•.......•... ···-· .. . 
Patrão . . . . · . ~ ........... ---·-· ~ .................. . 

· Rr,mador . . ·. . . ... . .•...•..•.. '. ....• -· ........... . 
' ·, 

f 85$333 
125$000 
300SOOQ. 
250$000 
i50$000 
i20$000 
260$000 

91$000 
f 50$000 
.100$000 
100$000 

65$000 
6-0$000 

100$000 
i00$00t! 
65$000 
60$000 

75$000 

60$000 
45$000 
40$000 

· ' Todos 05 patrões e _remádores teem ma.is uma di~ri~ de 
1$000. . . -· 

«De um ligeiro exame desta tabella resalta claro_ nãc s6 
a_ exiguidade- de ye~cimentos dos secretarios e da .maioria <los 
amanuenses, encarregado de diligencias, patrões e· remadores, 
como ta.mbem a disparidade na. distribuição dessas remunera
ções, gue att.endeu mais talv:ez a. um c~iterio de sympathfa3 . 
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,,essoaes ·que -a um acto de justiça.» E' inn.credila.vel que os 
~atrõe:: e remadores, scrvcntuarios de categoria., inferior ao:i 
secretario, amanuense e encarregados de diligencias, .na Bahi~, 
: ('r~eba o patrão 860$000!!1 o dobro :dos do secretario e os 
i·emadores o dobro dos do secretario e os remadores o dobro 
dn encarregado de diligencias; em S. Paulo o secretario ga
:~ h e menos que o patrão e- o entarregado. de diligencias a me
t;ide dos vencimentos <ie um remador; e na Delega.eia de Pe-
10tas o patrão e remadores'.·ganhem mais que o amanuense. 
J~esalta do exposto que é um acto de. inteira justiça uma equi
paração nos vencimentos desses serventuarios, augmentand.o
!?•~ em uns parcamente remunerados e diminuindo-se em ou
iros prodigamente gratificados. e que· estou ccrtc, tomareis 
nn devida consideração; propondo essa ro~dida,- para o fu
t nro orcamento. 

Assim, Sr. Ministro, peco venia para apresentar-vos o. 
s8guinte tabella de vencimentos na· quah_ julgo, foram atten
djdos nãq, só a importa:ncia das diversas Oa:Pitanias, como as 
t•ondições locaes de vida. 

Capitanias que merecem ser cassificadas como de 1 ~ 
classe - Amazonas, Pará, -·Maranhão, P?rnambuco; Bahia, 
Feio de Janeiro, S. Paulo. Santa Catharlna e Rio· Grande do 
Sul. - . 

Secretario . • . . . . • .....•••... · .. ···-· • .. . . . . . . . . 360$00-0 ··· 
Amariuense ..•.•...• • · ·-· •.•••.• -· ·-· .. ·-· · -· ·-· ·-· . ·. . 200$000 
Encarregado de diligencias ...• _.. . . . . . . . . . . . • . . 1.800000 
Patrão .............• ·-· ... ·-· .. _ •......... _ . . . . . . 120$000 
R.en1adores1 • • . . . •.••••••.. ·-· ~-· ·-· •.•• ·-· ·-· ... : •.. _ 75$000 

Capitanias de 2ª classe: 
Acre, ·Píauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba, 

Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Paraná e Matto Grosso: 
Secretario . . • ....•.••..... ·-· ...... ." ................. _ 300$000 
An1anuense •....••••.. ·-· ...• ·-· ..••.... ·-· ·-· .. . •.. . . 180$000 
Encerregad0 de diligencias · ............ · · ...... ·-" 150$000 
JJatr~o •...................... ·-· ·-·. • . .• . . . . . . . . . 12\1$000 
nemadores ~ . . . • ·-· ...•. ·-· -· ·-· •.•....•..... ·--·. . •. 75$00'0 

Os patrões e rem-adores <le ambas as classes teem. mais 
uma racão diaria de 1$000. · -

Acho que as. delegacias devem ter um secretario ·e um 
porteiro; de accôrdo com o art. 11, capitulo m do regulamen-, 
to das Capitanias e não uni'oomente um amanuense, como é o 
caso actual. ipela 1abella orçamentaria. 

Proponho assim os. seguintes vencimentos para os ser
Yentuarios das _delegacias: 

Porto Alegre: 
. . . 

Secreta.rlot ·-· ....... :._ . ·• • ;.:..: ........ ·- . .,;; .. · .. -~ .. -..... " , :~·· .. ~ ...... :. 
Encarregado de diligencia~ .~ porteiro ........ ·-· .. ·-

300$000 
150$000 
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'.i'aLiL·ões .. - ..... ·-· ••. -·· ...•••. , •.. ·-· ... • . ......• 
Remadore.:: . . . . . .................... . .. ........... . 

~. Fr·a11ci15co, Peiotas ~ ~. .João da Barra: 
·o::;·cr: .. l'etario . • . • . . • · ... ....... .' ...........••.. ..•... 
tEncarrcg-ado -Oe diligencias ... ·-· ........ · ...• .... ..... 
Paitrões ... ;. · ... · :· ... · · ·-· ._ . ..... ......... .. . . : . ... ·- ·-· 
:Remadores . . . . . ....... ... ...... ·-· .... ... ·-· . ...... . 

i208()0u 
75$001) 

25'0$00{l 
150$000 
1.120$00(1". 

75$000 

Todos o.s patrõe5 e t·emado:i:-as teem mais uma di!iria de 
1$000. • . 

Aos st:rventuarjos <las Capitanias nos Estados do Amazo
nas, Pará e Mattú &-osso s1~ria razoavel con<>eder-se um::i. 
quota addici9nal de 2iú % sobre os respectivo·s venciment,o:; 
e aos do Territorio do Acre· a de 25 o/o. 

· Faço minhas as con.siderações expedidas· e estou de · pleno 
aceôrd~ com a tabella propos~ (diz o Sr. . almirante Gomes 
f P.reira. Ministro da Marinha de então). 

N. : 3 

08 Lerr'euo::: de · m~rinha necessal'ios ao saneamento ;,: 
aformo.seamento das capitaes, no~ Estados, passarão ao u~(J 
e gos9 dos resipectivos Governos, reservando o . àominio -da 
União e respeitando os ·direitos de terceiro. .. 

Sala das sessõe&. - João Menezes.· 

H.fr' SESSÃO,. EM H DE Ol!TUBRO DE 1920 

PHP.:-:;lf>EN"CJ.\ Dn SR. JHJEKO BRANDÃO. PUESIDfill'TE . 

A'$ 13 huraE 0ompareúem os Srs. Bueno Bi·andão. An
drade Be1eua. Heitor de Souza, Diouysio Benies. Pradó L •.· 
!Jes, Herculâno Pa1·ga, . Cunha Machado, Aggripino .Azeve.:!1J. 
Rodrigues Machado, Armando Burlamaqui, Moreira da Rocha. 
Thomaz Rodrigues, Vfoente Saboya, Osodo . de Paiva, Freaerk•1 
B<>rges, José Augusto, Cunha Lima, $imeão .Leal, João Ely::;io, 
Antonio Vicente, .Eduardo Tavares, · An.aldo Bastos, Austre
gesílo. Tu!riano Gampello, Aristarcho· Lopes, .Julio de Mell0 
I..uiz ·sn-:veira, Deodato l\f~ia, ·Octavio Mangabeira, Pache~o 
Mendes, .João Mangabeira, Alfredo. Ruy, Arlit~.do Leone, Elpiain 
de Mesquita, Eugenio Tourinho, Antonio Aguirre. Sampaio 
Corrêa, · Paulo Frontín, · Mendes Tavares, . Vicente Pirngibe . 
.'.\fanoel Reis, Mauricio de I;.acerda, Teixeira Brandão, Augusto : 
<le Lima, .:l.ibeiro Junqueira, Emilío Jardim, Aroeríco . Lv{je::. 
Lanclulpho de Magalhães, OdiIJP.. de AndTaoe~ Francisco B1:'c '.; .. 
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sane, Lamounier · Godo-fredo, Fausto Ferraz, l\f ore ira -Brn.t(:fio. 
ft·ancisco Faolir·Uo. Wald )ffill o de Magalhães, Alaor I't·ala. 

Edgardo da Cunha, Raul Cardoso, Barros Penteado, Eloy Cha
ves, Palmeira Ripper, José Lobo, .Arnolpho Azevedo, Ayres 
da Silva, Olegario Pínto,. Luiz Bartbolomeu, João PernetLa, 
!'ereira de Oliveira, Alvaro Bapita, Marçal de Escobar, Octa
\·io Rocha, Domingos Mascarenhas e Carlos Maximiliano (73) •. 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com-
parecimento de 73 Srs. Deputados. . . 

Abre-se a sessão. 
O Sr. Heitor de Souza (servi'/'UlQ de .Sº Secretario) pro-: 

cede á leitura da acta da sessão antecedente, a qual é posta 
cm discussão. 

O Sr. Paulo de Frontin (sob,.e a acta) - Sr: Presidente;
pedí a palavra . para fazer algumas consideracõe:::; sobre a 
emenda que apresentei ao or,çamento da Marinha, e que 
V. Exi ~ julgou não poder acceitar, em virtude das dispo
.aições dos arts. 252 e 254. do Regimento. Peço venia a 
V. E. para justificar a emenda, demonstrando ás razões 
pelas quaes me parece que, sem prejuizo do Regimento, in
terpretado sem xestrieção excessiva, essa emenda . poderia ser 
remettida á Commissão de Finanças, ahí devidamente· -e:xamí
nada, e, em seguida, approvada, rejeitada ou modificada, con
forme a mesma Comrois:dão, ouvido o 'Governo, entendesse que 
eHa satisfazia ou não a uma necessidade de ordem -publica. 

Em primeiro logar, não criei nova disposição legal. O 
que alli se propõe é a passagem de,certos officiaes do corpo 

da Armada para o quadro sup.plementar. · O quadro supple..: 
mentar existe, está estabelecido por votação do Congresso. 
O decreto n. 11.698, C!e--19 de janeiro de 1916, de accôrdo 
com o art. 32 da lei n. 3.089, de 8 do mesmo mez e anno, 
restabeleceu na Marinha o quadro. supplementar creado pelo 
art. 132 da lei n·~ L 860, de 4 de janeiro de 19.08, tornado 
extensivo á Armada p'elo decreto legislativo n. 2. 47,T, de 3 
de novembro de .1911. · . 

" o SR. ARMANDO· Btil\LA:Z.iIAQUt - A emenda de V. Ex.· não 
faz mais, portanto, de que regulamentar esse quadro. 

o SR.. PAULO. DE .FRoNTIN - Em uma parte; apenas. ·Até 
não o faz comp1etamen~. · 

O SR. ARMA.~oo BunLAMAQUI - J'ustamenté. _ ·· 
O Sn. I>AUJ,o DE FRoNTIN ~ Vê, portanto, .. V. Ex., Sr.· 

l.>resír!f'nte, que as di~posiçõi=is leg~es são múltiplas. Não se 
trata de uma questão ·nova sinão ·i13 uma _quest:ão ~que já foi 
estudada. · . 

JJoder-:rn-hia a.lleg;lr que a le1 nãe foi regulamentada. e 
que, por esta circumstancia, não estâ ainda em yigo:r. 

c~-.vo1. i~ aA 
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~30. 

A isso eu responderiá que o decreto, pri~eiro referido, 
n .. 1L698, de 19 de janeiro de 1916, applicou immediatamente 
il lei, mandando crear o quadro supplementar, e nelle collo
cando um,11lmirante graC.uado, quatro capitães de fragata, um 
capitão de ~corveta, 11 capitães tenentes, 10 primeiros tenen-
tes e um segundo tenente. . 

.. Não fõi, portanto, medida de excepção, visando apenas os 
almirantes, merhbros do ·supremo Tribunal Militar: extendeu

.-se até á classe dos segundos tenentea. E lembro-me do nome 
de·sse 'de que se tráta, o Sr. Gastão do Rio Branco, porque 
estava em conimissão extranha á Marinha'.· . · 

o SR. ARl\íA..~oo BuRLAMAQUI - Em commíssão de li-
mites. · · · ~; 

O SR. PAULO i:lE FR.ONTIN -· Em··commissão do Ministerio' 
das Relações Exteriores, devo dizer,' porqµe esses casos :de 
limites muitas vezes são. ainda consíderados· como commissões 
militares, ou, pelo menos; tem havido d~vida, tanto que o 
Sr_. capitão de mar e guerra Pereira -Oa Silva, _que está na 
commissão de li:IQ.ites com .a· Bolivia. no Acre, não íoi man-
dado para o quadro sµpplementar. . · . · · 
· E' portanto, uma questão de.· interpretaçâQ, 

Voltando propriamente· ao assumpto, direi .que o: Poder 
. Executivo está. autorizado a regulamentar co:rnp~etamente a 
lei, mas não o tem feito: a não . ser· esse C.ecreto, nenhuma 
outra providencia foi tomada. · 

Que acontece ? Que, tendo ·bavido· interpretações varias 
sobre o quadro supplementar, ha dous annos não é possivel 
a promocão dos capitães-tenentes a êapitães de corveta, e -Oos 

- primeiros tenentes a catipães-tenentes. Estão assim aggre
gados diversos officiaes, que tinham sido collocados,. pelo Go
verri~ anterior, no quadro supplementar, que reverteram para 
o ·quadro ordinario, e s6 podem ahi estar com essa conéioão 
de caggregados>. . • · · · 

O SR. AR~rANDo BuRLA..'1\ilQl.TI - Aguardando vaga. 
O SR. PArrLo nE FRONTIN -· Bem se percebe o que seme· 

· lhante situaoão tem dee anomala. · • ~ 
· Ora, si se quizesse regulamentar o quadro supplementar, 
dando-lhe a generalidade que se lhe deu no Exercito, o. corpo 
ordinario da Armada ficaria excessivo, ·porque para esse quaR · 
cro teriam de ir, admíttida a mesma extensão,· os o-fficiaes 
dos arsenMs, os offic1aes da sup·erintendeneia de nave-

- 1 . gaçao... · - . 
· . O SR. ARM~':IDO BuRLAMÃQUI · - Os que éstão nas com-
lnissões de limites. -- · . · 

o SR. PAuLO DE FRONTIN - ••• o~ "das commissões de Ii-
miies; os addidos navaes, e outros, determinando como con
sequencia, conforme disse, o exceiso no . quadro. 
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Não fri i~~o o que vi~ou a minha• Prni>nr.!a. Ao contrario. 
e~tud<'i cr::in o devido múlaclo. m<'di nnlc informaçõrs p~ i'sta
das pelo Estado-Maior da Armuda. qual era o numero restri
cto dOs que rle~de· já conviria passassem pa:::a o quadro sup
plementar, afim- de pôr termo á an0malia de haver segundos-
tenentes com muito mais de dous nnnoc; d:> un.,tn " não e'< istir 
possibilidade de · promoção nem destes a pr :meiros-tenentes, 
nem dos prímeiros-tenentes a capilães-tenel}tes. 

Ha actualmente na proposta do orçamento para o exer
cício vindour-o, verba para 65 segundos-! P.n<'nles e ag:gregados, 
para 13 capitães-tenentes e nove primeiros-tenentes. Essas 
parcellas dão o total de 530 :800$000. . • 

Convém obsP-riár qu~ a ' proposta orca.mentaria tem um 
quadro supple-mentar. - ·e tem com a dPnominacão de quadro 
extraordinario .:..._ pessoal da Armada, de funcc;ões v ;talicias 
na Escola ·-Naval, pessoal esse ·que tambem esl"â contr>rnplado 
nesse .quadro extráórdinario. Sómente a proposta orçamen;.. 
taria englobou tudo debaixo de uma mesma denominação- ~ 
de -quadro extraordiliario P de· quadro de reserva. . 

Tive q. cuidado de e=tudar os dous quadros e verifique~ 
que o quadro de. reserva actua! -comprehcndP.: um capilão.de 
fragata; tres cap.tães de <."Jrvela ~ 19 ca.pifães-lenenlcs, e novP. 
primeiroS-teTlenteS\ repr-esentando a verbts total de 1,89 
contos.. . 

O quadro ·extraordinario comprehende boje: um capitão 
de mar e guerra: seis capitães de corveta e cinco · capilãe~:-
tenentes. em um · total de 89 :600$000. · 

Estão no quadro supplementar: um capitão de mar e 
guerra; qu~tro · capi.lães-tPnentes e dous primeiros-teuentes, 
em um _total de 67 :200$000. 

. . . . 

Conv~m. ainda assignal:lr que," devido a um engano, que o 
illustre. Relator· do orçamento : da Marinha, na Commissão de 
Finanças, · pC1derã corrigir:, porque é emenda em que póde 
haver augmento de despeza, convém assignalar, dizia :eu. na 
proposta não se incluiu um vice-almirante, membro do Su-
pr~mo Tr;bunál Militar, o illustre Sr. Gomes Pe.reira. · 

Comprehende-se que essa quantia de· 28 :800$ não pôde 
deixar de figurar entre as verbas do 01·çamPnlo; e, a Com
Jni!:são podel'á, fazer essa correcção, dentro das prescripções. 
do Re~menlO'~ 

Pelo ®~ a . miriha etnencfa ·propõe, paasârãõ ·.ao· quadro 
ordina.rio para ó supplementar os segti.intés officiaes: dous 
capitães· de mar e guetra ; . um capitão . d~ .. fragata; · dC1ze. capii
lãc>s de -corveta; tritita e quatro eapit~es-tenentes; vjnte . e 
fri>s urimeiros-etnentes. dando um tólal de setênta e. dous 
officià<'s ~ ..- . · . · ·· . · 

Estes officiaes s~rão; portanto, deslocados ·de i;m qmidro 
para outro, mas d_enlro da ~esma verba e exj.sUndo u.m q\Ja-
dro supplén:léntar. · · · · · 
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A . imporiancia da- despeza concernente a esses 72 offi
ciaes é de 650: 7 00$000. A supJn.·essão proveniente da pas
sagem para o quadro supplementar e das promoções corre
spondentes ·Do quu.dro •ckdínario determina, por e.ouse-

• I quenc1a •.. 
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado' que, 

pelo Regimento, nenhum Deputado poderá fallar sobre a acta 
mais de uma vez e por mais ·de dez. minutos. · . . 

o SR. PAULO DE FRONT~ - Mais um . minuto apenas, 
para, em obediencia a V. Ex. e ao Regimento, concluir. 

A 'imp-ortancia, sendo de 530 :800$, a.ecres<'ida das sobras 
de 36 :500$ dos actuaes quadros supplementares e extraordi
narios, faz com que haja uma deficiencia de verba de réia 
83:409$000. . . 

-Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, durdnte ~ exercício, 
ha uma média de 20 a 25 vagas. Estas não poderão ser pre-

- enchidas, porque; para · s__er~m promovidos a primeiros tenen
tes, não haverá segundos, e não ha alumno do 4º anno da 
Escola Naval a ser nomeado segundo lenente. E'$ taes con
dições, .si tomarmos . a média das . vagas e a q-J.óta dos ven
cimentos cori,espondentes· ao postn, mais baixo. de primeiro 
tenente, teremos uma quantia que sobrepuja a qua.t'ltia d(·-
ffoitaria, considP.rada assim. -· . , 

Convém ainda aecentuar que, n•J qna::Iro supplementar, 
teremo:; officiaes da Armada, como' hoje existem, que. são 
Deputados federaes, estaduaes ou exeri.:em cargos municipaes 
elecLivos e que, no exercicio de taes cargos, não vencem. e a 
proposta considera os vencimentos totaese para todo o exer
cicio. 

Demonstrado, segundo me parece, que n~o ha apgmento 
de despeza, que se não trata de uma nova lei, sinão de pas
sagem de verba, de um quadro ordinario para um quadro 
supplementar, e\l, com a devida venia de V. :Ex., solfoitaria 
fosse consultada a . Camara com respeito á acceitação da 
t'menda que propuz. Mais ainda.. Ante ~s ponderações de 
V. Ex/'t eu pediria se supprimissem as palavras - instrn
ctºres e auxiliares de ensino, . que figuram na alludida 
emenda. 

Era· o que eu tinba a dizer. ·(Muito bem: muitO hem.j 

O Sr. Presidente -. A emenda apresentada. pelo. Ulustr& 
Deputado Sr. Paulo de Frontih foi estudada com . o ouidM.iO 
exigido pela gravidade do assm.t1pto e com a considera.cão que 
merece· o seu eminente autor. Pugnando pela aceeitaçfio, o 
illustre representante . do Districto Federa.1 allego:u varias ra
:rões, e:ntre as (1uaes as seguintes, que são as mais· importan
tes:· primeira, q1Je se trata ue dar execução a ,uma lei; se
gunda." que a 1>menda não traz augmento ·de. despeza . 

.. Não tend(I rle entrar no merecimento da. medida B tão 
somente de julger âa sua acoêit&~; .come) !ll&Wt!;e ~-
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ment.aria, ·segundo dispõe o Regimento da Carnara, - a Mesa 
vae assim encarai-a. Effectivamente, a lei citada e pela:- emen
ria mandada pôr em· intei:ro vigor, já t~:Ve/ execução em parte, 
isto é; em toaas ou quasi . todas as disposicões que dizem res
peito ao ExeL'cito;~ e, quanto ·á Marinha, no que se refere aos 
e;fficiaes de!!isa classe armada pertencentes ao Supremo Tri
bunal Militar. 

O Regimento não dispõé, porém, que sejam acceitas as 
emendas que mandem ~completar a execução de leis em vi
gor» : - o que diz é que 4:.Ua terceira discussão, poderão ·ser 
recebidas pe_la Mesa emendas augmentando de!:pezas· quando 
essas desp_ezas é.stejam determinadas em lei>. Si se tratasse, 
portanto, I.ómente de -uma consignacão de verba; pura e simr· . 
x:Ies, S. Ex. teria razão. mas a sua emenda vae além: altera 
seriamente os quadros . da Marinha, passando para quadros es
peciaes seis ou sete dezenas de officiaes, . modificando a natu
reza e o titulo de vencimentos, que actualmente percebem 
(art.. 252, lettra d). . · · 

1 

Não se limita, pois~ a dar verba -:- dá real execução a 
uma lei, legisla, estabelece, por conse.guinte, uma ·medida de ' 
caracter de proposição principal e é, isso just~mente que o 
Rc~imento ,prohibe na elaboração· dos oreamentos. 

Para que 'não houvesse o ·augmetito de àespeza, pfohi.:.. 
bMo na terceira discussão, a emenda modifica ·a lei que visa 
vigorar; isto é, a lei em questão, depois de servir para justi
fir-ar a dotação, é alter.ada, perdP. ·a sua integr.idade. 

A emenda . deve, pois, seguir cs tramites de projecto de 
lei e, como tal, ser enviada á' . commissão tecbniea, o que a 
Mesa fará, si · a .Camara não der provimento ao recurso d() 
nobre Deputado pelo Distrlcto Federal. 

Opportunamente ·farei a consulta por S. Ex. solicitada. 
Em seguida, é approvada a aeta ~a ~essão anterior. 

' ' - . ' 

O Sr. Presidenté'-· Passa-se ã leitura ·do expediente. 

O Sr. Andrade. Bezerra . (1 º Secretario) pt'ocede á leitura. 
do s~guinte · · 

EXPÉDIENTE 
Officios: º 
Do SI'. 1° Secretario do Senado, de. 9 do c.orrente, eom

municando que aquella Casa do. Congresso -Nacional adoptou 
e ne$)ta data _enviou~ á: sanc~ão as. seguintes disposições desta 
C..amara· º · · · ·· · . · · · , 1 : ' ~.-f.! :;':>14§ .· 

.. .... • • • i_ • 

AÚtori1ando a abertura dÓ. credito de 10. 766 :655$00'0, 
gupp!Pment.ar á vel'ba s• - ·Estrada de Ferro Central do 
Brasil, -. do orçamento vi~ente, ,do. Ministeri? da Viação;. : · 

Autor17.ando a abertura do credito. especial de 2 :i60$, 
para. pabramento a Alvaro da Rocha Vfa.nna e Carlos Alberto 
Machado; · ' · 
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~\ut0!''7.11nílo n '1.bf'rlu!'a do rrrclilo rspccial de 3:000$, 
para p;:;.:t:.Jll • n tu u Jus•~ ~iii;u e l ,\h e;-; e a 0 1.Jl1·u::;; e 

A L: : 1;1·izn.11du ü abl·rtura <lo t:l •)Jito e~ pt•c i al de 3:6G08, 
para pa:::rn 11~u lu a Gudn !'redo Ca \' <:\ ;e an li da Cunha Va;:;cuu
ct•llo:: e a .Jo::é Uuedt;:, Currl!a t.iuu d im. - tnU~irat.la. 

Do .\Iini5terio dos :'\egocios da ~Iarinha, de 9 do corrente, 
enYiando as ~egu inte~ 

!NFOR~L\ÇÕES 

Exmo. ~r. 1 º Sf'c:rr ta rio da Camara dos DPpulados - Em 
re~po:: la ao \·osso offit::io n _ 351. de 28 de setembro ultimo, 
tcnhl• [l_ honra d<" r:onimunícar- vos que, por não se acharem 
no arrhivo cJeste :\lin i:'tr. r·io, mas ~im, no Archivo Nacioaal, 
o:; livros e mais docnmi:nlos do extincto Arsrnal de Marinha 
do Estado da Bah ia. nf10 póde este Ministerio attender o pe
dido dr · in fnT' fn ~i;nPs c-orr:::tan te do Yosso citada officio. 

Aprovt'ilo o enseje, para rritr rar-YOS os protestos da 
minl·a alta estima e mais distincta consideração. - Raul 
Soa~·es. -- A' qu~m fei á requisi~ão. 

Do :mnislerio rJa Fazenda, de . 8 do corrente, remettendo 
as seguintes 0 

INFORMAÇÕES 

Rr. i º S:rcrP!.nrin da r.amara dos Deputados - Atten
tienrlo á ~oliritarilo ri:>ita rm officio n. 240, de 20 de agosto 
prn'.'imo na~c.:nrl o lrnh0 a hnnr a ele rcmetter a V. Ex. as in
t:lu ~:is rPhri5r-s: n "\ dr, ;; addillos qn P. o act.ual GQverno encon
trnu: b) rlrw f11nrrinnnr 'n~ mandados addir dP.pois dessa data; 
'- -, dn~ nd<l i rln~ a.,..•r"V"itndnc:: Pm lo!!ares pffP.clivos, com dis
cr imin::idio rln ,, rnnnr.1ia oh1 id::i: l'f) dm; addidos aproveitados 
"m lo!?arr>s inlrrinM on cm commissão. 

P.rilrro n V . F'\ . n::: meu.-; ·profesf.os de <>lP.vada estima e 
mni distincta. consideração. - Homero Baptista. 
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Xu lll'" 1 \",•<1•"ilhC u lo·.-

:~:;;.,~~~-l~~1~d ::;;,; _·~~ - :~ -~~---:.. .. . ..... . .. . . .1-~::,~-. 
.:! . 1J.\w ;1 lllo ,\ lw1 1·n.~ llorgOl'Lh. .. . .. ... . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .Lo\ lt)~,ooo 
3. CnrlO!l l'loir• ~ lnr.hn~o....... ... ..... . . . ..... . . .. ....... l2 :000S•Jl)(l 
4. llnyinundo.Scabra de l.i 111a. .. .. •. .• . . . ... . . . . . •.• . . . . . . . >: 9iil $iO~ 

lh~1lm;J10 
tlit n:d1;l <'to 

Mldhlo~ 

i:2f.0.)000 .\pu:;m1Lldo . 
:1;t;1)U:iOOO l 'h:milfi<lo. 

J2:(hhJ;)000 Pa:le:r.iJo. 
4:90!S\66 l'a llo.cido. 

21:iiH~~&S 

ílc~ação dos emprega.dos de Jl'3.wml.L a.ddidll:; e! apro\•eit:ulo3 cm log:u ·es e ífecUvos, 00111 i ndica•io:1o d :i <u;onomia. oblict:a., a l>art.fr do 
j ulho de ! 919 

Nomei Cargo cllhotivo 

i. Josó Ool\ons de. Ahnotdn .• ••.. Sn\>-{li1·uct.01· 1l;i. n ccabQdoria llo 
Uistl'id11 l•'n lnr;d •. , ... • . , . ... 

2. Os~~i· Ba1'1'Gir1) do ·' lm1c:u· .. •• :l'' e . .,,: r i pt1i1· :·1·i i .111 T rih111rn 1 d.• 
. C!J Ul i\i), • • ' ... • •••••.• ••• •• ••• • 

J. João Fc1·r oira Brnl)it ... . . . ... , 1:G cscr ipt 111·íll'to ,fa. Hoccl.>Orlm·i ;L .• -. 
oi-. Josó Augn~te> do J~mos • • • , ••• !i" woriptnr,u ·ío Ja llccoOOdoria ... 
l>. Gilborto Monto ...••• •. ••. . • ,.-!-º e8Criptttf.l~·io ela Hecebed(.1rfa .• •• 
G. Pom~Hitl da. $ih'eirn Pnl\'a ,.,, .);!l c~l'ipt11ra.rjo lia Uoool>Olluria.., • 
7. Joiú Po1•t111ho do Sá Fi·a!J'~ .... l~S-01'ip1u1·ario da C1iixa <lo Au101·-

li1.a.;ào ..... ...... ..... . ... ... . 

t1. Jnlio d o Abreu tiomrs •....... I'" C~l'ipt1u-;n·iu da lk l--C\lcllnrin ••. 
Q, Jo;;é Ho1101'io Mcmclik , •••.•••• ;Jr. Clicripturarto da AlfawJngil dn 

lllo ... . ... ...... .............. . 
:10. l ~rlt1nL\'I O l·'l•a.tu,:\w·o d OB :';atitoo. . ~~~ u!ll(.) lnl t\• l. lJulula ~ .. . : . • , ..•.. 
1-1~ Tl\COf>ltUo Mano1Jl <.hl Sih·a ..•. l•'i:;(~n l do consumo, U;\h b . •. .•.... 
·12. rH.'mdi110 .\l,us da Sitvu •• .. . •. Pi:it':1l doc-011.;uum. IJaldl• . . .... .. . 
13. F'nli1)J>C MonL:~i1•u elo llu.1·1°tA> • •. 2:1 osct•ip lurnrio tia Alínrnloga <iu 

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

\'encimcnl<l 
do 

addlclo 

U :<~!O~OOO 

:i :011\•S·.10 0 
:1:oouso.JO 
3:~osooo 
:1:600.jQOO 
~ :600SOIXJ 

6:000$000 

í: iJOOSOOO 

& : oOOSOOO 
·': "·º ~ $l)00 
!I : aoo~1}00 
~::100~000 

u :471 SHiO 

Vem1imonto 
1lc 

cffccLi'<> 

·l:l :>~iS~iO 

:i:!i U0$000 
:1:8ü3SH~ 
:l:863S~~ 
3:8036>2~ 
3:8;1:\$.•2> 

G: OüOJooo 

1 o: o:;As:;Go 

:.J :"iiíSô2.."1 
l: !hl .1$000 
'1: ~oosooo 
~::JOO~OO<l 

; : •IS4S;;ao 

·1, A(fo11.-)0" ~Ja t hia !! C\lAlhn .•.. •. , •.. ..•• • .•. l::m:nr rogoulo da ha1a11•;a d;~ G<liX tl. ele Co11-
\·ct,,1io.... .... . . . . .... . ... . . 

2 . Antonio dn Cunha .Machado ••• •••• ••..••. Lõ4 G1·ador 1l<1 t.:3ixa de Crn 1\',! 1·~·'º· ...... . .... . 
· :1. Joa c1ul111 F rócs Ylcirn Pril>C-0 .•••• .. ••• . •. l'o1•ld ro .la 111c.-,ma roparliç.lv . . ....... . .. . . . 
.t, Huucdh.:to Ho•~il·a. ...... ·.: ........... . .•. Scn·cntu 1la 11u~s1111l l'C1x1rl11(Qo •• ... .••••• . .• 

Economia 
olJtid.1 

1" : llOOS000 

:; :000$~00 
J·uoosooo 
:J : 600:;QOO 
3 : GOOSUOO 
3: ooosooo 

1: ;;oosuoo 

<: a0U$000 
1: !J.~+~000 
n: :ioosuoo 
~: :iuosooo 
7 : -tS'1SS30 

j õ: 51-0$000 

Anuaes da Cilln:t1·t1- Vol. IX- P<1g. ã31 -

Nd.o houvo oounomil\. 1xn· ter 
sido íi vorl.m tro.ndfürid a 
parri a Cabn ' cio Amort.i
za.çi o . 
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ncnodict.o Ily(Jp')lilO de Olivcit'a J 1111L.i1"... . PinJ,! 0 11· d.1 He-. '.1~b!.'(irJri.11 do Dhtdcto li't!d(ll'lll. 
Auguslo lfa.ngcl .-\lvim. · .................... . lt1' P ~··tr. r ,[,1 \l f in U'!!.1 fl ' Porto -\lo31•c .... . 
.fo:tquim Foli[)p<l _\rouh: ..................... n •I d(\ <ll'lll'lZl'lll d.l \\ foud,.,i;.1 li~~ )>;udo. 
Narciso For1·oii:n. ílorges., •• , , , , .••• , •...... Fi .~I ' h- ,, c·nw1:1H11 {li\ .\tr~11Hle~a do 1•ari1 •• , •.• 
C11rios Vtcfr.:t i\Iacb:dn .... , .'., ...•. ·, .•..... fuspc ~·for de Fazcn::rn ... . . , ....•• , . , .....•• 
JoBé Bo!lnns do Alnwida ... ,, . .. , .. , .. , • . . . • : •..... , , , .. . . , ... , . , • 
Osca11 Barreira ílo Alenc:il',.,, .•.. ,, ..•...• 2' c~criptm·;~Pio da l)Jloga.1•ia Físúnl 110 .\crc. •• 
.Jaclntllo Loutcfro cio An\irade ••• ,,.,, •..•.. Ajn:lnnte do a 1l~nínisLr·ador das Ci.l.p~~ar:ias {L\. 

Alfan'i~ga do tlio do lanoiro ............ ;. 
Arthur nono do Amorim .................•. ,\jtulnnte du adm inisLrador das 'Capatazias <la. 

. Alrimdoga. do ílio d~ Jancil'o ••.•. , .•••. , , . 
( Maooel do ~lonto Alva1·os Dol'gctb ........... l"icl tie al'mazom da Allat1dc!la do Ilia do fa-

neiro ... , ••..••• ,, , •.••....•..•••..• ·.~ ..• 
Amadou 'Silva .. , .. ,: ...... , ....... , ....... l'iol do armazom d.a ,\lfaudog:. do Hio-de Ja~ 

u~.iro ..••. _ .•......•..••. , .••..••...•. , .• 
Ernesto l\Iontcirn de S)u2a ••.•......•.••..•. Fiel de arm.izem da. Alfandegn do Hio <lo Ja-

, , neil•a •• ~ •• , ••••..•••••••• -•••••••••••••••. 
l .' ldmoneu Aloxanddr10 dos [leis ... ,.,., ... , •. Fiel de armazcm da .\Hnmlcga do. llio de .fa. 

nciro ....•..................... '. ........ . 
Forlianclo Candidodc Alvoai-. ... , ......... , . Piei d!l armaxoai d ;i Alfandega do Hio do fa· 

· noi1·0 ••...••...•••...••...•.••...••...•• 
Gabriel AlV0:i de l'.,.aiva ••.. , •.. , •.. ,, • .,, •.. F'icl de arnmzcm da All'audoga. d l> IUo do Jn-

ncl1•0 ....•...•............••••..••....•• 
. JosC. 'í.OLlt)1 dn 8011:-:r~ Sunior.,,, •• , , , •.. , •... Flel de ;1rm.:v;...:m dit .\lfa11 J..:..ig;t du Uio du Ji1 

11-•il'•'· ············· ·· ··················· 
\.ydann df'. 7{-~h-.1 ~ H a l'f i :H T'.'\TO-~ ..••••... . .. d'i.·i d ·~ :n 11;1 1:P! 11 •i.t .\ t1 .;11:Jc;tt d1) lli1.• de .la.· 

HL!iril • ..•...••••••...•.•..•.•.•.• , ••• •,. 
Laut'ontino Pinto FHl10 •• , ..•• ,, ••• , .• , •.•.. l~icl do ai·ma7.iJlll d;;t. AU~1mlcga do Hi11 üc Ja-

neiro ..•.. ·, .. , •••...•..•••...•. , •••. , .•.. 
llonriquo Augusto Ualeval, .•• ,,,.,, ••• ,,, •• l'iol du armazom da ,\ll'an j cga do füo de Ja· 

neiro ..........................•...••... 
Ant~nio da Silva llol'gos ••• ,., , , . , • , , , , ••.•• Fiel do arn1a zu111 da Alfam\ega do IHo da Ja-

neiro ...............•.. , .......•••...•.• · 
Jonatl1t1~ Monto •••.••• ,, .................... li'iel dc·armazcH11 il.i /\lfa.ndega. do Hio de Ju-

beiJ'O ••. , , •.•• ,., •...•.•...• 1 
•• , ••• , ••••• 

Llliz Augusto llotto (Dr.).,, ............... , L•'iel de artlli\zem da Alfandoga d~ Hin de Ja· 
11ei1·u •......••.......•.•.. ,, •••...•..••. 

[len to :t.fanocl de Cctrrar.-cdo • . ,.,, ....•. ,., .. l~iel da ;tt'm:u;,~rn do _.\lf;uu lr.i-;: ~ do Hiu do Ja~ 
11C'.il'o ..•.•..•...•.•..•••.....•.••••.••.• 

J(]aquim Luiz Mont.qi1•0 de ffa1•1·1yi ,, ,, • , • ••. , . fi'icl ele tn·rn:tY'.ClU ifa ;\\fatuk~a tio Hio de -I:I· 

tllJÍ ."tl, ••·••••••••••••••••••·•••••••·•••• 
Oilcar Pire~ ...•...••...••••.•.••....•.. , .. flel d e a1·ma1.u111 •/;J.. .. \ tfaudl'g:-t 1!1) Ili o d~ .la-

11ei1·0 ••.•••••••••.••••••••••• , • , , ••••••. 
Jon.o Fel'reira f:lt•a.ga., •••. , •••• , , , , ..•..•.• :\juda11ll~ tic li'-!'1 do tn'míl.1!0u\ 1fa Alfa111lug-a l'Ío 

llio (h~ J<llWIL\) , ••••••••• , ••• , , • , • , •• , ••• 

.Jcronymo JosU l~\11·roka. , , ..•...•.... , ...• , AjHY.~ª~(~ ~J:~n~?t!~·~~ .:~ 1:1~1:1.z~ '.l~ .t~~ :-\.l ~·~ 1.1·.l~~~. '.L~ 
:; Francisco Toixeil'a. da Cunha.,., •.• ;,,, ••• ,, Aju~ant.c de fi~I ''.ª n1·ina1.1~111 da :\lfau,joga do 

· lhJ du Ja11c1ru .............. , ......... .. 
,\ rthn r Dias, , , ••• , , , • , , , , '. • • , , , , ••• , , ~. , .. Aj L1~la nt

1
c ct

1 
e. fi?l de a t·mar.cm 1~1~~ AU",rndcga do 

H 10 ( n . ~11'•11•,1 ........•.•..... • .•.••• 
liHlJurllt 1'1"1nto., ••• , •• ,,,,,,, •.• , . . .. , •. ,, -~.i11<l i •~•• u ,/1• 1i( •I . i 1.• ;tn11:t/ll1t1 dot ,\ / i'11ndeg.t do 

l\h.1 de Jauuir·o .. . •. ,., ..... , •••• , . , ••... 
Os1Y11Uo Alflli'C'S TI1J1·gc1'th .. , •.••. • .•... , • , Aj~uiango rio jlul du arma2cm da ;\ifaudcga do 

U io ele JancÍL'o •.••.... , •.•..•. , ••• , ..... 
Pompilio da Sifrcira Pah'a .. , ... • , • .. ,., .•.• Ajuda11fu dn fiel rfo 3mrn.;i;cm da Alra11 th:oga. do 

' lliu ela Janeiro ....•••......•... , .•.•... , 
Jos~ llrnz do Azo1·odo,,.,, .....•...•. , ....• \judanlo do !lo! do m•mawrn da .11ra11doga tio 

!tio do Jancü·o ...•....... , ..•••..•.•..•• 
Luiz Coe.lho .... . ...•. , ... , •• ,., . •• • ••..•.. A..fH1l:t11lo rlc li~l do armazom J;i Alfam.l015·a tfo 

!tio do .fanciro, ., , .. ; ••................. 
Manoel ~la.1•qne:.. Pinhcil'o ..•.. , , , •....... , , . ~\jmlantc dP. Jlc.l do am1ar.o.m lll\ AlfandrJ.ga do 

IHo ~1e JiLnuiro ••• , ,,,,,,, ••••. , . , , •• , , . , 
llcnrlquo do Azovsdo Al\'M,, •• , , , , •..•..... Ajmtantc 110 llel de nrrnt.17.<lm da Alfandega do 

Hio lle J'1.11ci1·u .•••• , •••.•••••... ,.,,,, .. 
A11tonio ~Jarti ns do Sonsa ·A1•aujo .....•• , ... , A.Indante do. fi~l du ;wurnzoin dll 1\líandoga do 

. fiio de Jan•.:;iro ••........•••.••.••••.•••. 
Elento CRrra~atlo l~ilho. ~ •• , •.••...... • ..••... -\j11U111to do flc1 <lo ;u•m<lzcm da All'.a.udoga cio 

ltio ci l! Jaul·iro.,, ..•.•.. , ..••••.. ,., •••. 
Arthur Lni:i. 'l'cixefra CJ-mpCJs •.• ,,., ..•...... \jutiantc de. lic1 Jc a1'1Uilzcm da AH'a1idcg.:\ do 

lliu ilC. ,J atu.~iro,.,,,., ..• , . , ... ,.,., ,·, •. , 
Josõ Augusto Lnmos •••. ,,, .•...... , .. • ...•. -\j11o·.1.:inh.1. d 1) fü_•t do arnw.1-0111 1l~L ,·\HatHh.'g~t dn 
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Quadro dcmonoLratirn d0s voncimontos dos omp1•cgados arldillo~ do :\linht,orio <l:t Fazenda, 
enwiw·ados 11010 actual Governo o da acorromia obtida pol' aptovcitamr:mto crn car·go3 
otrectivos o da 1•aàucc:w p1·01•oniente da. aposontadol'ia, domissilo e fallcminrnntos: 

--------------- ·-----· ----- · 
Importancia dos vonclmontos dos empregados ad1idos do Mínísterio da Fa

zenda, encontrados JllliO actual Governo, em jnlllo de i9Hl .•• ,,, •. ,,,. 
Idem, idem dos empregados mandados addir depois daquella dat_íl,, isto ó, 

em virtude du art. 74', da lei n. 3. 9!H, cta 5 rlcl janeirci corrente anno. 

A deduzir: 
Importancia da economia obtida ern Yirtude de aproveitamento de n.ddidos 

cm logares elfecti vos. , • , , , ........•.••.. , , , . , ...• , , , , , , •• , , , , •.. , . 
Idem, idom de vencimentos de emprega rios a pose 11 ta dos, demittidos a fallccidos 

l\eCAl'JTULh\:Ão 

lmportnncia dos 1•encimontos dos emprC!gados 11.rldidos do Ministorio di< Fa-
zenda • .• , •........•....•....•.. t .•.......•. , ... , ., ···~···'. ~ •.••.•.. ~ ... , .• 

lm11ortancla da economia obtida com o aprovelta111e11/.o dos acldiclos em Jo-
gares etl'cctivos, aposentados, clc,mitt1dos e fallecidos ......................... , 
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O Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente 
Acha-se sobre a mesa um requerimento que ·vae ser lido: 
E' lido, apoiado e posto em discussão o sgeuinte 

REQUERIMENTO 
l . 

N. 56 

Requeiro que, pelo intermedio da Mesa, o Governo in
forme com urgeneia quaes · as ·providencias tomadas sobre n 
empastelamento do jornal operario do Recife, assalto ás as
sü"ciações dos trabalhadores na . mesma cidade, e a data e 0 ;:; 
termos dos telegrammas do Presidente da Republica e de um 
seu sobrinho, dirigidos de palacio ao Governador de Pernam
buco, pondo a força federal â sua disposição para que os re
feridos attentados não· se frustassem. 

Sala das sessões, 11 de outubro de 1.920. - Mam'i.cfo de 
Lacerda. 

Justif icat;ão -

Junto como tal a noticia do· jornal a Província,. transcripta 
<:! commentada nesta· Capital peio jornal proletario. 

Como previramos, começam a chegar-nos noticias dos 
graves acontecimentos de Recife, onde os trabalhadores sof
freram mais uma vez, as consequencias. de não se humilharem 
a seus senhores de hoje. . 

E' degradanle o que as noti~ias nos referem. Patenteia 
claramente que o operariado não póde absolutamente contar 
com a neutralidade do Estado mesmo nas suas ·mais leves e 
insignificantes reivindicações. Não p.óde ·declarar-se em gréve, 
sem que seja caçado na rua · como um cão damnado, eomo uma 
f éra bravia. 

Os successos de Recife horrorizam. Parece que estamos 
lepdo um apagina de Tourgueneffe, quando descreve as bar
baridades e cruezas do czarismo nas ruas de Varsovia. Os cos
sa-~os, enfurecidos não procederiam com mais arrogancia e bes-
tilidade. · . 

Uma grévc numa fabrjca foi esmagada a chanfalho e a 
rifle. O operariado, em massa, inerme, desarmado, pacifica
mente vencido , numa praça publica, foi' chacinado pelos ver
dugos fardados a soldo dos potentados do grande Estado no1·-
f.ista. . 

Em seguida, as associai;ões QJ.:1erarias foram invadidas 
p~la borda selvage\n que nada respeitou: os moveis foram bar
t::iramente quebrados e os quadros que estavam nas paredes 
adrede ·espatifados ! · -

Corno si is lo não · bastasse, os· janizards -dos . Pessoa de 
Queiroz penetraram nas officinas do _j-0rnal Qperario 4: Hora 
Social~. e empastelaram as caixas de typos e quebraram peças 
na machina de impressão. · · · 
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Para comprovar o que dizemos, paréi aqui transcrevemos 
varios trechos de uma noticia da Provincia, diario que em
bora independente, está nesta emergenoJia ao lado do Governo, 
mas que mesmo assim verbera as violep.cias contra o opera
ri_ado levadas a effeito pela execranda policia pernambucana. 

Vejam o que diz a Provinda:· 

<A policia escolheu mal o dia de hontem para as provi
dencias ae força que entendeu tomar contta anounciadas pro
messas de agitação operaria nesta cidade. 

Como é sabH1o, ha aias vem-se notando no seio das classes-
trabalhadoras ao Hecife, um. certo movimento, traduzido em 
rcuniótls nas sédes de aíguns syndícatos profissionaes e em pe
quenas gréves. 

Os no11tos de uµla gréve geral espalharam-se ·por toda n 
parte. · 

Como medida de precaução ~ poli·~ia e ·o Exercito, este da 
ordem do Governo J..eaeral, acham-se guardando departamentos 
de empreza de transportes e outros estabelecimentos. 

Hontem, pelas 15 hoI"aS, tiveram legar na séde da União 
dos Metallurgicos, avultada reunião de paredistas e outros ope
rarios, sendo· pronunciados discursos infl.'a;mmados. 

Após, não mais se effecc.uar·am reuniões na. casa acima 
referida que f~ca no 1 andar do ·predio onde funcc.iona o jornal 
sociatisla A Hora Social, no pateo do Carmo. 

Cerca de 17 l ]2 horas estando aquella praça repleta de 
pessoas que assistiam ás festas commemorativas da coroação 
virgem do Carmo, em sua egreja ali, appareceu uma força. de 
.~avallaria·de policia, vinda da; rtia,Jias 'l'rinchéiras es_tacionando 
no pateo. Após surgiu uma outri;força d einfantaria · tamhem 
de policia. ' ~ 

Esta, composta de umas quinze praças, dirigiu-se para a 
séde da União dos Metallurgicos, no i º andar, obedecendo ás 
ordens de um official que a precedia. Penetrando na sala de 
reuniões, os soldados desembainharam os sabres e arreben.:.. · 
taram os moveis alli existentes inclusive uma caixa contendo 
dinheiro, e espancaram a tres operarios de cinco outros que 
alli estavam, em ·companhia da familia do operario Luiz 
Araujo, residente na. casa. 

Foi, como se vê, uma violencia lamentavel a que praticou 
hontem a policia. Violan~ia inutil e contraproducente . 

. . . . E~q~a7r{t~- i·s~~- õ~o~ri~ ·~ã "séd~-.ti~ ·~1iticiici~ sôéié<lãcià; d~~; 
grandes patrulhas, ·urna de ·infantaria, armada a carabina e 
outra de cavallaria com os seus respectivos "Nagants", to
mavam todas as entradas do pateo do Carmo, não permittindo 
a entrada nem sabida- de ·pessoa alguma nem mesmo das fa
milias qu~ tinham se refugiado. nas casas ,a.ili situadas .e na 
egreja de Nossa Senhora do Carmo1 algumas das quaes foram 
presas ·de fortes crises de nervos •. 
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--
Emfim, foi nm Vflrrl::irlPiro pnniM. 
Em face dPi;:ses acnntf'l'imrnMii nfü1 se rf'alizou mais 0 

« Te-Deum '> na egreja do Cn.rmo, fechando-se log·o o templo. 

····A. ·p~ú~ia -,~~h~~ ·f~f · ~ · ;1~;~·-~1;i~a· ·~s~~~i~ç·n"~ ·~re~n-rià · á 
rua de Lima, fm Santo Amaro. e como. en~on!ras:::e a m<>sma 
fechada, arrebentou a norla principal, penetrando no interior. 
onde pratiçou depredações. · , 

····A ·p,.;li~ia" ·.;i~d·a· pe-~e·Ú~;1· ~~ · ~{1t~â ·;ô,~:ied~d~ · ~P~~ã;(a'. · ã 
rua da Praia, praticando a mesma cousa, isto é, füutilizando 
moveis e espancando operarias. . · 
... _ ...................................... , ................. . 

Durante o resto da noite, a cidadr> foi patrulhada nor 
fortes piqurtPs de cavallaria, armada a "Nagants", sob o com
mando de officiaes . 
.. ....... '9 .. ••*• .................................................... ... 
· Por occasião da policia penPtrar na sociPdadP. do<: Meta1-

Iurgicos, dous soldados dos Qlie tinham fi~ado em frerite ao 
predio, fizeram varios disparos a esmo. 

'••••t1•••.•••••••••t.•oit.•t. .. •et•-t.•••••••.••••••••••••ll•ea•••• 

................ ·-· ......................................... . 
Aos vinte minutos d~ 'hoje. nnlkiaPs ~ paisana. gal~n-ram 

a varanda do prerlio . n. 27, á rua 1 º de Marvo. onde fica si
tuada a União dos F'otnrist.as, e. dalli, arr;lnc~ram o. mnsfro 
com a respectiva bandeira e escmfo d respectiva sori11dade 
aperaria, conduzindo-os para o meio da rua. onde r;isgaram o 
pavilhão e inutílizaram .o ei::c11do e o mastro. 

E assim se levou a effeHo a mais infamP. pl'~notencfa em 
terras pernamhucanas. iá r~jãdas pelo sangue dós martiyres 
de 18 e 21 do seculo XIX. -r. 

E'. porém. com o sangue dos martyres qne se conquista 
a liberdade. · · 

Será â custa desse sangue que no 'Rrasil reirrnrá nm dia a 
paz, a ,iust.ir.a e a eQl.1idadr Será, devido a esse samrne ~e
neroso e nohre que os -prepofentP.s dP. ho.le. os dMmot.as sa"l
guinarios hão de freiner nos seus nedestaes de bronze, o.té 
tombar o seu poderio malvado e iniquo. 

Esses ,,.entos de insania e de tragica aobardia hão dr 
pa~~- . 

E então, em faee de sua obra miseranda verão os tyranno~ 
quão louca foi a sua abjecta mania de querer suhmetter uma 
classe a seus caprichos· e interesses PP-ssoaes e mesquinhos. 

Encerrada a d1seussão do requerimento n. 56, de· !920, e 
adiada a votação • -

O Sr. Eloy Chaves - Sr. PrestcfontP.. a pl'nno~Ho da di5-
cussão que se tem "travado no seio de~ta Camara, sohrP as 
l'.!lédida.s necessarias para a dp,fesa ·da i producção nacional. e 
notadamente do café, o Correio da Manhã, em !-oeu numero 
fie hon.tem faz uma referencia ao governo pas8ado de São 
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Paulo. a qual não póde deixar de merecer a mbha presem;:a 
nesta tribuna . . · 

Verdade é que . o orgãn official do govi>rno ~.1 mr.u Es
tado, erti nota que publica hoje. e que foi transm:ttida par·a 
a imprensa desla Capital, · refuta e explica, de modo com-
pleto, o assumpto ventilado naquella folha. ; 

. -Membro· que fui, porém, do governo passado, ainda que 
fora delle, quando toda essa transacção do café ~e fez soli
àario com aquella administração, de ·que muito me honro de 
ter feito parte, e em -se tratando de um jornal ·de larga cir
culação e de a~toridade, como é o Correio da Manhii., . em cuja 
redacção se·· encontra, como seu dirP.ctor, o meu vetho e par
ticular- e amigo Sr. Deputado Leão Velloso. eu 1:ão podia, 
Sr. Presidente, deixar de tomar a palavra neste momento. 

' O Correio da Manhã declarou ó seguinte : 
~ ... Essa valorizacão, · feita em plena guerra, 

quando a lavoura cafeeira não podia movimentar o seu 
producto, i·ncapaz de ~hegar aos seus mercados de cos- · 
tume por falta de transporte. só deu os resultados es
perados por- causa <la geada que devastou os cafeza.es 
paulistas, forcada por si mesmas a elevação dos pr_eços 
pelo decrescimo da produccão. Nesse- fim foram em
pregados cento e dez mil contos de uma P.missão es
pecial. destinada á. defesa da :_ produe~ão brasileira. 

Isto é o que está no conhecimento do publico. O 
que este ignora, porém, é que,, si reverteram ã União 
o dinheiro emprestado a S, Paulo e os lucras consta.n
tes da opera cão, que consistiu em comprar café durante 
o tempo em -que elle não podia ser. venditf o no exte
rim:·, para os cofres de $. PauJó não ent,.aram todos 
os lucros que ·cabiam ao Estado. DesapparMeram mys
teriosa.mente, dos armazens em Que foram cepositadas, 
um milhão e duzentas •mil arrobas de -café. 

FeitQ o calculo ào que isto represP-nta em di
nl1eiro, vendido que foi aquelle café a. vint.e e a vinte 
e dous mil réis, dahi resulta, tomado por ba~c o menor 
preço, que o Estado de S. Paulo !Oi roubad·J em vinte 
e quatro mil contos de réis..> . 

A seguir, nesse topico se faz um appello ao actual Pre
sidente de S .. Paulo, para que mand·e apurar esta feia ques-
tão, de modo a serem punidos os culpados. . , _ 

Sr. Presidente, melhor que . todos os argumentos de que 
i:u pudesse adduzir, ba a. seguinte nota officiaJ, que vem 
rublieada hoje no orgão do··'Partido, o Correio Pa:ia.istanot em 
ciue se declara: -

cUm jorna1 da Capital Federal, em sti:i ·edição de 
bontem. combatendo a intervenção do Estatfo no mer- · 
<:~ido · do café; affirmou que. do stock · adq11irido, em 
1917, pelo governo· de S. Paulo e artnazenaib em San-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 15:32+ Pág ina 13 de 21 

ANNAES D.\ CAMARA 

"t<>s1 haviam sido~desviados para fins illicitoJ 1. 200 ooo 
arrobas, isto é, 300. 000 saccas. · 

Essa affirmação é absolutamente ciestituid·a de 
fundamento. 

O governo de S. Paulo adquiriu, 0m Santos 
2. 949. 000 saecas, que foram depositadas, pa.rte ·nos ar~ 
mazens arrendados ou "Donstruidos especialmente pelo 
governo, e arte nas Docas e nas diversas companhias 
de armazens geraes. Desses cafés, após, o in'.lendio Que 
destru]u dous dos armazens das Docas, occu:oados pelo 
l?=OVerno, foram por este vendidas 68. 000 S5l{~cas, salvas 
do incendio e ·a·o Banco do Comme_rcio e lüáustria de 
S. Paulo, foram entregues 2.812. 000 saccas, quando 
esse estabelecimento foi incumbi-do da liquidação .final 
do stock. 
· Verifica-se, portanto, entre o total da~ compras 
<ie S·antos e o numero ue sacc_os apurados no reensaque 
uma differença de _apenas 70.000 {setentai mil) saccas: 
a menJ)s que Tepresentam a parte tcttialmente de~ 
1.ruida do deposito dos armazens _incendiados e a perda 
<lo peso normalmente observada no reensaque de cafés 
armazena<los durante tres ainnos em climas quentes. 

, Convém observar que, apezar de, essa quéda de peso 
· ordinaria. ter sido accrescida de uma certa porcen
tagem, em. virtude das avarias produzidas por chuvas e 
innundações, que estragaram grandes qua1llidades de 
café até nos proprios armazene; das Docas de Santos, 
não se afastou ella da porcentagem normal, isto é, pouco 
mais de 1 lh-- % . ·AJiãs, esta mesma foi ~ ~ra de 
pe~o verificada no reens-aque do· café comprado pelo 
gover~o no Rio de Janeiro e todos depositados nos ar
mazens geraes belgas, até sua e.ntrega aos co:npradores. 

Portanto, é absoJutamente contraria á verdade toda. 
a affirmacão difíerente desta. . . 

Esta nota sel'á publicaJa amanhã. pelo Correw 
Paulistano.~ 

Sr. Presidente, este desmentido do Governo da minba 
· terra certo bastava, para repor a verdade- no seu pedestal. 
Estou bem convencido de que o meu _nobre amigo Deputa~o 
pela Bahia, tão zeloso dos creditas da sua folha, será o pr1-
me';ro, pela demonstração que o Governo acaba de dar em 
nota official, a ~econhecer que foi illudido em sua boa fé. 
quando recebeu a informação que· transrnittiu naquelle ma-
tutino. · - · 

Cessava a razão de minha presença na tribuna, si não 
visse que nãc era demais o ·arfirmar á Camara que o governo 
passado de S. Paulo, composto, com mf:nha excepção {não 
apoitidos), de homens de nomes conhecidos no paiz, é digno 
do respeito. e_ da consideração de todos .. os pa·ulistas, de todos 
os bra~ileiros, e mais · que, · sü esse governo errou algumas 
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·;e z:i>~. como erram todos que os fazem alguma cousa, foi, ~n
tretan to, sempre inspirado em · todos os .seus actos, no mais 
nohre ideal e nos mais elevádos intuit-0s· de bem servir á Re
publica e a S. Paulo . . 

Na nova geràtão dos .politicos do Brasi:I o chefe desse 
gov~rno, o Sr. Allino Arantes, pelos seus talentos e nobreza 
ue caracter, tem um logar de grande destaque que ninguem 
lhe poderá negar. · · 

Bem sei, Sr . Presidente; que contra s·. Paulo e os seus 
homens muita vez se levantam asperas .ceneuras. Inf eliZ
mente, ás vezes se insinua qu'e S. Paulo apenas· trata dos seus 
interesses, que S. Paulo só quer viver a sua v ida, inteira
roen~ separada da '\tjda geral 9o Brasil. Sempre que. no des
en..-o!ver de sua vida de Estado federado, S. Paulo vem plei
tear medidas ·que, dizendo respeito com os seus interesses. 
dizem tambem com os interesses geraes, se levantâ a grita de 
que ~sse Estado é -;-goista, . só trata de si, meno·sprezando os 
interesses· do resto da. Federação. 

Assim, porém, não é. . · 
Medidas ha que não podem, em ~bsolµto, em vista mesmo 

da nossa organizacão política ser resolvid~s no ambito das 
leis e!;taduaes. TudCl que se refere, por exemplo, á organiza
ção banca'tia, regul~1m.entaçã-0 do commerd·o, medidas de 
ordem financeira, por força do .nosso pacto fundamental, 
devem ser aqui tratadas- e discutidas . Muito não é, portanto. 
quí' com a sua vida intensa, com a sua vida cheia de traba
lho, cheia de . iniciativas, S. ·paulo tenha constantemente de 
vir pleitear -aqui aquellas medidàs .1ue devem amparar todos 
os act.os dessa sua febricitante áctividade. Quando elle vem 
ao Con~esso empenhar-se por essas roed.idas, não deve ouvir 
e~se éco que lhe chega ás vezes claro, ás vezes amortecido, e a 
affirmação Je que costuma blasonar de importancia, mas que 
Yive pesando nos cobres federaes. Não . . Quando S. Paulo diz 
Que no seio da Federação trabalh_a intensamente-, quando os 
filhos de · S. Pauto ditem que trazem para o contin_g-ente da 

·vida nacional um · grande acervo de riquezas A de lnfoiaUvas, 

! r.ão blasonam, não menospresam os seus irmãos; apenas 1un· . 
tiamentam seus pe,didos. . - - . 

O Sa. EsTACio COIMBRA - São Paulo é incontestavel-
; mente um grande exemplo· para os outros Estados. 
~ f.~poiados.) · · · · 

O SR. Er..oY CHAVES :.;_· Com e!Sa allegacão. meu · Estado 
mostra a razão de seus pedidos e a ju~titS.. delles. ;. 

E' azado o momento de, a esse propósito. rebater a oam- · 
nanha malsã, campanha insMiosa Que se . vem fa:r.endo, de que 
:no terri torio do mPu Estado · e. entre os seus filhos. ha forte 
! correat.e sep:n'atista. rsso é mais do que uma mentira : é· um 
l crimn l (Apoiados.) • . ' 

1 
. E é um crime por . isso qu~ f!>i S-. Paulo. desde os pri

me1r~ m~nientos rla viUa braeile1ra, quem' a.f~fou o in• 
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terior do paiz, penetrando os sertões, desbravando matos, de
lineando em terras .longínquas .com a ossada de 'seus filhos 
o~ Jogares que ma.is tal'de deveriam ser f.ixados · pdo· grandé 
lho Branco como pontos definitivos de nossas fronteiras. 
S. Paulo que assim viveu intensamente a vida brasileira, não 
póde querer desligar-se, desinteressar-se da grande familia a 
que pertence ! J . 

S . Paulo, onde, Sr . Presidente e Srs. Deputados, pri
rr.eiro se formou a idéa de patria, onde= a nossa independencia 
teve o seu berço, onde todos os idéaes nobres e liberaes do 
paiz encontraram·intenso éco~ logar onde a aboliÇão e a Repu
~lica tiveram os seus mais acatados e inspirados propugna
aores, oµ de esta, pelos seus feitos e realizações, veio de
monstr~r que deve -ser a f órma definitiva de governo do 
Brasil, não p6de .iárno.is ter essa idéa de separar-se do todo 
glorioso a que pertence. (Muito bem.) - . 

Mais do que isto.: os paulistas que viveram ~o passado 
e~ vivem no IJresenle toda a vida' do Brasil, Q:ue viveram no 
passado no sangue de seus maiores e -que delles receberam 
essa herança de glorias e sofffrimentos, de pesares e alegrias, 
não podem, em caso algum, deixar de ·ter no fundo de seus 
peitos ,o mais acendrado e terno amor pelo Brasil, unido ·e 
grande ! E' preciso repetir e bradar estas palavras a ·todos 
or. instantes e a todas as horas para ·que todos as outain. 
Patriotismo é sentimento. Vem do coracão e não da re-
flexão. . . .. · '. . 

Os povos que teem uma · origem'eommum, que teem a 
mesma h1$lotia, que f allam a mesma lingua, que creem no 
mesmo .Deus, como o riosso, nu,nca tendem para a desunião, 
sinão sempre para a mais completa homogeneidade. . 

Si, os proprios paizes que não teem t.odas as condiOôes do 
nosso, marcham, ~l:>mbatem, soffrem. levados pelo ·idéal da 
unificação, coroo .é que ·nós, qpe rec~bemos um tod'O integro, 
que temos uma s6' historia, uma só· 1•amilia, havemos de pen
sar· diversamente? (Apoiados; muito bem.) 

Senhor.es, é pretiso, . externa e. internamente, fazer cessar 
e para sempre essa versão de que ha pruridos .separatistas em 
nosso. paiz. . . . · · · .: . · 

Quando · pas~aram pelá alta representacão da. Republica 
os granóes vultos paulistas -Que toram Prudenl.e de Moraes, 
Campos Salles e o meu ~audosissimo amigo -Sr. Rodrigues 
Alves, .iámais. ninguem pou<le apontar um unico acfo em aue 
elles pudflssem ter collocado os inte_resses do torrão paulista 
antes dos grandes in.teresses da. Federação. · , .. 

Quando Prudente de ~Moraes fazia a pacificaçã..i do Brasil; 
quando tudo fazia .pó:ra firmar o . poder .civil da Republica; 
qllando Campos Saltes soffi:ia a mais rt!de. das campanhas para 
levantar o nosso credito: quando Rodrrgur.s Alves embellezava 
e::;ta Capi'fal. sanrando-a; construia portos, t'azendo com que 
o Brasi fosse uma grande nacão. rf'speitílda lá fõra, nenhum 
<lestes paulistas· teve outro objécitivo, outro . idéal sinão o 
·_prande B~asiL {M~ito bem:). • 
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O que venho de dizer era mister ser dito, pois as más 
causas teem um grande poder de propagação. Sinto-me, pois, 
t.ranquillo quanto a. dous ponto:>: o p·rimeiro, ter mostrado 
pelos dados lidos aqui, numa nota official, que os Governos 
de S.. Páulo succedem-se sempre cercados da consideracão e 
do respe.ito geral ( apo~dos) , zelan6o sempre o nome paulista, 
e certo tambem de que nesta Camara, que legitimamente re
·presenta o paiz, todos convencidos · estão de . que no sefo de 
nossas familias, nas salas, nos recreios de nossas escolas ou 
nos pateos de nossos quarteis, ha uma palavra que nos com
move a alma e nos humedece os olhos: é a_pz.lavra - Brasil, 
- que representa um todo, um conjuncto de tudo que deve
mos · defender, d1e tudo qne nos é mais caro ao--coracão! Julgar 
S. Paulo, pois, adverso ao Brasil ou a elle indifferente1 é uma 

. mentira, mais que isso ~ um crime! (Muito bem; mm.to bem. 
o orador é Vi·vainente r.:ttmprimentado.) 

O Sr. Presidente - Não ba mais oradores inscriptos. 
Si mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar da palavra na hora destinaida ao expediente, vae-se passar a ordem do 

dia. (Pausa.} 
. -

Compare<':é.m mais os Srs. · .Arthur Collares Moreira, Costa 
Rego. Dorval Porto, Souza Castro, José Barreto, João Cabral, 
Thomaz Aceioly, Affonso Barata, Estacio Coimbra, Rodrigues 
D·~ria, Leoncio Galrão, José Maria, Leão Velloso, Nicanor 
Násr.iment~. João ~uimarães, Themistocles de Almeida, Ra
miro Braga, Jo:iP dr Mor;i":::. Veris~imo tie Mello, Gomes Lima, 
Antero Botelho, Salles Junior, Ferreira Braga, Cincinato 
Bragà, Cesar Vergueiro, Sampaio Vidal, Rodrigues Alves Fi
lho. Pedro Costa, Severiano Marques. Celso Bayma, -Gumer-
ci.ndC\ Ribas, .João· Simplicio, Joaquim Osorio (33). · 

· Deixam de comparecer o~ Srs. Felix Pacheco; Juvenal 
Lamartine, Annibal Toledo, Octacilio Albuquerque, Ephige
nio de Salles, Monteiro de Sou.r.a, Antonio Nogueira, Abel 
Chermont, Bento Miranda, Chermout de Miranda, Luiz Do-

.. mingues, Pires Rebello, Hermin io B;:irroso, Marinho de An
drade. Thornaz Cavalcanli. Ildrfonso Albano, Alberto Mara
nhão, Oscar Soares, · Solon ele Lu:;i·na, Balthazar Pereira, Gon
zaga Maranhão, Gervasio rinraYan1 e, Correia de BritO, Ale
:xandrino à? Rocha, Pere1ra de Lyrà, Pedro Corrêa, .Natalicio 
Camboini, Alfredo de Maya, :.\1iquel Palmei'I'a, Mendonca Mar
tins, João Menezes, M'l.IlOP! :-;obt·e. Prdro Lago, Lauro Villas 
Boas. Pires de Carvalho, Castro Rebello, Mario Hermes, Ubal
dino dê Assis, Arlinrlo Fragoso, Seabra Filho. Raul Alves; · 
Torqúato Moreira~ Rodrigues J.,ima, l\1anoel )lonJardim, Ubal
do Ramalhete, OcLavio da Roeha :Vllranda, Azur1sm Furtado, 
Sanes Filho, Aristides la ir0. R:ml Barroso; Norival de Frei
tas. I...engruber Filho, ·Jo~é Tolr-ntino, Azevedo Sodré, Macedo 
.Soares, Buarque de N~zarelh, Franci~c·o ~larcondes, Raul Fer
nandC?s, M:irio ele Paula, José .Al\'r's, José Goncalves. Herculano 
CPsar, Albertina Drummond, } latta Machado, ..Silveira Bruni, 
Francisco Valladares, AnLouio Carlos, Senna. ~igueiredo, José 
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Bonit'acio, Zoroastro Alvarenga, Josino de Araujo, Raul Sá. 
Jayme Gomes, Vaz de '..\ilello, Honorato Alves, Camillo Prates; 
Manoel Fulgencio, Mello Franco, Carlos Garcia, Jo..sé Roberto. 
Alberto Sarmento,. Marcolir.o Barreto, Prudente de Moraes Fi.: 
lho, Veiga Miranõ..a, João de Fal:'ia. Manoel Villaboim, Carlos 
de Camp.os, ·Ramos Caiado, Tullo Jayme, Pereira Leite, Costa 
.Marques, Ottoni i\faci~l, Luiz Xavjet,; Abdon Baptista, Euge
nio Müller. Evaristo Amaral, Carlos Penafiel, Augusto Pes
tana, Alcides Maya, Nabuco de Gouvêa, Ffüres da Cunba. e 
Barbosa Gonçalves (102). 

ORDEM DO DIA 

O ·sr. :Presidente - A lista de presença accusa o com
parecimento de 10'6 Srs. Deputados. 

Não ha numero ·para se proceder á votação das ma
teriaFi que se acham sobre a mesa e das constantes da ordem 
do dia. · 

' Passa-se ãs materias em discussão. 
3~ discu;;são do pro.iecto n. · 47 A. de :l920 (substitutivo 

approvalio. da' Commissão de Finanças), restabelecendo os 
vencdmenfQs dos docerites da. Escola de Minas de Ouro Preto, 
de arcõrdo com a tahella do regulamento da lei n. 8.039. de 
26 de maio <le 19i0. . 

O ·Sr. Presidente -· Acham-se sobre a mesa duas emen
das, que vão ser" lidas .. . . 

São successivamente lidas, apoiadas e env1adas á Com-· 
missão '1~ Finanças as seguintes 

EMENDAS AO PROJECTO N. 47 A, DE 19.20 

N. i 

Ao art. 1• - Accrescente-se: 
Paragrapho unico. Os mesmos vencimentos acima esta

belecidos passarão a ser percebidos pelos directores, Ientei:
rathedraticos e substitutos, preparadores, etc., das escolas 
9Uperiores officiaes de ·direito, medieina e engenharia d& 
Republica. ._ 

Sa1a das sessõe8, S de outUbro de 1920. - Turlano eam ... 
pello·. - Eduardo Tavar~$. - Vicente Pl,1'tJgfbe. - Tko~ 
1Mdrigue8. - Osorio de Paiva. - Flavio d~ MeUo . ....;.. Jo/i,o 
ManuabeiTa. - Olevario Ptnto. - Ma:noel Reis. - Simeao 
Leal. - Deodato Maia. - Jaãa Menezes." - Alex1mdrino Ro
cha. - Chermont de lrliranda.I - .Lemoruber Filho. - F. 
M arcondés. - Nicanor Nascimento. · - Arnaltto B<LltOI. 
8e1'Culan<.> Po.rua. - Antonio Vicente. 
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N ') . 
... . -

.Accrescente-se o.nde · convier: 
Arl. ·· A tabellá de que lrala ó art. 1" é rixtensiva a . 

1 odos os directores e professores dos institutos civis federaes .. 
iie f)nsino superior e secundario. -

Paragrapho unico. O presidente <lo Conselho Supl!rior d.o 
f.n~i.t10 perceberá os vencimentos annu·acs de 30 :000$, send'o 
~o : OOOS do ordenado e 10 : 000$ <le gratificacü.o; !) secretario 
<líJ Cons~llfo terá os -veocimenlQs de. 15 :.000$, sendo 10 :0-00$ 
d(: ordenado e 5 :000$ de grati,fi-c~.ão, e os secretarias dos 
i11i::LiLutos federaes os de i2: 000$, sendo 8: 000$ de ordena.do e 
.í : ooo~~. de gratifi.caçã<>. ,.. 

.Art. . O Governo . fica autorizado a. abrir : .os e.reditos 
11•:cc~arios para · ae.:exec~ção da. presente lei. · 

Sala das sessões, H de 'Outubro de HJ20. - José Au
:J ll<rto. 

'Ene.c.rrada ·a . a~ discussão <lo projcclo n. 47 A; de 1920 
"! ~ldiada a votação até que a rnfcl'ida comrni~5Ã.'.:l dê pa1'ecer 
:-; ·1brc a~ c·m<•u.;,1s · o"1rred•fa$. -· 

:10. discussão do projecto n. 10! B, de 1920, autorizando a. 
~x··t:u\;fio de obras 110 leito. do . rio . Grande; · 

Encerrado €ID 2~ . discussão o artigo unico do projecto 
íl. :H6, de 1!}20, abrindo o credito ~5pooial de f: 713$330. 
p:u·a pagamento ao major reformado do 1!,xe1·cito ~lnt'io Cruz, 
ficü.udo adia<la a. votação~ · · · 

1" discu~são do projecto n~ 198 A, de i9:20, permittindo 
:-ubroet.terem-sc á prova .final os estudantes de preparatorios 
qne dependerem de um exame; cQD.1 . substitutivo da Gommis
::;io de InslrU:cção Publica; 

Encerrada ~ a'Ciiada ª ' votar..ão....- ~ . 
1" discussão do projr.cto n. !i69, de ·1920, considerando va-

111.h• fí os .~xames prestados nos cur;sos mantidos · pela E.ClCOla. 
C1mm1<."'rcial · da Bali.ia. Escola Pratica de Conunet·cio de São 
h1u!0 e Academia ·<lo Commercio ·do Rio d~ Janeiro; com pa-
1· .. ~1· 1· contrario da Commissão de Instrucoão .Publicá. 

' . 
~ncerra<la. ~. ad'iadà a ·võtação·. · 

o Sr. Présidente - E~gotadas . as · materias em discflssão. 
\"Ou levantar .a sessão, 'àésignando .' para qU.'l"ta-feÍ!"l, 13 (10· 
corrente, a seguinte · . . · · 

ORDEM ·DO DIA 
... 

. --· 

, Votação do i:iar~c.er .n. 3t. ·de 1920, reconhecerulo Depu
~do ~elo ~º -districto do· Es.fa.ào <le ·Minas Gerae.s o· ~r. João~ 
• .0; nc> 1ra Penido; · ' 

t. - Vol. IX. ~ 35 
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Vo~acão do recurso interposto pelo Sr. Deputa.do PaUo 
de Fr<mtin1 contra -0 acto da Mesa, recusando -a emenda n. 1, 
que offereceu ao orcamento da Marinha em 3• discussão; 

Votac~o do projecto n. 252 B, de 1920, do S·enado, r-eeo
nhecendo de utilidade publica a Associação Central · Brasi
leira de Cirrur~iões Demistas; ~om parecer da Commissão de 
(Jonstituição e Justiça favoravel ás emendas {~ discussã1); 

·V ota.cã.o do proje-cto n. i-01 B, de t 920, autorizando a 
execução <le obras no. leito do ::'io Grande {3" discu~são), ; 

Votacão do projecto n. 346, <le t920, abrind() .o credito 
especial de 1 :7ffi$330, para pagamento ao major r.,eformao.o 
do Exercito Mario Cru~ (2" discussão); 
. Votação 'do projecto n .. 198 A. de 1920, permit.tín<lo sub-
metterem-·se á prova ünal os estudantes ·de ·preparatorios 
que d.ependerem de um exame;· com substitutivo da Com
missão de Iustrucção Publica ( 1 ª dit3Cu•o) ; 

Votação do projec·Lo lL 469, de 1920, considerando vali
dos os exames pr~stados nos cursos mantidos pela Escola 
Commereial da Bahia, Escola PraLica de Commercio · de Sã.o 
Paulo e· Academia do Çommercio. do Rio de Janeir-0; com pa
recer contrario da Commissão <de Instrucçã-0 Publfoa (1"'' dí~
cussão 

Vot.ação do requerimento ri. 56, de' 1920, 'do Sr. Mau
iricío de Lacerda, pedindo infornJac;ões sobre · o empastella-
~ento do jorna1 operaria do Recife, etc.; . . 

2• .discussão do projecto n. 158 B, ode _19'00, ·estabelecenllo 
penas para o homicídio poI' imp:rudeJlcia. negligencia ou im-· 
peri'cia, com parecer favoravel da Commissão de Financas; 
_ .i" diseusaã<i do projecto n. 461 A, de 1920, autorizando 

.o auxilio de 150 :0-00$ para o monumento aos heroes da re
ítil'a.da da- La:gu.na; -com parecer favoravel da Commfssão ae 
,Finan~ais. · · 

Lev.anta-se a ses~ão ás H horas. 

...... 
PRESIDENCIA DO SR.. B'.C'ENO BRAND.\0, PRESIDENTE; COS'r.A REGO, 

"" sUl>PLKNTE DE eECRETAtUO 

A's 13 horas é.omparecem · og Srs. Bueno Brandão, An
drade BeZl!ITa, Cost~ Rego, Oorval Porto, Antonio .. Nogueirai 
Dionv::;io Bentes, Chermont de Miranda, Prado Lopes, Hercu-. 
!ano· Parga, Cunha Machado, Luiz. Domingues. .Agrippino 
A.1.evedo, · Arrnand10 Burlamaqui,· Moreira da Roclla, Thonlaz 
Rodr·igucs. Vicente Saboya, Thomaz Ac.cioly, O~orio de Pah'Jl. 
frederioo Borges1 José Au,_g'Ustp; Affonso Ba.rata, Cunha pmat 
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Oscar Soarás, Simeão I.eal, Antonio Vicente, Gervasio Fiora
,·ante, '-Alexandrindo da 1\ocha, Pereira de Lyra, Pedro Corrêa. 
Turiano Campello, Aristare.IM Lopes, Juli0 de l\Iello, Lui7l 
Silveira, João l\fenez~.$, Rodrigues Doria,-.Deodato ~faia, Leon
cio Galrão, · Pacheco .M!e11d~s. João Mangabeira, Seabra .Filho, 
Torquato Moreira, l):lpidio de Mesquita, Rodrigues Lima, 
L-eão V~lloso, Antonio .Aguirre, Sampafo Corrêa, Nicanor Nas
cimento, Paulo die Frontin, l\lendes Tavares, Vicente Pira
gi/Jt?, Manoel Reis, José de Moraes, Vcrissimo de ~tello, Mario 
<le Paula, Maurício de . J.,acerda, Augu'Sto de Lima, Emilio 
Jardim, Americo Lopes, Landulphó de Magalhães, Odilon de 
Andrade, Antero Botelho, Franc'isco · Bressane, Lamounier 
Godofred.o; Fasto.· Ferraz, . Moreira ·Brandão., Raul Sá, Fran.;; 
cisco Paolfollo, \Va\domiro de Magalhães; Alaor Prata~ Hono
rato Alves, Eàgardo da Cunha~ Mello Franc0; Raul Cardoso, 
Salles Junior, Carlos Garcia, .Ferreira Braga, Cincina1o Braga, 
José Roberto, Barros Penteado. ~ Veiga Miranda, ·Palmeira 
llipper, José- Lobo, Carlos de Cai;o.pos. Arnolpho Azcv.edo, OlC-
1:."ílrio Pinto, Severiano Marques~· Luiz Barthol.omeu, João 
J>er-nctta, Abdon Baptísta. _ Alvaro Baptista. Carlos Penafiel, 
?farcal de Escobar, Domin70s Mascarenhas, Joaquim Osorío 
e Carlos ~faximiliario (O!)). · . . . 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com:.. 
parecimento de 95 Srs. · Deputa.dos. 

Abre-se a· sessão. 

O Sr. CostrA Rego ( supplcnte, servindo de .2• Seereiarlo) 
p1•ocedo á leitura da. acta dia sessão antecedente, a q~al ·é, 
sem observações, approvada. . . 

O Sr. Presidente · ,;_ Passa-se á _leitura do e:xpedie~te. 

O Sr. And ..... t\e Bezerra .(1° ·secretario)° procede á leitura 
do seguinte . . · · · '. 

EXPEDIENTE 

Convite da Sociedade de Resistencia dia s Trabalhadores 
em Trapiche e Café, para q.ue esta Camara. se faca. re-pre-
8~ntar, no proximo dia i5 d-O corrente, ás 17 horas, no palMio 
Guanabara,, na: manifestação das classes trabalhistas· a SS. MM. .. 
os soberanos belgas. - Inteirada: . .. . , 

Sã.o successivamente lido.s e· ficam sobre a . mes·a· .. até · ui
teríor -deliberação dous projectos dos Srs. Joaquim Osorio e 
Sevieri.ano Marques. . · · · . 

o Sr. · Presidente - Está finda a leitura ·da expediente. 
Acha-se sobre a mesa. um r~er.i:Jn~nto que vae ser lido1 
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E' lido, apoiado e posto ~m discussão o seguinte 
, .. 

REQüERlMENTO 

N. 57 

. Requieiro que pelo intermediv. ua ~lcsu. o Governo i11-
forme com a milio1· urgenda : 

a). em _que data, logar 1~ JJOI' .quem Joi. preso,_ bem como 
o motivo <la ·prisão devidamcnt.e comp.rovado, o· cidadão bra-
sileiro Ant-0nio Silva: · 

- b) qúal a <latac e os termos <la informacao prestada pelo 
Chefe <le Policia. da. Capita.! da Republica ao tribunal quanto 
;i ór<lem de hafJeas-corpus em favor daqucUe impetrada; 

e) quando foi deporta.do para S. Paulo, dia e hora <la. de-
1porfação, o mesmo cidadão; , 
· · d) quaes os dias cm qun aqui e.sl.eYe preso og logm·cs 
de. sua detenção, tempo <la mesma o tratamento que lhe foi 
dispensado; ·e · · 

e) onde, a que hora, dia em que condições dei:s:ou a µo
Iic.ia daqui, livre finalmente de outro constrangimento po~
terior ú referida prisão por mais de 24 horas, sem iiota. de 
culpa, e deportação inter_:.estadual. que l.hc foi ap}}licada. 

Sala. <itl.S SBSSÕeS. :Í4 dC OUl.Ubl'O. de 1920. - L1fO.a'!'icfo 1/i: 
Lacerda. · · 

O Sr. Carlos de Campos·-::-- Peço a palavra. 

O Sr. President& -'Fica adiada· a discussão do requer·i
:mento n. 57, na· fórma do Regimento. 

O Sr. Mauricio de ·Lacerda (~) - Sr. President,e, cumpl'u 
J.H'cssuroso um dever p~ra com a verdade dos factos de qU1' 
füi hontem iné:-peradamenfo tPstemunha ocular, para qiw 
cheguem, fielmenll', taes quacs O.=" vL ao co.nhccimcnto dn 
:N"a~ão brasileira . 

. Antes. porém, p1mnitta V. Ex .. ~ m'o consinla u Camar:1 
<1uo repute ~stranhavel ô processo da imprensa amign d11 
Governo de procurar absolvição aos seu~ ctimC'S r justifica
~ão aos delinquentP.s officiacs que a situa~.fio costuma encar
regar ·de assassínios, as:;oltos i! tiroteios nas ruas <la capital 
da Republica. . 

Diz o jornal cleliran temente epiLacjsta o Correio da lti(J;nhti, 
em logar de destaque, que depois das scenas que se desenro
laram ao5 meus olhos eu teria tido. como traducção de .meu 
!ien~amento, a exclamar~ão de que dàquc1la feita a policia U
Vf'ra razão . 

' . 
( *). ~ão foi reyísto. pelo ()l'.adQr_. 
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Se. ·Presidente. tambem cíntros jornaes infensos á si
tuarão deda1·aram que cu t.ivera occasião de protestai· em 
pul~vras candenle:i r:o.ntra as violencias de que era presen
,. ia 11 t ,. -

:\em uma nem outra das versões é vercadeira. 
Assi~ti $ileucioso a ·todos os· factos, sobre os quaes não 

1•'.:\1'rnei o m~u j.uizo. ·nem fiz siqucf qualquer int.erpellação 
;'1-; auloridade:; policiacs . 

..'.ssisti, desde o inicio até o seu desfecho; e_ no final dos 
:11'.ont.eeimentos não me dirigi ao· dP-legado auxiliar, pela sim
pf r;; razão de que não o 'note.i em estado de deliberar, tão 
:-iU p~1·cxcitado estava o elegante mocJnho. . · 

.·\pr~nas, mantendo relações. muito cordeaes com o major . 
H•'Í!-i. 1•::tc s~ ençaminhou voluntaria. e ··espontaneamente 9ara. 
:t minha 1wssoa e eu lhe fiz a. pei'gunta do r1tual: «que hou
\ ,, '?ti, ao qüe S. S. m~ deu a explicação, naturalmente poli-
1: i:il. do assumpto .e ·que eu acolhi cm silencio; e concluiu fa
z·~nclo este commeutario que a ··nossa intimidade permit_tia: 
d-~' r. poieira da estrada». -

Como se- refGrira a. estrada. en ·encerrei o dialogo em 
L!IH trocadilho. . . «Com alguns ealháOS:t>. - . ' 

.:\ada mais houve. Não applaudi nem protestei contra o · 
adn ela policia, pela simples ·ra:zão de que não é nas caloadas 
,tun se protesta contra actos cessa natureza, e,' sobretudo, por
•1ur noderia influi!· no desenrolar dos .acoritecimeritos o meu 
pr·otr:::lo, quando ,já !"l'a posterior. a esses ·factos ? 

Qualquer 'dos Srs. Deputados verá que eu, ·mantendo. re
Jai;ú1'" pcssoaes com uma das autoridades presentes e não as 
1 r•ndo com a oulra. não. poderia fazer a fita de desatar em 
"xdan'lac,:.õe~ de protesto, tomo qualquer metingueiro vulgar. 

I..imit.ci-nw n.· assistfr aos factos, 11. testemunh·al-os, a con
'ratal-os e a ouvir o que se ine dizia, sem mesmo, quando 
rn1: refrriam o que se havia passado, usar <le qualquer pro-
1 i'Ho ou pronunciar qualquer juizo sobre os acontecimentos 
l'l1• ~ort~ que me surprehe.nc!e grandemente que o orgão offi
i·io-;o da imprensa ep!tacista. declare que eu dissera que a 
pnlii·ia tinha razão, tanto quanto _ter a imprensa opposicio
ni,;lri ~tffirmaclo que ~u protestari:t confra os actos da policia. 
S r-n huma. das referencias .;é verdadeira. 

;'l;ão J)Ol:!~O. portanto, Sr. President~. dar, acerca da nu-· 
1:[1(1 altit.ud~, um depoimento. tão fnsuspeítavel e digno ce mc-
j'1"•('t1r· f.t. + • 

Agora, Sr. Pre:;idente, permitta ·a Gamara que eu relate 
u rrne assisti. . - í · 

Sahia ·cu de uma conferencia, · reuriiã.o ou encontro de " 
;il~uns P.lementos.trabalhistas. Dessa reunião me.dirigi á :re
d.:i1·~ão ·da _1 Patria ~- depois, á ~e lrtJ.parcioJ,. •Saindo dessa ul-
! 1mn.. pela rua .Sachet via rua do Ouvidor, j.'1. m:e. encontrava 
nn ::iv(lnida" na altura do ediffoio : do Jor·nal do commerc'io. 
ljll:1nrlo ouvi cnnticos e hymnos meus conhecidos, porque °'~ 
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tenho mais ou menos escutâdo entoados em todas 3s reuni<5~ 
operarjas ·a que -compareço. . 

Presumi logo tratar-se de uma passeata proletari&. su ... 
bia, de facto. do outro laqo da avenida, do lado esqilerdo de 
quem vae para a praça Mauá, consideravel numero ãe . ope
rarioa; e eu conservei-·me ainda do lado do Jornal elo Com
mercio, no passeio junfo a- esse edifício. 

A meu la'<.i-0 se encontrava o Sr. Luiz de Castro, d1 
ageneia Havas. 

Ambos tivemos, por curiosidade, o <l-esejo de parar e f:'s
perar o desfecho da passeata. Os "manifestant~s entraram na. 
rua do Ouvidor;- e junto, á Gt:1Zeta de Noticias um op~raric> 
brasileiro f-ez um diseur-so. Delle· deprehendí que· se tratava 
do desa.pparecimento do operario, tambem br!lsi!eiro, Antonio 
Silva, do qual a · policia não dá contas nem rrandados . .. 

· E reclamavam os opei-ario-s a - se>lídarie<la<ic _dos jornaes 
afim de ser encontrado esse comp3nh~iro ~ e revelado o seu 
paradeir.o. Vivo ou morto o <iesejavam . . O di"St}urso, emborti 

·em termos .:vehementes, não -e.ontinha uma só palavra de sub
versão, um só conceito que . pudea5e 1nteresear de pe~to a es- · 
tabilidade da or-dem publica. Ap.en~~ ~e annuneiava que, como 
pr-0testo, a classe a que pertencia o VP0-1'8.l:'iO desappareci<io 
iria abandonar . o trabalho, · em u!Ila gréva geral. Responde
ram (la redaeção. Houv~ palmas e· viva.e .. o grup_o desceu â 
rua do Ouvidor, buscou a rua: Set.a d'3 Set::o:mhro. e enlr{\u 
na rua ·sachet, pelo lado dest.-i ultima. . . 
- Foi quando,,... descendo ainda a avf-nid.1. a:'\nstanc1a, na 

esqui.na .da. rua Sete ixl-m a avenida !tio Branco, ví' just-amentc 
se apppoximar uma. viuva alegrl!; . . o~ chamadn de soccorro ôa 
policia, que alcançC>u as proximi.'1':1-.i.-!.5· da. -esquina cb rua d•i 
Ouvidor. -.Ahí .um . official desceu. 1lirigiu-s~ ao café Rio 
Branco, retomou -0 seu posto n(I ct,rr0 <Je soccorro. e .;st0~ par
tiu novamente. cm extremada ve11Jei•\ade, em direccão á rua 
Sete <le Setembro, .ganhando a!ti a - re::nguar•h do t,.'Tupo, que 
-0rit~a na rua. Sachet-,- onde ~.,tá a . re~facçã.o d.o Imtptirciit_l. 
F.oi quando um <los <1,gentes da. poli1}ia; ·de mim· se appro.x1-
mando, ·di&se: <Vão ser todos pr:es<?s.>. Ao que objectei: «~S. 
porque ~ EU.e me respondeu; <1:Porqu-e o Sr. Chefe de .Policia 
não quer passeatas.~. . ·· . · 

Prestimi logo que se ia dar um choque, ~. então, r.crcado 
de alguns amigos e Jornali·stas, ílfrigi-r.re á esquina d~ rua. 
Sachet. Nessa occasião, o grupo já. gnha ~ahido de ;~13irontc 
do Im~a.rcial, onde ao discurso ,:Jo ;.~u reáactor-chefe, ~)r · 
I.eonidas <le Rezende, dizendo qu'3 se cfmS•!Pln~~em em ora~!n 
e respeito á lei, respond~ram caJ..orosos app,:au::;o13 da mu_lu
<ião d-e aperarios, o que ·não obstou · que o d:elegado E'r.anc1sco 
Chagas, de revolver cm punho, _ já os estivesse ameaçando, no 
que foi contido incontinente por outra autor-.i<la<i·e-• . que lhe 
puxou o braÇo, pensan<lo que era o d·e um opera.rio, e en
cont.rou o do delegado, de um 4os m~n1te.neda:r~~ ~~ ordem, 
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(Iue aissim agia SQm nenhuma provocação. O grupo entrou ná 
rna do Ouvidor. A viuva alegre precipitou-se na sua reta
i;uar{J'a ~ nó& em seguida. Foi nesse instante que se <iispa-
raram ti.ro.s .. 

. Houve correrias e os soldados desceram aa viuva . aleg'1e1 

::;:waram dos seus :revolv:ers contra nó.s, que aS€iistiamos, 
impassiveis, á scena desenrolada. na rua do Ouvido1>, ao lacto 
da avenida, e -então pudemos Mlher esta impressão visual!: 
rrnquanto o grupo <le opera.rios dava ''ivas á gréve e morras 
(1 policia, os polieiaes e·. -secre.tas davam vivas ao Sr. Epit.acio 
Pe-ssoa e ao Ohefe <le Policia, d·o que resulton, em vista.\àa 
aLtitude provoca.dora <io delegado Chagas, um altríto entre 
r"i operarias e .os agentes -Oe policia,. havendo então dis,paros 
de. revolver. Posso garantir, porém, á. Gamara que todos os 
di:;:paroo de tal arma foram feitos pelos civis, agentes ct·e po
licia, que estavain justa.mente ao lado do delega<io, nenhum 
parlindo do grupo de operari-0s. A:s pedra'Clas a q~rn se referem 
os jornaes, como vieando o ·ct:eie~d(), vi:eram ju.sta-meri.te do . 
meio do tiroteio, porque o de1egaqo Bra quem mais se sobre-
s~ h ia, dando tampem Uros.. · 

E' preciso que a Caro.ara saiba disso : já em frente ao 
Imparcial..,. fôra. uma autoridade polioial quem evitára que 
esse de.legado !descarregasse o seu. revo·Iver. . . 

Incontinente, os. soldados <l·esemhainhaTam os .seus· sabres 
e. os opera.rios começaram a correr em todas as direcções. Os 
agentes de policia disparavam· <>S seus revolve~ e no en
calço os soldados dese:µibar.cadoo "do carro de scooorro. 

Presencied essa scen·a e vi v-0ltar a viuva alegre com tres 
civi~, um ·dos quaes soube de.pois, !pelos Jornaes, eer o secre
tario do Imparcial, o ·Dr. MoU.a. Lima, dalli retirado pela 
prudente. auforide.de que é o Dr. ~ascimento Silva. 

No carro, entretanto, ainda vinham dous operarios. urri 
~dos quaes assisti chegar esmurrado por tres solda<fos á es7° 
qdna da rua. do Ouvidor, deuois de já pr0so, inteiramente 
inerme, dentro do carro de soTecorro; e o outro. reoonhecen-· 
.-\(1-me, disse: «Sou o João Lope-s, vou. preso pela policia.> 

Naturalmente, elle assjlll ~te exprimiu pr86Umindo 1J que 
lhe ia· acontecer: · um d·esa-pp.a.recimnto in:fausto ou faustoso, 
em homenagem_ao Rei -da Belgica, como aaonteceu C'i:mi o ope-
rario Antonio Silva. . · 

Foi quando a cavallaria se approximou de.sse carro. auví 
ao Dr. Motta Lima d~lar1H' · no .del~gado que . vira cinco ho- . 
mern; da policia C'iYil esbordoando um 0cuerario, depois de já 
pnp~o -

' ·-Não articulei o m1mÓr protesto. . 
Ape~tado entre a· cavallafia, · que acabava de ehega.r. e o 

cann. de soccorro povo~do pela .. jpfantar.ia, um dos oolicines 
in_.r. disse; «E'. bom o Dr. se afa!'ta;r, porque os cavaUarianos 
nao C'onheç~m JJ.ingue®,. E- ~u lho disse~ «E'.: elles _pa:rtir.t~ 
PAIP ct!\ ~1lt~JUgencj3 gQª ç~vauo~. E n&o me retirei, · 
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\ãn me r~tirri porqüe, fií hm1ve,;'i0 a inl~n<;.ãú (ir Yal'i·,,:· 
ú es:pa.da a rnullidão, a Avenida é muito larga e a1.t5 1~u <'Olhi·1· 
uma pol't.a onde me pu<fosse abrigal', naturalmente ::eria ·rd
tingido. Resolvi, a sei· es.palderado, sel-o c.om ele~nda, l'i- · 
cando no mesmo logar, e .. ao menos assim evitando o cansat•n · 
dú uma Gorrida, mormen~e com a temperatura que hontr·in 
fez, verdadeiramente abafadiça. 

Foi quando resolvi abandonar o campo de batalha, r· .i ~í 
me dirigia para o -ponto dos .. bondes, quando, em frente :í 
Casa Barbosa Freitas, superexcitado e nervoso, um g-lako 
man~ebo, que .dizem ser o delegado' auxíliar, o Dr. Armandü 
Vidígal, ges-t.ículando, d-izia que haviam quebrado a dentadura 
do delegado Francisco Chagas~. que perdera quatro dente.~ e 
tivera as gengivas esLropia-Oas. · · _ · 

Essa declaração horrivel, da moderna odontologia. de 
ruas, foi, entretanto. no meu espirito abrandada pela educa -
ção e ::iolidcí, nunca desmentidas. do major Reis, que, dirí
gindc•-si• a l!lim, e reoonhecend0-me, apertou a minha mão. 
Eu, nalura!mente entendi de ser cortez com elle, e .perguntPi 
o que houve, sendo-me respondido mais ou menos que n:1i 
delegado ai:abava de ser aggr:edido, IJ48 hC1uvera tiros, rorrl~-
rias e alguns presos. _ . . 

Mantive-me silenciQ.so,.. e, comd disse a principio, o orf!
cial d:l I>olieía terminou declarando: «E' a· poeira da estrada.-. 
no que repliquei faz,endo um trocadilho: <tCom alguns ·~:: ~ 
lbáo8$'. Não apreciei então a attituQe da Policia, iP-orqiit· 
achei nue era inopporf;1J,no •. 'Estava tudo cpnsumado ~ .i 

momento é. agora de ,'fazer /essa aprcciaçã-0 _ 
Chego assim. Sr. Presidente, tendo na:rrado" como tesl1· 

munha todos esses faictos, á <lescripção <l;:is seus a·ntêced enti: '· 
Está a Gamara lembra{ja de que ha vario;;; dia~ venho pe -
...!indo informai.:ões sobre a prisão de Antonio Silva, operarin 
hrasi10iro, residente nesta Capital_ 

E~sa.s inforII:laGões, de accôrdo com os ritos epitacist:1~ 
são ::>.gora systematicam:ente refugadas pela .. · Gamara. salv 1 

quanào esta Casa, em um melindre da rrrercigati.;a paralamen-
tar a;; toma como symbolic.as de uma reacção e ameaça, c.01;1.1 
a do Sr. Ministro da Guerra e do comman<ianLe Villar, apprti-
vando o movimento da pesca 'ou da mis-são franceza. 

Af6ra isto, no que não censuro a. Camara, :lnte~. a Iouv<•. 
esta Casa não se arreda desse pé em que fincou a ~ma resi~
t•~ncia, sempre solidaria com as restricções impostas, 9u anl1'~. 
solicitadas pelo Cattete. · -

De sorte que os meus requerimentos :for-anf r-ccusa.du,;. 
Dias depois. por um habeas-corpus em fav-0r de Antoni-0 Silva. 
o .Dr. Chefe de Poli~ia informava que não se encontra ,·.i 
preso o ipa~iente, razão por que a .ordem foi julgada prejud i
cada pelo Tribunal que solicitara. as informações em dilig-ei1- ·· 
da. Mas .\nt.onio -Silva 11ãú appar.eci-a.; sua cunhada,· seu i:·
mão e seu vell1.o . pae surgiram em minha residencia e peú i -
raro uma palavra que cont.ribuisse para que elle apparecc~<'1~. 
1üvo ou morto, visto como 'boatos eorl"ia.m de que .elle, reco-
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, ll; ;do :\ Cai';L U•~ Ü1it1.•tli; iio. 1cn<h1 p r11testacln 1·1)tl t l'a a .:-:na -,- i 11-

H 1l 11 rf·du::;;io, havia :::ido esbor.doado e, · em cstad-0 muito 
n:•·lirnl ro;;;c:, recolhido :í enformaria dá..quelle 1>ri~sídio. depois 
d11 p::;paneamento que soffrera. . · · · 

.Formulei outro r·equerimento, no qual o irmã.o Ú(' ."A n
tonio Silva que c_om · elle fôra l)reso, informava á Camara .que 
n \"ira. no dia em que, solto fôra, Antonio Silva ser co~<lt:1.zi~ú 
1.\nt,n; a.gentes de Policia para <lestino ignorado ; e informava 
mai:'i que, tend~ 9 Chefe ·d~ Policia. ·feito acre<lit.ar que elle 
apena.~ se encontrava em S. Paulo, de lá foram pedidas nn;
l icias, verífícando-se não se, encontrar naquell~ · r.ídadc . . 
. Ar:J}rescrnr:ivam que o Dr. Nascimento Silva lhes d iSsera 
•!tle, desde qui.: elle não era port.uguez, bespanhol, ita lfano, 
11u «cousa que · o vafü~; como se diz em linguag·em de mu-. 
rinha. ·tratasse, como paulista., de abandonar o tcrrüorio· ua
donal, dentro <le trinta dias, parecendo qu.e 9s prinetpio:; . 
que regem o indigenato brasileiro estão, mais ou menos. ca
t.alogados n~ taboa de valores que acaba de ser escr-ipta no 
n.rgão .offícioso da presidencia. Ep~tu.cio, em Recife, onde hu 
a «nacionalidade brasileira~. e. dentro do Brasil, a «canalila 
paulista'>. · · 

Esse membro da ~canalha · paultstv foi assim intimado 
a.. dentro de trinta dias, reganhar o territorio· on:de o nosso 
:\J..,ssias foi desenrantado. não sei •por que . J.frocesso ou arLes 
d~ berliques e berloques, · que tanto irritaram aJ cert..o -0rgão 
d:i imprensa recifense, cujos textos, ·µo dizer do Sr. Pc:;~oa 
tk Queiroz, valem por de<:~etos: portanto, está decretado qu<>· 
no Brasil. existem: n 1tnaciona1idade brasileir.a> e á ·lt{;amuna 
pauliF>tn.»., e Gntã-0 esse membro da «canalha paulista), OJPe
l'n.rio no Rio de Janeiro. ·roí intimádo a. dentro de trinta dias. 
abandonar · o territorio nacional, pelo lerritorio de S. Paulo. 
q1v' já (} considerado pelo Sr. F,ipitacio ?essôa, uma ·,es:peei e 
ri» nação inimiga.~ · · 

0 Sn . CA·RLos DE C;\MPos - ·P.~-0 a palavi•a. . . . 

o Sn. MAUnIC!O DE hl\CERDA - . Faz muito b:em. o meu 
1:;m1 amigo; essas cousas; não se deinm vara ~manhã.; o p::· 
d;· moleque da presidencia está creando muito · amendoim~ .. 

o SR. C.:\!ri:Los DK •· CAM:Pos .,...- Trata.rei . de responder a 
\'. l!:x., hoje mesmo. · · 

O Sn . .l\IAUR1c10 DE Lo\.C~A - PrasegUindo n~se asstim
J!l1J. retomo o fio da ·exposição até que o hopraão leade-i· d~ 
maiori~ . e !l1eu sympathiCQ amigo, Sr. Carlos ·de · Campos . . . 

O SR. CARLOS m:: CAMPos --- V. E.."'-. é cordiàlmente cor-
1·r:<pondido por mim. · . · 

o SR. ~fAURIClO .DE WCERD,~ - :;{ão se comprometta V. E..~. 
nn1íto com o Cattete! . 

u Sn.. CARLos ·OE c.~"if:pos - · ·Por esse lado. não 1;la perig~. 
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o SR. ?tlAUR.IClO DE LAcEBDA _. ••• até que o meu Dobra 
nm4;o, dizia . eu, desvend~ · essa. questão em que o C01?eio 
PoW,istcmo, (com a.Ql,lella. liUeratura de que S. Ex. foi o fun
dador, na.s suas column;is, em estylo de que $. Ex. ··~ o crea.
dar, na .sua architectonica de. figuras litterariai~. cujas línhas 
sã.o inconíl,lndi~eis,-seo:ipre oom~ :partidas do seu inspirado 

· bllri4 da sua ful;urante penna. de jornalista) o C'IJneio Pau
l;istan8, dizia, de marmanjos que- t0em plena . capacidade. para -
negociar; que houvera leviandade, assim · como quam diz de 
uma mocinha. que,· num flirt, recebeu um b.eijo, mal furtado 
e ~uito mal dado e ffi8:l ganho, gue foi uma pequena. leyiana; 
assim .se fallou em lev1andade quanto ao Jornal d/J Recife. 

o si. .Q.\Rl.os nE CA.l>.IPos - ~o Correio Paulistano consi
derou, não uma. leviandade apenas, mas leviandade e grosse
ria... pois tque. e\'identemeente se tr-atava· de informações fal-
sa.~ ou adulteradas. · "" .. 

O SR. l\.fauR1c10 DE LACERDA - Agradeço ·a. V. :Ex.. o a.c
arescimo, mas não quizera recorda!' o termo porque o ach€i 
um .pooco f()rte. · · 

O SR.. CA.Ílt.os OE C..\M.POs ~ ReeQrd·o .a V. Ex. .que não 
navel"á litteratura, mas ha verdade na affirmacão; .a pbrase 
do Con·eio Paulistano, orgão do Partido · Republicano Pau;. 
lista, foi esta: vazada em informaç&s falsas ou adulteradas, 
visivelmente, a attitude ·desse jQrnal era qualifieavel de le-
''iana e gros.seir..a-: · -. ·· · · 

/ . . 

·. Não se justificava em absoluto tão àggressivo :conceito 
aos paulistas. · · . _ .. . ~ : 

"o .SR. l\fAUIUC!o PE LAc1'\D1i. - Muito .bem, caio nos bra
ços do Sr. Carlos de Campos: tambem houve grosserfa. 

· O Sa.. -CARLos DE CAM.Pos -· O'pportunamente,. terá .v. Ex. 
minha respQSta. Agoi:ai estou apenas ret!ficando esse inci
dente, para. que não fique .passando· em Julgado que o Cor-· 
r·efo Paulista'h.o ju,lgou ap_enas uma ·pequena lev~andade. 
. O sn~ l\faun1c10 nE L.,,.c.ERDA - E' uma grande leviandade, 
não? · · • 

O SR. -CARI.os DE CAMPOS-. ·Acho que basta o-que o Cor
reio disse. 

o. Sa •. MÀuRcc10 ·DE LA.CERDA - Dê.:.me V.. Ex~ .sempre 
<lestes apartes e nós viveremos nti melhor oordialidade, den
tro do meu opposicionismo e o govérnismo do nobre Depu-
tado. · · - · · 

ó ·S8~-- CAP.Los DE CAM.Pos -· · Esse. jornal ·não é orgãO do 
.Sr. Pre~idente àa Republica. _, 

o SR. MAUTHCIO DE LACEnDA - o Correio Pau.lütano? 
O SR.: .. c..-.nr.os .DE CAMPOS - O jornal do .neoife; não me 

consta qqe -Q .Pr~~iqeute da Rei:ill1>llca. tenha· or$iCI~ qe im· 
preii~1 · 
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o s~. M.\UiqCIO DE LAcxat>A - · . Dizem at.é'-que lhe •falta 
alguns argãos.. . - . 

o SR. 'CARLos o~ CAMPOS - Opportunamente darei ao 
.. nobre Deputado ou~ras explicações minueiósas a esse mesmo 

respeito. 
o SR. MAcnrn10 DE LACEÍmA - Mas, Y. Ex. não ignora 

que o jornal do Recife .é patrimouio da familia Pessoa de 
Queiroz e .que o oorrespondente daquelle jornal em pala.cio é 
o Dr. Pessoa de Queirúz. · · · · . 

o SR. CARLos DE CAMPds -.:.: Posso ignorar tudo iSso, mM 
posso s ffirmar a V. E.~. que. ~ ·Sr. Presidente da Republica 
não tem orgão algum de pubhmdade. ·· . . 

O SR. l\fAua1c10 DE LACERDA - Quer v.:· Ex. dizer Q1!e 
elle então engole os parentes com .a nota e tudo· do jornal do 
i1ecifc. .. 

O Si\. CARLOS DÊ CAMPOS - Não poderei concordar com 
c·s.sa sun. phrase, mas; não quero interromper o . seu · di.scurso 
com apartes: prefiro aguardar-me para em tempo re-
,ponder. · 

0 SI\. l\I:AURICIO DE'. LACEnDA --·. Estavamqs em um ponto 
tão interessante! .. : · . : . .. · · . . . . 

Assim, de nova engulidena. paulista . não. se li'Vra o ener-
gico Presidente. Epítacio . . ~ · · . 

Proseguindo; direi que . devido á reclamação que venho 
noticiando, produzi da tribuna. wn segundo requerimento. 
tambem pela segunda ·vez rejeitado por . .parte -da Camara.· e 
relativo ao · paradeiro de Antonio . Silva .. Foi quando, exaspe
rados, os operarias com a falta c!a resposta, Mm o ·silencio 
contumaz a que se r ecolhera o .chefe de Policia, com o plano 
de burlar todbs os pedidos de habeas-co?·pus. dizendo que o 
homem estava solto. elles se lembraram de appellar cirecta
mente pa1·a es_sa autoridade e deue· OU"\o'.iram o que consta. dos 
jornaes,· isto · ~. que de facto prendera Antonio :Silva; que o 
u_ão puzera em libe-rdade no logar tmde elle . fora defüiot mas 
!Hm, o mandara soltar em S. Jlaulo, -ou melhor, que p d~por-
tara. . . _ , . . , - . . . . · . . . . . . . . . 

O SR. NICANO!\ NASCIMENTO - Porcrue ·era· de lá!. . . . . 
o Sn. MAt:RIC,:IO ~E LACWA ..2: -. ·.; . porque era de hL 
Ora,. esta informação que não f Ôi daé;ia ao Tribunal, cer

tnmente -teria contri!>uido. _para que o mesmo Tribunal en
tr·asse num exame. po ·constrangimento a que o paciente e;:;
tava sujeito e considerasse de meritis á .ordem solicitada. . · 

SUccedeú, entretanto';"-· que pela preliminar;: tendo o . ehef e ·· 
de Polic~a- mentido, a . ordem foi considerada prejudicada • . 

d 
O chefe d~ :po_Ue~. na res}?osta '.aos .~rarlos, ve~ agor~ . 

cclarar que mentiu· ao .Tribunal da capital da Repub.hca;.~u · 
então seremos lé\"ádos a acreditar que -esteja ·.mentindo . aos . 
operarios, que ~ijc li~J~ m:,.llda®. p ~ ho~ par.~· s. Paulo~ · · 
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V~jamoR porqUf': · ·prendeu (~lle a . esse ()perario. Vamos ás 
duas versões que o propl'io chefe de policia nos .fornece: t ·. 
<lisse que pren<lcu porque, por occasião da chegada do l'ei 

· .Al.berto usou da . attribuição de ptudencia quê a policia ~e 
arrqgou Q direito de exei·cer; detendo opera.rios pela sim11l·~~ · 
presümpção de· que estes, não c,oncoràando com ·a qrdl'-~ :=r~
<:ial GXistente oú, ao menos, pe!il sua profissão, não devendo 
estar satisfeitos com a parte que lhes cabia· rio banquetP. do 
1'.i!pitàl, -pudessem vir a perturbar a · traP.quHlidade. durant~ a 
pP,rmanencia "do real ·hospede. · . - . ·. . . 

Ora, esta denu:nci::i: que .tr01u::emos á. Camara, qnc o:; jor
nacs reproduziram, foi · contestada durante varios ·dias ·co.n
seculivos, declarando-se qve o chefr~ .. d'J policia não prendera 
operarios, mas pitnguist.as, batedores de carteira, etc. 

A. verdade é que o chefe de -policia não só fez· deter e~du
sivaana.nte 'operarios, cómo n:omeou ·batedores : de carteit'a, 
ladrões com -fixa na policia,, para agcntei:: pO'iici:>c~ extraor
dinarios; durante a es'taàfa ·cto rei ··Afo,~rt(); tenho ·os SPus 
nomes ; 

Chegamos, assim/ á. .C.onfissão, . à-fina~, feita. de· 'que foram 
pre!:OS ~-opetaríos p,m bo:r.nenagem · ao. r~i da- Belgíca~ .. 

. · Examinemos, entretanto, na especie, 'porque fOi ·preso· An-
tonio Silva. · " · . 

· ·· Disse· o chP.fe de n.olloia ctu.e foi pelo· fatio (je : ·_que\ nas 
informações· colqjda.s, encont.rou indício3 v.ehemenfoa , de <Jlle 
i::e tr~tava de· um dynamiteiro; de um a.•fopJo da -tinarchia, <lr. 
um terrorista perigosissirpo. implié~do .em· determinad9 · a:,tten
f.<tdO :..QUc citou, apontando .-a rua : em QU•} se teria · dádo. 

Qüéro attribuir fé· ·ú palavra do c--hef ~ de policia .ou. pc!o 
menos, a-· uma das modalidades que e!!~ .:-.~a.e tomando em "face 
,Ja verdade!.· · · · · · 

Quero acreditar que S. · E,)'.. estefa ·de boa fé· no: detilara: ... 
·que Mlheu ·esses indicias. Então, de .diias . uma: 011 o homl~tn 
estava incurso em um a.cto cI"iminoso o- nãú devia 5:,er expM
tado para · S . Paulo e sim regu1lar0;1e111.e: processado aquL <1u 
não se reconhecia que elle se · )lCh.~ya · ~nvolviào cm delicto e 
a declaracão falsa de -agora 86 vem aggmvar o gesto tambE>m 
4l tl'abiliario da exportação para o Esta<Jfl visinho . 

. Si se trata de um typo que manipul:! dyn~ite~, qu 1' é 
~eu po.rfador, qu·e a atira, _5i a policia· ~61lle os _indícios de qu1' 
eJle Jançou o explosivo. e de. que da- bomba arremessada rP
sultou . quasi a morte de duas senhol'a.-=. · comi) . e . allegaõo, . 
~ntão . hOU'\'f! tentativa de morte, . ·Em hl · hypofüe~e_ ·como P 
soltou /(>S~C 11-omem dentro das fronte!!'a.:; de um. Estado cutto·?! 
E' 1nverosimel! . . · · . · -. ~ · . ·· · .. 

O qucl>.sé. está. a. ver é ·que .o chefe ·de polícia não colheu 
indicias, ·que · este hQmem não· tinha -culpa çle ·especie:.aiguma, 
.. que · apert:,l.do ·para : apresentar o paciente ao.· Tr~bunál, · a.fim 
rlP. que. este resolvéss~ sobre o h_ab~~orpus, mente,. dizendo 
<.]ue elle não está presp;· e, ·mais aperta-do ·ninda, ·manda· sol-. . . ~ . 
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tal-l'l e~ S. Paulo, ·para-que; solicitada a sua presença ,iunt.o á 
liam <lo T-ri:tJ~al,:. não .. ficassem : patentes as · le~õ~s corporaes 
de que fo1 v~ct1ma. _ - · ·· · · · 

De qµ.e elle .ei::.tava na.· Detenção,' mostr.a a··visita·· dos' bà.:. 
i!-hareian:dos . . · -·· . · · . • • 

Alli se deu, aos ol,b.o~ - dos moços (o Sr. cnete de Pohc1a~ 
magistrado, .homem formado ~em dire~o deve ·corâr ante esta 
descripção) que_ estu~ na Acade1;ma; · o espectaculo que 
e!le3 descre-vem ·nos · segumtes terIJ!OS: . 

~ ·assim . é ·quê f~cou ·t~ansformá.da · a . tasa de De
lonção, ou .melµor as. varias . saletas dos 1 d~ent()S, em 
v~rdadcirâs · ;;escolas d9 crime>, ·porque . o exemplo do 
preso rein~idente. gal~doado . pela adminisira«Jão,- p:-e
miado éom ·a :éhe:fía absotüta. ~o :compart'ím~nto, com o 
direito· de de:imnéia. sobre . os outros · ·.presos· 5ob sua· · 
ignobil jÚrisdieça·oi tUdo,cártcorre para· .mais -estimular ns infeliies', alli amontoados," . e tornai-os crimino~ .· 
cada vez mais perYei,-8os; · . · : ·· · . 

Para · cumulo ele tantas torp_ezas; .. perpetradas em 
pl1~na Capital do . Brasil~ encontraram· os ,bacharelandos 
nm compartimentos.·.ainda .. mais ·jnfectos, · ,.pois, · n~rp 
mP.smo t&m luz.: ·nem-. ar . dii-ectos; sendo e5eu.ros ~m 
pleno dfa,::, «mais . de ci.Iic-Oenta;. p_resQS, ~em .nota de. 
<:ulpa~, sem · motivo · algum; . a. nã.o ser- a mera· ·suspeita 
de anarchismo. .. . . · .,. : 

São · os ·seu:s nomes:.·· .. : .. .. .. . 
AlpQeu · -'3ves de·: l\.fagaliiã.es. Ant.onio ·da Silva,. Ca

millo Ródrigues,. Sergio - Olymp:io dos ·. Santos, . · José 
Lope,s, Augusto· :Baptista dos · Santo~ : Al;ltonio Ferreira 
Godinho, Jusyno · R.il:ie~ro,. M,<;lnoel : de ·As9wnpção; En~s 
de Souza, Jo~:o Carneiro, . Ma.noel Fernandes· de· Almei
da, IIomero• .. Ribeifo,-· .Tosé ·Joaquim . de .. Souza·· Junior, 
José de Almeida;. Pedro ·:AJ:ifbilfo ~ do ~cimento; Os-

. waldo Pereirà · de Souzà, · Theódorico· Sampaio, : Valerio 
.Joaquim, Isso.e Vitalino · de · Miranda, ·Pedro · Vieira, 
Americo Evangelista:; l\!ánóel Pereira de .Souza e mui
to~ . outros; enclausurados, . sem bygiene, . sem~ luz, sem 
ar, .cm gr.üpos -de mais·-·de vinte. :nas :·saletas~· 57 · e 59 e 
em outras. ' _ . ~· /· . .·: ·· ·· ··· · . . . . . 

. A ffir~ou o ,-Sr. éoi·oiieL Meira. Lj~a:, que: pet.o ·r.e
~ulamcnto . da . Casa: de. P~tençã.o;. nenhtim< pres0 ., póde 
8C'f alli _ reco !l:lido"-sem : gÚia , de . autoridade cóinpeteiite/ 
e rorn indica cão do ~ ~artigo · do::;Codigo·. · .P~ita.1;~ ,c,u.· ·de .. lei .:. · 
p~nal i~ftingi~~ ·Mas;, quanto ::áqlielJes >ínf-eJ:izes; · .. nada. 
di :-:so foz . observado. .~ · ,_. :' . . ·. ' '< -.: ~-·. ·. •. · : ' 

Consta lá ~que ·_estão" .-presos á · dispo'SiçãO -.dó : descril~:; 
bargadQr .che:fe 'de . .-Policia. ·mas muft.<f·'nos -:.:cusla acre- O: 
ditar que oontiµue :.;~~a ·áqq.eni' . ·genttf. presa serri a .. 
IMiior :verificação ' de· '.ident~dáde; . SeÍn a.· apuràção das 
suas .possiveJs :clllpás> Neni.'. ;o ·'sr. ·. désembaTgadõi- .Ge-
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miniano da. Franca, -chefe de Potieia, nem o Sr-. 1:>r. 
Alfredo Pinto, Ministro da J'usti-;a, poderiam ter auto
riza do tanto vexame, ~nta violenci~ tanta illegah.·dade. 

Por honra da administração f eaeral, que .llão:.;>óde 
ser ~ primeira a dar o exemplo -tão clamoroso de 
cff ensa á CQnstituit-ão e ás leis brasileiras vigentes, 
cumpre apura~ tudo isso . . . 

. A. Tribuna, espera que Sua_s ·ExMllencias, tomando 
conhecimento desses factos, presenciados por cerca de 
oit,enta ba:cha.relandos, acompanhados pelo professor 
Candido . Mendes, dêrn,. sem dCmora, as precisas provi-

. dencia.s para gue cessem taes desatinos, apurando-se 
.eonvw.icnte, legalmente a. , ~ulpa possivel · daquelles 
efücoenta e tantos encarcerá.dos sem ar e sem. luz. 

Amànhã, co~tinuarcmos a· triSte. narra~ dos hor
-rores . e. illegaUdátles presenciadas Pelos estudantes de 
direito,.n-a. sua visita de·sabbado passad~. 

},oi em face desta ·situação que ps OJ)erarios resolveram 
m~mdar -uma cQmmissão. á qual -respondeu~ nos te+mos já 
conhecidos, o Sr., chefe de Policia .. E, -v.endo que não logra
vam. ~oticia certa de seu companheiro, .5e declararam em 
gréve, atA que se. desse delle O rastr-0 OU: emfiril ·se dcilun
eiasse ·onde· se enoontrava solto. lançado ou detido em custo
dia, pela nÔ~S3:- ·provec~ -pali!lia _ dese~argatori~. _ 

. . O Cm;;reJQ âa .Vanh.a, orgao insuspeito á s1tuaçao, tra· 
tando do ·facto, tem ,expressões de cautela ·muito 'sym.ptoma-
:ticas ~· · º 

Dii- elle: 

. : «Si ~ -policia_ tillha razão em sua. suspeitar si an· .
. dou acertada ou· si .errou em manter preso o ()perario' 
-Antonio Silva, não vem bem agora ao caso. Os amigos '. 
do anarcbista e, dinàmiteiro, que o saliiam preso tra· , 
taram de trabalhar para, etc . >. · · ' 

EJl?. outro ponto : 

~- .. Evidentemente, não convi~a -ás nossas auto· 
ridaqes a Ptesenç.a d~ Antonio- Silv:a, aqui,_ e. sem du· 
virla elle -foi ma~dado· para a Capital PaulISta, para 
evitar eontnried,~des á. .. polítja •. ~~ · · · 

, . . S~m .duvíd~ ~-:se·attii-~a. O ohet~ de Poliéia não aon- : 
segue ·nem: no j:<>rnal · offieial, dá ímpren!a independente, va~ : 
mo~ dU-er. assim, se di~ ·que elle ·mandou de- facto~. 

~ . . . ~ .. . . . . 

.Mais a<ieante : · ' · · · _ j 

- · «. ~ . Fo~ oü llâo ·. v~rdade ~' o ,.que .é certa t1 .~ 
gue o des&J>ll8reeimerlto de_ Si1va. d~ 1-ogar a ·utn boaw : 
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que tomou corpo e se espalhou . em tod.~ as rodas ope
rarias que teem idéas ·extremadas e. menos ordeiras ••• ~ 

i\Iaís âdeante: ·-(chamo a aít~nção da Camara para eS$a 
apreciação ~o jornal do Sr. E_Pitacio} diz: 

< •·• • 'fal como és tá a_ si.tua~~ão,. a ninguem póde 
dizer, oom segurança si quem i:pent..e ~ a policia ou si os 
agítadores profissionaes e s~us amigos · é C}Ue não dizem 
a verdade ... > · 

Quer dizer-: a esla ll~ra depois de fuzilados, espalderados 
e p1·e.sos, os operarios que protestavam contra essa iriverosimil 
11risão de um operario ·brasilei:ro, o orgão mais amigo do··eat
tctô, não sabe nem pód~ dizer -com segurança quem o cul
pado, ::li a policia, si os que protestam contra o que a policia 
<!llega. · · · 

Ahi se le.m, Sr. President.e, a· situacão tal c'omo ~tá no 
<lia de hoje . ~ão tenho duvida ·de que as façanhas a qtie já tne 
acostumoi, da actual situação poli-tica, -vão_ encontrar um Iawo 
campo. ~"elizmentc, e~e largo campo para 'as S\!3.S fa~anhns 
não foi aberto ·pelos operarios. p ·sr. Chefe de Poli.eia pl'en
fou operarfos sem .Q.Ota de culpa, oomo -dizem os estudantes 

.que visitai-am_ a Casa . de Detenção, paira assim conoorrer de 
modo decisivo para manutençãO ·da Drdein, que a seu 'Ver es
tava perielitarido com esse~ - operarias nas ruas; quando ehc
:;asse S. M. o Rei Albert-o"dá Belgica ~ Entretanto, fóf-0 ex~ 
ecsso de sua cautclla que determinou, antes da ·partida do Rei~ 
uma g:rave desordem e, talvez,· gravissimos acontecimentos que 
liã.o de se desenrolar. Quer dizer:· foi o Ch~fe de Policia o di
rceto provocador dessas desordens·. (NãQ apoiaos.} · . . · 

A prova é - que . está detido sem culpa~ esse operario, e 
sendo em seu favor !I'equerída dentro da lei uma: ordem de 
l!abcas-co'rptts, elle

2 
menose:.,.baudo ·a lei, mentiu · ao -~uprêmo 

'.l'ribunal ·e este à vista disso, declarou prejudiéada essa ordem. 
Os operarios viram-s_c destituídos do recilrso legâl;. ten

ia.nm, então, pela m!nba palavra,· obt~; .por· jntern)edio da 
Cr:.raara, as 'inrorma~ões que ·o Chefe de Polida hão dera :io 
Judiciario . A Cainara recusou. · . · · ·. · - ·. · · - · 

1<'oram . direc-tament~ ao Chefe .... de Policia. e ·este ~ nem 
chove nem'-molha;' nem cârne nt>m peixe .~ não ditia .onde fi"-'!-
ta-va esse o"perar.iO, aizia ~tm ~ mandou para .s. Paulo. nã~ 
~pando ~ertõ ,àe ~ue i·ir\na_. Q ; taeto é-:que_ liio se_ tem no; 
hc1as delle, ·ha _IilaIS de iQ dias. '· -· -· · . . . · · · 

Result.ado? :As . .classes· ope~iás resolveram· ·oo:too pro
testo, já que sê· loos havia fecllado _o . rooúrso judmiarie .do 
1.abeas-c01•p_us, ·pçla mentira ·t)olié~at ; já qUe o sigilló·' párta
~entar taii1bem s~ estal)elece.-ra·, já que· as ·reclamações qµe se 
fizeram . êon~tantemente pela: imprensa eneõatr~~ _:1~d~-: 
muda a policia -~ª ~pilai Federâl, , r~!v~.àin· protestar· dire
ctamell{ie. i;>el~ ·ft'éve! -~ .Q 91iefe. d~ l!-OllCla, ~àndo esse· i•~ .. 

~ - . - .. · . .• . . ' . . •· -::' 
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fr.•6io .iu:-:>t.alllf'n 1 r~ 1".X.r. lama vam fiel a bnct:a' do~ pl'ofe~tanl.:•::' ri;; 
palavras do .redacf.or ·do Imparcial, que os conyidava a faze
rem dentro 'da lei e da ordem a sua manifestaçãe, isLo é. :'P. 

i;unham por esta f órma expontaneâ e calorosa~ de n~cürdo Cf.'íl1 
a a.Tientação ordeira e l~galista, que o re<!acfct" lhe:-; apun
tára, foram esses opcrarios ag~rediclos pela 'f.H.1:icia qu~ os peo
vocou :::Gm vivn.s e morrn~ divt:rso:=:. como s 1~mP!''! succed~ toda 
a vez que é necessario metter o páo em (.1tia!que.T mariífcsta\iiio 
por ordem do Governo. · 

Pol"fanto, originariamente, o acLo . que provocou a gr~vi . 
. foi um acto do Chefe de Policia; foí sua attitude leviana, in
c:onvenientt~~ illegal e. arbitrarria, que determinou a vinda do:5 
1..::perarios -· á. · ·porta· do Tribunal e do Parlamento, á propria 
porta do Cbefo de Policia, foi que os .levou a pedir aos jor
naes a palavJ:a da_ imprensa livre·. . ·· · 

Pois b~m, foi quando eUcs pedfüm essa palavra que; o 
Chefú ele Policia os. tolheu com as @pádas, o revólver e as 
pri~ões. . . . · ·· - · 

Nestas ·condições, .francamente, quem jogou "os operarios 
ióra do caminho ua~Jéi, quem os compclliu il ·tentar· contra a 
ordem, não foi sirião 9 · proprio guard,a. dessa lei, e a o.Tdenanr;a 
dessa· ordem. que é o Chefe de Policia. · · ' 

Assim, Sr.: Presidente, no pé' em que- -está ó rifablema, ú~
Lou decidido·. a voltar como· voltarei aos tribunaes,. para. da:r · 
afinal uma .sahida a essa ~ situação; · ein que· se• quer fazer do 
f)pcrarib- carne cte· canhão «para o• ReLAlberto ve~. Hei de 
tt:nf311" o .ultimo esforço_-de;"patriot.isrrio, para que essa g-réve. 
i•r::sa .manifestação seja atalhada:, fazendo com qtie- appare1.:a 
F'fl" via do·decr,cto judiciariQ'OS presos desapparecidos na:; ~· a
:Lúa:; e. nas gelosias do {;overno. Si todos ós caminhos, cnt1·f·
tunto; forem .baldados, não .. recuarei em dizer aos opeira~·io~.: 
não recuarei ·de assumir desse conselho a mais lata r~spon
sabi.lidade: chegou o moment-0 em que não é mais possiv:'' 
deb:ar _que o!direito· e a liberdade do cidadão brasileilro sejn1n. 
trazidos nas ·,carteiras· · dos· delegad()s auxiliares e nas pon1a~ 
dos sabres da. brigada·-do «mano». Chegou o instant.~ em que 
ou se reage contra esse a.ttcntado . ou entã.o . teircmos recunrlo 
ú. sit:uaçãq-.. criticu, torpe e ncl;'ra. de um verdaáeiro rP,gimr-n. 
rn9scovita. dos Tropoff e Rapustine. __ 

Diz-se, Sr. ·Presidente, que· se trata de dynamiteilr.os. Va
mos ser com esses· dynamiteiros inclemenies. Atirou ·dyno
mite? Seja· preso. Mas. :·declare francamente a policia: pren
<l:i:--o por ~ynamiteiro~ :estou p!l"ocessando, e requeiro sua pri-. 
l:lâo preventiva, para processal-ó regularmente dentro. da I~i . 
. ·Mas e;bórdoai.:...o?·Es~or~oem-n.o; é-dY'Ilamiteiro. Qu~

rem1prrendel-=o, porém. sem n.ota de. culP.a? ::prendam..,no; f:l.-' 
çam tudo que quizerem: mas informem o.nde- está. º' pr.~o. rn
formGIJl .po~' amor. á pror>ria ·.ordem, qúe se está ' baloj~ando ~{)S 
gyros ,(l~,. um: boato, no ~spaçoi no vacuo, ·por ausencia. .de 1~- · 
fo:rniações. Qúe··está 'fazendo a ·agitação sanão~a.. falta de not.1-, 
çfas?_ o. qu0 custa ao Chefe de Pol:icfa dizer: elle .está -~.CIUi ou 

. ~ -
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;,;]li; nao apanhou; foi preso porqde atirou uma bomba de dy
namite; vou . proc~sal-o _ r egularmente. . 

Este plano de provooação, Sr .. ·Presidente, · acaba dandó 
r:.izão á dynamite e ~os ,-::Jynamiteiro::~ 

Tenho, com a - maior- in5uspêição, _porque não sou anar
ttli~ta, . nem mesma ideolbgico; e quando o fosse, não séria. 
nuw;a um terrbrisf..a . prat:ico, · ·Jenho, como . homem de pensa
mr.nto, como · esp_irito . qt,Ie eµltivou a sua iilstrucção superior 
em umn. academia de ·direito, o dever de esLudar a figura 
cl'iminal deste episodio de delinquencia nacii:mar. . .. 

Jndubitavelmente, e·mquanto os operarios tiveram · as gré..,. 
,-e5 livres; · emquantõ suas associaçeõs puderam protestar sem 
sür assaltadas;. a · sua imprensa · circu.lar livremente, as stias 
i.Jt! as podiam ganhar muitos . espíritos, mas nunca se deu a 
inanif estação do dynamíLismo nem a violencia . .social material 
na ca.pit.al da Republica. / . . 

E', portanto, a coacção, a suppressão das . via.$· o:rdinarias, 
das vias Iegaes, das 'vias constitucionaes de protesto, de pro~ 
paganàa, de actividade mental; que . estão crean.do para ·os 
opc:irarios a convi~çã.ó de· {!Ue se 1hes ~ ·feeharam todas .as com-

~ porlas e qué só · p-Odem · sahir ·4esta - situação . por cima ·das 
barreiras, ·custe o que custar. -Quer· diZer : é o Governo, na 
wa intrarisigencia moscovita · rodeando a .·Bastilha dâ:" intole
r ancia o pensamento novo _ _que faz com . que 'elles se mani
foslem pela explosão da dynamite. Quer dizer ·: o . agente eseo
]at• dessa nova . delinquencia,~ o ·motivo • determinante do surgi
mento desta · nova figura ·-·criminal; tudo . isso . tem· .que. ser 
procuraco por qualquer · scientista, por.'C1'llalquer advogado, por 
qualquer legista nas causas remotas, .ancestraes do mesmo 
facto. Nenhum crime novo surge na cóJlectividade sem ser
del<'rminado ou por ·m eio estranho ou peJa. suggestão . que/esse 
meio, lentamente · ' creando~se . nos . espíritos, determina, pro-· 
V•)ra até surgir o typo de críminoso nov~ · _ 

Pois bem; tem ·sido este processo policial, tem sido essa 
:1ttilude da policia ~e <lo Governo · qu~ vão . sugge'rindo no es
pil·ilo dos operarias. a idéa de que, para: e1lcs a palavra não 
.~ permittic!a, a escripta é supprini~da, a associaijão é fechada, 
1! ccmicio ~ profiíbido·; elles não teem ó' direito de .. protestar, 
nãn podem nem discutir nas condições da legalidade sem.,.que 
:i. policfa os prenda e iupprima GS'Sl:l direito. . " . . · . 

Kessas coIJ.diç.ões; tol'tl.~rados pelas diffiet.i:lp;ides da vida 
<11.te mai.s a enes .çlo · q~e .a ningu.cm,; afflige1ll; ··torturados pe13. 
t·a1·cstia que ·tanto. nos ,·a:s5-0berba; atrcpellados: po~ um sem 
munero de aspi~Mões e . .idé~s; ... ~~~~s operarias . naturalmente 
lançam mão dos ·meios violentos, .:porq:u~ .. só· dos: meio.s violen
tos enes, tee;m · coi;iheCime.ntó . da. part~ . do -~overnô .:_ · ' . . .. 

O Governc:;cnão usa. ·da cynami_te, mas .. µ~-µdo -de . se.us · iuiis-; 
dl) suas metraUi-adoràS;·· dos seus c<i.nµêies, ~e .suas. ·espadas~ , usa 
i:iC! itistrumentos "de.·violenCia. -O opera~io nã:o··-tem forti.Inà 
:pa.::~ comprar ,ç_ánhões, ilão póq~ adquirir. fµz'iS, não ~e.~' 

ç , ._: Vo'Í-, -IX. ·:-- . .i . . 36 
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de espadas; compra o meio mais barato que 6 a àynamite. 
:l!ma cousa G a consequencia logic.a de outl'a. Um crime é 
1iroc!uúdo, determinado por·· outro crim.e. 

E' pr&císo, pois, tomemos ~ste episodio como. severa llção 
para, ainda ·uma vez, chamar a attenç_;ão do Sr. Presiden.le da 
Republica par-a o caminho· errado, aventuroso e arriscadissimo 
cru que está empurrando os destinos da nacionalidade. 

Os factos . que hontem se desenrolaram. serão .talvez o 
episodio inicial de ~ma luta que, oofu? disse_ no principio,. ana
lysaca e estudada a 1uz dessas convicções, dessas -crenças em 
que estou, nós não podemos. absolutamente tratar -como um 
e.rime, sinão como. phenomeno sociologico muito- naturalmente 
provocad.o por outros factqres sociologicos que ahi estão acli-
vandó; trabalhan~o nos meios operarias. . 

Nessa situação;· si_nto dizer á Camara _- tenho sido, no 
mefu operario, sempre; 'a valvula ·de ex:pans~o de suas queixas, 
de seus' soffrimentos, de suas reclamacões; mas, com os ope
rarios não tenho ,Jig~ções _ airectas, não sou seu .!'epresentante, 
sinão;um advogado eXJ)ontaueo e livre das suas eausas, amiget 
da -~ liberd;ad..e por in.stincto, amigo da liberdade · por intelli- 1 

gencia, se ín'o. permittem _.:... por cultura,. mas amigo da li
berdad·e mais do . que nunca, por instincto, nunca deixei de 

· protestar. ~ontra as suas violencias, ·fossem ellas relativamente 
a um Governo constituido :como - o do Ceará, fossem com 
l'espeito á · imprensa ~onservadora, como no estado de sitio 
<lo marechal Herme_s, foss~m praticaC.as na Academia de Di
reito da Bahia~ p~la _.soldadesca infrene, · f ossern ainda_ nas as
sociações operarias. pela soldadesca do Presidente da Repu
bliêa, nun-ca deLi::ei .de levantá-e a minha vóz, em defesa da 
liberdade, da dignidafie d.o pensamento,' e, spbretudo, da cul-
tura brasileira<"" / 

Neste ·momento, é essa inspiração que me tem trnzido :i 
tribuna, em defesa d9s · opprimidos. · 

Entretanto, não 9cculto. o meu. re~eio: -acho que a sua 
pacienéia se esgotou, que. a sua nervosidade se exacerbou ao 
extieril'o~ e, que, dentro em pouco, a continuarem os proces
sos de violencia,s, de camorra official, teremos de assistir aos 
mais tristes. sangrentos e -degradantes episodios de uma luta . 
corpet ~·corpo 'entre· as au~oridadcs e as ·classes sociaes. Esta 
hita· que -àté hoje'. desejei evitar"':é a luta -do arbitrio ·e d~ 
:Prepotenci'a, · da ill~galidade · dos actos: que o Governo está 
[ierpetrand.o, ·provocândo: suggerindo; instigando. 

· · $uã · ij.ltna; . $ua palm<;i-; O grande semeador de ventos 
que: é o·~ Sr .. · Epitaeió. Pessôa, continue lia. s:ua lavoura pro
missora; que a - sua cç>lheita não sej~ adubada <los . erros de 
teréeirôs;-' e ·que, a~teS/ sobre ella· l:l:~- est"en(la, de modo.ª 
evitar ,que · gei;minein · pela . ·cultura desses prGcessos . as mas 
raiies; as: ra,fzes' -e_tiuü;aosas, a. pala:\rra suave, naiarenà, apa-
7.iguadôrà· ·e ·~.edativa .. -·a~ honrado Deputado ~ :Por s. Paulo:, · 
Que,· ao menos, esse :Esta<;to, que foi chamado c!e baluarte da 
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Jt.epublica, s0ja como as_tropas que· se ~ateiµ µo front .:; .. ,.<<:liis-· 
t.a n 11~ do.; :fa \"ores pala.cíaJlbs · e sempre P,res~es. aô ~acr~fi~io -
1·da 1-.::tabilidadc e _pTosperidade (ios iJ;J,~ere5ses qos dóncis dó 
palnr.í c1 • Que S. Paulo, calumniado, .mofado, na emissão.·~~ . 

o S11. CAR.Los DE C.:\~u>os - Não apoiado. 
, ·/ ' . ~- - . .. 

o SH. l\J,'\URICIO DE --LA.CEROA _· - .•• tratado no projooto 
da Cummissã.o:. · con10 um l)edinte .. <le émprego> p_ara .. quem se 
ó t a caria · de apresentàção .. ao dono do ettiprêgo, sóUcítan,~ 
da sei;eetaria, como se . tem tratado S. PaulQ,_ tod.9s os ;(tias; 
fJU1.!1·endo à emissão;-e tódo.s os· dias o P.residente d'â • Rêpu~ 
blica dizend-0: «'Pass.e aman)lã>; que S . Paulo~ mais uma vez,: 
sa !hardamente, distinetamente; legalmel}.~e ... iac~_·:de, ~~·011e'b; . 
deixe que os gigolOts · d~ irp.prensa .. se ap~oveit·e~. 4~:. .. se~ pr,e-:- . 
.stigio, para as cádei-ras -de. Deputadç>s ... '..P&J.'a. p,r.,tjsop°QP~ . Po
liticas, para importan~ia . par-~id.~ia,. ,p~r.a <J.rrq_t~J;'·~m--.suêli _gran-:: 
de infíuencía.. E faça .S. PaulQ o pap_el .. :de; ; <µiare!J,~t~., .<±~ 
ccoronel~ pagando as .despezas do Gov:erno,~ . J>agu,e"as. ~ust;is -.e · 
não bufe. Porque tamti_em esse pàpel é coi:µ.m()~Q. e U~e dá o 
dire ito de reclamar; ao ·passo que os gigo'lots . .nã.o tee~ esse. 
<lireito. · · 

Eu não conheço bem -es~es-.J10I"lt1eos, os quaês,éstou éqµi- . 
parando .aos do governo.) p.,em -tão· pouco · ~s conhec~Lo · meQ., 
n~brn amigo, representant~ _?.e S :-."'Paulp'. . Sã:1i , n'ov~d'acle~ , l?ara. 
:nos os termos da comparacao ... Enti:~tantp., :porql.la , , a)itt.~l'.ª-

• tum. de S. Paulo é muito rica, Ot!.SO dizer que, parà com
' preheilder certos phenomenos· _do ~overno, ba~ta lei'. " '\lJll .. tra.., 

tado que alti sahiu, .de tal ,modo .. erudito, sobi'e ~s a.venturas 
e idéas <le àfadame Pomery. • .. '· _ 

Xr~slas condições, é claro que o quatriennio.· do Presi
den~ ;; ti::i. Republica tem no · leader de S. Paulo; . seu gl~ . 
riosr.• march-ante, o seu coronel. Essas cousas . s,emp~~ _dão 
lucro... Quando. não o lucro da ·affeicão pi;e~ideiiCial, ao 
menos dão as roupas ao individuo, o habito ·com que appa- · 
recen1 ao ·vulgo .transformados em. chefe de. P.I'estigio na . po·-
litiea. · · . " 

Estú ahi .Porque,. S • . P~ule,' neste~ m.oment9. ~f~, o ·pape.~ 
que acho muito coro.modo .. ~ sobretudo, mui~o .. elevaqq_ ,porque· 

· 1~ aquellc que contribue para . sustent~;. de .. :um' ~do,: a .. ele-"." 
saneia e o bom gosto da. situação, . e, .Qe ,oµtr,ei . . lado,,_:cq:r;n o 
sacr~ficio <le sua .elegáncj~-e bozn: g_osto; sust~~·. ~m. ·_com""'. '.
modidade e applauso de toda a:. gente,: as pqsrçoe$".' que· está 
occupando. •· - , ·· ; . : - · · , ' -. ~- .. . ·. -, 

De sorte que águaroo a piilàvra ::dó· "honràcib:_. De:Puta~o. ·~ 
ccr.!o (Je que, · de. seu. <l;i~~w·S.o; : éncünt7:3,z.n~s :,qv ~1't~de~, Cf:- . 
Jamo dc~ta quest~o • .A.ss·n;r:i.• <IU.~ O. l;jr . . C_~ip~ 4~ . Q~~~_faµ(lr,, 
"ªe-se dar o que se -passou com o. <r'B1co .do Papaga_is:i~--..rtUee 

. a saudosa Le..nieo.lo iepr;ésentava com. . ta.nt~ct su:ooesso~ .o honl rado Deputado fai-á um g~átO. · ~iiá ·palavrât .· · · · . - . 
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,. 
· . O ho.nrado- Deputado fará. surgir Antonio Silva.? Será uma 

pergunta que ficará para o Govern&, Federal como aquelia 
que é feita ao governo de S. Paulo: «Onde _está !dalina))? 
Agora ·Proponho um substitutiYo; ·«Onde está Antonio Silva?~ • 
. Oltuito bem; mtiito be~ : ) · 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr-. Nicanor Nasci. 
me~o. · - · · 

· . O Sr. Nicanor: N as_ciment.o · . ...._i Desisto da. pâlavra, Sr • 
.. Presidente. · - · · · . · - · 

O Sr~ Presidente - Tem a, palavra·· o Sr. Carlos de 
Campos. · ·. . . . 

O Sr.- Carlos· de Campós-· c•j (movimento de attenção) -
Sr. Presidente~ V. Ex. e a Camara· são 'testemUJlhas de quP. 
.se' tive~ dEfopêdecêr eslrietamente do Regimento, não dispo~ 
rei0 maisdO. que·de ··a.lguns minutos ·para·dar . uma resposta acr 
Çiscursô~ ;- que . acabamos, de ·ouvir, proferido pelo illustre re-
presentante do Estado· dô Rio.~. _ .. · . . ·-. . . 

O SR. MAuruc10 ;DE LACERDA - Faça como o Governo: 
_passe por cim~· do negimento,. · . · . , _. · 

·O SR. CARLos. DE CAMPOS - .Foram tantas· as considera~ 
()Ões .,Produzidas por.-s· .. Ex,. em .torno dds. faritos que se de
senrolaram hontem n~· oap.ital, que eu· me sentiria emba
c;atl.o para, ·de· promp.to .. ~oordenal-as no sentido de uma rcs-. 
posta minuciosa. detalhada. . uma .. por ·uma. · . . 

. _ Petmittirá. s. Ex •. , de~.te . da ést.'reiteza do tempo e. da 
generalidade que o assumpt.õ comporta, que eu passe a. dizer : 
si~ptesmente o seguinte : Não é verdade - ,perdoe o nobre . 
Deputado que, desde logo, o conteste - ··que atrave.ssemo3 · 
uma ambiencia de ·desordem e anarchia, que justifique asso- ·_ 
mos-o excessos... · --_,_ " · · · · 

. , ' j 

O Sa. MAuntc10 t>E -LACERDA - Da autoridade. . 
. o ~I\. CARLOS. DE Ç..\~OS __.: •••. pai-a á d~f esa da líber~ -~ 

dade em nosso paiz. . · ·, 
'Não é exaclo que tenhamos descido .a. um extremo de: 

abuso do poder, a. tal ponto. que se possa pronunciar nesta : 
(~8a um voto que· symbolise um anhelo revolucio-nario. tal il 
o re<';.eio que tenho de ve~ ..... "estas conse.queneias nas palavras 
proferidas pelo honrado" Deputado. .... · 
·· ·o SR •. M.~U-RICI~ DE ·'LACERDA - .AS· eonsequenCias não cs-.: 

t.ão 'na$ .. palavras, estão nos actoo das -autoridades. ; .' 
'O S:R. · C.\RJA)s· DE C.\..'1Pos - E~ menos:, cx:aeto ·tambem quei 

. este.h~ periclitánt.~ ~este paii o se-ntiment.O. ·que todos os bre- .; 
sileiros :'téém .não só ao ·poder :constitui<lo, porque repre~cota~ 
a ~ss~n<?ia do .. l"egimen, . -Ça '.no~a pr<Ypria · vid~ ~,()mo ta1~.efl:i 
o regp~1to. <,!~vi'do ~-~os d1re1to-s · de todos e dentro dess~ wu0; 

,: 

· : (") :Eis'te 4Iscurso ti.~ :!oi :reyisto :gelo orador.. . ~ 
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0 ~ {Íos pr<>prios operarios que são, os obreiroo de no~ eivili- . 
za<.;ão. ·· . 1 .. , 

ú SR. NICA.NOR NASCIMENTO - Então, Antonio' Silva foi 
ou não deportado para a Siberia1 em que se transformou Sã() 
Paulo? - · 

O SR. CARL.os DE. C..o\...'114:Pos - São tão escassos os minu
tos, para dizer alguma cousa, que chegarei á. col1clusã.o de que 
\ 'Y. EE:x:. nã_o querem ouv~r a resposta. 

o SR. Nr<:..-L""OR NASCIMENTO - Queremos 3 re$pOSÚà pre--
0im e não em' termos vagos. 

' ' 

(}SR. CARLOS DE C.'\MPOS - Ma.s corno. póde ser precisa. 
i:i V. Ex. me interrompe o propric raciocinio ? 

ú SR. PALMEmA RlPPER - Só o··orador deve saber oomo 
dar a resposta. (.4poiados.) · 

o Sa. CAru.os DE Ü.\MPefs -·'E' portanto fóra dessa am...i 
biencia deleteria, que não existe, qtie devemos procurar ex
plica~5.o para os factos. E êstes faetos são os· <tue pa:sso a 
rxpor. • 

Antecedentes graves, justificados mais ~e Ullla . vez na · 
propria impre4sa~ aqui mesmo, . na tribuna da. Camara, por 
Ya;rios orador:es que. teem respondido· a. :requerimentos de 
informações. acerca da ordem .publica, aD:tecedentes,.que estão 
no animo de rodos, mostl'avam que ·se estava atravessando um 
momento 'di~fíoil.,.. , · , · 

O SR.· 1\IA.uructo DE. LAcmmA·~ Este pedaço está. em oon .. -
tradicção' comi ·o s~u exordio. 

o SR. CARLOS DE CAMPOS - ••• ·na capital 'da' Republieà, 
tão somente, em faee de soluQãc:t de questões &ntre aperarios e. 
patrões, norém. lias quaes estava intervinoo um elemenf.Q 
perigoso-· que é o el~mento· anarchistà~ .. • . . : .. · · 

O SK. rifAuiirc10 ·DE LACERDA -. . Não é mais do que o Chefe 
de Polfoia. · · · 

O SR. CARLoS DE Co\.~s ~ • . • e que tém. introduz.ido, 
. nos nossos habitos, -0ousas que não eram cónbeoidas aijUd, 
a;;: de introme.tter a violencia, a desordem; a destruição, nas 
::;oluçües paei.fica.s demandadas. pelo8 interesses· dessas · meS"
mas classes, julgando p0or essa .fórma. defender, ta.es · interes
ses. QUc estão affe<ltos, ·ao Cohgresso e em relação àOs qua.es 
o Governo ~a . ReJ)Ub.1,ica, o _Poder Legislativo >Te. i·te. rad~ment,e . 
;:;~ tem mamfesta~o, no seutrdo ~e m.<>strar que é. ~~seJo pro-'.. 
c~rar essas 'solu41oes: No propr10 se1J> .da-Comm1ssao dia Le.,. 
g1slação Social· incumbida de tratar: desses aS9Uril:Ptos• ·h9U:Vé 
rmpenho em que doús~Jllustres membros ·aesta Casa, que .mais · 
adeantados, aqui, se te em revelado, no '.estudo tdes&as idéas; 
- que esses do.us membros alli. compare_9etam, e.gis~, repre.., 
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sentando essa opin,ião avanç~da~ para que, do . cpnproie entre 
-e~ e a op1niiã:o -e;on:servador~ ·da sociedade brasileira, _se rm
<lesse estabele(}er a linha de transigenc-ia, que é a umca PClr 
que ~,e -l;lodem r~solye1· es~a~ questões, de fórma· razoavel,.scm
~~tâ.:~ 'dé.· transição '.vamos dizer assim, porqu.e nt3stes ca;:;os nã.o 
se' ~fazêin ·s'âltôs' ·mo.rtaes, que comprom~ttem a ordem pubfüa 
e que podem nos rebaixar perante os. propdos es.trap.geíro~. 
qµ_~- i:i.os olham. cDmo um povo ,que tem fé no progress_o e_ qu~, 
visitado . p-or um rei amigo; o aco.lhe com uma hosp1tal.1daac 
extrácirdiriarià.· E a b~m ·de m~nter· essa hospitaliqade, c0mo 
.so pra~ica ·-em todos o's · pafaes cultos, a ·autoridade- publ~ca m
cesSita ·de afastar -aqueUes eleriHmtos, com antecedencia ~ae~ 
:aponta.dos, ,como eapazes ·de perturbar a ordem coro .ac.tos -1m
I3,.e,H~~s~ ·;s,9~~d~~. d~gap:i..os . ~ssim, p-_elos . 9:~aes _n~o . sel·ão 

, responsave1s ··os verdad:e1ros· cultorBs dessas idéas adeant.adns, 
nem aquelles qi.r'i~;·na''imprensa, as ~C'ôlheni., as 'defender:p com 
~nthu:siasmo .. nob:r-e, mas pelos quaes seria responsavel o Go-

1 ,:ê-rno, ··a. àutoi'idáde, si não tivesse agido . com w.edidas ~iú 
J)rudenci<1-:, 4-er ~t.~la. ~~. w,ais . cppie~p.h~s. (Apoiados~ m.u;to 
·~em.)'~' :Portâ!ito, Sr. '1?-res1d:ente, -.. · p-~rm1.tta V. ~x. n~o pode 
ser.cen,suncla -a· ·a.ú<tori-d~de que as§im-·procede, n.a· med1d~ das 
pr~;vis~rao· ~.eu .àJ.pa:.nc'e; e que vem com toda --a. -honestidade 

· e lealüde declarar . . . "" .. _ 
. o SR. MAtfilrcio DÊ LACERDA' -. M.entir aos"trilrt,In~ef?~ 

. ~ --:-:~~ t .. ~ .... 1' .~~_.;-·. .~:.' .- ·.~ --~ ._· ~- . ~ .. . : :- '• . . . • 

:. :O: SR;· 1CARL'o-s DE C.wi>os·-··-· . : . :Perante os proprios Ove-: 
r_a.ri.os,-· no .mómento '.em .que· eHes ·para. ena · appellam~ IPedirn:lo 
~ ·, ye,;g:a'!i~. ·.0deel3irar., ·.como declarou o~ Sr.. Chei'e ·de Policia, 
que ::esse ·operario ·era ürn· d~amit:eir·o. Póde'.sér qUe Iião ti
.'.''essem sid9 colhidas t~es proyas, como a.s exigiu da tribuna 
o··n:obr-t'f Dei;>ufadô" .1ielo 'Estado dó. l\.io, a bem tj:e que conLra 
Bll-e fQsse --instaurado um processo immediato, pará · submet-
2.~J.:~ .~. PJi~ã,o, ~elJ.~is · .4ª ,sentença, oo pro.nunciámento con
iJeP-W~igrip · d,q Jµ<lii.c1ar10; P9~e -~~r que <issM1 J!royas n~.o che~ 
~~sem, ;l:tB· l~. e, que a d-ef-1c1ea;i.e1a de uma le.1, que amàa so 
p'rooessa ·no Congresso .Legislativo brasileiro, tàmbem tivesso 
tolhido a nccão da autondade, mas íSso não justificaria rpw 
:}. 9-f1.~oi:i4~4e dajxasse ifasseiar livremenLe, n.as vesperás ihi 
v1.s1ta d:o um monarcha estrangeiro. um ·indivíduo suspeito, e 
que. j'á se tinha.. aparihado em tenta:tiva de dynamitar a ei-
1.laiie,-· c.JJt»o-ndcf a e:ssê·s ·.riscos ·uma parte da nossa. popula6ío. 
(A-p.oiadui;' ·muito bem.) · · · · · . - · 

: ~.·,J -·. ·-.:• ; . . ' 

. Q ·s!t~ .l\!Aua1cio or:: LACERDA - ·Mas o chefe d-e Po1icin. 
_ Il],~doµ p~x:~ ~:. Paulo, _onde es~ava o Rei. . 

· Q,,. ~,~ . p~q~ · I).E C4M"P9s · ~ Por outro lado, · Sr.· ·PtP
si~~p.te; n~<( c.ab.,1~m.. ~~ e~psuràs que o :.nçh~e peputad9 quer; 
afa:r;-~1\ pQ~· ~s~ fórn:ia, ap chefe de P'ol-1.c1a,; que tem h'on-:
rQ::SA~ "'à~~~-~.é'z:lt~s gQ~O: m~gistr·ã~o, . sereii-0,· _imparci~l, iro
par,c1~t, .- J;fgoroso appllca<;lo-r 'da l..eit· e que nao ·autorizam n. 
pôr; êm ~uN.1dà.-a- sua, pá.I.avra ~ . . 

·~ \ ... "' ;:.....,:._' ~ .. ·"')' " , +:_, . ,~ . ...-_~ . , . . -•. ' 
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Trata-se-. de se .ter ouvido o proprio Antonio Silva; 
trala.-sc de se o ter posto fóra do .Rio de Janeiro, mandando-
se para s~a terra natal, que se diz ser S. Pau19' e que pa
rece t0r sido por elle escolhida para esse. effeito. · _ 

O SR. MAuRrcro .DE LACERDA' - Ha certidão de que é 
W':-t. a sua naturalidade. .· . . :... .. -· 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - s .. Paulo é a nova Si-
bcria. 

O SR. CARLos DE C.'\MPo$ - Assim,. se procedeu sim
plesmente para mostrar que não se .queria ccmsummar um~ 
Yíolencia excessiva, mas apenas tomar. uma medida <le pru~ 
clencia. que se impunha por for:ça das . cireumstancias.· · .-

0 SR. :MAURICIO DE LACERDA ·-.. - . Mas, onde . se \metteu o 
homem? - · 

O .SR. CARLOS ,DE CAMPos - Para finalizár, Sr. Presi
d~nte, direi apenas : mais algumas ... palavras: S. Paulo não é: 
positivamente a S~eria.. . » · · · · · 

. - . 
o SR. NICA..'!\f.OR NASCIMENTO .- Sei que não é, mas querem 

promovei-o. - · 
O SR. CARLos · DE. CA:MPos - S. Paulo não: é a mesquinha 

ddade que mal acolhe as autoridades. · · · · 
-O SR. MAURICio DE LACERDA -. S. · -Paulo não · é a Si-• 

beria, mas já foi Moseow. · . · ,. · . · 
O SR. CARLOS DE CAMPos· - . Qu~nto ás in~inuacões que 

a este respeito se queira fazer,' respondo. que S. Paulo tem 
11uc a~ir de accôrdo com as suas tradi<;ões ·-de Estado, gram
demente responsâ~l na f~ndacão. <fa :Republica . e igualme~~e 
11:i sna manutençao. (Apoiados .) · 

o SR. MAURÍCIO DE LACERDA -. . E na 'tundação do ' Sr., 
F.pitacio tambem. · · 

o s~. CARLos DE CAMPOS - Incidentemente, direi tam
hr: m ao nobre Deputado pelo ·Estado do Rio que o orgão do 
J'artido Republicano, quando respondeu a um org:io per\llam-
bucano, a respeito .. ·• · · · · 

0 Sll. MAURICIO DE LACERDA - Não é orgão; é ma~dibula. 
O Sn . CARLos DE CAMPOS - ••• de possiveis inci.dentes 

haxidos em S. Paulo o fez tomando ,em 'corifa as palavras 
c.~cr~)las por aquelle 'orgãu, debai~ da impressio <l~ ~nfor
m.a.~oes, que depois, conforme · Ó' proprio Correio .. Pav.lu;tano, 
aff!rmara foram verificadas falsas e suspeitas, . porque ~ 
tava autorizado a faier essa declara-cão em" nome. do proprio 
Jornal do Commercio: .. · · ' . .. 

O SR. MAuR!cro .D.E L.~cEIµ>A·:·~ .HÓ~ye acêlaniaçõ~s)Í_i's--: 
eretas e respeitosa.S~. ' 
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. O Sa. CARL os .DE C.AMPos - .••• mandando dizei> que 11ãir. 
foi nenhml]. dos .. seus correspondentes gue envíou a noticia 
paro. o Recife, mas sim orgãos ou um orgão opposicionista de 
,lá, não -posso affirmar de- momento.,~ • -_ · 

. o SR. c.~RLos D.E CAMPOS - ••. ·~f!Ue 'a acolh.eu e por 
uma f ói'ma que obrigou o J 01·nal do Commercio a - usar dn
.quella: linguagem; mas; nisso não tomou parte nenhuma àas 
pessoas ligadas ao governú <la Republica, nenhum <los paren
tes do Sr. ·Epitacfo Pessõa a quem o no-bre Denutado se:: re-
feriu. · · - ... 

o SR. MAURICIO DE LACERDA -. - Quem sabe si não foi 
Antonio . Sí1v.a ? . 

O SR. CARLo~ n~. CAMPOS - Naturalmente .foi algucm 
que a esta hora deve estar seildo_-passivel' de uma puniQão e 
da privação do _ proprio Jogar que oécupa. nessa ,folha, uma 
vez que se v.erifique a- sua responsabilidade.em -crear um in
cidente, que não 'se deu, 11rocurando uma rúptui-a <le rela(}ões 
entre dous Estados, ruptura que não se póde ·dar; para o que 
.não ha pretexto e que não se . .prestá :a consequenci:as no Par-
lamento nacional. - · · · · 

· A· verdade -,é esta: Assim eumprindQ o seu; dever, São 
Paulo repelliu, pelo orgão do· ·Partido · nt~publi<}ano, aquillo 
,que podla ,ter sido -uma affrO;IJ.ta. . . . . . 

• · - Restabelecida a verdad-e, .. verificadas · as 
1 
condções em que 

' .se quiz · -co,llocar o facto, por ·mãos stipeita5, ·o certo é que é 
sempre ·.permittido. não cultivar a manobra. adversaria, qur. 
ciuel' impulsiol@.r verdadeiros .responsaveis pela ordem pil
·blica, para satisfazer · caJtrichos e ser victimas e~ intrigas, 
que se destinam a procurar <lesfazer a concordía, que tão 
necessario se faz na sust~tação -Oo Governo; a. bem da Re-
publica. ·. . · 
· Concluin<i-o, devó dizer á Camara , que a explicação ra
pida 'mas :sincera como 1l .que dej, significa que no pensamerüo 

,<io Governo e. "ID.o daqúelles que ô apoiam, não :;e· ach~ un; 
·vislumbre siquer _do ·d~sejo de. . faltar ao dev_ido respeito a 
liberdade do· nosso paiz; mas é . .preciso ·que , se ir:antenha o 
principio da. autorid.ade, que é a; essencia do regime~ ?~ da 
vida nacio_nal. (M-itit9 b>ern; rn.,uito bem. () ·ora.do-r e '1.:r.va-
mente felicitado.) - -

O Sr. Presidente __; Está finda a· hora destinada ao expe-
diente. , . ., . _ · . _ _ 

Vae se passar· á or.dem do. dia. (Paitsa.)-
Comp·arecem. mais os Srs. Arthur .Collares Moreira., Fc

lix · Pachecó; ··sóuzif ·ca·sfro, _Bento Mirànda,·"Luiz. DominS"1:1e~. 
·José Bárreto? Agriippino. Azevedo. Rodrigues Mac}!ado, Pires 
RebeIIo, João Cabr.al, Alberto. Mar~nhãó, .João Elisio, Edua~d1 D· 
Tavares; .Arnaldo ·.Bastos; ·. Bstac10. ·001mbra, --Austregle.!11 O:, 
Octavio Mangabeira·, Castro · Rebello~- Mario Hermes, AlfredD 
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frny Arlindo Lconc, Heitor de· Souza, Salles Fm10, Raul Bar·- . 
1·11:-;o'. ~\zevedo Sodl'é, .Macedo Soares, João . Guimarães, Thc-. 
misiocles de Almeida. Ran1íro Braga, l\ilatta Machado, R.i-. 
brít·o Junqúeira, Francisc.o Valladares, Antonio Carlos~ Gomes 
Lim::i., Josino de Araujo, Vaz de Mello; Cesar Ve1·gueiro, .Eloy 
Chave!';, Sampaio V1dal, Rpdrigues Alves FHho, :.Hanoel Vil
laboim, Celso Bayma, Gumer!!indo Ribas e Oc.tavio Rocha (42). 

Deixam de compa1!ecee üS Srs. Juvcnal Lamar-tine, Anni
bn l -O~ Toled·o, Octacilio de Albuquerque, Ephige-nio dcc Salles,. 
Monteiro do Souza: Abe:l Ohermorit, Hermino Barroso, 1\íari-
1;lw d e And1'ade. 'l'horoa;r, Cava:lct)=nti,: Ildefonso .Albano, So!lon 
de Lucena, Balt.bazar Pereira,_ Gonzaga Maranhão, Corr~a. 
i:ie· Britlo, Natãlicio Camhoim, Alfredo '<le Maya, -.Miguc.l Pal
meira, .Mendonca Martins; Manoel Nobre; Ped1·0 Lago, Lauro 
ViJl:-is Boa,s,. Pires de Carvalho, Ubalào <le Assi&, Arlindo Fra
;;o~'-', José Maria, .Raul Alyes, Eugenio Totirinho, i\lan.oe'i 
l\1011.,iardim, . lJbaldo Ramalhe.te; Octavio da Rocha ·Mirand.a, 
Azurém ·Furtado, Salles Filho, Aristides Caire, ·· Norival . d.e 
Freitas, Lengruber Fiijho, José Tólentino, Buàrqlie de Naza
reth, · Franci~co Maréondes, Ra;ul · Fernandes, Tei."{eir.a. Bran:-_ 
di!o, José Alves, José .. Go.nça.lv.es, Herculano Cesar, AJ.~erUno' . 
Drummonéi, Silv:eira Br.um, Senna · ·Figueiréd'o, José Bo.nifaoio, 
Zo1·oast.ro Alvareng~, JaymB Gomes, Camil'Io Pr.ates, l\fano·el 
Fulgencio, Alber.to Sarmento, i)f.3 .. roolino Bal'.reto, Prudente. ict.e 
Mo1·a:es Filho~ J ·oãó de. Faria,~Pedro Costa, Ramo:s·Caiado, Ayr-es 
eh Silva, Tullo Jayme, Pereira Leite; Co-s f.a Marques, Otfoní 
i\Iac]el, Lúiz Xavier, Per·eira _de Oliveira, Eugenia Müller, 
Evaristo Amaral~- João Simplicio, Augusto Pestana., Alcid·e$ 
Maya, Nabuco <lo Go.uvea, Flores da . Cunha e Pedro "Gonç.at-
ws (71). . . / 

ORDEM DO DIA 
' O Sr. President'e ~ A lista de . presença accusa o compa~ 

recimenta· de 137. Srs. · DepUtapoa. · 
Yae se proceder ·á ·vq<taçã<> -das materias que se .acham 

s0bre ~ mesa: ·e <tas constantes da ordem '.do dia. . 
Peco áos nobres Deputada.s que. occupem as suas ca'dei- .. 

ra::. (Pausa.) - : · . . . ' · . · .. . · 
. Vão sc:r e;onsià~ra<l()s objecto de d:eliberao~o dous pro-
Jl'ctos. · . .. ~ -· · · · . : · · 

São successivamente ·'lidos. e considerados obj eeto <le 41?- . 
libcraoão os seguintes -· · 

. ~ .PRóJ'ECTOS 

. N~ ·485 .- . 1920 

Jianàa exec11.tar u·ni· m9numento 'que synthetise e pe?'petite 'a 
ob1·1.1. dos irmentos brasüeiros rurdomtinio da· aeronautic.a 
o Congres~ ·Nooiona.i" decre.ta: . . · . 
ArL 1.0 No ·prôgram~ Que o Gôv~r~~ haja· de 'organizar 

para a cele-braçfi do ·aentenario ·da Im;l~endeneia ~erá iw-
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cluida a execução dé um monumento a ser erigido. nésta ca
pital,· ()Ue zynthetise e perpetue a- .obra. dos inventores bra
sil~iros no domínio da aeronautica, desde Bartholomeu de 
Gusmã-0 atP. Santos Dumont. · · , . 

Art. 2." O Gcve~no fica autorizado a abrí_r o credito ne- · 
<;es:;a:r io. 

Art. 3.º Revogam-se as disposições ein contrario. 
Sala das ·sessfjes, 13 .de outubro de 19·20. - ,Severiano 

Marqu~. · 

Justificação 

· · N es~es r.em annos <la nossa vida nacio~al; ... a- resolu()áo do 
problema da aviação destaca....,se como a conquista máis n0-
ta.vél do engenho hümano. · · · . · 

Desde ·Bürtholomeu de . Gusmão até . Santos Dumont, ap
pareceu o Brasil attesta.ndo · ao mundo a. sua .capa:cidade in
ventiva no domínio da aeroriautfoa, vendo . os seus ;grandes 
esf orcos coroados de ex:ito na oõra de Santos 'DÜmont, que se 
cobrindo de gloria na culta Europa, · glorificou .tai:nbem o 
nome do Brasil. · . , . . · 

A Eran~a já imrnortalizou o.genio e' o. heróe do vôo,me
canico, erigindo-lhe \lm monume_nto em · Pads,: E;· o Bi-asil, 
no momento, m~is opportun.o .da .su~ yid~ hi~tor_tQa .. _-<lemons
trando á bumarudade a sua· cultnra e as· suas conquistas, deve 
r9alçar a . glorfa de ser a patria · qa aerQ~autica, synüieiisándo 
e. perpetuando em um m0::rtum,ento. :eondiguo a ·.óbr.ai · d~ • genio 
brasileiro.~ Severiárío ,Marques .. . · . ·.: . ·· 

' 
N. 1!86 - 1920 

P1·ovidenda .~obre .a execuçãi,· de :bancos ruro,es hyp.ot!J,eca-r1'.os 
.. es'tdiliúzes .érmi o . conc1trso da Uniãá nas éondir;ifes que 
estf;?belec.r~ ··~ · ·· ·\ 

Considerando impôr-'-Se . a: ereacão. qe institutos ~-de crediw 
- r.eal · déstinados ao <lesenv-Olvi:rrientô. da .agriéulturà e·: da cria.

~ão . em condições de realizarem ·emprestimos~ , a jur:õ modico 
eº. a ... làrg-o·: prazo, libertariºdo o proprietario ºrural . de ta~:as as
pJ:ty-Xiant~s e -das }lyipqthpcas a curto . pràzo, ooD'l o ,seu cortejo 
de -~enovacõe.S e cotninissõe"s, · forcando muíta"s 'vézes . a liqui-
dações ·des~strosas; , , · · · ·- · 

Consi<lerandó caber á . Uniãq; ·· constitucionalmente, ani
mar a lavoura e a per.µa.r,ia, ·e ,qpe .~e· nenhum;:i, f óTma ma.is 
·efficaz pode-r{i diSJ)eiisar esse· ·auxilio ... do ~que facilitando. 
o_ .credito .ao pro:prietario ·ri)ral, ~m co-p.·qiÇões liber~es; · . 

Constderando qu·e .. para·. aJ~nça_r~_ . es;;·e. · c:>bJe~tivo; de.ve a 
União dar ·o seu concürso·. a.os Estados,. pois dessa co.llabora
ção poderá/r:e.sultar -~ cr~a~ão C!ê .·ài)f}ârelho~ ~:bâiicar.io? capa-:. 
zes de supprir. a · agr1cultll}."~.' . os re~rs~s de· que· n~ess1ta; 

. '" ... 
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tofüdd.eràndo que, com a creaçâo dos bancos bypoth~a-
. rios estaduaes fotnentada a explor~çâo de suas terras, !egi
mada .a propriedade rural, dando margem· á execução da 
}J!a.nLa cadastral da Republica,· facilita<l.a a a<lopção do im
po:,:;to t_errit.o~ial e sua conv·enient.e ·1otação, pçirquantõ não' 
iin Y~l'á interesse; por parte dos proprietarios, ·em diminuir ·o 
-.,·nl o1· de ~us. ca.mpos, afim de ~scaparem a -possíveis orius;. 

·cons1_aerando que o funcc1onamento de taes estabelec1-
rncntos virá estimular os propriefarios agricolas, sem capital 
suffíciente; 4 exploração de· suas terras, em face de vanta
jo3a$ operações que podem off erecer, :pela mobilização do 
credilo h:ypothecario rural;- · · 

Considerando que, dar soJucão ao probl~ma do credito é 
ass~~urar o desenvolvimento da eX{>a:il_s~o economiea do Bra
si I. em proporcões extraordínarfas e .rapidamente, por isso 
que o proprietario · rural. aguarda a5siste'aeia financeira para 
explorar os séus campos e terras .. dê. cultura; · · 

Cansiderand9 que d~.· intensifroa.cãó' da produccão naci<;>
nal resultarão· saldos --no· iniercambio. e o saneamento da cir
culacão m6rielarfa1 d•us idéaes de-· tôda bôa po1Uíca eco-
nomíCà; . · · , :.:· . · : · · . • · 

Consid~Fando que, d!! l:aes ·µistituilJ{)es, .·advirá, ainda, ·a 
vantagem 'âe: ficarem· cm disptniibilidà<ie inilhares ·de contos 
da réis, de emprestimos ºfeitós 'à ºjuro. elevado, ' por bancós e · 
particulare$ que serão li(.}uid:a~qs, procµrando estes · cilpitae8· 
nov:is collocâç·ões; iiifiufüdo para a 'sólui;:ão ··da crise. de nu.
merario e pàrã. a baixa das taxas de ·jUros, facilitando· a hli
ciativa de . . novas indU.Strias, ·a expánsão commer~iiil) · com 
maior actividâde de" fràbalho·' e conseqüente augm~to das 
rendas d~ trni~o . ~- dos E~~dofü · •· · - · · _· - · · -

Considerando' encontrar o Brasit.':Paradigi:na para a insU•. 
tuição de bnncos ruraes hypothecàirios no ·ur_ngnay e Atgen:... 
tina, onde fun6cionam -<1· Banéo Hypótheearió do Uruguay e o: 
Banco Hypothecario Nncional, ouja ácção· de prosperidade é 
crescente, fazenQP-::Se sentir em blmeficio da agricultura e 
cria~ão rnas. duás ltepublicas;' ' " .: ·. ·> . . 

• . -, - . · .. . ••· '' ! " ' 

Considerando que; por esse . ·regímen·. os proprielarios 
ruraes, mediante uma pequena quotá~ ··que coniprehenàe o 
juro e a amortização, podem negociar ·a júro nrodiéo e a largo 
Prazo, co~ in~eir~ :·tfqqi;.illi(;:ide, ~xtjp.~i~9"':.S~ p . empres~ 
timo, totalmente, ao.· vencer-:-se o tempcf c0nveno1onado da 
hypothecá, "cjtie poderá ser até de. trinfu• annós d'é ºpi'áió; . 

Con;siderando que, ~o ·actual: momento, em qüe São re
clamadas pr.ovidencfa.s- em ~ q~feSa dà; pr.oilüeçã.o~- de~ seu àesen-. 
vpMmento ·e °\7a1ot-i:7.'Elção, ctimpre' adoptar.'niedidas ·legisla
t:_vas d~ . ca1_acter_ définil~vq; . tênctentes· a: ~prot?over a · ftÍilda..; 
Çao do credito tel"tito:t.ial, ·em hases eM~om:icás~ certo como ~. 
·que os ·bancos rurà.es 1J.Y'PothªC8fiôs .. existelites não . preenchem 

: . ' /; , . .. ;--.· .. ' .. .... . . . 
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!:172 

os. firui usados,· pelos vícios de- origen:i"e de organizàçlo de qua 
padecem : . ' . · 

./ 

O -Congresso Nacion~l. d~c~eta.: 

Art. i.0 E' auto~~zado o Poder E;ecu,tivo a~9-_COÍlcorrer 
com um . terço do eapn.al, para a creaeao, em cada "'Estado, da 
um banco hypothecario; destinado . a fomentar a 'lavoura e a 
criação, observadas as disposições da presente lei. . 
· -Art. 2.º Os empresti~os serão feitos em- títulos · · bypa

thecarios, ao .por.fador, entregues POl" seu valor· nominal, com , 
garantia da primeira h:;rpotheca. sobre immoveis rlll."aes .• livres 
d!!' tC?do o gravarne; situados dentro das circumscrip~ ter. 
r1tor1aes de cada· Estado. · .. . " .... . 

. · Art. 3." Se~ão.coticedidos os emprestimos ao jaro de· 6 % 
a;nnual e resgatados_ pelo systema de amortiz~cão acenmula. 
hvas, em prazos não excedentes de trinta annos, segundo as 
tabellas que forem ·organizadas,·· mediante o pagamento de 
annuidades fi~as, calculadas de maneira a cancell~r, total-_ 
mente, a divida, no prazo estipulado· ·no respeetiVÔ. contra~ 
cto de emprestimo hypothecario. . · - , ·. · ·. · 
. Paragrapho unieo.- JJ.s ~iinuidades".Comprebendem: o juro 
e 8 amortizacão, caléulact:i'-sobre o juro e a duraeaó "'do em· 
prestimo~ . . . . . . · , ' r · · · . · 

Art. 1. <l Os .titulas, bypofüecaríos .~niittido!f pelos men
cionaâos~hancos gosarão,. por parte.· dos Estados, · de. 'garantia 

·de. juros. . · .. · .· . . . .. · . . · · 
Paragrapho unieo •.. Verificada a impontualid8de do banoo 

no serviço de juros· ~os títulos, o Govei:no ·Federai ·ooeorrer! 
ao respectivo paganiento, promovendo a li~idacã'3 amigave! 
ou judicial do institutô _e · assumindo a responsabilidade dos 
titulos bypoth~cari<;>s em· cifcu lação. •. . · . · . 

No ca·so de liquidação judicial. os liquidantes _serão no-
meados· pelo . Governo ·Federal. - ·· · 

~t~ · 5.~ A emissão dos titulas hY!>othecarios não poderá 
. exceder do decuplo. do . capital eff ectivarn:ente réa~izado • 

.. .. · § L 0 · Gosarão dos :favores, garantias e privileglos con
cedidos pela legislacão ·hypothecarfa. e· serãq ad~ittidos. ã CO· 
tação .nas .bolsas· officiaes. · 

. § 2:0 Serão . lll:umerados é sua .emissão será lJOl' séries 
desigiiada.s por lettras.- e postas ·em ·circulação _por Ol'.dem al· 
pbábetfoa.:. ·. . , · . . · · 

Art. 6. 0 Não terão· direito a ·emprestiinos h.i>othecarios 
:os immoveis ruraes · qi:Ie por sua. nàtureza não . sejam susce-
ptiveis de produzfr .renda. · · · .. _ -'·". . ·. - · \. · 

Art. 7.º Sobre· 'immcivetpro-i11diviso s6 pod_ed ·ser. feito 
, ·o , emprestimo com: o assentimento_. de · todos. os. conaom1_nos e 

ficando sravado o unmovel • 
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Art: 8. º Os emprestimos serão concedidos na base <1e 
50 o/ó <fó valor do immove1, i' ara a determinação- de cujo 
valor se . terá em conta, princi_palment.e: 

· •) a renda dq · irnfuovel, segundo os contractos de ar
rendamento víge:::ites e o que renàam pro~iedades analogas; 

b) · as · avaliações officiaes : para o p~~mento <!a contri-
buição immobiliaria;· . 1 . · . · . 

· e)' i:t.s a~'aliações judicíaês. que·:se. tiyerem feito nos tres 
annos a,nteriores ao contracto ; · · · 

d) o. valor venal e · corrente da· propriedade. 
Paragrapho unico. Em caso algum . os. emprestimos po

derão exceder ao calculo para a cobrança dos impostos respe
ctivos ou ··poti1..;râo s~r .. feitos · sei;:n . a prova real da legitimi-
dade. da posse. ' · - · . . . . . 

Art. 9~ .. Os bancos deverão exigir a ~divisão· dos corí- · 
tractos hypothecarios. sobre ,bens ·que ádmittam commoda ci
visão, afim de facilitar as vendas no caso de .. execução. 

Art. iO. ·· Nenhum devedor atrazado no servico. da bypo
theca poàerá êelebrar novo contracto. . de hypotbeca, sem· que 
prévia:r;nente regi:rlarize ~::ia -si,tuai;ão. . . . . . . . 

Art.. i 1. Nenhum · titulo será em1ttido sem ·quo . eorre-
spondà. a -uni~ · hypotheca. - . : ·~ · ·: • 

Art. 12. Tol)as . as operações propostas deverão ser 
acompanhadas. de· um plano de· applicação do· empre.stimo,. 
sendo vedado' ·o seu emprego em fins diversos. . . 

.ArL 13. ·: Todo~ · 'OS titulas ·hypothecai"ios resgatados por. 
amortização. ·normal' ou' por amortiza~ões . antec.ipadas serão 
incinerados. · · __ . 

Art. 14. ·A amortização ·dás tiitulos ·hypothecàrios ·se ve ..... 
rificará por,.sorteio ·ou compra na botsa : .. · . ·· · · 

: Art.. ·15. Gac::la-·litulo -hypo tbecario representará._ um valor 
<1ue não e::rn.eda <;le 1 : 000$, nem· baixe de 100$000. 

Par·agrapho uriic.Q. Podem ne.gociar.,...se em qualquer parte 
os títulos · hY!)othecar,ios, · qualquer que se.ja o Estado onde 
torem emit.tidos~ . · · . 

· Art . 1~. ·Os devedores podem an~eéipar o reembolso do 
todo ou parte do ~apital ~mprestado. · · · . · 
. Art. 1?. · O :reep:ibolscr ·_sçrá .f~.ito em. t.itulos llypotheca-

1·1os que serão. repebiàos :pelo· seu · v.alor· nominaL sendo sem
Ii,re da mesma· sérfo em que se .h_púyer ·~/erificaao o empres-
1 imo. · · . ·. . _.. · . . · 

·.Paragrápho unico. O devedor ·abonará. sempre 'l % .. de 
commiseão sobre a .. somma · anteci}Jada. .. · · . · · · 

ArL 18 . . O' proprfotario devedor . aborfará. 2 % incnsal
; 1~entr. · ~Qmo juro oena~_;;;sobre a importantia de cada. ·presta-
i; ao cm mora. · ·· -. · ·- - . 
· .Art. 19 .: Quando o .:proprfotarli0 ·cte\·cdor falte a · um ven

e imento e . d~ixe tranS{l()l'rer. noventa dias sem reparar a falúi 
~ abona~ ·o· :.JUl'O · pr-maJ, . o· banco noderá . faz'er vender en1 · bast;: 
f;Ublfoa . o im.i:uovel hypothei::ado~ - . . .. . , . 
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ArL 20. Sem. i:>re.íuizõ do disposto nó arHgo antecedente, 
a falta __ .Qe pâgáme-nto dê um seryi-ço de hypotheca vencido, 
tr~nscor1'idos noventa _<li.as do vei;icii;,ndnto, tamb~~ .dá di
re,ito ao banco para. p~du-- - que o 1mmovel lhe seJa entreguri 
em antichrese, que será decretada, ·bem assim ? J)Ossse do im
moVel, em face _da apresentà.Çãõ da escriptura' da hypotheca. 

T>aragrapbo. unico. O banco . perceberá pela administra~\lfo 
da proprie_dade uma commissão até 3 % . ' · · · 

Art. 21. Em qualquer mom~nto em _que 6 devedo1' $~ 
ponha e:;:µ çUa no se~·vico_ da hyp_ótheca, terá für.eitó á ppsse dp 
inimovel; que -lhe serà devolvidó, satiisfeitos os .encargos de-
vidos. · . · · · · · · 

~- r A;t. 22. Os devedores -ao firmarém a es~ripturá.' de hy
potheea, conceder.&,o ao _banco poder para que, em caso de 
basta. publfoa, proceda em sua representaoão á escriptU:ra do 
irrimoveí veµdido. · · .· · ·. · :_ , 
.. _.\rt. 23_·. ·;Depoi,9 ·d~ -éor;itrªctado ·o emprestiino, o· proprie
tario do immo:vel hypntbecado só póderã a.rrendiü...:.oco.ni an
nuencia do.- banco, r.E)PY:t?;nd~~e R:.uUci p~~ todos· os _eff eUos 
do empre:stimo o arrenâamento ·feito. sem esse . ass_entrmento. 

, Art. 24'. Os bancos hypcithecarios · estaduaes qrgan:'izados· 
de acéôrdo com a presento lei: gosãrãi:l-'de isencão de ·todos os 
imposto.s fcderaes, iriófüsíye de ~~nf - · · · 

. Ar.t. 25. U:IQ te~cÔ .- dos: luqros -liquido.s. · serlÍ leva,do a 
fundo de re.serva e o _re~tarité será ~is.tribuidõ como_?,:iyít;ierido. 

· Art. 26. Os referidos institutos. não receberão d~positos, . 
não -farão desconto~ - nem . red~colJ;llos, · ;nem-_ ; empre_$timps 
comniuns, não lhes sendQ _faculta.d.o. e:ffectuar t.ransac:ções·: gu~. 
pf?la sua o~igem e natureza, esca:Pen:i: aõ fim. de sua cr_eação. 

Art. 27. Ao" Governo Federal. cábé ampfa fiscalização so
bre os :mencionados,institutos, cievendo . manter :junto a cada 
banco um Hscal, o qual firmará . com á directorià;. a corres
ponr:!encia; as escriptur-as publicas e lodos os doc'Çlrilentos que 
orig1nom acções ou obPigações. , ~ · · . 

• .\.iit. 2s·. Os estatutos Ef regulamentos deverão ser-· ap-· 
provados PE:!lo Governo FederaL , . . · - · · . ~ · _ 

.- · A1-t. 29. · ·São êóri:,<,iderados os._ all~didos- .bancos, ·pe·ssoas 
]uridica·s capa:zes de ~todós · os· direitos ê. -·obrigaÇõês, podendo 
estabelecer agencias' em qualquer local~dade do ;Estado -em 
que tenham .' séde. ~- · · · · 

Pàr·agrap_ho un~êQ. Sua .or.gaiiizacão· é_ livre 4e. quáesquer 
restric(}ões- ou_ onus, devend_o . os estatutrjs serem archivados na 

-.TuriL.1. Oommercial da capital; do .Est.ado .'em que. tenha sêde. o 
·banco. . . · · . · . ,· · . · · ·_- · · .. · · 

Art; _ 3-0 •. ' Os que · táISificâi'efo. titufos. ~tffiós 'pelos. :ban
cos éstaduáeii iiicorrêrãô· iiài: pênas hn1fostasi ·ao~ móea:eltos 
falsos. / · · · 
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:\rL 3.L Fica o Poder Executivo autorizado· a abrir os .. 
cri?ditos necessarios para a execução da presente lei, podendo 
realizar as (}perações de credito precisas. 

Arl. 32. Re•vogam-se as disposi~ões em Gontrario. 
Sala das . StSSões. 13 de oútubro de 19~0. - Joaquim. 

Ltâ~ Oso1·io. · 
-

·o Sr. Presid_ente - Passa-se ás votações constantes .. da 
urdem do diaj · - . 

Yo lação do parecer n.. 31, de 1920, reconhecendo Depu
tado pelo 2º distrjcto dp Estado de :Minas C}craes o Sr. João 
X11gi..i eira Penido. · - · .. · 

Approvadas succe~sivainenLe ãs ;;;eguintes conclusões do. 

PARECEI'\, 

N. 31 - 1920 .. 
'i º, que sejan:~ app.ro;vadas.·a.S eleiçõ.e.s r.~alizadas em todas 

b.s ~8cções ·do 2º dist~icto · cl9. Estado de !\i;inas c(}er~es, no dia 
21 de agoi:;to-- dó co!'rente armo .. &ijp .. resultado ·,roi .o seguinte: 
Dr. João l'iogueira Penid(), 4.725 votos.;2º,.que seja reco.nhe
ddo e nroclamado Deputado ,pelo 2º districto. do 1'eferido Es-

. tado o br. João Nogueira Penido. · - . 
. . 

O Sr. Presidente - Proclamo Deputado pelo 2" districto 
ckJ Estado de Minas. Geraes _o · Sr._ João ,Nogueira p·enido. 

· o Sr. ~ell.o Franco . (pelp. ordem) -. Sr. Presidente,-;, 
achando-se ri.a- ante..-salã--o Sr. João Penldo, peço. a V. EX .. se 
<lígne noniear ·a. Conimis&ã:o que d!everji acompanhal-o atá' 
junto a mesa, ·afim <fu prestar _ o compromisso regimental. 

-: ~ .. 

O Sr. Presid~nte ~ Gonvido os Srs. 3" e· '"4º Secretarios 
11ara, em commissão, introduziren1· no recinto, àfün. de pres'tà.r 
-0 com,prom~sso regimental, o ~· .. J .oão Penido, Deputado 
eleito pelo E~tado de ~finas Geraes. .,._ 

(Compa:rece o . S1;. loão Penido, arJômpanlwdo da eorn.- . 
?11 is são e Junto á Mesá presta ·o comprMriisso. regimental, 
t0mando. em 'segilida assento.; 

O Sr. Presid~~te ~ _i\.cha..:se sobre a m.esà. o seguinte 

. ·· ~ 

Retru.eremos, 
ur;;encia para a 

. / 

R,F.QU~IE'NTO DE UR.CiE.i.:-CL\: 
\· . ·.. . •.• . - - . ··, . .. . , 

nos termos. do. art. ~37; §- 37, .do RegiIJiénfo;' 
iniinediata discussão e votacão do projooto 
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lf.í'O, de 1.~20, do Sena-do (confere ao rei Albei:to, da ?elgfoa. 
a cidadama e a;; honras de marechal do Exerc1t9 bras1le1ro e 
manda erigir unf monumento commemorativo de sua · visita 
~10 Brasil) • 

Sala das·. sessões, 9 , de outµbro de. :1.920. - F-i'ancisco,. 
Yu:f,ladares. - · · Land,ulpho d.e JlagalMes .J :--:- Raul JJarroso. -
Oiorio de Paiva. - Olegario Pinto. - Dorval Po1·tº. - 'Pho
'ma:; B.odrig·ues. - Edgardo da Cunha. - · T<kómaz Cavalcanti. 
- Raitl Sá. - Fj.ederico . Borges. - Celso Bayma .• - Annmi-
t;lo Bttrlam.aq·ui. ~ , 

.Approvadó. 

O Sr. Pl-esidente. ~ Em consequencia do vot-0 da Camal'a 
vou submetter á discussão e votação, o · projecto n. 470 A, de 
1920, do Senado. · · · .-

0 proj~ctó ' é o seguinte: 

' N~ 470 A~ 1920 

Confere a cidadania brasileirà e as . honras de niarecMl do 
Exercito Brasilei1·0 ·.a ,S. M. Alberto 1, Rei dos ··Belgas e 
dá oútras , provúi.e?'J..Ciàs, com pareçer f avóravel da Com-
ni;issão. de . Con,stitu4ção e /1.tstíça-· . · 

_ (Do Senado) . 
. ' 

. ' 

. A',. dommissão de Constituicão e Justica. foi presente o 
rirojecto .p.o Senado, que confere a S. M.. ·Alberto I, Rei dos 
Belgas, o· titulo de cidadã11 brasileiro. e as honras de mare
chal do Exercito Brasileiro, e dá outras providencias. 

e Anteriormente ao móvimento do Senado, do qual rcsul
. tou .o l)rojccto cm estudo, a Camara. havia julgado· objecto de 

deliberação um projecto do. Deputado Ephigenio Salles, con
cedendo as honras de marechal do nosso E~ercito ao Rei Al
berto, nosso . illustre hospede. 
... . A Constituição da Republica não cogita do assumpto, não · 
se o~pondo á conce.ssão de honras e:tcepcioriaes ao glorioso 
Rei-:8olda.do, cuja visita · ao Brasil, não só contém uma defc
r encfa. que nos de.svanece,· ·como tem uma alta ·significaiJão 
internacional. · . · , .. 
. . N~o _e,omdndo deJ11iJrar o proseguitnento do . projecto, a 

Lo:mm1ssao, uma. . vez que nada. teIIi a ·.oppor, . é de _parecer que 
::eJ6. o mesmo ap.provado. · · · · 

Sal~ das. Comm.i~sõe~. 7 de ()uttibro;. '. de . 1920. ·- Jtello _ 
Fi-anpo. ·-José Bomfac.w~ . - José Ban-eto •. - · Prudente de 
.._11oracs. -. -·· Veti~·süno de MeUo. ~~-Gomerind.ci Riàis~ 
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SESSÃO Ellr:t"-i3 DE. OUTUBRO DE i920 

PR_9jECTO N_. 470, DE 1.920 

O Congresso Nacional decreta: 

1: 

A.rt. 1." Em reccnhccimento dos servi~os prestados á .ci
"itiza~ão -e á Humanidade por 8ua Magestade Alberto I, Rei 
dos Belgas, e em commemoração da sua. visita á. nossa Patria, 
~ão-lhe conferidas a cic!adania brasileira e as honras do posto 
oe mar.echal do Exercito brasileiro. 

Arl. 2.,, O 'Pàdºer Executivo erigirá nesta Capital um- mo
numento commemo1·ativo da visita de Suas l\Iagestades os 
nei:: da Belgica. Nesse monumento serão inse1"iptas as datas 
de 3 de agosto de 1914 e s de agosto de 19H. 

Art. 3. • O .Poder E.."lt:ecutivo abrirá concurso entre os ar
t islas brasileiros, fixará os premios destinados a recompen
sar os autores c!.os roelbores projectos e para o pagamento 
dos premios e demais despezas pedirà ao Congresso Nacional 
os creditos necessarios. · . ' -

Art. 4.º São r'evogadas a:s :disposições em ~ontraric .. 
Senado Federal, 6 -de outubro de 1920. .:._ Antonio Fran

cisco 'de .4.:eredo,. '7 ice-President~~- - Manoel de Alencar Gui
m.o.1·ães, i º Secretario. ,.-- Pedro da Cunka Pedrosa,· 2º Secre-
tario. , 
· Encerrada em. 2e discussão os _arts. 1 ", 2º, 3" e 4º, do 
prcjccto n. 470 A, de 1920, do Senado, conferindo a cidada
nia brasileira e as honras de marechal do Exercito brasileiro 
a Sua Magestade Alberto I, Reis dos Belgas, e ~ane!o outrls 
pr_ov~cl~ncias, C?D.1 parecer favor·avel da_ Commissão d.$. Con
su ~·;1çao e Justiça e annunc1acta a votaçao _. 

Approyad.os !füccessivamente os arts. 1·, 2°. 3º' e· 4º, do 
p.:-oj0.'.tO 1L' 470 A, de 1~20, do Senado. ' 

O Sr. Pre~idente --- O projecto· pas~a á. 3ª discussão. 

O Sr. Costa Rego (pela\ordem) requel' e obtem dispensa 
ele iutersticio para ·a IJtOjecto n: 1"70 A, de 1g20, figurar na 
f.r·<lL·rP elo dia da sessão seguinte. : · . . ., 

. VoLacüo _do L o:urso inlerpo::;lo pelo Sr. Deputado 'Paulo 
d!~ .Frontin, cont1·a o neto da l\lêsa; recusando a emenda n. 11 

qn:-i offeteceu aó orcameµto da Marinha em a• discussão . . 
O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, 

já tive opportunid'ad-e . de d.ar ás ,razões que determinaram a 
avre~cntacã.o da emenda ao orçamento da Marinha. · 

Comó, porém, V. Ex. 'iTuSistisse :r:ias ponderações quanto 
a recusa desta enienda, apezar d'e divergir eu, sobre -a in
t~rpretaçã-0 d.ada. á di-s.posição do art.-.-Z.52, lettTa n· do, Rer. 
s1ment.o, não· -insistirei,· P.or meu turno, .na soliei.tação do re
curso ã Camsra; e peço a V. Ex. a re.tirada. do requerimento, 

Ç._ - V9l •. XX, ~ . . U'I 
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pa.ta que a emenda fique substiLuida por um projecto C:$lJC
cial, rdativo ao. meGmo . assumpto. 

O Sr. Presidente· - A ~1esa de'fere o pedido do nobi-c 
Deputado; a emenda' vne á Comnüssão resp_ectiva, para c-011-
~títuir projecto em separa;do, de a.ccôrdo· .. com o Regimento . 

. Votat-ão <lo projcclo n. t52. B, de r92o, do Senado; l'eco
nheccndo de utilidade publica a Associa<Jão Central Brasi
leira de Cirurgiões D1:1Iltistas ;· com pa~·eeer da •Corümís:;ãv 1le 
ConsLituição e Jusl-i1_;a ravoraYcl âs· emendas · (3' discussão ). 

O. sr~ President~ -. - · Ã·,este projecto foram offer·ecidas a:; 
~guinlés 

.KMBNDAS 

-- J ·• 

Acc:l'e:;c~utc-"se/dépoi;,, das palavras qA.ssoi;iação Cculral 
l:trasileira de Cirurgiões Dentistas» e· o' Centro Carioca ú1J 
Districto Federal. :-::- Níc_ano·r · NMcimento . 

. N. 2 

.A.ccresc.ente-se, · llê.poi~ ·das ijalavr·a~ «As:sociac,:ão Ce11kal 
<le Ci:rurgiõcs Dentistas Brasileira». a A:.;sü;tencia · Judidaria 
l\1ilHá.r. - l1~ú:mw1· Nascimento. · · · -
~ · Vou ::;ubmeLlcr a votos as ~111c11uas et'n ·primeiro· log'Ur .• 

. / . . . ' 
. }fpp1•ovad~ s.ucce~5ivamenlc as referida~ eme;pdas nu-

met•os 1·.e 2: · 

'- Approvado em :3" discussão o :se.guinto · • 

PHOJ EC'l'O 

N. 252 A·- 1920 
,• (Do· Senado) 

.Artigo u11ico ~ E' Mnsiclerada de utilidade .püblka a k;- . 
~-::ociaçã:o .. Cenlra l Brasileira dos . Oiruraiões - Den~ist.:18,. com 
~édc nesta Capital; ·reyogadas .ris·-disposioões cm· col)t.rario. - ' .. . .· . . . . . 

. . . 
· O Sr.~ : Pr~sidente - .-· As emendas approvâdai3 .. vão á. Com- . 

n:iissão_ de Redaeção ~· . · ···· . · ·· .· · - · · 
· V~taçãô. : d~ -/ pi·o.}ecto .. u . io.1 B, de 192-0:·· ~~-tÓrizaudo a .. 

cx~cuçã~ de· obi·as' · uo 1~1 w do-"riO Grande (3ª discussão) .. . . 
"• + • ..- , 
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SESSÀó E~! 13 DE OCTDBRO DE 1920 

' _\pprovado ~m 3º discussão e enviado á Commissão de Re--
,Jac~ãü o se;uinte • , .. 

. PR(:JEC"fO 

_ N. 1O1 B - 1920 

o Congresso Nac,ional resolve: -
,\ f'l.. 1. ª Fica o Governo autorizado a mandar execurar as 

obra.:; nN~essarias no leito do rio Grande, desde ·à" ·ponte do 
.!:.i;uarãi> at~ ú foz do rjo Pa1•náhyba, de modo a facilitar a .. 
ravegação em todo aquclle percurs9. 

:\ rt . 2." A' medida. que. forem sendo removidos os obsta
rulo:,; ti na.~·egação daquellc rio. o Governo o franqueairá ao 
1;:-;o publico, não podendo e.onccder nenhum privilegio ou mõ-
1~0polio. .' . 

_\ri. 3.º O Govemo, depois de approvado o projecto rlas 
i!)wa~ de que :trata o art. 1 º, solicitairá do Congresso Nacicmal 
v;. r·r·1·ditos que forem precisos á execução das ditas obras. . 

,\1·1.. ·"-º Para o mesmo fim. poderá o Governo acceitar 
a;; r1inln:ibuições peep.niarias que forem conc'efüdas pelos Es
tadus tle S. Paulo "' Minas Geraes, no intuito de ser- ·dado, ã. 
ulira. nraio1· desenvolvimento. . . 

A1·t.. 5." Sempre qUe houvér interrupço dos trabalhos, 
d1•vido ús enchentes, o· Governo occupará a commissão de 
td1.1·u~ 1' ::;1_•u pessoal no saneamento ·das margens do rio Grande 
1.· i'et1~ aHlüentes; como ·medida de. prophylaxia do impalu
(!i~m11 de ac~ôrdo com o _ret-'Ulamento sanitar-io . 

. \l't .. 6." Revogam.;.sc ai; disposiçõe~ em ·Contrario. 
\'ol.n:t:iio do projecto :n. 34.6, de 1920,. abrindo o credito 

~':•PPcial ele 1 :713$330, para .pagamento ao. major ii·eformado do 
J·.xe1Tito Maria Cruz (2 3 discus~ão) . · · 

. .\nprovado cm 2ª cli~cussão o seguinte 

PROJECTO-

N. 346 - 1920 
/' 

11 Congre5SO Nacional de~:te.ta: 
:\rf igo unico. Fica o· Poder Executivo· autorizado a abrir. 

11do ?llinisicrio da Guf".t'ra. o credito esoccial de 1 :713$330. 
· pa~·a oi.:conel." ao pagamento de. vantagens, que·· competem ao 
"~.iu,nlo dCl Colleg-io _Militar dif-Porto Alegre, major -reformado 
>1a1·10 Cruz; no· per'iôdo dé '1 i df:~. ,junho dr, 1918 a 20 de no
\ t·mh1·0 de ::191 g; .. revogadas us disposições . cm contrari~. 

\. ' . . , . .. . .., ' '· ··. /. 
O Sr. Presidente - o~'projec:to passa :i 3" discmssao. 
Yola({ào do projectó n. 198 :A., de t920, permittinqo suh-

1nd le1·cm~se :.í. :prova final os estudantes de :prepal'.ator1os que 
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. 
depe-nd<>.xem de um ..exame; com substitutivo . da Commiss5o 
de Instrucc.ão Publica' ( 1 .. ' discussão) • 

Approvado ;em 1.. discussão o seguinte 

PROJECTO 

N .. 198 A'-- i920 

O Co_ngresso Nacionar decTeta: 
Art. -· Lº Os estudantes· de preparatórios que, por quai

qu~J; circumstancia, estiverem na dependencia de uma só ma
teria para a matricula nas facu1dades ou esoolas 5uperiorP,s do 
paiz, além dos qu:atro exames dos ~ermos do. decre~o numero 
it.530, de ts· de'-márço de 191~, ·poderão submetter-se á 
:Prova 'final da mesma, na epoca legal, -préviamente, com os 
~ emais, • se inscrevendo paTa esse fim. 

· Art. 2.º Revogam-se'· as disposl.cões em contrario. 
~·... . . 

~ . 
9 Sr. Presidente .-...:. O projectci passa á. 2~ di~cussã.o. 

O Sr. Costa. Rego" (pela orde.m) -.. requer e obtem dispensa 
de intersticio ·pa11a o pr.ojecto n ... i98 A, de .i~20,- figurar na 
ordem do . dia da se~são seguinte. . . . ~ 

V o tacão do proj ecto · n. 469, de 1920, consideranõo i,r3li
<lo.s os exames prestados nos cursos rrlantídos pela Eseola Com
mercial ·da Bahia, Escola Pratica de Comrnercio~ de S. Panlo 
e Academia do Commercio ,do Rio de Janeiro; com parecer 
contrario da Commissão d_e Insf:ruçcão P~lica (iQ discus-ião). 

. Rejeitado em 1" di~cussão o· seguinte 
/ 

. ,. . 

P~OJgC'I'O 

· . O .Congresso Nacioria1 resolye ~ 
· ArL i.0 São considerados validos pruÍ'a todos os eifeí!oS 

os exam'es prestados nos cursos mantidos pela.· Escola. C:>9-
mercial ·da Bahia .. Escola P,ratica do· Commercio de S. Pau o 

· · e Academia do Commercio' dó Rio de Janeiro: . . ' . .. : ~ ___ , . - ·~ . . ~ .. ' . . ·• . . 
· Art. 2.º Revogam-:::se as disposii;;ões em contrario. -. . ,,. ,, . . 

_ · Votação .do- l'.equerimento n. :n6, d~ i920, do S:r. :MllU
ricio de Lacerda; pedindo ~orm.áções sobre ,o ernpastella
mento ão Jornal operarib do Recife, etu;. 
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SESSÃO nt i3 Dl) Ot;JTIJBfW !}E 1.920 

REQUERIMl:NTO 

. N. 56. 

RequeirO" crue, · pelo intermedio ·da Mesa, o Governo in....; 
forme com urgencfa. qu~es as· providencias tomadas sobre· o 
empastelamento do jornal operarro do RP-cife, assalto ás as
sociações dos trabalhadores na: mesma cidade, e a data e os 
termos dos telegrammas do Pl'esidente da Republica e de um 
P.CU sobrinho. dirigidos de palacio ao Güvernador de Pernam
buco. pondo a força federal á sua disposição para que -0s re-
feridos attentados não se frustassem. <' · 

Justificação 

Junto .como tal a notfoia do jornal a Província, tran-· 
scripta e commentada nesta Capital pelo 'jornal proletario: 

Como ·previramos, romecam a ~hegar-nos noticias .rios 
graves acontecimentos d~ Recife, onde os trabalhadores sof
freNim mais u.rila vez, as consequenci.as de não se· humilha-
rem a seus senhores. de hoje. . . · · 

E' degradante o que as noticias . nos referem. Patenteia 
claramente que o oper.ariado não póde absolutamente cóntar 
com a neutralidade do Estado mesmo nas suas. mais leves e 
insigniffoantes reivindicações. Nã·o. póde declarar-se em· gré.:.. 
Ye, sem que seJa. caçado. na rua como um· cão damnado, como 
uma f éra bravia. -

Os successos de Recife horrorizam. Parece que estamos 
lendo uma pagina de Tourgueneffe, quando descreve as ba·r
baridades e . cruezas do czarismo nas ruas de Varsovia. Os 
cossacos enfurecidos não proc.e.deriam com· mais arrogancia · 
f) bestilidade ~ . - . · · · 

Uma gréve numa fabricá foi esmagada a chanfalho e a 
rifle. O op~rariado, em massa, inerme, desarmado, pacifica
mcnie vencido numa praça_ pública, foi cba.cinatj(). p,elos ver
dugos fardados a: soldo dos potentados .do ,grande Estado nor-
tista. . · - · 

Em seguiria,-. as · associações operarias foram ·invadidas 
Pela horda ·selvagem .que nada . respeitou: os moveis foram · 
barbaramente quebrados e os quadros que estava~as pare- . 
drs adrede. espatifados!- · · · · / . · · 

Como si. isto ,não bástasse, ·os janizar·Qs dos Pessoa de 
Quriroz penetraram ·~rias officinas do Jornal ·operario «Hora 
Soriah, e· eJl!:pastelátam a~,tcaixas de typos e· quebraram pe-
IJíls da machma de 1mpressaa... _ · : . · 

. Para comprovar· o ·que dizemos. p~ra aqui transcrevemo::) 
'anos trechos de uma noticia da Provinciª, dü\ricr que em- · 
hora independente, está- nestá emergencia ao lado -do Gover
M, mas que mesmo a$sim verbera. ; as violencias contra o ope
riwiado levl\Qa~ & effeitG. pel~ execra11da voU11ia J)ernambu-
c~na, · · ~ 
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Ye.i am o que diz a Próviticia: · 
«A riolicia escolheu .mal o dia de hontero para as provi

dencias de força que entendeu tomar eong·a annunciaflas 
promessas de agíta~ão operaria. nesta cidade·. . 
· Como é sabido, ha dias vem-se notando no seio das cl a~-

ses trabalhadoras do . Recife um certo mo'1imento, traduzido 
em reuniões .nas sédes çle alguns ,syndiC~tos profissionar.s e 
cm PeCIUenas gréves. . ~ . . 

Os boatos de uina gréve geral espalharam ... se por toda a 
parte. . . · · .. · . · . 

Gomo medida de precaução a policia e o E;x:ercíto, este 
-- d~ ordem do Governo ·Federal, acham-se guardando departa

mentos · de empreza de transportes e outros estabelecimentos. 
Hontem, pelas .15 horas, tiveram ·'logar na séde da União 

dos Metallurgicos, ayµltadá reunião de paredistas e outm 
operarios, sendo pronunciados discursos inflammadós . 

Após, não' mais se. effetuarani reun!.ões·-na.· casa acima 
i•eferida que fica· no 1" andar do· predio onae funeciona o jor
nal .soc.ialista . A Bora SocW.l. no {)ateo do Carmo, •. · 

Cerca· das .17 1 l2:_horas :estando aquella praça repleta de 
pessoas que assistiam á.s fe.i;tas commemorativas da coroac.ão 
virgem do Carmo,- em sua egr'eja: ali, appar~eu uma forca 'ele 
eavaUaria de rriolieia, vinda da rua das Trincheiras estacio- . 
na"D.do no .Pateo. ·Após ·'surgiu uma'.. outra forca de infantaria· 

· tambem tlc policia. · .. . · . ·· . · 
. E!:ita,. composta cte· ·umas· quinze praças,· dirigiu-se pa1·a a. 

séde da ·União dos Metallurgicos, r.o .1º an<I:ar, · obedeceru:lo :'1.S 
ordens de um officíal que a 1Pirecedia . Penetrando na sala 
de _reuniões, os. · soldados desemb3ínhararo _os sabres e . arre~ 
nentaram os moveis alli !'.Xistenfos . inclusive· urria caixa con-

• · tendo dinheiro, e. espancaram a tres operaria-$ de C·ÍilCO outros 
que aHi estavam, em companhia da familia do operario Luiz 
Araujo, residente na. casa. . .. · · · · 

Foi, · como se· vê, uma··violencia lamentavel a qtie praticou: 
bontem a policia. Violeneia inutil e contraproducente. . ·- . . . 

• • • • ~ -. .. • •• · - • . : ·.. • • • • .. ... .. • • •• : • • ... . • • • • • •• • ••• • , · · · • • • • • • • 1: 1 

.Emquanto isso o·ccorria na sédé da alludida sociedade, duas: 
grandes _patrulhas, uma·--cre tnfanfiaria, armada a . carabina. e ~ 
outra "de cavallaria, com · os seus respectivos «Nagan~. toma .. 

1 vam todas as éntradas do pateo do Carmo, não permittindo :r 
.. entrada nem sahida de pessoa· alguwa nem mesmo das famH 
las <iue tinham c;·r. rP.fugi:ldo nas :casas alli situadas e na igr~ja ,: 
de Nos~ Senhora do Carmo. algumas dias qúaes foram presas ,: 
de fortes · crises de necyos. · ·· ~ · · · · . · · -· . ·:: 

Emfim.- foi um verdadeiro· pan·icó. . · .. "; 
· E'm· face desses: acontecimentos. não se ·realisou mais O,} 

«Te-Deum'> na. igreja ·<lo Carmo, füchando....;se logo :fJ templo .. ~ 
••.• -....... .. . -. ··•·• . .. . ···· ··- ... ~ .. .. ..; •.• . .. =-·· ··· ·~··:·~ 

A pO'licia . tambem foi a uma. outra ·associacão. operaria~~ 
rua do I ;ima .. · ~m SantQ A.maro, e . como encontrasse a mesma~ . l 
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fechada, arrebentou a: porta principal. :penetrando no interior, 
onde praticou depredações. 

. . . :\ pÕÜcÍ~ .·ainda° .pe;e·t;oµ. ~~ "o"~tra. ~~~ied~d·s ~p~r~i~ .. :i 
rua da Praia, praticando a mesma cousa, isto é, inutilizando 
rno\'f~is e espanc-ando operarios. · -

· · · nu~â~~ -~ ~e~io. <la· ~~ite: ~- ~iâ~<le r~i ·1;atrüiiiaciã ·por' i·~;~ 
. tcs piquetes de eayallaria, armada a «Naganb, sob 0 comman:-

do de officiaes. . · · 

· · · Po; · ~c-a$i~õ 'cii ·pÓÜéia p~~ét~;f ·n;_ ·s~~i~d~de -do·s- 1\Í~ta·1: 
lurgir.os. dous soldá.dos dós que tinham ficado ·em frente ao · 
prC'd io. fizeran:i varios disparos a esmo. . .: . 
. . . . . . .. . . . ... .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . • . .. . . .. .. .. . .... 

Aos vinte.·minutos de lioje, policiaes á paisana, galgaram 
a v:u·anda do predí0 n . 2í, á -rua 1 ... de Março. onde fica situa
da a União. aos Fog.uistas, e, dalli, arrancaram o mastro com a 
1·~~p~c ttva· bandeira e e1'cudo da reSpectiva sociedade-operaria. 
cnnduzindo-os para o meio da ·rua. ond~ · rasgal.'am o pa\•ilMo 
e inutilizar~m o escudo e o mastro. . · · , 

E assim se Iev0.u a effeito a.· mais ·infame prepotencia em 
ir'l'rnf: pernambucanas, .iá regadas p~lo ·.sanguf:.': do~ martyres 
1i r -18 í' 2·1 do seculo XIX·. _ . . . 

F.', ·porém, com' o sangue dos martyre:; que se· conquista 
a libcrdnde. _ · . · · . · 

~m~á 6. cust.a desse_ sangue ·que no Brasil' remará um d1a a 
pa;i;. a Justiça ·C a equirlade. Será devido .{). esse .sangue ·gene
ro!;o ~ nobre que os ·prepofente!': de hoje, os despotas sangui-. 
nario;: húo de tremer nos -seus pedostaeg de bronze. até tombar 
0 o:r.u poderfo , malvado e iniquo . - . ·. . . -· . 

Esses . Yentos de . insania . e de . tragica cobardia ll~o de 
pa~a.r . 

R então, em face- àe sua Óbra miseranda verão os tyronno~ 
q1Jfl0 lot'Ícafoi a sua ab.i~cto mania de querer submetter uma 
r!l:t.,..-::> n seu~ rnp~ichos f'! · in f~r~sses pei';soaes e :ryiesquinhos • . 

n?Jeitado. . .. 

o Sr - Presidente-~ . Estão findas as votaeões: 
Pas$a-s~ ás ~·matl•rias em . disc.ussão~. 
2• discussão do projecto n·. f58 B, c.ê 1920, estabele~-endo 

J'li'M~ para o homicidio por"-impru<lencia. negligencia. ou im
JH'J' ir ia. <:om _pareeer íavoravel. da '.CoJrlmissão de Finanças. 

F.ntra em discussão- o ar-t. 1 ". . . ' 

· O Sr. Prêsidente - Acliam-se: sobre .a Mes.'t diyer~s 
i~n1 1' nrla~ <! um. ri>qni>rimentó que Yl'io ser lidos. . . . . .. - . 
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... ~ . 

São· suceêssivamente ·lidas; apoiadas e _ p(>stas· con.tunta .. 
---mente em discussão .as seguintes · eJJlendas, exceptua.da a de 

·· · n. 2, gue .é enviada-á Cammissão. de Finanças; . 
EMENDAS AO PROJECTO N ·. 158 B, DE 1920 

(.2ª discussão) 

N. i 
Aos arts. 

. Sala das 
de L<Ue_rda.. , 

t•, 2°, 3°,-·4°; 5º. e 6~. -. _su:ripritna-se. 
se.ssões, de "outubro de i920. - Maurir.io --

. Onde· conviêr·: · ;:-
N~ 2 · 

Fica o Governo autorizac!o a ~brir~ o credi~o de 100$, 
para impressão desta lei·~ . . 

Sala das .. Sessões, ; de -·outubro de · i9'20 . .. ;_:_ .. Mauricio · 
de liace.rda.. 

· . N . 3 ·:-· _·._. . . . \ 

Ao_ arL 1 º - Suppri~a.:se , 

·. Sala das' sessões, ·13 de out~bro' :de . 19.00. ~~ Nicarwr Nas-
cimento. · . -· · · 1 ·~ - '. · : • :._ •• • • • · -·. • 

.N •. 4 · · . . .. . ··' · 
Ao ' ·arL 2° ·_ Suppr ima..:se. · i 

-. · Saia· das. s~ssões,·· 13 d6 outubro d~ .1900 .. ·-~; NÍca.nor Na.s-
Ci11}ento.: : .. -. . · . .. N. -_

5
- : '- , .. . . . . 

..• 
Ao. art.·-11, §§~,' 2~ e 3° -~ S°:PPf.i~ªJ?l-:-~ª: . . . · 

· Sala das ~e$sões, f;1 .de .. outubro de 1920· •. ·"--": Nicarwr Na1-
cimento. . ·. . ' · . . . · · 

. ... . : .»ri. 6 ... 

Aó. arL 15- .Supprima•se . 
. . :saia das sessões, i3 d~-- outubro .de 1920. : _ _ Nicanor Nas.:. 

cim'3nto. . . : :' . ..... .. - - . . 
. . N. 7 ·. 

-.Supprimani--se ·os ar~ . . :1° ·e -2º ·-e seris' pa;àgi;aphos e 15. 
· ·Sala das ~essões,- 13' de -. outubro· de . .1920.· ·:::. Pau.lo de 

. Frori.tin~ :~ : _: . . . · ·-·-·:, . :.- :· ·_,N. S.- ~ \ ·: ·: · ·. ·• .-·· · 

: Ao arL 6° :- -· .... - ~ : , ... : : - ~. · _ 
.. Supprima~-se .as palavras: c:P. .~risãQ cellula~ por .um a 

seis rnezes. · . ,,. :. · "' · · · · 
~ata: das ;sessões: · i~ · 4e ·o~t®ro de·; 1~~-Q. 1 ·:· .~ P'!Úia cl~ 

f.'rontin. ,, · · · 
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SESSÃO .EM f3 DE OUTUBRO DE 1920 

N: 9 
o Ao art. 9•: 
§ 'i. º Substitua.;.se: <Pena: multa de i00$ a 500$000>. 
§ '.2. • Em· vez <de quatro- mezas a dous annoSl>, 'diga.se:·· ' 

<um a seis meze~. - ' 
.Sala das sessões, 13 de outubro -de !920. -- Paulo de 

FrrmtiTi. ' 
N. 10 

Ao_ art. 10: 
I .. ettra b ~ Supprimam-se as palavras: calcoolicas ou~:..1 
§ _ i. º Depois de .e-bebidas:.;_ aocreseente:.se = <inebriantes~.
Sala das sessões, 13 de outubro de -1920. - Paulo de 

Frontin. · · · 

E' lido; apoiado -e p-Qstó conjuntameJlte em discussão, o 
seguinte - . ' · · _ · - ~ · · . · 

REQUSRIMENTO ÂO .-PRO.TEOTO N.· 158 B, DE ~920 
Requeiro que o projecto n. f58 B, de !920. com as emen~ 

das a.presentadas, -em 2• discussão,- yolte -á Commissão de Con
stituição -~ Justiça, sem prejuizo àa discussãiJ. 

S?-fa das -ses.sões, 13 de out-q_!>ro de 192,0.: '-:-
1 
Pa~lo d'1 

Frontin . -. - " - - -

O Sr; !lic:anor -Na.soimentO '(") --_ Sr; Presidente, o pr~ 
jecto n. i58 B, :é _µm -ex~p1ar curioso d.a nossa . . Iegisl~i;~o 
Bstr.avagante. Entend'emos . fazer -- as reformas penaes e c1v1s~ 
sem qualqiu.er organizaçã-0 -e por meio 'de ieis -esporadieas e -
a.pressa<las~ _ O -r_esulta~o é _um conflfoto _ permanente_ ilDtl!e 
textos co:ntradietGrios que, -por av'ulso,, não tiveram coorde
na cão. ·. --- _ .. , · · "'i 

Nest'a projeoto Y .. Ex. vê' ao mesmo temP<> alteração dd 
Codigo Pena4, no que se refere a -embriaguez •. ligada. á alte
ração do- GooigO Penal no que se. refere ~o bomicidio ·por i_m
prudencia, aissmnptos -perf-ei tament~ descon.exós, ·sem systema _ 
ou mGthodo, verçla<leiras_. lei~ de. momento, para.· reprimir · e_ 
para opprilnir. __ : _ · • :/ 1 _ _ • 

E' a.ssim ' que's~ es~bel~ce 110 art. i~: 
cAqueUe qu-e por imprudencia, negligencia ou im

pericia -na sua. ".'arte .ou profi8São, -ou -pela. -in-0bservan
cia de· alguma'<di:s:pt>siyão regalamentar, commetter_ ou_ 
for eausa. "in'voluntaria, direetti. ou- i:ndirecta ·de um ho
micídio, . .será ·punido com: pri@íi() cellul11r, _por -um a 

• eiilc() aniios;~, · - .-~ - . -- .~ -· -- -<- _ _ - . 
A -moii'Struosi<ladé dessa; -p.ena. Sr'. 'P-residente, log-0 evi

.:fencia a .solicita.C;ãõ goveirnameirtal_. Quarid'O se vê appa.reeer 
na Camara algin_na e.cmsà.: de;: 'Absurdo 'e exa.ggerad'o, ~ .iogo: -:e.e_· 
percebe que _ _teIA ·a< ei-v.a~ ·g-over,nám.euW• -~ . : _ - · • -

( *) -Est.G d_isc~rs6. nao : !of ~~~tsto peto' ~ra!lor. -· 
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. Quem · ha, ~Sàbedor~ -coino o illu·str~. ·pf:ola.W~; d-0 Direitó 
. ·_Penal, que ign-0re. que não é a .extensão -espantosa da .. pena quP, 
. . tem ü . '~ffiei.to inqi.~it9rio,. d~ ·:prevenir: o_ delicto_· e ·: que é, ao . 
.... .contrano::· a certeza· .. ~e q~e .a· · pena .. se .. exeeufa. que Jeve no . 
· ~ ~5piriL_o- do PO:S$ivel .· orimino.so uma ..inhibicãó- sufiiciente . :para 
. imp~chr. o <lehct.o ? .. " · _. · · 

. - Isso Já- :era\!e1li-0 .~-m·1869. 'Effi:.·1888 já, oprof.e6S()r Car
. x·ara pub'l-icava ·como . um ~:ogma;. (]üe -O effe.ito .preventivo <la 
_ Jlf~n.a, n,ão. · estl:i, ) 1ª -enorril.~d~~. : ·~as na. segurcqiça de qu.e ella 

~r·ra. .apphcad.a! .Ora, aqo,_1 ~.eVI.dente~ne,nte ·:se p1 .o~urou ·alvejar, 
.n quem ? .. A' da:sse dos~ ckO:Uffeurs. · .. ;. <: · : .. . · _ · 
.... ' ~ . s~~-:- FR_AN~~c~ . YALLADARES . _. Nã~ . apoiarto·~· . -O dispos1-

. ttvo -.e ___ geral. : .. · ·. · -· · .. .... · . 

. ·; .. · O SR~ )~16A..~_0R ~NAs.GJM.ENTo - · ·Nã~ . ha ihlpru~enci-a para 

.os carrin;4-0s: <;l-e :!'.JlãO, · ;.-~risf:?~inas ·~s im~rudenci~-0.-0S oondui:lo- · 
r<.'s .do~ pequenos veh1culos. ,No. Pt:°Oi)!;I(). pa=rec-er ... da 'Comnüs
são ·ci.stá revelado qu.e. estê pro-j-ecto. tem .por c·a.u1sa.,_a .impres:... 
:são. que ·~stá sentindQ:o Jegi$lá:<lôr '.·sobre·~os :·reI}efü:kfs . d~astres 
.. -o'ccor.ridos· . ..:,na: cidade·. · . ·, :~·..:- . : "'· .~ . · · ·" · " .. :e. ·" <-.::, ;--e• ;.. · 

.•.. ,;.m %~· ~~;~.~t ~~~~ :{·~ r>~;. i~~ression> . 
.. . 0 Sn. • N'IC.1\ . .1."ii'.OR. :fü\SCJMENTO-·- ··Vou -mostrar: ' à .. -v. Ex. 

1 ~ : 1mo :. n.l~ ')rw>r;essién:~.o; . . . _ . . ._ · ·· . · ·•. ·"' · : .. _· · . · 
. : · A, -Vêroadeii'a. eau:Sà; desses ' 'desastres promaniF::q.uasi ex
.ch1~i,,.~men1e~da .)ncapacid~de :dó<poder · pW>Jiêo. , :€~ .. ·o ·:Governo. 
·p QrmHtiri<lo:'que"'a Light .oceupét~fa·::.a · etdaôe'l~óin ,.seus bon
des,' su)ijfiq-0_ ~ ·:q'éscendo· : ·p~sc:i. ·~ ... ., 'm'iricipaes~"" -"pt}rtando .. .. 

- ~~·~.rii~á ;-:e111·:~m ?Iloyime~.19 ~co:n,s.~1?-t_e; . <:iüe\~~té.i:,Itj·t-ga :a maio-
ria óos desastres; " e :o· -GovernQ que Lem"en~ '1llaQSf contractos, 
que. ·pó<le· ,~ootab·elecer : ó · impe:<limetitp .; : que -Os ho-n'.(l'es snbam 

' n di.'3ilain. ·concúrreu~e·nte ·pelas ·,mesmas V.iàs·es-treitissimas. 
cQDc~cie : ·faso á · · c'ompanhia· · canaden5e;': que:• ·é'. -: pooer:osa. ao 

. mrismo. passo que .'ctu~r:: réspo.DsabHi-sar ,'pelós.. (lesastre$. os hu
. · rni.ld~ - ~~auffeurs·:. qil'e :·exerêein :~riosam~fi.fie· a; ,sua:· .. fuDC(tãO. 

. s~- ha· impericia~ ·~e ha inc.zj}aéidáde; .... ã.iooã. a •çro'lpa é da 
pi•evU:r!cacã:o. . d~ ._p0:µ~r -~~lico_; ~q~e~ ,<lá ... :cy;'l':ta -:~~ ~~hau.fleurs 
a qualquer · md1viduo,. CUJa. :p.er1c1.a .nao ·.está.: ver1f1c.áda, ape?.~t' 

·. dri · serem '.:'.examinados: péla·: .polfoià: Çlo .' I}isfJric:to:= . :FOO,:~ral. 
·. ' ... '.:...\s.film; ,·"nec:essairfo.-., éri faz-er com~ q:uo .9s'. .ex.airi.es ··f0iisem 
mqraH~Ços':e-.s6 : tj~~· 'Ô3i'ta de ·~c.hauf{eW-,.:qU;em· P,OSSUiSSP. 
11ã6: ,apenas~'~apacidãod.e.·.;- :profie:~ionaJ,·. 'rnM :·tamhem ··cap~cMa~e 
. mor;:i1'.(atim~-O-e que ®ierlasse .. não: :f.os:se invadiid:L.fipl'. .' ~ma série 
<1~. '.iri9h:iauôs_ absótürainént~<ti;foapa;z;es, <rue?:i;i.ão~ :~bem a pro

_:_fü;·..: M .. ~: ~ tr;i-0 .. t~in.·~ás ·<IU.a1l<foo:~~. mora~~( :pa·~:a.:t:e±,-er:~e.J..;a. · . 

··' ·~(,~~s~·,~;{~~~~~~~ô~~~;~~.ºay~~:.;~·:t~~~J~?:. -~; '.::àU~io~1.~r 
. · · o~ _ SR~'. "Nrc . .\~m~ : .:Ri\:scfumNTó :.:.:.:..,·~"Já :" mostrei que. n~õ é a 
cle\'ilc-tlo dA l;lin.a· que gar<\~tf a · il;i~i.b~~~CI; ·.pe.11.1ai.s, V. E.."t. 

' ' :· ~ , . '.. . . . . ' ·.. . . ' . . . ' ' . . ' . . .. ·~ : . . . 
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~-Jr:verá fazer uma -observ:lcão qu<e ao seu espá·ito esclarecido. 
Jn::ro oceorrerú: que- esse;; indíviduo,s incapazes. • crne se ag
grP;am . ás profissões. são ·precisamente os menos lleançados 
pelo effe1itçr preventivo da pena. ·porque são tãv "cõrrnptos, 
t1ue tanto. se lhes dá estarem na cadeià como na rua.· 

A pena:. po·rtanto. iria. aléançar ao honesto · cha11.ff e11.r. 
r1un;ido a .culpa é· d,o Governo, pelos·' de:t:eitos do r•cgulamcnto. 
pela incapacidade; pela falta de cr'iterio nas rnncessões que 
Jaz :.ís companhfas poderosas. · - _ - .. - . •. . . 

E' bastante: se atravessar !\ Avenida -Rio Branco, para -qtie 
~e a ve.ia transformada erri ·uma·_ garaae de ponta a ponta, sem 
nenhu:ip . regulamento,·_ sem nenhuma organizacão, sem pQs-. 
l'ibilidade . .varri. o publ'ieo de atravessal~a . de lado a lado. · 

o -s~. _FRANCISCO VAT .. LADAIUlS '__::_ .Tá.. houve uma t.entaUva 
de retirar, da; ,Avenidn.~ós automoveis, e as reclamações foram 
g-eraes, ,não ·s.ó-por .parte do- ._ptj.blico, comÇ> )fa.. classe d~s chau(-, 
feurs, da. qual .Y. Ex. é advogado. ·- 1. . . · 

O ·sit. NrcAiioa NASCIMENTO -. l':iãó ~foi isso, absoluta
mente. O .'que pêdirarn os chatl{fe.iérs. é que .não lhes fosse· 
prohíbido e!Il ilbsofoto o -â.ccesso· á Avenida. V. Ex. sabe que 
ha na Avetí.icta ~uâs mãos, a mão· que sóbe ·6. a que desce; e · 

·nos refugiós,· no·-éspaÇo. entre as dua-s··m.ãos. podiam ser col
locados õs,;aútorrióveis, .sem prejuiio para· .a. circulação. 

1\fas a!inepcja d_os organizadores é tal ·qtie os automoveis 
l'sliio em tI;es :"filas , na venida, occupando não só o refugio ' 
romo os dous lados da Avenida, por concessão da policin. 

.. o SR. ; Fit.:\'Nmséo VALLADARES ·..s..·,~t\Úás, sé estudarmos os 
·.· ::mleced~rites ,ye~fj~aremos que não é-"lla 'Av~nida onde os de
~:astres ,se~ reproduzem mais . :frécjuentemente,. mas em outros . 

. lngares da cidade.. · · 
O "SR .. NÍc.~Oa.. N,~sctMlil'XTO- -- Mas é _no . cruzamento dn 

rnn. Sete de'E"i.~tembro, n.o cruzamento , da rua da· Assembléa e · 
no cruznmelito da · rua S; José que elles se dão. - .. 

A incapac.idade· dâ policia é,_tal que na·rua da Assembléa. 
por exemplo; :.sobem e descem. bondes .. por: um .lado e por 
nnlm descem· .e.. ··sobem.-·automovêis, de modo que ba uma 
1'norme accurrinlação de vehi<iulris. · · . < 

Um oUtl'O-:-. grande nuiliéro de . causas ··de -:desastres é . de
vido á imrne11sã:_. qu_antidade.,:de' ~en()~es .:~!J~ndonD;dos _q~e 
perambulam~.P~las:.-rua.s-d1f,, c1dade; ·devido·: a.inda á lmcapam..:. 
rlade dos .gov:ernõs rrúmicipal; e fet1eral, que<con.sentem,. que. 

· creanç~::;< vagµeifrjielas ·Tuas· â. procura de" meios.· A policia 
não · teµi nenh.l:l'nf:U~uidadQ :·-:com a infaJ.J:êia < desyalida, . ~zão ·. 
pr.la quaf as';rµa;S.-·;v.ivem ··cn.eia.s,·,de. menóres::;abandoilados ·._pelo. •
poder publiÇo.'e':-"que':saQ· o caldo em que-se.prepara o.:futuro 
moral . dós -inéapazeS·,.e •'deshi:mestos:. · · ' , . · , , . , 

Estâs'·:serão:;ã's~ consideracões com que: iinpugD.Çi o ,a,;'.t .. 1 º . . 
. . O art._:-2° :•<ih:::'àmda·:, «Attuell~ ·que,' ·por>Jmpl'údencia. ne..:. 

gllg-encia 'o.u "imperícia :na. sua arte ou pro.fissão; ou por ~inoQ_:-. ' .. ' . ~- .. . ~- .. .... . - •, . . ' ' '," ... . 
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servancia de nlgurna disposi-<.:ão regulamentar, eommettter ou: 
for causa involuntaria, directa ou indirecta, de alguma lesão 
corporal, _será punido com ~s seguintes penas de prisão cel-
Jular> : · · ' 

O Sn. FRA:"·crsco VALLADARES - V. Ex. permitta que lhe 
diga que este projecto foi recebido com .geraes · applausos. 
mesmo de homens inouspeitos nesta questão de severidade de 
penas, como o Dr. ·Evaristo de Mo'r2.es que se maní.festou cm 
nrt.igo de imprensa a favor_. 

Y. Ex. acha elevadas as penas? 
O SR. NICA..."'WR NASCIMENTO - Oh ! ·De cinco anno~. 

quando a vida média, nesta. te.rra, é d'e 45 annos ? 
O SR. 1FRANC1sco VALI.ADARF.S - - O projecto está entregue 

ho.ie ao patroci'IliO da Com.missão, na qual é o Relator auto
ridade na materia. E S. Ex, não tem intenção de perseguir 
á classe alguma. 

O SR. N1c~--ion · NASCt.MF.N'fo - Esta critica q:ue faco. · 
com o .devido rospoito pelo autor .. do projecto, é · a mesma 
foila pf'la -Commissií.o no ·proprio relutorio. 

Ha. um outro ponto de fl'!Uito interesse. V. Ex. sabe ctuo 
· ~nu partida.rio. não sô da gorando tal'ifncão do alcool, como 
mesmo da sua supressão. Ora, o arti. 8° estabelece o se-
guinU.>: (Lê) . ' 

«Emb1·iagar-~" pM habif.o, islo é. ent.regar-se á 
<'mbriaguAz continua {1U pPrindif'a.mcmte, de modo a 
P"J'dEw mai~ 1mmrnns n im110rio df' si mm1mo e a ca-
pcrder mais ou menos o imperio dte si mesmo e a cn-

' do~ f;C'11~ nf':!nr-iM. tornando-sf' pP.rigoso para si mesmo 
" pnt•n as rw!"snn~ f'ntn CJllí'tn vivr. e para a ordE'm pu-hlkrt. . . . .. . .. . . ... .. . . . . 

PPna - lnf<'1·nnc:iio por irrs m"~"~ a nm anno <'ffi 

PRl -nhf'll'rimrnto rorr~c~r.ional adenua~. :i> 

01·n. ~r. Pr·<'~i<l<'nf". o fim ela pN1alirlade <leve ser sempl'(} 
um elos rlon~ nu i mpí'd ir o rtol ir.t.o. nn r <'P,.'Anorar e criminoso, 
1·nrnl' · Yn~r.8 ~''~rP:,:ando-n i'in ~ndC'clnclA . Nestas conciicõi:-s l'tl 
fnc::n appello ao proprio Helnt.or. 

O indivi{]n0 rn1n ~P f'mbriap;a pnr hnbito 1> um viciacln. ~i 
R!'·.Jl m:mtiv01· "m insf,\tnto ('.(lrr<'crionnl. nor trPs mPzP.~. f rr
Rf'.-hn. porv1ml11ra oh,jP(~f.ivndo (ftrnlqu<'r rl<'s.srs fim~? Ahsoln-
kt.mento não. . . · 

n ~R. FnAN(':lRr.o VAT.T.AnAREs - E V. Ex. acha pn11en? 

·o Sn. Nrr.ANOn N'A~CTMF.:N'T'O - ·- Ellí' nfio pnd0rií, de fôrm:i · 
· nenhurna ~l'r rOf!'l'l'H' l'adn. om um f'st.abr.lí!~iTI)C"nt0 corrccr.irrnril. 
mng ~om<'nfü (\m 11m in~t.itnto thernpeut.ico ou hospHalar . 
Desde que ee arôn. um o~t.abcledmento para os dnveter11dos11, 
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como se chama em technica medica, como vamos estabelecer 
uma pena de reclusão em estabelel>Ímento . correccional ? 

De modo que eu appellaria· para a. Commissão afim de 
corrigir este ponto, fozPnd:O que esses viciados sejam reco- · 
lhidos ou internados, uãn em estabelecimentos corréccionaes, 
mas em estabelecimentos therapeuticos; e · rião pelo prazo de 
tres mezes, mas "Pelo tempo necessario, afim de ser o viciado 
entregue ú sociedade, sem u:;;.:;c defeito. 

Eu não apresento cmen.das e acredito que a inLclligencia., 
o conhccimeinto da questão tão . b~m revelado no relatorio do 
projec•lo, fará com que o illusl;:e Helator ... 

O Sn . ..F'l\A.i.'l'C1sco V ALI,_WAH.l!:S - . O assumplo d.este artiG'O 
tem sido apresentado em tbese a f...odas · as conferencias 
scientificas. 

O Sn. füCApWR NASCIM&"\i'fO, - Aliás, parece que isto já 
t1:!-Li estudado pela propria Commissão . . Penso, deviamos no 
prnjecto ' abranger todas as formas de en:loxicação. 

o Sn. FnA:NClSCO V ALLAOAElES - Pode-se retirar este ar
li;;o e incluil-o ·-no projecto à.o Senado. V. Ex. tem razão 
l1esla parte. · 

O Sn .. NICA.NOR N.Asc1ME.Nrro - O projecto do Senado é 
imperfeitissimo. · 

Todos os iÍltoxicad.os se transformam em viciados. O .que 
:ie deve posit.i'vamenle fazer é pl'Ohibfr a venda da cocain:l. 
e permittil-a somente nas suas f órmas therapeuticas. 

Sr-. Presidente, nest~:s termo_s lembraria á Commissão, que 
lambem vae dar parecer so!Jre o projecto que vem do Senado, 
o estudo systemntico da. questão, que, : aliás, está hoje exhaus
tiva e completa.mente estudada. -

O problema d~.ssa entt>xíca~ão, pl"indipalmente nos gran
des centros urbanos, é de uma importancia capital ... 

O SR. Fn.1o.!'\c1sco V ALLADARES ·- Os males causados são 
cvi<lentes. 

O SR. N1cANOR NASCIMh.'NTO - · Sou obrigado a aepor pe
r:mte a. Camara, informando-a de que, seguramente, 5() % 
dos delictos praticados nas cidades do Brasil, decorrem de 
situação de entoxicac:ão, agudas ou chr().nicas, qualquer delln.s. 
A c·riminalida·de n 0 Rio de Janeiro, por exemplo, tem tre~ 
fontes: n entoxica~ão djrecta ou hereditaria .. _ 

o SP. . . .FRANCISCO VALLADARE$ - o uso de armas. ,.. 
O SR. N1cANOR NASCIM·EN·ro - ~1ão é t.ante. O uso de 

<i.nnas, para o individuo calmo byg;ido, nã0 constilue perigo .. 
Só o é para aquelle que tem o usu da. arma no cerebr-0, i.sto 
~1 que é delirante ipermanent..e, para aquelle que tem sempro 
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:~ \'.!.<;<in 1•xt1·a111·d na1·ia q1w• 111(• •; L'l'1•:ul:.t nn PSpiril11 pPll1 de
Jirin rn·oveniente da entoxieuç.ii'L1 eerebraL 

Y. Ex. vr~rú corn mumentc 1~ 1ll1·e os c.tlcültl icus a tlesGri
pg:io cir> sccuas e..;pantosas que não existem, que ::ião illusã.fJ, 
a :;cwmcão não sô visual corno tactil, complctamenw d·iffenm
fys d'a d.e todos os outro!:i hom~n::;. E·' <>BEa situação de lrype-
1·r•st,esia extl'aordinaria, n.lé111 da scnsat_:..ão dn· gTa.nde exalta-
1·ão eot.•rcbral. de ernotividad<, 8 he:Sif:abilidude e:x.t.taord.inaria:-; 
1.11·oven iPnte ll'a cle11ri.~ssão nc1·y ll::iH, d.e~mren t r·! du inío:xicac;ãf•. 
,·~ ~'!::~e 1.·stadu dr~ rnolf'!-;f.Üt q111: protlui a 111niü1· parte <le 41,,_ 
lidos. 

O pf!l'it;u c:m que ~e lmcunlra a cidade do H.io de .Janeiro· 
(· 1~11iJrm~-~. O que •.!. t~spaníoso é que 1;a:::.o~ eomo. o cio lwmi
r:i<lfo de~ l\ladame Jndio do BnLsil nãn St\ia1n m::iis c:ommuns. 
( ~1 poú.ulo.s . ) 

O Sn. PHEsrnE~Tt·: -- D1:.·\·n pond'c1·al' au nobr'ü Deputado 
uue u fH'o.ieeto L.4lzn 17 art.ü;os; o V. ·:i~x. poderú falar duas 
f~H~~. . 

O ~1:. NH~AN01: :\ASC:f.\lE:'\To-Nii.o · elw;;·ur(•j a:; dua;-; hUr~1:-:. 
ern hc•ra fa Jlc uma ~ü vez. 

J~sses casos. Sr. Presidente. são eommunit:simo:;. Ha um 
"1 e vadio numero· de in:díviduos que andam pelas. ruas em ple1w 
delírio. Serü1 de :mrprchondor, seria do esP·anta1"· aos log-isla
dores se e~t.iYet5~em em nosso conhecim~ulo c:omo estão no t~o
Hlieeimentu dos mcdi<Jos. 

O Sn. FnANc1sco VALL,\DAlU~s _:.... D.ah i :.t neces:<.idade <fo 
!t·i~ l'&PP.l!iae~. · 

O 8H. '.\ 1~;.\.NOll ~.\SCI.MEN;ro ·- :E l ee;-ishu;úc> sysLeirnJ.Lica 
P.~µcei:ll para. us ccnl1·os urbanos dti Bl·a.sil, como u, de t.odo o 
mundo, I.'.· umt.t ner..:essida<le tão pul1iit.:.rnlc, que tanto iinp.t·es
~iono·u a human iúado que já t1~rn _sido obj Oe Lo de congrtissus 
~:cfont.ifieos, 011dc ti materia foi completa e definitivamente 
Yentilada. :\Ias. nenhum congT(•Ssl) e~launleceu que um into
xit:auo inveterado li-eja pa13sjvel de pena. 'l'ouo:; os congrcsi::us 
rlec·.Jaram que tll!vcm sür reclusos prla. rno~ma fórmu. p:or quo 
oJ ~ão o:,; uenie11l.cs. que poclúm trazer prc.iuizos publie-Os. 

E' esta a ::;uggestão quo l.1'ago ú Oommü;são, p.edindo :~ · 
l'e1'orma desta p:uLP. do 1wo.il'L'.t.o. Qu.1nto aos art::i. f·f e 13, 
r·u.ia.. ~u1mres~i\O lambem p1·oponh\J, t:.llt~:; ;:;e rcf.erem aos a.r
f.jg·o::; 1" e 2", u eumo D·ropuuho tL .suppressão tlcsLas tenho Plll' 
dever de sy::itema dr! propor a sup.p1·e&::;ão Llos outt'os. 'De
mais. devo deplk perante a Gamara que a lei Alfredo Pinto. 
ntw .~ 1wecunísada. e rocomrnoudada neste projecto carece dL\ 
(\Vid1~nLe rr•forma. Ba~ta qll,P t'U le1nbi:·.p - e Pl~GO licen(,\a pnra 
~alit·nl.ar ao il.lustre Helafor --- qu•c a l1'i n. ü28 nunca foi' 
1· um pri da u o Di str it .. to Fr<lt~ral. P para. QU8 S. Ex. tenha cc1·
r.f!Z:.t Llbt-:o e'.\ lJm;kmle l·e'fc·l'it· \1Ll(~ o pt·ocesso deve est.ai· con-
<'luido {lcnt.ro de ~!i 'horas í' dnvt' t.rnzcr ::i individual ctact.y-
10&copica do· contraventor, Oi· a, si 8. Ex. se informar no 
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1.;d1inutc d1~ ld~nLifioação verificar~ que a remessa da inui-
\ 1dual t.laet.ylo::icopíca leva p'elu menos ·í8 horas. · 

Do modo que pela ma.tcriaUdade {(:o prOL~esso, não é po~
:-:1wl e.umpriJ· a lei. At.~redilo que ai-: !l8 horas ainda. serão in
.~u !Ticientcs, ·~ lembraria a ~uppi·essão de toda a. 1p•arte pro
c 1·~=-un L que ~e deve cx.e1·cita1· na Policia, ou de Loda a parle , 
q11" :-:e tkve excr.cit.ar pera.nt.o u juiz, .Pot·que o phenomeno,. 
;il iú=- eonstantr\ em todo o Din~il,o . Processual .Cririlinal Brusi
li'iru. 1': que a:; testemunhas qtw <l0!,>'Õülll no inquerito, quando 
~;io t'ilama<lus a de-pôr no :mmmario, destroem o primeko de
i1l1inw11i'A), ~i são testemunha!::i communs; r~pet~m-n'o, mais ou 
u:1•no~ ünperf.e itamente, si são !Ara.das do viveiro policial, isto 
,: :-i :;ão soldados, guaTd·as c.ivi-s .pessoas que são obrigadas a 
d1• J)L1r por dever do oi'ficio: · · 0 

]~n t.raria, fJOrta.nto, a ::sugg·estão cie que a Cominis8ão 
;111J'u\'1 )itasso eSl-ia occasião para, alterando o processo, redu
t.il-u a uma i'ónna simpH.st.a. em qul! se desse ·o processo ver
l; ll l. 11a rórn.1u. do processo italiano, direetarnente perante a au
k1rirlaue que Lcm de julgar e dC.ve julgar inconLinenLi. O que 
k1nlwo tS o producto da cxperienci.a. A. verificação é esta.: o 
p~·111:1~s:rn unti·r~ a Policia. (' o oreto·~io ::;e · inut iliza quasi 
~•'l\JJH'L' . . 

. Eu iH'Ll fJt.Jria, 1.rn Lão , a reduccã.o du vroeessu duplo, ou 
lilll p1.'1.1ees~o simples uom as fórma-s as mais resll'icas e o jul
~·a 1 w•11(u immediato. Lcmbnwia ú .Commissão que na primeira 
i,1,~id(~ncia a. pená fnss{':, como ü em todos os paízes do mundo, 
:1p1'1rn::: pecuhial'ia, ~ó pllninuo eom pena co1·1Joràl aos reinci
d1· 11' e:;. Isso dec.orre do seguinle principio: que nas c<>ntra
y,.:1 1.:ii1 1i:: a · lcmeriuad~ maniff'sl.i.l(i.a. o a.l'arma. µub lico não é 
1~11 grande que impr·cs~ióne u cspfrito do jui:t. .para que e lle 
l1·1tl1a t1mdeucia a condemnar; a gr.ande lendenci.a nas con
l !'<L\<•111.:ões c•m .que ha pena cio·rporal é para absolv·er, o ·que 
;1:i11 :-::t ~ llnria ::;i a pena fosse· i)ccu1ün·l'i·a. pois não traria as 
~ 1 i : 1 ~ 1.·Ut'tH:teri::>ticas infama·ntes nem 0!5 prejuízos. cconomicos 
1T 1·:1• lu~ 1rnra o individuo recolhido. · 

. ~t~lldo a pemi. vecuuí:al'ia na pt·iu:1nira incidoueia. :;ol'ia 
1nu 1! 11 maiti · ~·fl'icuz, porque o juiz ·havia de applioal-a :;em
lil'1~: •·, na rdnoidcuciia. j ú nenhum Ju-iz se escusaria. a con
d~ · !.1 1t 1a1· 1·1 L>NW. i:úrpo.rail uq uclle que elle proprio· já tinha vc-
1·1 l ll'adu i-ic•1· contraventor. 

1· '.u .iti propuz, lin tempos, .aqui na Gamara, que. toda a 
111·11'.llH._lade vol' coutravcnção {•ll ' pequeno delicto fosse p e-
1·1 1n w1·w. . . · 

:-:1·. 1·r1·e.'.i iclcnLe .. -;ão e.~t.as us id•!a:; que tomo a liberdade 
"' '. 

1il'l'r•r('l.'l'l' ;i. Cón"imissão 1~ pedfria a V. J~x. - e não será 
•1 .: 11 \'t! Jt.l uJc ('nt Tlut· de~ V. Hx . q1,rc fa1,:a. com que eu requ<~ira 
r •111.1 llhHH1~ y 1·nel'U!:Üo e et:L·ima, - · quP, pffi obedienei:.r a um 
: 11.·I 1:..:11 liu ui l'\'liSll f' l~O'IllplictH.it> ltegimenlu aduaJ, que :'Wl'C
d:l ii s1~\ J' n d1~ 1i. ;!.8[', por infor111açõci; vag·u::;,, que o lll 'Ojecto 
~'.>Ili'· :1 Cornmi ~siio para. uiz-er sobre. as Hhlendas; mas si não 
h•r ll a.ri.. ~8·;:, , a profunda :::;cicncia que V. Ex .. tem dessa 
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· corpus ju.1·is supprirá a. minha falta.. (Jluito bem; muito bem. 
O orador é muito cump1·imentado.) ·v. 

o Sr. Augusto de Lima (pela o;•de1n) - Sr. ·presidente 
estando ausente o Sr. Buarque Nazareth, um dos memíiro~ 
da Commissão de _Diplomacia e Tratados, venho requerer a 
V., E~ . a nomea.cão ·de um d <.: $ nos.sos collegas, nara: sul.JsLi-
.t11:il-o interinamente. · · 

O Sr. · Presidente - Pai·a substituir o Sr. Buarque Na
zart~Ul, na Commissão do Diplomacia e ·Tratados, nomeio LI 
Sr. Vaz de Mello. 

Continua a discussão do art. 1º do projecto n. 158 H, 
de .1920, estaJ.ielccl:!ndo p enàs para o homicidio p or irno1·u
deneia1 negligencia ou . hnpericia . . 

O Sr. Verissimo de Mello ('") - Sr., Presidente, duas 
palavras un1r:amcnte para declarar a V. Ex. que ;me não · 
-0pponh0,, antes concordo com o requerime.nto feito '{)elo no
bL'e Deputa.do, Sr. Niranor Nascimento, para que <.1 projeclo 
ora em <iebatc volte a Commissão de Conslituicao e Justiça , 
afim de que esta se pronuncie sobre as emendas apl'e:,cn ladas. 

·POr s. Ex. 
Com a consideração que me merece · o nobre l)epuLado, 

e dado v de6ejo muito sincero que tenho de, sempre que me 
f ôr possivel, att.ender: ás suas ponderacões, ouvi as· palavras 
pronunciadas por · S . E:x., como · justifica tivas · das emendas 
apresentadas a.o presente projecto . 

Devo accentuar, porém; que a propria· Commissão foi a 
primeira a declarar que o projoctó contiha medidas de gran<le 
alcance. procurando sanar falhas existentes nas nossas leis 
~enaes, mas que preeisava ser devidamente exa:minado em 
1P!enario, pelos nobres Deputados, corrigido e melhorado . e 
nesse sentido a propri:::a. Commissão foi a primeira a sugger ir 
umas tantas medidas para. serem toma.das na devida co11si-
ideracão ;- . . . 

Assim por exemplo, em reláção ao art. 1º do pro.i nd o. 
a Commi~são diz que se affigurava. exagerada a pcnalidaàc 
estabelecida nu lei, compromettendo-se a em tempo o~po1·
tuno apresentar emendas a respeito. A'ssim procedi co rno 
Relator porql1e sou tarnbem dos que entendem que não si\11 

as sra.nde·s penalidades que farão com que desappareçam ~s 
criminosos, · tanto mais quanto sabemos que quando as leis 
são duras é de bon. hcrmencutica a.ttenuar-lhcs a dureza . 

Ha um outro ponto do projecto a resipe~to do qual tam
bem Pl'CC"-isamos fazer urnas tantas modificaç.ões. R<!firo- rne 
ao art. 2º <io pt'ojecto qur. estabeloce em sua lettra A a. ·pen:t
Hdade de 15 a 6ú dias de prisão pa.ra . o individuo que pu1• 
irnprudencia, negl igencia ou imperícia, na sua p1:0Iissüo, ou 

(*~ Este discurso não foi t•evisto pelo Ol'ado1· .... . . 
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inuli5crvancia de uma diS(posiçã.o r~gula1ri~ntar, fôr e.n.~sá · 
:nv1.1lunta.ria de· uma dor sem lesão corporal. . 

Ora, nó$ sabe1nos que a dor é um facto puramenlc 
~ubjectivo, 'do dominio e:irolu$ivo da consóiencfa. 

O 81\. NICAN-O.R NASCIMENTO - Pode a.té não ter e:dstido, 
.'-!1)r reflexo meramente cerebral. . 

• • 1 • 

0 SR. VERISSJMÕ DE. MELLO -' · De tno<:Ío que precisamos 
dímina.r do codigo penal essa ,palavra. -·- dor - a exemplo · 
Jo que já :;teei:n feito outros codig-0s de nações civilizadas. . 

o SR. NICANOR NAséIME~TO - 'Ha 1até um livro d~ Moss, 
qu~ estud/1'; essa questão . adml.rav:e,Imente. 
· o · Sn. VER1ss1Mo. DE MEI;.LO - Tenho outro livro de 
Li1onidio Ribeiro Filho. , . · · ' 

o SR. NICA..~QRI NASCIMENTO - Conhecio ta.mb~m. e .· at6 
ciia o livro a que me refiro.' · 

. . . . . " . ~ ·. ' 

o SR. VER.ISSJMO DE ·MELLO - ••• medico notavel. a 
p1·oposito de uma sentença prof er.itja por um dos nossos .mais· 
ütteg-r.()s juizes, o Dr. --Fl'utuoso Moniz Barreto de Atragão .· .• •! 

o SR. .NICANoR NASCiMENTo _.: Muito distincto: . 
o . SR. VERISSIMO DE MELLO - •.• e. que julgou acertado 

('.~crever uma these a respeito da dor, em .medicina legal, 
these . que fo_i approvnda pela Faculdade de. Medicina, .mere-
cendo o premio -· Alvarenga. • 
. O Dr. Leonidio Ribeiro conclue ·a ·, .sua these . escrevendq 

L' s~()'uintc: · · ,. . ···<J: · · · 
o . . . . i . ~ .. 

«0 dilema, pois~ a que chcgamo.s é o seguinte : ou 
o· juiz pune o accusado, esteiad-0 em- outras provas 
que não as periciaes, .. no geral insufficientes e. inhabeis 

. para esclarecer a . relação etiolo.gica entre o trauma
tismo, do qual ·não ficaram ·vestigios e a supposta dôr 

. por elle provocada; ou se baseia na/prova pericial, e 
<'nUío revog:a praticamente · p~n·tc do8 ai't.$ . . 303 e 305 do 
11os!)o Codigo }'cnal. por isso que o pedto·. ,io accôrdo 
1:0111 a li..:ão u11anirne do~ untore~. não póde uutenticar 

· 1Jlna. tlt:~e. n~m ch~::;col.ll:ir a. sua s_imulaç:ão e. mvito me:-
11 (1~ pn~1:1sar a sua. sede, mtca!;:1dade, quahdaac e du
ra1;.ão, ou ainda assegurar que dla íoi provocada po1· 
tal t.raumati~mo. do qual não ... ficaram vcstigiós obje- · 
divo~. Dahi 'não ha como sahil'.» · · 

1 ~onclue elle a sua tlieso opinando. para que seja. elimi-
11uda. do Codigo P.ehal a pnlavra dOr. ~ , .. 
. .\lé'iu deslc dh1po::;iLivo, a Commh;sãu tomou em .l'On::;i-

uc1·01•.:<io outro:s~ peopondo-se, em tempo. opportuno, apresen:... 
lar ~ ~mondas. Eu mesmo · já formulei uma sé1•ie de medidas e 
te1:e1 opportunidade de apresentar perante a propria Com-
rn1 ~.:i'í.o. · · 

('. -tVol. l:X. 
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:\'ada n1ui~ H•nlw a dizer, sinão que a Coli1missão iomar;'L 
lia devida cunsideru.1,'.ão, não sé us medidas apresentadas pelu 
illu:-:trc i·o]l!~~a, sinão tambem aquellas que forem offerecida::; 
pdu.s 11u}11'('.'i Dcpuludos ·que examinarem o proJecto. 

O àe~ejo tla Commissão é sempre o de acertar; é conse
güü· que u Gamara vote um projecto que consulte o interesse 
rJubJico e ao me:-;mo tempo observe as hoas normas do direito. 
(Muito beni; 'l'rtuito bem.) ,. 

O Sr. Presidente - Em relacãô ao pedido formulado 
}Jelo nob1·c JJepuLudo; Sr. Nicanor Nascimento, •para que o 
projoc;Lo voll.e á Comnlissã.o, tenho a infürmar a S. Ex. que 
·já su acha sulire u mesa um requerimento .do Sr~ \Deputado 
Paulo de FronLin eom o mesmo objectivo. · · 

E::>sn 1·1•qtH.·rirncnto serú. votado após o encerramento da 
ÚÍSCm:)Sfí.O. . 

,,. 
O Sr. Nicanor Nascimento·_, Acho que não é necessario 

votar-~:H.!, 1Hn·que pelo aclual H:egimento é attribuicão .da pro. 
p_ria Me~a. . . _ . 1 

O Sr. Presidente - O artigo c.itado pelo nobre Depu-
tado diz o ~eguinie: \ 

4;Art. 285. Quando, pelo ·numero ou importanc.1ia 
das emendas off erecidas em .2"' discussão, se tornar 
diíficil o pronunciament9 immediato da ·Gamara, o 

· Pres1dcute, cx-officf,o, ou a requerimento de qualquer 
Deputado, enviará o projecto á Commissão respectiva, 
para. int•:rpor parecer.~ 

.Enc1:1rr:.HJa ·a <liscüssão dos a.rLs : 1" a i 7 do pl'oj cc:to 
n. l 58 R "fo H120. ·e annunciada .a votação do reque:rime1üo 
dn Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Presidente - O projecto e emendas , vão á Curn
mjsl:)fw de Jus~iça." _ 

Achu-sl!i subre á mesa' o seguinte 

l\~QU~RIMEN'f.O DE URGENC!A 

flequ~rcmus ur'g\'llcÜ:t- para ünmediata discussão e votac:üo 
do projecto n. ·'l8:!. de 1920, do Senado. · 

Sala da::; ~0~sõt-s. f 3 de ou l ubro de 1920. - ~t aousl1J d(] 
l:tm.a. -· JJa111·icio de Lacerda. -Celso · Baynia. 

App!'ovado. 

O Sr. Presidente - Em cons€quBncia do voto da Camara., 
vou subm0ter a discussão ~ vot,ação -o B-&guinte .proj~cto nu-
ID".'t'O 'Í82 A', <le 1 ~20. . 

\ 
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o pr-0jecto. é-o seguiµte: 

~ N. 482 A - i92J 

Crêa e estabelece embai:cadas, quando jul(J();r opporturi'J,. para · 
'i'epresenta.ç{io do B'l'asil no exterior, com. parecer fr.rvora~-· 
vel da Commµ;são de Diplomp,cia e Tratados, decla1·ação 
de voto do S1· . . Mauricio de Lacerda e parece-r favoravel da 
Com.'Tniissão de Finanças. · 

· ·{Do iSenad-0) 

)1. Commissão de E>ipl'oma:ciia e Trataiçto.s, depois de .exa
minar detiid1amente o. projecto n. 482; de 1920, d:o Sen<:..do, o 
qual dispõe sobre o restabelecimento e creacão ·?e embaixa
das o legações· e a ,.etevaçã·o d:es<le ~·á a ·embaixada, da re..,
presontação diplomatica do Brasil n.a · Belgfoa, tendo ·~m·vi:5ta 
a situa.vão e5pecial .dos dous pa.iizes, cujas r:elações se estreita
ram em um momento grave da guerra, em virtude do . pro
le~ to brasileiro confxa a violaçã:a do t~rritor.i.o belga; o que 
pcrmitte abrir uma excepçã:o á .praxe, até hoje ad:o;ptada, n0 
Brasil, de só crear embaixadas ·em r.etribuição ou rorre$pon
\lcncia a acto .igual · de oruitros paizes amigos; é de parecer ctue 
seja approvado o projec.to do S~nado._' 

Sala das -sessões, 13 de outu.bro de 19·20. -· · Augustú ele 
L'i'rnp., Presild:ente interino e Relator. ·--....:.. Estacio Coimbrú.. -
.il nieriêo Lopes .. -· Mauricio de Lacerda; · com · restri~:;õti1S 
qu:mto á ereação .de embaixadas :sem reciprocHiade, regra ge
n~l, mas adoptando' na especie a proposição .do, ·se:ó.ad ~: d:e 
modo a· crear imperativamente a . embaixada na mesm'1 Jl'T
lndida., visliO ·se tra;tar, Eml direi·to de potencia mais fraca 
menos populo·sa e sern .. _i'epreseutação :no Conselho da Liga 
onde compare.cemoo nós; -0 que presume a pl'ocedencia jurt
dica <la .iniciàtiva .da .outr·a Casa do Congresso Nacional. Ac
cre~ce que ~o momento . a presenva do Rei e a co.rdi.a.lid~de, 
an.1stosidade 'e união <le vistais dos dous. paizes móstra C•'..lrno 
anda inspira·do o Parlamento nes·s-a attitude de franr.a con·
wn1cmcia e fralernidu.de· internacional. C.aiba a -01utro poder·· 
a iaicfa.tiva in.glor.fa de ·recusar esBa proposição -ou bUl'lfl.l-a 
poi· process=os diplomatico·s conhecidos, nãio ·ao Parlamento 
(!l1e symbolisou no· povo belga a· fé no direito e na pa:?: dos 
pequenos. 

Sala ·das sessões, em OU't.ubro de 19120. 
Ln:·crda. -. -· .· Vaz de Mello. 

Maurício de .· 

P/l.IlECEil DA OOMMISSÃO DE FINANÇAS 

_\.' Com.missão de Financas foi apresentado o projec1to 
n. 367, deste anno, __ do Senado, que autori2a -0 .Presidente da 
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ll1:p~hlica éJ: crear ou r~stabelecet, quan<lo _ ,jÜl~él.!' opportuiw. · 
~s 1?mbaixadas e -lega<;-Ões' necessarias ·tt representação e.lo 
Brasil no exterior. · · 

O par-agrapho uníco do projecto determina, ,porém, quu 
a representação diplomatfoa do Brasil na Belgi-ca;, fica. <lésde 
já elevada ~i. cathegoria de embaixada. ' . ' 

A Commissão de Finant}as, estudando devi-Oamente. o pro
jee.to . e, tendo cm vista que a Belgicai tem incontestavel <li-
1·eito às homenagens do povo. é· do Governo Brasjleiro, é de 
parecter que seja adoptaà9 o pr-0jecto do SenadQ, com a se
guinte modifíca.çãó ao paragrapho uni~o: Quanto- á repre
sentação diplomatfoa do Brasil nai Belgica~ fica o Poder Exe
.cutivo . autoriza-do a eleval-a desQ.e já á cathegoria de em
baixada, corri a mesma dotação da éxistente junto -â Santa Sé, 
abrindo os necessarios credites para a sua prompta inst.a:Jla- · 
ç~\ . . ' . 

' ' ' 

Sala das Commissões, 13 de. outubro de 1920. - Carlos 
de Campos, Presidente.· - Celso Bayma, Relator; -. . Cincir
nato .Brauii.. - Antonio Carlos. - Octavi-o Rocha. - SOJmpaw 
Corr~a. - Octavio_ Mangabeira. - Pacheco !Jfendes. . 

,. 

PRO.JECTO N. "482, DE 1920 

. ~ . 
o Congr.esso . Nacfonàl decreta: 

· Art. :1.º Fica o Poder· Executivo autorizado a restabelecer 
.e' crear . . quando julga.1-o opportuno, as embaixadas e legações . 
necessarjas para . a . nossa representação · dfplo1nat.ifa nos 
paizes que Já as possuírem no ·Brasil e· nos que- :vierem :i. 
creal-as .aqui, clas~ifi<':.ando-a.s · ó dando- Hies as. dotn,cões que 
lhl} parecer c.onveniente; e ·a abrir todos .. o·s cre-ditos ne'CeSE:a-
rios á execução desta· lei . · · ·· 

Parag~apho unico. Quanto :."~ re>prcsentação diplomaLica 
<lo Brasil na Belgicn., t~ . desde já, elevada ao grão de cm

. haixada. -com n mesma · doLacão da existente junto á Santa Sé 
e a fazer :;).S des'Pczas neces~rias á · sua prompta installacão. · 

. Art. 2."' Hevog·am-se as ·disposições . em <.'.ontrii.I'io . 
Senado Federal, 8 de outubro de 1920. - ·- António F1·m1-

. dsco de Azeredo. Ví.ce~resident.e. - .- Nanoel de Ale1hcar Gtd-:
. nu1.1~c7.as, i~ Secréfa.rio . -- Pr.d1·0 da Cttnha Pedrosa., . 2º St~-

creUn-io. · · 
. Enc~t'rada l!ll1 2" disc•1ssão os nrts. ·l º e 2º ·do .projei;l.o 

ri ~ 482 :\ , r1e l 920, , do Senado, (;reanelo. e restabelecendo em
hal:x:acJ:1~., · <11wnuo .íuig-:;.1: opportuno. para · i·cpresentação cl11 
Br.asil Hl • exLeri<•r;; com pal'eco.t· 1'av0rave1 da Commissão dP. 
Dip!omac.ia r Tr~fauos; declaracão de . voto do Sr . Maurieio 
de Lncer<la . {~ parecer favoravel da Commissão de Finanças e 
nnnu-nciada a votação. _. . . . . · -, 
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O Sr. Presidente - K este prÓjecto foi off erecida p~la. 
L~ommissão de Finanças uma emenda. . 

Vou submetter a votos o projecto sobre a emenda •. 
Approvados successivamente e.m 2"' discussão; os artigos 

1u e 2º do. referido- projecto n.· 482. A, de 1920, do Senado.: 
Approvada a referida emenda off~recida pela Com.missão 

<le Finanças ao projecto n. 482 A,- de 1~~0. 

o Sr.. Presidente ·- .. O proJecto passa á 3~ discussão. 

O Sr. Mauricio· de Lacerda (pela ordem) requer e obtem 
uispcnsa de inter-sticio para o pr0jecto n. 482; A, ·ae · 19·20, 
figurar na ord~m do <lia· da sessão segujnte .. · · 

-l." discussão do projecto n. 461 A, de·.1920, autorizando 
o au::dlio d~ 150 : 000$ para o mqnumento aos heróes da· re-·' 
!irada da Laguna; com parecer í'avoravel da C~mmisãG de 
Fina.n~as ~ '· · 

Encerrada e : annunciada a votação. 
Approvado em\ i ª discussão o seguinte 

'PROJECTO 
'. 

N. 46 A -· !'920 . 
.. 

O Congresso · Naoion·al decreta: 
Art. 1..º Pica o Gôvcrno · autorizado a auxiliar· com r.éis 

· 130 '.000$ a" erecção .de um monumento, na c·apital Federai,-
ªº~ l!erücs d~ retirnda da Lnguna, ·concorrendo assim. par~ es;;. 
i.inmlar a :patriótica iniciativa .nesse. ·se'ttt.ido · tOinada pelos 
alurnnos da Escola Militar. ·. · · · · · · 

o Sr; Presidente.-·· o ~roj~oto passa .á/2" discussão. 
- . ....... . . . . . . ' 

O Sr .. Octavi.o Rocha· (pel.a' or.dem) reqü.er. e obtem dis
pünsu de jnte::>sticío para o_projeeto n. 461 A, ··de f 92-0 figu-
t'a 1· na ordem ào dia da· sessão . seguinte. · .. . · 

~ ,,.. .... 

O Sr. Presidente -··- Entra em disçussão· o requerimento 
11. 57, .de 1920,. d.o Sr. Mauricio '"Je Lacerda, vedind:0 infor
rna0ões s0bre, a .prisão c1o cidadã9 b1·asileiro Antonio Silva. <> 
q11al foi offorecido na sossfiq de ho.ie.. _ 

'f'ein .a palavra· o Sr. Carlos de Cam:pos. 

O Sr. ·Carlos de Campos - Sr. Presidente~; desisto da pa-
lavra. . - . . 

"Gnc~rrada a dü;cussão du requerimento n; 57. . 
. Vof.nção do requerimento n. 57, .. de 1920, du Sr. Mau..'""Í-· 

e~·, de Lacerda, pedindo informações sobre a prisão do. .cida
dan hrnsilciro Antonio Silva . . . 
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N. 57 

. · Requeii:o, qu~·'· pelo in~ermédio da Mesa, o Governo ín-
forme com a malGr urgc:-nc1a.: . . . 

Em que data. logar e por quem f 01 preso, b~m ' _como _o 
motivo. da pr~são, devidamente· comprovada, o mdadào brasi-
leiro Antonio Silva; · . 

qual a ·ctat.a e os . t~~inos <ia informação. :prestada .Pelo 
·chefe de Policia da Capital da Repubhca ao Tripuna!, quanto 
á ordem de habeas-corpus; em favor daquelle impetrada; 

· quando foi deportado para .S; Pa.ul\>, ciía e hora da de-
portação, o mesmo cidadão; - . · . 

quaes os dias em que actui esteve preso, logar ou logare? 
'de sua detenção, tempo da mesma e tratamento que- lhe !01 
dispensado; . . . ' •' . . . . r . 

1 . onde, a que hora, dia, em que oond1cõ~.s derxou a P~ 1c1a 
-.~aqui, livre, finalmente de outro constrangimento posterior a 
referida prisão por mais de. 24 horas, sem . nota de culpa, e 
depQrtação inter-estadual. que lhe foi apphoada. 

Rejeitado. 

O Sr. Presidente - Nada mais -havendo a tratar, vou le
vantar a sessão; àesigniB.:ndo para amanha a· seguinte 

ORDEM po DIA, . 

. 3 .. disétissãD do pTo-jecto n. 470 A .. d!e i92r(}, do Senado. 
conferindo a cidadania brasileka e as honras de marecha! do 
Ex~rcito Br~sileii;'o a s. M. Alberto I, Rei dos Belga:.; e "!ando 
outras providencias; com .pia.recer favoravel <;la Commi~$~ dl.) 
Constitu.ição . e Justiça (em vktUde <le U??gencia); . 

3" discussão ·:cro p:r.oJecto n. 482. A. de 192D. do Senado. 
creando e restaheleeendo embaixadas, quando julgar oppor
tuno. para i·epresentaçã·o do Brasil no .. exl:erior. com pareC'e" 
:.ravoravcl d~ Commissão de Diplomaci:i e 'I.'rakuios. deelara~'-:':.o 
<1e voto· do Sr. Maurício de Lace-rda e· parecP-r favoravel dn 
Commissão de Financa·s ~em vir~ude de urgencia): 

3ª discussão d o proJecto n. 2 J;) B, de 1920, ·au t-orizando 
a.ccôrdo oom a Cama-ra Muni(}ipal de· Lavras, p1úrn. tr::msforir

. lhe a linha de bonds da Estrada d'e Ferro Oeste d~ Minas: 
2R. discussão do proje.cto n. ií61 A. de 1920 autorizando 

º· auxilio de i'5 O: 000$ para. o monumento aos Iieróes da re
tu'adn. da Laguna: com parecer favoravel dn. Commissão de 
Financas: 

2". cliscussão do proj e<?to n. 198 A, tle 1920, permittin.do· 
sub.metterem--1lJl. á Prova fmal os estudantes de preparatorrns 
que dependerem -Oe um c~a:me; com substitutivo <là Com-
missão de .Instriu·cção Publica; · · 
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2• discussão do projecto n. 47 4, de 1920, abrindo o cre
dito espe·cial de H3 :142$ para pagamento de vencimentos a 
1'unccionarios da Escola do Esta<l-0"'."Maior. pessoal jo.rnaleiro 
da Escola Militar . e custeio de officinas des~e estabelecimento; 

2" discussão 4io .p.rojecto n. 475, de 1920, . abrindo ô cre
llit.O de 445 :006$, sup;plementar ás verbas 1•, 44, to·-, iS11

, 22", 
2'tll, do art. 27da lei n . . a .. 991~ ·de 5 de janei.ro de 1920; 

2ª discussão do p:rojecto ri. 476,..de 1·920,· abrindo o cre
dito <te 77 :226$, supplementar- á. verb'a 6"' do orçamento 'da 
{:uerra de f 92(); . . . . . · 

1" discussão do projecto n. 148 A, de 1920, consid-êr:.i.n<lo 
de utilidade .publica .a,_Ass;ociaÇão C<>mmercfal .d~ Mossoró; 
com parecer favor:avel da -Commissão de· Cónsti1nncão e Jus-
tiça; · . . · · : . . .. ; 

1" . discussão do p.roj ec 'to n. 4 7 2, . de 19 2'0' considerando de 
utilidade publica a Associacão do~ Emp~egado$. do .Cómmercio, 
<.lo Estado da Parahyba; <:rom parecer. favoravel da Gommissão 
dG Constituição e Justiça; . · -~ _ · 

Discussão u:í::ü~a do -parecer. da CommiSsão .dJe Fip..anças 
sobre a · -emenda offereéida ná 3ª -0.isêµ_ssão do ,p(roj-ecto ntimer.o 
tS-0 A, de. 192-0, do Senado autorizat'ldo a aposentai:' com. todos 
os vencimentos o Dr. Evaristo da Yei~ Gtmz·aga;: com t>a.recer 
da. Commissã'o ~e Fin~nças, contr.ario ao -pr~jooto e. á emend-a 
~pr·esentada {v1de proJecto n. 180 B, .die 19~); · ... · . 

Discussão unica do parecer da. Comínissãó de Finanças, 
sohee a emenda offerecida. em 3ª ,;discmssão. do .piroJecto wmero 
:.:~5. de 1920, ãutorizando a ceder, mecHanté â:rrendam1~nto, um 
t1q·1•cno .ao Rio Moto-Club;, com p.avécer da Commissã:o. d.e Fi
~1_n.~11;as í"arv.ora.v:el á emendia· a.presenta·d:a. .(vide proj1ecto nrumero 
.3:!;,i A, -de i920); ., . . . . . ' 

Discussão do .pa.técer 1da. Cómroissão 'de Ffü!anças, sobre 
n ~ emendas . .offereciidas n.a 311 diScussão do. proje!}to· n! .. 33i,· 
dr.\. HJ20, ·autorizan<lo a, abertura do credito- de 19S:::4:80$436,· 
i:'U[Jlplementar á verba 21 a ·00. orQameuto vigente do Ministerio 
da ·~~stiç,a e Negocios.· Interió-res; _com parecer da Commissão 
de ] mancas, .favoravel a uma e .mandando destacar outra das 
duas emendas '.apresentadas (vide profocto \l· 331 A, de 1920) ; 

Discussãp especial do projecto n. 478, d'e! 1920, (redaccão 
d:1 .emenda d:estacada do pr.oj·eeto n. 33, ·de 1920) mandando 
1·cv1gorar para o ex:erdcm· de · 1920 o· ~a.Ido do ·credito de 
t.500:000$, ·aberto pelo decI"efo n. 13.317, die 5 de dezembro 
d0 19~8, coµi substitutivo da. Commissâo de Finanças. 

Levanta-se a s·essão ás i5 horas e 1.5 minutos. 

118n SESSÃO; EM 14 DE OUTUBRO DE i 920 
1 

PR~SIDENClA DO SR. BUENO BRANDÃO,' PRESlDENTE 

~·s 13 .horas comparecem· os Srs. Bueno Brandão, Ar
lhur Collares Moreira, Costa· Rego, JflSé ,A.ugusto... Dorval 

. . ... ... ....... 1 
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J>orto, ~o\.ntonio Nogueira, · Dionysio Bentes, Bento , Miranda. 
Prado. Lopes, _Cunha Macha<io, José Barreto. Rodrigues Ma
chado, Armando Burlàmaqui, Moreira da· Rocha, Thomaz Ro
driguo~. Yic.n_nt('!. Saboy,a, Thomaz Ai:lcioly, 9sorio de. Paiv11, 
Frednrico Borges,_ Affonso Barata, .Cunha Lima, Oscar Soa
res, Simeão Leal, João· Elys!o; Antonio Vicente, .Etj.uardo 'J'a
var~s. Alexandrino .da'. Rocha, Pereírn. de ~yra~ Au~trege~il~3, ~· 
'l'ur1ano. · Campelto, Ar1starcho ;Lopes, Jubo. ae ·M~Ho, Lu 1:1, 

Silveira; João Menezes,- Rodrigues_ Doria, Leoncio Gal:rão, Pa-
. checo Mendes. João Mangabeira, Seabra· Filho, Arlim:lo Leone, 

Elpidio de Mesquita, Eugénio •rourinho; Leão 'Velloso, Anto
nio Aguirre, Heitor d~ Souza. Sampaio. Corrê.a=; Nicanor Naaci

. mento, Paulo .Frontin, . Mendes Tavares, l\fanoel Reis·- Veris
s~mo de· l\fello, Mauricio de. Lacêrda, Teixeira Brandão, Au
gusto .de Lima, Matfa Machado, Francisco: .Valla~ares, João 
Penido, Emílio Jardim, . Americo Lopes. Senna Figueiredo, 
Landulpho de Magalhães, Antero ]3otelho,, :Francisco Bressa
ne, Fausto Ferraz, Mor-eira.. Brandão, Francisco P2oliel10, 
Waldomiro de Magalhães, Edgardo da. Cunha, Ra.!ll Cardoso, 
Carlos Garcia, Ferreira <8rsga, Barros . Penteado, Veiga Mi
randa, Palmei-ra Ripper, 'José Loba. Carlos de Campos; Arnol
ph() Az~vedo9 Ayres da Silva,, Olegario Pinto, Luiz Bartholo
meu .. João P~rnat.ta, 4-b.don B:aP,t_fsta, E~genio M!liller, Alvaro 
:Bapt.1sta. e Joao ~1mphc10 (84). . _ ' 

O Sr. Presidente . - A lista de presen<}a accusa o campa-
. redinento de 84 Srs. Deputados. _ · . 

Abr(;-se a sessão. 

. O Sr. Jos~ Augusto (servind~ de 2" ~ecretario)' ·procede 
ú leit.ura da acta da sessão ante'.cedente, a qual é, sem obser-
vações, · approva.da. _ , 

o Sr. Presidente - Passa~se · á le_itura do expediente.. • 

O ~r. _ Costa. ltego - {sr.i.pplente~ servindo de 4° Secrctm•io) 
procedt" á · 1~itura do seguinte 

~ 

EXPEDIENTE 
Offi~ios: 
Do 11ini $ferio da Justic.a ~ N eg-ocios Interiores, de 1t do 

rorr(lnte. env~nndo a seguil)t.e 

. ,. MENSAGEM 

Srs. ·.!\'1 embros ao Congresso Nacional Tenho a honra 
de subm~ttcr .á vossa apreciação, , afim c!ó que tcnhà a soluç,üo 
que vos pat·t1cm·- r;r;1~1 h\d.'.l, a e:xpoRição qne me foi apresen.tndn 
pel°' Ministro da .Justica e Negocios Interiores~ concernente á 

1 
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- . 
i :N:e~sidadc .. da aber.tura de creditos .supplementares, . nas im
po~·tancia$ _de .13 :?!-8_9$89ú e de 6 ;235$82Q, _ã:s co.nsignações -::-:
Alm1entacao pessoal .- e_ ·Jtoupas ·e ut_ens1hos -de enfermaria 
- da rubrica - flos-pital São. S_ebastião -· -~ da .verba n.: 21, 
do art .. · 2º da ,lei n . . 3.'. 99·i, ·de 5 . c!e janeiro de~te anno-, desti
uando~se · taes cteditos ãs qespezas das .respectivas consigna..;.;, · 
• ~ü·~s até -30 de setembro, -vis.to como as . posteriores. deverão sN' <'-ústeadas -pcfos creditos_ que · teem de ser abertos pa-ra· a ·. 
i>xecucão da· reforina do Departamento Nacional de Saude · Pu- · · 
blic~a. a· pal'tir do dia i de .outubro. · · 

Hio de Jancfro, i1 "de out.ubr.:o de 1920, ·99n da Indepen- .-· 
d0ncia e-32º da Ilepublica. - · Ep/tacío Pessó(1 .. - A' Commis- · · 
são de Finanças. · · · . . · · .. 

Do . pi•-: Carlas Chagas, de 1 do eorrente, ·communicando 
haver ·. as~umido o -cargo de direçtcir ·'geral do Departamento 
Naeional de Saudé Publica. ~- Inteiràda. · 
. Do .Dr. J .: Pedro só, · cot.nmunicando haver assumido . o 

eargo de secre.tario · geral do Departamento Nacional de Sauco 
Publica. _- · Inteirada_~ - .· · .· · 

· Telegrammas: . . · . ....... 

. Aracaj.1í, ·f2 ou_tubro ' -' Preside.n~e - Camara Depu,tados ~ 
Rio -Apresento V . . Ex . · sinceràs ·congratulações. pela -grande 
data q\l~ hoje commemoramos. SaudàÇões cordeaes~ - · Pe
rcfra Lobo, ·Presidente iSergipe; - Inteirada. · 

Maceió~· 12 ·outubro - . Presidente Camara Deputados -- . 
ftio - Co~gral11lo-me V. Ex. pela meinoravel data de hoje .. 
Cordcaes saudações. - Fernandes Lima, Governador Esta'do 
:\lngons. - Inteirada. · · ... · ·· " · · 



· ...... . 
N. 84- ·o - !920 l 

;n.tdacç4oJinal dá pi·ojecto ti. 84; d~ 1920,: que: fi~a .· · 4 despe.ia do M'nist(n~io da Justiça e Neaocios Inte>·iorea 
· · ·. pata; o. exercicio f:le ·19fU ·. · 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. i.º O Pre~idente da Repu}Jlica é autorizado a desrendor pelo Mi11isterio da JustiÇa e:·Negocios foterio:. 

Tes, coro os servi4i0s ~e5ignado3 11a3 seguint-;s rêrbas, a quantia de 29:731>8, ouro' e·a d~ 6?:.926:-i42S490, papel: 

•\ •· 

·1 . Subsidio do Presidente da Hcpt~blica ......... . 
2. Subsidio do Vice-Presidente da - Re-publica~. ~. 
:3 . Gabiuete do Presidente da . Republica ..••..•.. 
4. Despo_za ,.com o palacio da' P1·osidencia da. Re-

public~ ... .- . . .... .. · ........ ~ . ~ ~ .. ~· . -...... . 
-5. Subsidio dos Son 11 dores ....................... . 
6. Secreta.ria do ·senado .. · .• ~ •••.•..•.......•••. . 
7. Subsidio dos 001mta:los ••••.•.••••••••••• ·'•·•. 
-8. Secretaria da Camara. dos Deputados - Aug-

mentada de &3:178$, iJO «~laterial1i (V.): ,co1n: . . 
a ~eguinte discriminaç1o pelas sub-eonsigna.:... ·, . · 
ÇÕOS :· " , , •• .- • -...... -•• • ·_ ••• ••••• • t · ......... ~ . . · 
Para. a continuação da. publicação de doóJ!.:-' 

inentos parlamentares..... 8:000SOOI) 
Objec'.os de e.tpcdieotc •.••• -. ;·. i5:tl00$030 

. Despezas evcmtuae3........... 32:400.$000 
Conserv:ição a limpeza do ~difi-

·cio e do; moveis........... i :'198$000 -· 
Para a conservaç10 e custciQ it 

do aut.omovel dcstl1ia:d•> á 
ccn foçií.o do f>rc;;ideiito da 
Can1ara.. .. .... ...... .... G:OOOSOOO 

Consolidada 
:Ouro· Papel 
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36:000$000 
aü:OOOSOOO-

774;900;000 
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Variavel 
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,\ n -;monta.da. do H-: -iOOS (V.) prura paga,.. 
mcnto cll: dilferc11ça de vcncimcutos, om 
víl'tuJe de snb:;Uluí~õe:;, a. um· cllefe de· 

.secção, um. t-0 ollicial, um .2f . a()}cial e< <ll . 
um mna:nuense inoorino. 

/\ ugmontada de'. 4:8005· (Y.J 1>1.1ra lHgarumit~, · 
. ao pi)pteirocfu,Secretalúas. BU~ni.9Caata,'Clo1 · . 
.da. Sil "'ªlr- ~e'.quamlia. nott~o~.ente:-a .. ~lu:"' _ 

. \.. grreisidm predio,dw.smuresimua.~'.ttqua1·det~ . · 
· · xou; de rec.eber' diiraofâ quat_rQia.onQS'.. · 

. t\ugmen-te.d~ da: 3 :·5tO&i (!\{_.) p~rm p~ablento 
. da. gf~tlficações a,dd1C1onaes. ~ .\!â.L'J(l!I . (une· 

.... · cionllrios q_ne romuh.rta.rarp :l'0'· 1aoi)os. de 
· serviços e a.,· outros. q,ue: complefar~m; mais·, 

ciilc.o anmu,, com; direito, portantQ, · a 
' · mais; 5 "l~ . · . ' .. ·· · , · , . 

. Aug,qie.:itad~ de,f:·080S:(V".) pari} pagamento, a 
contar da J! de ianeiro;.a um .stippl~nt6 de 
l'e!~ctor ú"é . cfe!>atcs,. q~ completQtr iO / · an!}(_JS de ser.viço. . · . . , . · 

.Au3mentada d~ f :2608 (V.) p;ira, pl,\gam~nto 
Ja gratifica·ç_ão: a.ddiciQnal- de. !5 °lo a um · 
.tacttygrapho que compie.tou iO' . annos de 

.. · sorviço,, a contar ~(J :f. cfe ja~eiro·. · _ · 
.Augmentada.·de 10i8MO (V.}'p\ra.. pagamm,to 

de accrcscimo da gr~tificaç10 ad'.HCfonal,. 
·a partir de li cfe novemLro, a u·m tacby-
grapbo0de 11' clasre. . , · . · . · 

.A ug~entada de:; 38a$. (Y.) para pagamento de: 
accrescimo. dA gra tifio:tção:. addidonal a 
oatro tachygrapho de i a classe 1 a partir . 

· c!e 1 dejtmho. . · 
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O
. . Consolidada 
uro 

suppressão da · Papel Diminuida. de -!:080$ (V.) pela 
. · g1~atificação addioional a 

fa.1lccido. 
um continuo 

Des ta.cada, no «~fatédalll, a quantia de i2:ooos 
para ropresentação tio Pr~sidente . da Ca-

. .· · . (/ . 
~ s11ara . .........•........•.... . ·· .......•. 

9. Ajudas de custo aos membros do Congl'esKO 
. Nacional . .. ... . • '~ •. ...... : . ~ ••.. ,. . . .. . ~- . 

iO .. Secreta.ria. dé Est~do .• .;. • •• , , ;., •• • , •• , • • •• 
Diminuida de 3:6008 (V. J pela . illiminaçã.o da 

· gr;.tiftc.açã.ó ao assistente do ministerio . • 
H. Gabinete do consultor Geral da.. Republic'a •• , 
i 2. J.m1tiça Federal. .· ••• , •••..••• , .••.• ! ••• -; , •• 

13. Justi~ do :Districto Fed~ral .. ._ .. ... .... ·•• 
·U . Ajudas de custO 1fniagistrados; .•.•..•• . ... ~ 
ti> . Policia do· Districto Federal , •. ; ; , , .• ' . . . • . •. . .

Redigindo-Se assim a. consigriaç~o. «Conducção-
, de en~er01os; alienados e ca.'dáv~res: · - · · 

. '"'·' r.· 

uConducç&o de enfermos, alienados·. ~ ~ada· . 
· veres», podendo o Governo encamp,ar o· 

material do serviço __ actQal, dentro doer&
dito votado e transferilwo à · Préfeitura 
filunicipal, que ficará obrigada a e_xoout~r . 
os traba1hos decorrentes, sem Qnns p&ra 
a União, medíant~ as· condi~s · estlpu· 

· ladas, ma.ntendo-Se o credito da fgroposta 
de 192:0008, que não po.ierá ser excedido · 
na. encampação e passagem desse serviço 

- para a Assistencia Municipal, na qual, 

/ 

\}03:7l>5SGOO 
1 -

275:000$000· 
. ·' - · 

610:320SOOO 
i7:600SOOO 

i 883:5208000 
. ! , 48.9: 8.75SOOO 
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pensa o Go,·orno, poderá eUe ser feito com 
mcU10r desenvolviraonto G efüeacia ••••• ·• 

iG. Brigada Policial. 
Augmentada de t0:7~2S (C.) para vencimentos . 

· do coronel João Augu,to da Cpsta, ref<Jr· 
mad·o por decreto ·. de t- de agosto de 
! 920. . . ' . . . . ' . ; . 

· Aogm~ntada de Õ:460S500 (C.) pela inclusão; 
dos ~~uintes reformàdos: · · · · : · · . . , _ ., . 

· Ansp_eçad& Hermenegildo · :Hono-
. . rato Pontes, decreto de i6 

·de Junbo de !920 .. , ...... 
Anspeçada Joã.o Pomingos da 

Sllva, .decreto · de· 7. de abril 
da !9.20 ••• ; . . .... • ..... 

Soldado José Alves Cabral, de
. ereto 1 de 3i d~ _março .de 

. !920 .; • .•. . . . ....... ) . 
Soldad() Arthur de Je~us, ·de

creto de 7 de abril de !920. 
Soldado Galdfoo Ma.rilns de Lyra, 

. decreto de , d'.l abril de 
{920..... ...... • . . . . ~. ~ 

Soldad() Manoel Nlcacio Oantas, 
decreto . de 5 dê maio de · 

9iOSOOO · . 

73o·sooo 

7301000 

7308000 

/ . 

~!3000 

!920 ........ .. .... ; ... " l 7308000 
Soldado José J0âquim de Al- · 

meida., decreto de ~6 de maio 
de !920 . . •• .... . . . . ••• •. • 

Soldado Roldão Ribeiro, decreto 
7308000 

6. 2i3:37881i00 
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Variavel 

de 2 1de 'jmiho· de !920 .•..• 
Solllaao José Marqtres de Oli-· 

veira, decreto de 2B de jlillio · 

. . · CoJJsolida.da 
730$000 ·Ouro Papel Om·o Papel 

d9 ·t 920 ....... .f .••• ' , •••••. • 730$000 

. 6:•603~00 
Diminuidá d:!e ~:2iOSõOO :(C.J ~éla exclusão 

!dos seguintes refdrmados :que falleoora.m: 
Segundo ·sargento . Joaquim .Fel'· . 

·nande.s da :silva •. ; ......... . •·· . · .839$500 
Cabo de,esquadra Jeremias.Ale':'< . . . 

xandre de Oliveira... • • . . ..• 1668~00 · 
Sol 'ado José Caetano de Lima... 7308000 · 
Soldado Manoel Antonio do Nas,. . · 

cimento ............ : ••••• :. ; . n4~500 
Soldado.,\genor Pereira de Mo- . 

raes ., •..••••. : .• ~ •••......• ; . . • . . 730$0(}0 · 
Soldado :Bertholdo Barbosa dos - · · 

Santos Ca.rmo. • • ... • • • . • • .. • . 730JOOO 

4:270SõOO 

Diminuída.. de i·í :~008 (C.) no «.Pessoal», pela 
. . sup(>r.essão ·do logar do .tenenteo-0qronel 

do Esta~Q .Afaior, asstatente ,do Ministevio 
da ~ ustica . ........ . -. .......... , •. ~ · ..•.• · . • . 

t7 .. Casa de Detenção ............... -......•. · . ... ~ 
18. Casa de Correcção . ..•••• ; ••••.••...• . . .• •• . 
i~. t\rcbivo Nacional. . . . ... ,., .. ••.. .. ... ;, .. ·.-
io. A.ssistencia a. Alienados. · 

, 

• 
!>.634-:3388546 -

{36:2008000 
152:ti038408 
17!:8308000 
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.,,. 

ã.646:lSHS025 
701: 8178757 
404:652Stí8 
37:7468H8 
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Redigida a consign:aç.IJ.o «Acquisição o con
c.:erfos de moveis e. utensilios, e.te . ,, , do 
seguinte modo: Acquisição e concerto de 
moveis e ,utensiJ103t do material para ns 
pffüinas e do .material .rodante, inclusive 
áub>mó.veis e ambulao.cias, seus accesso .. 
rios, Jorr.agem~ rémonta de . aniruaes, in
strumentos de,]avoura, :Séméntes, a.rvo- ~ 
. r~ e .m·udás». · . . _ 

Substitúitl~, com ()· augmento ·de· 2·a3:6~2S (V~), -
a discrlmina~ão . do ' mawri~h> co11gtaJité 
-d~ }'>rQposta,, pelfl segulnte, redu~_nd~e. ' 
igual «1uànt1a. na vorba do Hospicto ·Na-• 
.clonai de ontle vão ser -retira.dos . 300 
doeu tes ·para· ·a· CQlonia: 

Alimenta.çllo o dietas para 600 
doontes .e ' 99 e~pr·eg~dos, -_ .· . . 
a tS200: . . • • • .• . • .... . • •. ~ ... . . 306: i 62Joo.o 

Fazenda, .calçado, ch~pét>&, av.i~ 
. amentos e material para la.-

vagem e ·engotumado- de 
roupa. ............... ~ • • • . • . • • • . 48 :·ooosooo 

Combl.L'5tivel,esoopat lúbrUlcantes . 
,para a lavaoderia,tcozinba, . . >#. 

omcinas e!material rodante. 36:fioasooo 
Instrumentos de làvou1·a,·semen

tes, arv-0re~, forragens, re-
monta d.e arreios e anlmaes, 
ferragens, etc . ..• . ..•. : ~ .. 30:000SOOO 
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Conservação, concertos e acquisi
ção do material rodante •.• 

Medicamento~ , drogas, vagi- . 
lhame, apparelhos e. mate· 
rial para. ú l&boratorio .••.. 

Co~umo de luz e energia ele
' ctrica, acquisição do. .mate

·ria.l electríco e . aluguel' do· 
telephone .. ~ •.••.•.... . • : . 

Acquisiçao de mo"veis, · uten3ilios 
e do material de officinas ... · 

Fumos e .artigos para fumantes. 
Limpeza o conserva.ç-ão de pre~ 

dios . . .. . . ,. . , .... , ........• 
Objec:tos de expediente, ·uvros, 

revistas scienfüicas, enca
dernações e impressõ:?s .••.• 

Eventuaes~ . , ! •••.•• · •• ~ •• ; ••••.• 

Serviço ftmerario (art,' ssr: •. • '·. 
Auxílios de aluguel de casas para. 

ts:ooosooo 

f ?í .. ~ ººº'ººº .;. 

. t 2:ooosooo 

():0008000 
6:0001000. 

. 4-:0008000 

3: oooso.oo. 
:l:OOOSOOO 

960$000 

~ 

o director · 3: 6006, p:i·ra o 
medico alienista. ou assis
tente 2:iOOS, para o pbar· 
maooutlco !:2008, a _para a 
administrador" i : 20081 com-
tanto qoe às ca.sas sejam vi- . 
~inhas (~a. Colonfa, .. , ... •. , 8: •oosooo 

~94:ü22gooo 

Consolidada 
Ouro . PapQl 
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A 11gmentadn do 800:0008 (V), para conclusão 
ria Colonia do Alfcnados em Jaçarépaguá, 
imtallaçóes e trabalflos complomcnt~res. 

:: '. fkpartamc 1 to Na íonal de Saude Publica .... 
~~-

. ~:3. 
Secretaria. do Conselho Superior do Ensino .• 
Subvençllo a Instituto!I de Ensino . ....•.•. ~ • 

-
~ 

Ç.: 
o; 

Augmcntada de 1. 200 ;OOOS (VJ ; pata aug
mento do edificio.da Escola Polytéchnica 
do Ri0 de Janeiro e transfcrencia. para 
ellc das installações do Instltuto Electro
technico aonexo · ~ . mesma escola, ada· 
p· ando-se o edjficio do referido instituto 
para a Secretarla dà .Justiça e Negocios 
fntel'ioros, ou sendo ao mesmo .. dado o 
<lestfoo mai:i conveniente para o serviço 
publ"co . . ... .. .. . .. . .. .. ..... ... , . .•.... • 

:! i . JISCGla Nacional de Bella.s Arte~ ............ . 
:!i;. Instituto Naci:onal de Música ................ . 
:?•i. In tituto Benjamin Constant ••. • .••••••••••. 
i'7. los iLuto Nac:onal de $urdos-Mudos ••••• ~ .••• 
~~. Bibliothcca Nacional ............ .......... . 
!!O .. ~occort1os Publicas .•...•. .••.. , .• ~. ·-· ••..••. 
:;o .. Obrãs . .... . ..... ~ - · .... . .....•...... .••••• ·-· 

" lnclusive .30:0005 para. as obras extern~s da · 
Faculdade de Direito do Recire, e 30 :00!>8 
para o édificio do Juizo-.Federal da Bahia. 

:) ! • Serviço el•iito1\1l. •• ; •• : .. ................. ( 
:12. Corpo de Bombeh'-0s ....................... ( 

Augmeotada. de li :371$5?5 {CJ pela inclusllo 
dos segulntes reformados: · 

Segundo ten9nte Ludovico Cor-
rêa do Nascimento, (l.eereto 
de i2 de maio de i920.. .. .. 3:380#99!i 

G8?: 257SSOú 
. 4-.728:ili9S83~ 

12:200SOOO 

252:95õ8833 
380::l008000 
323:6ãõS9l>8 
9:í:9408000 

4,'i5:ornssoo 

57;800$000 

29:7365000 

3.U2:232$J21 
3.369:1906400 

3:5788000 

6.34~:870$250 
121 : 762S~3ô . 
til :·íO-iS853 

!82:675$HS 
78:27681:1 8 

·t05:!H2S18l 
:io:ooosooo 

300:0003000 

250:000$000 

(/j 
b u, 
w 
;;.t 
o 
r:1 
!.-" ..... 
.... .... 
C· 
r-i 

o 
e:: 
..-; 
e 
t:I 
::i 
o 
::::: 
C'j 

..... 
·~ 
t~ 
o 

e 
o 
<P 

o 
~ 
@ 

~ 
o 
"' ~ e. 

~ 
3 
~ 
~ o 

~ 

~ 
!;'1 

"' !i! 
"' 'f' 

1-
5· 

" 
li 
"' "' 



" ~· 
~ 
8 
:? 
~ 
~ 
3 
~ 
~ 
~ 

! 
"' li 
"' "' 
;:;. 
~ 
;:; 
16 
"' "' 



0 0stacada tla quantia. destinada a pagamon· 
to <.!e alimentação das praças a impor· 
tanci.a que fôr r1ccessaria para· o forne
cimento de duas etapas aos sargentos do 
corpo ........ .. ..... , ............... ·-· .• 

:.13. Administração, justiça e outras cesperas no 
Territorio do Acre: , 
Augmentada de 30:0008 (C} para vencimentos 

de um dosembargatlor posto em disponi~ 
bilida•jc po1· decreto· de Hí de julho de 
i 9.20. ' •• · .•• t • • •••••• ' ' • ~ •• • ••••••••••• 

ft·Í. Instituto Oswaldo Cruz , , • , .••• , •• ; •••.••• ·1 
· 35. Ser\•entuarios do culto catholieo ...•.•••••. • 
36. Magistrado~ em disponibilidade ••••••••••••• 
37. Substitu.ic;ões •••••. •• •••.••.••••••••• ·, •••. 
38. Subvenc;.ões ... ... . ~ .•...... , ... , ..•. , •... , . 

Augmentada. de 30:0008 {V) «para continua-· 
· çã.o dos serviços de postos antiophidicos 
em Goyaz, Matto Gro;so e Parahyba, con- · 
tractados com o Instituto Vital Brasil, e · 

, inicio do mesmo serviço no Maranhão, 
por intermcdio dolnstHuto Oswaldo C uz, 
sendo ,5:0008 para in tallação do · novo 
pos!o,1, 

Aa1me11tada. de 30:000S (V} p;ira auxilio dos 
trabalhos do Setlreo Congresso Brasileiro 
de Qcograpbla, no Estado da. Parabyba. 

1. :fü3:9*:1S·í-t!· 

1.063:653S67i 
4-98 : 6008000. 

fr?:OOOSOOO 
80:0008000 

i :12s :sa1s21~ 

rf) 

l. 058; 395$000 ~ 
275:0008000 g?, 
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t ~ .... 

At1f1t! r:111a<1a dü z. i60 :000:) (V) l1ara ns scguinlcs sub
\-c,n~õe;e: 

J\u Jli:-;lr·ieto I'edt'ral: 
Insfüuto Jli ;;; ti:i!'ico e Gcogra LJ h ico Br·nsil c1ro 
üi:open,.:n1·i•1 :--;_ YicPllk dt· i>att:11 , dirigido 

• pr:la i rrnfi Pau la ...................•...• 
Lyccu tk ;\1·lr•,.; e Officios do Hio de J,:rnr.it'O •.. 
Liga coufra a 'fnhc1·c-11lose no Hio de Janeiro 
Associa1:ãr1 rk CIJroni.:;las De~portivos, na Ca-

píhi.l JTcdcrai ... ; . . ..... . . ...... ~ ....•• 
Sociedadl' 1'1·1.it eet.ora da Ilrn~rucção que man-

tcm o Lyeeu Popu lal' de Inhaúma ...... . 
Socicdatk lk Concerlo,:: Symphonicos, no Rio 

de Ja,í!eit·n ... , ...... ·:· ....... : ....... . 
A~sisterícía :b Crcanças Poh1·Ps do In.~tilulo Al

va ro :\ ldnt ... ; .... 1 ... .1 •••••••• •••••• 
A~~·Jn t:r<':d1r:· para. prihrf'.~n. rlt~ Mor<:. AmuJo 

Pcima . ............... .. .. . .... -. . . .. ._ 
Associn('i:ío l'r11l!~clora .Jc CC'.gos 1 ·i de Setembro 
Patronato da.~ Crf!an<;as Pobres . da Frcguczia 

S . .Tc•~ <l lluptisla da Lngôa; ....••...... 
Jn . .,t if.ui11 d1• 1'1·0IP1:ão " ,\ ;:;s- isl1.•Pcia ;í_ Infan-

-cia, lltL Cupítal Federal .. ............. . . 

Dispcir:-sa'ri(• :-: . .Tosr! ........... ... ...•.... • 
Amhulalor i•.• d11 Hospieio ~. João Baplísta, em 

Botafoi:;1.1 .. •.. -...•. . . -.............. , .. 
No s i:~ 1 ~1r\ 11s : 

::-: anl.a f'.a c_,, ' '" 111,111-a H1·a11': ~. ?.línn;; ... . , ..•.• 
~-::an\_n. C".a~- a 1\1 ~ <:.ln•i 8lJtlV., ~Iiun ~; .. . .... ~ ..... . ~ 

3.0:000$000 

120:00C$00U 
30:000$000 
20 :000$000 

2:000liQ00 

20:000$000 

5,0 : ººº~ººº 
40: 000:.:.uco 
2:oooeooo 

12:000!$000 

20:000$000 

68:000~000 

i0:000$úQO 

12:000$000 

2 :0008000 
~:OOU~OOO 

Cor ~t·l ídadt: 
Ouro · · Pap~: 

Yadav~l 
Oueo· Pa p;: ~ 
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.~nn lll c;.~ .'111 (''' llaj 1tbá . _ . . . . ... ... . . . . .. . . .. . 
.Sa u< n Cu~n. de Pa.c:~-'l Qua t ro . . .. . . . . . . .. . ... . 
01·p/rn1111to 1k .<:;anr a :\ 111rn , Passa Qnatl'fJ .• .. ., ., , 

Pa;n(a CaEa d·~- ~aJ1 {» .\. :1 to11in de J aculinga, 
t' f in as . . ..... •... . ..... . . : . . . . .. . ..•. . .... . 
E scola de Engenharia de .fu ir.. de Fóra, _ Mina!l 
Collegio de Santo Antonio, Natal, Rio GrandP. 

do Nor te ........ . . . · .. . . .. ;-. ....... .. . 
Escola d~ Comm:ercie, Natal, Rio Grande do 

Norte . : . ..... . . .. . .. , . ... . .. . . . . . . • .. . . 
Escol~ dos p9bre~ do Colicgip da L Cmicei~ão, . 

Natal, füo Gran<fo do ~orle . . . . . . . . . •. • . 
~ollegio Santa. J,uz ia de ~lossoró, Rio Grai.'ldc 

do Nor te . . • • .. . . . .-. .............. . .•. · 

Collcgio Coração de ~fa t·ía, de Mossoró, ílio 
Grande do Nor te. . ... .. \ . ....• . . .•.. •. . 

Escola dos pobres a eia rgo do vigario de Maca
hyba., . Rio Grande do . ~orte .. . .•. ....•. 

E scolas da Sooiedade Artistas i\tecanicos 1J 
Pa1·ahylm • . . • . . . . : . . .. . . . • . •• . .••• . .. • 

P ara as escolas da Loja 7 de Setembro, de São 
Paulo . . . . . . ; . . . . .. . .. .. . • . ....•... . . 

!Para a Faculdade :de :Medicina de Hello Hori-
zonte • , • . : . .' ... • -.. ... . . . .......... · . . . . . · 

Faculdade d1J ?lledícina do Estado do Rio de 
Janeiro • · ... . ... . ·_ .. · ... . . · . . ... -.... -. . . . 

Faculdade de ".\Iedieina dr, Pcrnamhu!(}O, ... . . 
Escola d~ Engenharia de !Pcr1nambuco . ..... ~. 
E scola de Direito de Goyaz . . . .... . , . . .. ... . 
I nstitutos Paslem\ nos Esta.dos onde já exis-

tam. A cada um . . . . . .. . . • . .. .. , ... , ,· .. 
Faculqado de Pharmacia e Odontologia de 

Nttel.heroy .• . .. · ~····- ~ • . • x .: •. •. · -'-~--· , . •.!.•.• ,, •.• •: 

2: ôô0$C'OO 
2:000$000 
2:ooo:sooo 

2 :í0{]0$000 
50:000~000 

5:000$000 

. 5:000$003 

5 :000$000 

5 :000$003 

5: 000~001) 

2 :000$000 

5 :000$000 

5 :WJ0$000-

100 :ooo~ooo 

iOO :OOO~OOO 
iOO :OOOSOOO 
50 :0006000 
2ó : ooo~ooo 

iO:OOO~OOC 

~0.;.000$0_0º 
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Faculdade de Medicina de Porto Alegre .. .. ..• 
Inslil11Ln <.:omincrc:ial .Mineiro. de.. Juiz de 

Fc1ra, l\I ínas ... • .. . . . ...• ; . .. . : . .. .. .. . 
Santa 'Casa ·de Baurú, S. Paulo ...... .. .. . . . 
Santa Ga;ia de 8. Manoel, S. Paulo .... , ...• 
Faculdade de .Engenharia do P'araná: .. . .... . . 
Faculdade de Direito do Paraná . . ......... . 
SocfMade N. S. do Bom Cqnselho, com esta-

belecimentos de ensino e recolhimento de 
orphãos em Ala~õas .................. . 

Tnstituto Benjamin Conslant, de Manáos .... . 
Escola Commerckil da Bahia . .. .. .. . .. . .. . . 
Orphanato de SaJO.to Antonio, de Bello Hori-

zonte ... ......... ., . ... \ .............. : . 
Santa Casa do Misericordía de Bello Horizonte 

(Hospital de Tuberculosos'), · · (àlaterni.: 
clade), sendo 20 :000$000 para a primeira; 
rn :000$000 para o segundo e 10 : 000~000 

para a l<:rceira ... ,,, , . , ...... . . . : ......... . 
'Asylo da Piedade, em Caelhé, Minas ... ... ... . 
Casa de .car idade de Leopoldina .. . ....... . . 

Hospital S. Salvador. de S . José ele Al ém Pa-
rahyba ... . .• . .. ...•.... .. ..... . .. •• . 

Hospilal de Caridade de Cataguazes ...... .. . . 
nospilal de Caridade de Ubá ... . ...... . .. . . 
Hospital de Caridade de Vic-osa, Minas . .. .. ; 
Uo:;pilal de Caridade de SanLa Luzi-a de Cn-

rango ln . .. . .. ..... ..... ..... .. . . . . . . . . 
Jl n~pital d P. Ca r ir.la•ICJ r\c ~ . Paul •) de ~luriahé . 
l io ;:1iit ~l de Curiduc\P. d e l\la l' d n Hespanha. 

°!'--lln n.~ .. . . ..... .... ... .. . . ..... ... . .. . . l U U "- \)Í\ ; \\_..:.:'.: . (..". ~\l"\t\ :J, ~}t;! e .\(~ ~ . . loi\ tl N° llflO l l\'lf~ t! Ut"I , 
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r !-!~·,_:~:·:;:;.-·-~~~~- ;~~-r~:J:1d~.~ lti..-~ Ikri~co - : .... -·. - .. . 
..... au t:' Cas:t de! ;UL'3'1~1·1cord1n da Jla.hHL ....... -

IL• . ..:f U•:ln <_:< ·"~l'aplli,•.fl 1• Jli~ tnr·ic0 fia Hahii.t.·. ~ 
fq<:filnfo rJe Protccriío ;í Infancia da Dahia ... 
A.•sneiariio rfas Seniiorns de C2ridade, da Bahia 
f'anfa Ca.'a do Amargosa, Bahia ..... -...... . 
Bmh1 Casa de Illlcios, ela Bahia ............ , . 
Santa Casa de Santo Amaro, Bnhia ......... . 
Santa Ca~a de .\l•iscl'icordin ele Ouro .PJ'elo, 

i\linas ........ - ............ · · · ·: · · · · · · 
Orfa11r.tn de :'::rnl0 Antonio, Ouro H'reto, Minas. 
Lyceu de Artes e iOffícios, 10uro .Preto. ·J\Iinas 
Ca-sa de Caridade em i\Iuzamllinho, l\Iinas .. . 
~anta Casa dé Cannavieir as, Bahia .••. ; ..... . 
Santa C11sa de Valença. Bahia ............. . 
:::rn:'.la Gusa de Ilabuna, Bahia ......•........ 
f:anl a_ Casa de Naz.areth, Bahin .. _ .......... . 
Sanla Cnsa de ~Iaragogipe, Bahia ........... . 
f-:anl2, Casn ce r.nchoeira, Bahia •....•..•.•. • 
:::~nla· CRsa dí! Oliveint dos Campinhos, Bahia 
j'!antn Ca.,a da Gidadr. do Barra, Bahia ....... . 
8anh f:nsa da Cidade 1\c Belmonte, Bahia .... . 
instituto S .. Jo~r. na Bahia .........•. _ .... . 
Aei;demia !lfanoel Viclorino, Bahia ..... , ... . 

~oc. iNladc Brn<'ficr.ntc Luz Pi'otectora de Santo 
Amaro, Bahia ............•.... · ....... . 

Escol~. Polyl1>chnica, )Ili. Bahia ............. . 
l'aculdadc de Direito, na Bahia .... , .. ; .... . 
Lyrcu de ArtAS e Officios, na Bahia ....••.... 
Collc;gio dos Orphã<JS S. Joaquim, na Bahia ... 
Lvceu Salesiano, na Bahia ..........•....•.. 
GC.nlro Operario, 'lla Bahia .....••......•.... 
T:>cola S. Vicnnte de Paulo, na Bahia .......• 
Mylo Bom Pastor, na Bahia .•. ; ••• , •.•.•••• 
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Collegio Sanla Euphrasia, na Cidad'e da Barra, 
na Bahia .... ..... . .....•.••. , ......•. 

Sociedade nencficcnto , dos Artistas, r,m Ita-
buna., na Balda .... .. , ........ • • ; . .. . . . 

Scciedadc Prolectora dos ArUslns, Bahia . .... . 
Cw lro d<! Gal<>ch e;.~ Pontal dCJ 811 I n Í:()\1:inin 

S. José, mantidos pelo bispo de Ilhéos, na 
• Bania .................. ... ..•.• . .. . .. 
Abrigo dos Filhos do Povo, cm S. Salvador. 

Bahia .. .. ... .. · ..........• ; ..••..•.... 
f:ociedade Bcncficcnle .. clc Sanf.'An na, Bahia ... ; 
Hosptal de Caridade do nio Prelo ..... . .... . 
Santa Casa de l\fisorieordia de .rufa do l'óra .. 
8anla Casa da ·Cidarlc de Penedo .... . .. .... . 
Santa Casa da Cidade de 8. ·Miguel de Campos, 

,\!2gô_:1s . ...•.• . •.. ... .•.. • • · • • · • · • · · · 
Eospital de C..1:-idade dP, Vi!:OSa, AlagM19 ..... 
Socierlarle llenl'fir.rnln D<>fnnsorn <k,s Ma<' hi-

nistai:, n aliin ....... . .. ·i· ............ . 
Santa Casa de Uheraha .... .. ........ .... . 
G!'cmio Li!(erario ele S. · ~uivador .... " .. , .. 
Soc-icdadc Bcnrriccnte Yalcnca f!ldu~ t.r í :il. 

Dal1ia .. . .. ..... ; ...... . .. . . . ...... , .. 
Asylo Santo A;n-toniG, de 'Gberuha .. .•...•.... 
Collt:gio Agrícola cfo Cadtocira do Camp0 .. . . 
Asylo de Sant n Anlonio de lJbl'raba ..... . .. . 
Hospifal de Barbar.ena .. . . .... . ....... . . . . 
Hospif.al <lo Palmyrn . , . '. . . . . , . . ....•.•.•.• 
Hospital de 0~1eluz . . .... ....... . . . . ...... . 
Hos[)ital de Marianna . . . . ...... . ... . .. . ... . 
lloRpilal <lo Oliveira ... ... . ... ....... . .... . 
1-loi;pilal <\e •Ponle Nova .... . . .. •..... . ..... 
Hosp\la\ de Entr~ 1\io<J . . ......... . .. . . . ... . 
1, f'}Sf• Íl::'.k.l Ó(! Tl i rf'1fl ~:\ . ..... ... . . . . · ... , .. , , , .. 
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A~:.·Io d(' Orpl1ifos de BarJrncenn .••••••.• , ..• 
Santa C:i.sa do AhM'lé" ..................... . 
8anfa Ca.<;a de Sanfa Rifa dr} Cassía •....... 
8an l.a Gasu de Passos •... , ........... _ .... . 
!3anta Casa de Guaranesia ................. . 
Santa Ca&i de Guaxupé ........... , ........ . 
Santa. Casa de Monl~ Santo, Minas ........... . 
Samfa Ca8a, de Uberabinha . , ...•.•.......... 
Santa Casa do)~. Seha<>tião do Paro.iso ...... . 
Pão de Sanlo Antonio; ele.' Bcllo H0!'izo11tc ... . 
Santa Casa de Pitanguy, Minas ............ . 
Santa Casa d0 Rio Novo ..•................. 
Santa Casa de Lima Duart~ ...•............ 
Sanf.a Casa <le Santa Rifa de Jucutioga, Minas .. 
Asyto de Invalidos de S. Vicente de PauJo de 

- Carangola. . ......................... . 
S::i;r;ta. Casa «Antonio .,,!c!l'oíra », de Santa lliln 

do Sapucahy ...•...•...•• , .••....•.... 
...\sylo João Emilio, d.: .Juiz dr> Fiíra ........ . 
Casa de Caridade de Vat•ginha", Minas .•....... 
Casa de c~u,idadE: de 'fürvo, l\Ií,o.as .•........ 
Asylo de Mendigos, de Juiz de Fóra ......... . 
Casa de\ Caridade da Encruzilhada de Bae-

pendy, l\Hnas ............•.......... , . 
Ca.sa de Caridade da Cidade do Pará, l\linas .. , . 
Sociedade de S. Vicente de Pnuló, de Gaxambú. 
~ocicdadc de 8. Vic~ntr. ele Pauio, d~ :\y1m1oen. 

Minas ... : • .. .-................••...... 
Casa de Caridade de Sylvestre Ferraz, Minas 
Casa de Uaridadc de Santa Quitcria, Minas. , .. 
Casa.. de Caridade do Baependy ... , ........ . 
Hospital do Piauhy, 3Jinas ............ ~ .... . 
Santa Casa de S. João d'El-Rey ....... . ....• 
Santa Casa de Caxambú ..•....•.... , ...... , 
Ca~a de Caridade de Lavras ..•.......••.••.• 
Casa de Caridade de· Ouro Fino .!...<.• , , •••••• _. •• _ 
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Casa de Cad dadc de Ciwmo do Rio C1aro . .. ". • 
Casa d~ Misericordia de Sorocaba, S. Paulo .. . 
Asylo de Invalidos dei Pão de Sánto Antonio, e.m 

Día.n1antina .... . .... . .... . .... .. ... . . 
Escola da Cnião Caixckal de l\fossoró, no Rio 
• Grande do Norte ....... .. ... ... .. ... . . 

:\s'.\·!ri de S. Joaquim do Sr.L'!'o, l\linas ....... . 
Co!!(·~d n Prnvirlr.ncia, <ln Mariannn. Minas ... . 
C:i~a d~ MisE'ricordia da Barl"a do Pirahy, Es-

f ado do Rio . .... . ..... . .. .. ......... . . 
HoEpital de Bomsucce.3so, Minas ... . ..... ..• 
Jlospil:i l de Caridade cJ.a Parahyba • do Sul, Es-

(ar.!Q do Rio . ...... .•. · ..•.•............ 
Casa de l\l ísericordia de Ilüzcndc, E slatlo do 

IUo .. . ........ ... .............. .. ..... .. 
Eospifa( de Dôrcs da Bôa fü,peranoa, Minas ... . 
llospH al <lf~ Formiga~ i\fín_as .... .... . ....... . 
Cnsa de r.a ridade de l\1 agP.. Estado do P.io .. .. . 
Casa rlc Mi ::.~ ricordia de Cantagal!o, Eslado do 

n i0 .. .. ... . . . .... ... ... : ..•. ··. · .. .. . .. · ..• 
Casa rlc f'.ar icl:l(Je .de ~facahé, Estado dó Rio . . 
Asyln de tr.nl idos da Cidade de Campinas, São 

Paulo .. .. ..... . .. .... .. .... . ......... . 
~fa!t~1·11 idadn rh' Gampi,0:18. 8 . Pnrllo .• . ..•. . 
Hosp,i laes do Ci1·c11lo Italianô Unili de Gampi- · 

nn.;; S. Jlanlo .. '. . .. . · . .. .... .. .. ...... . 
Ca:a de. ~fücdcoràia de Vir~Coría, Rspirito 

Sanfo . ... : .. ......... . ... ........ ... . 
C:.Ea d~ Misericol'dia de Cachoeiro de Ilupe-

mi.rim. F.:•mirilo Santo ....... . . .... . .. . 
Sanl:i. Ca.::a d e Pcr dõe-s, Minas , .. . . . . ... . ..• 
!\tat"n'i<laô1!· <lo CN1.-rá . •. . ; • .• .• . . . .. ..... ; 

2:000SOOO · 
5:000$00!) 

2;000$000. 

2:000~000 
2:0008000 
2:000$000 

5:ooosooo 
2:000$000 

5:000~00'1 

5:000~000 
2 : 000~1;00 . 
2:000$0011 

. 2 :OQ-0$00t' 

2;0008l.J0!1 
5~000$000 

5 :.000$000 
5 :000$000 . 

:5 ; 00()$000 

1 o: Ó00$00(J 

Z OOOBGOO 
2 000$000 
5 000!\'.000 

() 

[ 
õl 
o. 
o 

Consoli1lacla 
0

ÚU1'Q l' .:tpel 
Ynrian:>I 

ÚUl't) i'apd 

~ 
(L> !:: .... 
Oll ll 

3 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
li! 
"' a> 

~ 
~-

"' o 

li" 
"' "' !... 

'/, 
Y. ' 
;.. 
t:1 
V> 

t::I 
~ 

\l 
;... .,, 
; 
:o :.. 

,. 



:'-'t1cf ·d;1rle ck 11<!11Cfíc<'nCÍ<t d e; HapcUninga. ~ii•J 
l '<HilO ....... ·i .. : •...••. , ...•.••..•••.• 

<:a";i ifo C3 !'idade do ticrrn ...... , .•......... 
f'anla Casa do Maran!Jão .....•.............. 
Hospital de Santa Tl1crcza de Petrnpol is ... . 
'.Asvlo de Mendicidade do Maranhão ......... . 
A~)·!o de ~f('ndic-idarlr. da Parahyha ......... . 
ttan[a Casa da CapiLal da· Parahyba ......... . 
Santa Ca~n rlc .A1·eia, ÍHl Pamhyba ......... . 
Santa Ca~a ria A!agôa Xnva, Parahyba ...... . 
Snn( a Casa rl0 Ai·ara, Pnrahyba .. , ......... · 
~anra Casa de Camoina Grande, !Parahyba .. . 
San [a Ca:-a rJc Poc•.inlw:::. Parahyha. ......... . 
Rm1! a Ca;<a ria eidacle, clt• M isericol'dia, Parn h;yba 
Orl)tmna!o n. llrico, Parahyba ...• ,, ....... . 
Santa Casa de Miscricordia de Manáos .... , .. . 
In~fílnto dr. Pr0tecçãn á Jnfancia ele Natal, no 

füo Grande do Nm·te ... : ....•.......•. 
Insti!uto de Pro lC'cção á Infancia de Juiz de 

Fóra. . . . ...................••..... , .. 
Ao Tnslilu to de Assislcncia á lnfancia do 

Ceará . . . ........................... . 
Tnsl iluto da A.s.siste·nciu á Infancia do Maranhão 
Inslituto de Protecr.i.ío e Assistencia á Infancia, 

do fü:cife ... : ...... , , .· ... ~ ; ........... . 
Instituto de Assiskncia- e Prolccção â Infanc1a 

na Parahyba do ?forte ..•............. · 
E .>eola \Profissional Feminina. d0 Bello Hori-

zonte . . . . . '· ................... · · ... . 
Externato do PafronatG Campos Salles, de Pas-

s~- Quatro ........................... ·. 
Collegio de Instrncçâo Secu~n<lnria para me.:. 

nino<;, mantido pela Ordr.m de S. Domin
g-o.<;, rm Porlo i\'aeioool, Eslado de Goyaz. 

Hospital de Hahíra de !\Iatto Dentro, Minas .... 
::-:anla Carn de Angra dos Reis, I!:stado do Rio 
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Santa Casa de Therezin:r, Piauhy , •..••. • , •• 
Bam.la Casa de Pncrnahyba, Piauhy .. , ...... . 
Santa Ga.sa de Floriano, Piauhy .• , • , ... . . , 
Santa Casa de Ptcos, tPiauhy .......... . . . .. . 
E~ola Domcst.ka de Natal, Rio Grande do 

. :No1·le •••. ·:: •....•..........••••..•..... 
Santa Casa de ·s. 'João da narra, Estado do Rio 
Centro Caixeiral do :\!aranhão .... · ~ ..... . . . 

'LFCU de Arles e Officins de 1l'ern~mbuco .. .. . 
Santa Casa de Alagoinhas, Balüa .••. , , .. . ... . 
Faculdade de Direito, Ceará .....•• . ... ~ ... . 
Faculdacfo de Pharmaeia e Odonlologia, Cear:\ 
'8a11la G~sa de )fücricordia (h~ Fortaleza, 

-Ceara. . ..... . ........ . ....... . ...... . . . 
Santa Casa d~ ?líisN·icol'dia de Sobral, Cca1·á • . . . 
'Asylo de l\lendicidarfo d0 Fortaleza, Ceará •... . 
'Asylo ele Alicnadü-3 de Porangaba, CF.urá ..... . 
Dispcnsario dos Pob~·cs de Fortaleza, Ceará . . 
Hospital Jovino Barreto, Natal, Rio Grande do 

l'\ortc .. ..... '. .................... , ..... . 
Santa Cai;a da Feit'a <le SanL' Anna, Bahia ••.••. 
Casa de Misel'icorclia de Villa Braz, Minas ..... 
Santa Casa de :iusericordia do Pouso Alto, 

l\finas .......................... . . . . . 
Santa Casa de Miscrkordia de Porto Alt~·gre, Rio 

Grande do Sul . , .............. . ...... . . 
Hospi1.al de Santo Antonio de Jesus, Bahia ... . 
Escola de S. Vicente de Areia, Bahia ....... . 
Asylo de l\lenrlicidaoe J-0ão Maria, Natal, Rio 

Grandf: do Norte .......••.•... . ....•. . 
J\sylo Conde de Pereira Marinho, Bahia •...... 
P. ec:olhim~nlo dos Humildes de Santo Amaro, 

-Bahia. .. •.•.. . . _ ..•..• . • . •. • •..•• , ••• . . 
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. \ !'yln 1··; 11, ... ,/,,.\nua dr1 Cnclto c in1, Bnltfn 
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o Sr. Presidente - Está find'1 a lciturn do expediente . 
. \r.ham-se Bobre a rnesa doi:::: reriuerimentos que vão ser 

li t.lo:-:., 

.E' I ido o scg-u inlt' 

ltEQU c:ru:.vrnNTO 

Heq uC'iro que. em C$pecial homcnag·en1 ao 8cnador · nuy 
Harho8a. a. Gamara nomefo uma Commissão de 2'! membro:;;, 
um Deputado ;por Estaà-0. para cumpr.imen tal-o no seu des
·:·rnbarque bojo na (Ja1'c d'a Central. 

Sala d.as 1ses..sücs. em 
1/,1 Laccn7.a. · 

àc outubro de rn.zo. - illau.ricío ' 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o requeri-
1 1 11.~nto. 

Appro\'ado o r~forído requcr-l!nento do Sr. · Maurkio de 
T ,:.11· enla·. " 

~ 
O. Sr. Presidente - Em virtude elo voto da Gamara no

lllr~iu pura <:ompôr u. Cnmcnissi1o os seg·1untcs Sr~. Deputados: 
Uornll Porto, Br.nt.o de Miranda~ Rodrigues Macha.do, Pires 
ndiello, Thomaz: n.o<ltigues, José Augusto, Cunha Lima, Bal-
1lmzar Pereira, Luiz Silveira, João l\l~nczes, Octavio Man
:::aucira . .Antonio Aguirre; Sampaio C:orrêa, Ma.uricio de La
i·erd.a, .Jósino d.e Ara.ujo, Cin-cinato Bi·a.ga, Olegario Pint.o, 
Scveriano Marf]ues. Luiz Bartholomeu, Celso Bayma e Carloo 
.\laximiliano. 

E' lido, apoiado o posto em discus.são o· seguinte 

REQ U t!:Rl :\·IENTO 

N. 58 

Ht~quei1·0 crue, pelo interme.dio da Mesa, o Chefe de lJo
!iL" in informe: onde e8tá Antonio Silva ? 

Sala das sessões, :14 de outnbro <l'e 1920. - Jlattl'icio de 
j,fü'('i'CÜ:t. . ·. 

I<:ncen·ada e ::idiada a vota~ão elo requerimento n. 58. 

O Sr. Nícanor Nascimento (•) (movimento .de attençii.o)' 
Sr. Presidente, o nor-:so illu::t.re co.l!et;a. Sr. Deputado El

!~idio de· Mesquita. c:ujo nome pe~ ... > venia pura declinar, com 
't admfrac;ão qnc <.ksàfiarn o $.eu talento e a sua <'Ultura, of-
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.turt~c·:·u ú l'.üJJH1rn uJJ1 lJJ'(1.iedo d1! L-efonrn.t <la ·CunsLiluiçâo 
Füdt~i·al. 

~\ C~111w1·u :--alw qw" o noln«' l>f'plJ tnllo 1H•lo F..stado da 
JJ:1lda i: .. t.1111 fino ironi:-;ta, um du~ rn;:li.;; nolaveis 1> a;;cís t'.uI-
1.ot·~s da s<.~ i<'H1~ ia t!a vrda n·n. q u ,, . ~4' i.'Xp1· í me pi· 1 o j1)go mal<l
hru', no qual a f:Xpr1:;.;~~o ~ignifka, si;mpn: o contrario. no qual 
(1 ge~to ~çmprg parece alvejar urn punto µal'a atLingir a 
outrfY. 

S. Ex. qui:t: pre~tar uo Sr·. .l!:tJitacio Ja Silva Pes::;õa 11 

maior :>c1·vií,;o, que porvt0tuN1. se lhe poderfa prestar hoje: 
deíx:a nos Annw:.~ o tra00 indelevel de que de facto existe umÍÁ 
CousLituic,:ão FeJe1·:.d ua RL•publica dos &stados Unido.IS <lu 
l:kasil. · 

Quo.•rn lê!' u DioJ'io do Cuugrt:!:-;so, daqui. a a1moB, r_1uerendo 
i·econstituit' a histot-ia deste tNnpo, eneontrará que, -certo dia, 
eom appara1 u ~(·m par, tendo annunciado previamcnt0 qui; 
traria :.i Cumarn a proposta de reforJtHl. constit.ucional, assi
;;na<la por üO 1• wuHo~ Deput.adus. com voz solemno e gesto 
ainda mais ~ul<'m1w. o (illustre Deputado julg-uva e a Camarn 
tmnbem q~H', i}aru tdl1Jru1· profundaineule a Copstituit,:uo. em 
~uas base~, e1·a. lH'ceiso uma reforma com tocas. a~ ft11'ml:Ila:3 
t•ituaes dn p1·op;.'ia Consliluíi;ão. E::;tamo;:;. porém. neste mo
mento em 11nm lufa de fino~ esi;rimi:stas. Logo. o honrado Dr·. 
Carlos de Campo~~ c!Ujo nome tamhem pronuncio com a mui:: 
alta veneração, julgou que não podia deixar o primalo da 

, ironia e do. lt'o~a. ao illust-1·0 Deputado pela Bahia. Achava-se 
o eminente lead~~r paulista em posição melindl'osa no jogo da::; 
paixões e dos ínte1·es~e.s polit icos que agit.arn, movem, saco
dem. irritam. cxritam os agniparnent.os ,politieos <•ir1 suas am
bii,;ões. O nobre leadei- panli~ta sentiu de umn feita eom apoio 
':iolitlo. como um cmbasan1entu ce prdra sobre o qual sua. 
autoridade rrpousa - .. ~ o bloeo c~on;:;;Wuido por aquelll:s 
De1rntudm~ do norte e do sul. que p1·ctcudorn defender a pro
tlucção naeicnial, <: perante a Patria inteil'a, boquiaberta. pà~ 
l'Ci:t'U um monwnf1-, que o illu:::J r~ Dl'putado d" S. Paulo rc
lH'<~s<'n{ava PSta eolumna solidamente urganizada ::iob1·l'· a qu~l 
a l'iqueza THH.'lOllH} queria ponmcar. cnf1•ónlou o GoYcr·uo . 
. Foi-Ih<> de no-vo eonforida a dil'f'Cl.,'âo do~ trabalho::1 da Cu
mara e. 1wni pr1Jfela~ã.o, nem delongas, a cnlis~ão teria tlú :-;er 
logo lraladn. eu id:idn " votada. ·Nt>sl 1• 1nomc1nh: as osi::i11a1:ues 
começai·um d1' :;ri 11roJuzir e o cmiiw11t<' lemfor p;.iuJisl a cl1-
mu~;ou a ,:ent.i1· qu,, tt aulnridau•' 1·omo qui• ll!P iu dirninuinLl•) 
n:i falta dP 1•onsolidagi'.io do 1•mhtu~anwnf1\ 1lo qual n~ 1wdras lW 
lotr<Jr J, .. Sf.' 1~011~nlidar!'.'m cada \'Cz mai::i prlo citr1Pnf o da so
lidariedade cnml"•.:anuu dP osrillar, d1• ir· Yncillanr.1o. foz~nco 
enm quP o plano em qu1~ rr~ 1lousavu S. Ex. nfln fn~Sf' tão :::r.
gtH'{l, 

Aqt.H•ll•' ~1'S.I\) •b prinH' Íl':l hnr·n. 1iin fc 1rrnnsn. <Jl1f' nn:-:; d('ll, 
n n1),.:; nuti·o!7. l:~nln or·gul110 de• H'I' fJrnigcs dr' ~: .. Ex. 1·únW-
1~aY(l d" •lirninllil' ,. 1•n1nn qu._, ll•':-'S1• 11·111n1•li•lo .i11:.:,. ;j,. 1·~p;1.l:1 
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rn···:i u. qul" ~e esl"l.í ho.ie travando rú1 politíc<t r'lilciona.1, sen
tiuni certas for~:.as polilicas a nec~ssidade de guardar com 
nwif.a segurança. a retaguarda dos movimento~ envolventes e 
•'nt~o ~obre emissão, sobre emprestimo, sobre bancos de novo 
rnJlavam as oscillaçõee, c foi nesse ín~tante. qaando tanta~ 
1·ou."a~ ·principiavam. a ficar duvidosa·::; H obscuras que o iJ
iu:-:1 r r.' representante da Bahia. quíz tirar ao rep1·cse11tante de 
~. l~auJo esse primnto tão suave da. ironia. da troça. do de
lJ1;d11:, ú~ co"usa.8 actua% qui: são com:!ut.icla~ ~6 mesmo sob 
f '~~a. fül'ma de ridiculo. · · 

Não quiz consentir nisto o leade1· pau lisla i~" · então. 
quando hontem se perguntava porque o Govei·uu mand.,va 
•<tmJd:eirar, nas ruas •princiip.aes da cidade do Rio de Janeiro. 
'·' porque Anlionio Silva, preso, não é apresentado ao Sur,r-errm 
Tribuna! Federal. .. 

O 8n. l\fAURICJc Ç)k: LACERO,\ - Pre::m, não, :::oHo em São 
Paulo. 

O Sn. NICANOn l'ASCIMENTo - .•• ao qual se declara, em 
informação official, que esse operario não esLá preso; e 
<J\!Hndo :se perguntava, sobre o destino dado a esse cidadão, 
li'\'a.do á custodia sem nenhuma. <las f órmas constitucJonaes. 
1itlando :-:e declarava que S. Paulo foi mudado de sua posic5.o 
::Po:;rarp:hica. que ·deixou d~ ser um Estado limitrophe dos Es
la<lo~ do. Rfo de ;Janeiro e Minas. , pa.ra sor collor-;:.ido, além 
11·):; montes Uraes, para ser collocado do outro lado dos ex
ll't:mos da nussia" constit~indo. a Siberia.; crna.ndo se pei~
µlrnta por Antonio Silva, o' Governo da fi,cepublica fazia a São 
Paulo o maior dos ultrajes politicos, depois· de lhe ter feito 
nlf.raje á pI'oduccão, depois .de lhe ter feilo ullragc .. ã·' exi
,.: .. Hcia de S. Paulo, queria que ;.'t producÇão fosse protegida· 
•.: assegurada. .·· ·. ·· 

O Sr. EJlita:Cio da SiJva Possôa guar<lou~ iw seu cora(:ão 
i·<rneoroso, <'i hora primeiro da der1·ota, cm. qu,e t:eve de íncH
nn l ' -51~ deanle da exigen"fa paulísla 0 acceilar de novo o 
le11der paulista com a.::; suas idi!'.as ~ suggestões. Espc1·ou. 
fr:1nsa~cionou, 1)rncur·ou alli::rn~·as ~, çlepois. delt, com rnuiLo 
.~c ito. um diequt! em $. Paulo: não haveria emi~~rlO, o pri--
1111'ii 'o rw0iposíto do Sr. }Jpita.cio se-ri.a mantid'o, , 

r~so não bai;tava, porém, êÍ vingança presidencial. .Jupitei
'..i 11\iu feito com que o leade1· paulisUt. dias e d'fas seguidos. 
::p •'/.ill' de reorescnlar o altivo E~tado de S. Paulo. grande 
: 11n .snas riquezas, por sua· cultura 0 pelo seu civismo, an
il:1:-:~r por dias (> dias consecutivos, a pror\urar uma soluc5o. 
'' IJHitndo nós. nn Garnura. DJc pergunf.avmnos q:..rni r1 ~olução 
q1w r1'Cc'hida c'.h~ CaOclc, S. Ex. havia dr neg.o!'Ül1'. :iizm· 
~dn·;1..:1 1s YagafS. por•qur o Cat.tcte, coni um desdem ;;1.einfciso . (! 
i•1..::1l!t11oso, 1rnr ·15 dias a fio. ·~vil~ndo da1' qualquer -~olw:ão. 
' '· .11.1\ mui las veiC>s. de o receber . 

. ~ão fiC'OU, porém,: eontonfo o. Sr .. Epit.aci~i .l~e~süa t!u. ul· 
t'.".1 w qu<' frz aos g-randce reprcsenLantP.s da n1L1ve-l pn.nl1slt1. 

ç · -~ "Y<>l. JX. . :.o 
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1\ão-. Qu n nd o s•: ll18 POt'g'ur1lou ündc e.sLuviJ. Antonio Sth :i 
preso corH'rn a; Ci>nsüluicão <la Republica. esbordoado <;rJulr~ 
a ~onsUt.uioão rla Republi<:-a, Ja11çado no éarcere com desl'eli · 
peito j)e.Ja nossa civ~iizacão e culLw:a ... 

O Stt. J\J~~vn1c11; ui;; LACERDA - l;rcso cont.ra a Constitui
cfiu. não . Preso conY a Constitui1,;.ão .. ; 

O Sa . :.\ICA~on ~ASCDJ E.NTo - · .•. c!éclurnu, como a fat. r!L' 
urna pillwria epi<'.a, PiU.ieria tnuior do que ·todo8 os oul1'1.1:0. 
maiol' do CJU<~ a da reforma. coustHut:ürnal du eminoutc 1.)1~ 1n1-
t:a.do bah)ano, que havia na Republica um sô Lefrilorio ubatt
dvnado de cuH.ura , desprezado d1! respeito ;pdas lei::;, capaz ue 
ser . comv<irado aos dcgreàos . do e:\lremo u!'iente, e· que c~=-1! 
J~sf.a<fo era S. Paulo. l\fio podia fi1:ar aqui Aütonio Silva. i1-
1P.galrn cnl1~ prr s1J JHH' nlJuso de pouer, cvntt·a as forma:; ,la 
Constitui..;.ão da llepnhtica, . porque . á ·urna imprensa que t;Tila 
e rGcJam<i, ha v.ozcs cní!rg-icas que solicitam sobrú cs a viola
c,;ão do nos~o pad o rumJument.a.l. · 

E o que disse 1i.1 Sr. Epíüaeio? Pois . bom. ::,:i o Di:Sl1·irl11 
Federal l'('~·Iama. si os .opc~nirios 51! lí'vantam, 8i o_,-:: J)cputadns 
nrotesl.am. i:;i a imprensa clama. eu, Presidenlü da Republil'a. 
dl~claru qu~ ha ~an logar no paiz para onde os horru<ns pod1•m 

· ser t·cmctt.idos, presos <~onfra o direito, ooutra ~t lc.i, c..onf t·n a 
Con$t.i_Lu ição. Es1;0 lerrHiorio · (!. . • o tcnitorio . da canallra 
paulista! · , 

O grsto <lo ~r. PrPsidenle da Répul;>lka , insu.Hanlt>. . d<·~
r r,Speiloso, reduzindo $. .Paulo a um tcrrítorio sem lei. :-:r·n r 
crrn:stitui!:ão t~ soh1 drfe::;a cios direitos incUviduaes, não é um 
g-1!SliQ isolado. Os snbr-inhos ·do, Sr. EpiL:llcio da Silva Pc · ~s1·1a 

' do<:lm;~lrarn ipdo sc,b jol'nal, of.ficialment.ef n,cintosanienté'. qll•.~ 
d1~sprf'zasarn a vaia {fa · «.:5ordida ·canalha · paulista» . . e o ~r. 
Ji:pifacio, ]l<'la YO?. ·dr) sr)it Chefe de Policia. ;d'ecla1•a que . 11 
t<Jrritorj o elo Bl'a.Sil. nban.donad.o de lei, qe c:.ultura, d11 dt·· 
r c>ito. de C'ivisn10, dl' re$i::-f.enc ias, oudP. a libcr.dadc não r>t'ld 1• 

ie:'ljstfr. ondí' 0 8 homem: ·podem sor <legTeáad-0s, .para 1111 ~! ·~ 
podem sei· m andad.os os pl'eso~, que o foram cont.ra a lei •' ~au 
detidos con! ra a lei e siio usl!ordoados c.o ino cm uma •paP1 111:a 
da Afrit' a c ~~s1' . 1'<'1-rilorin, qu P. o Sr. Preshlenlc da. ffopu!Jlk:i 
dtl~prcza. 1.• o 1 1 ~ t'l'ilorin d" S. Paulo. 

!'\·Ia~: . nih1 ~l~ 1:011 I ent.ou corn isso. A cohc"ra furiosa. dn Sr. 
Epitaci{). l"onl.r·a a lihe rdmfo e -a· indepondencia . pauli.sl:.i fiii 
mais alto: S . Ex. não quiz BÓ i s to; exigiu o Pxigira.m os ~L' t_,is 
amic.·o.s. a s 1'in: .. ums.ta11l'ias quí:r.crum que. fosse o filh o 11 •· 
D1)r~Íarl! i.no d1.• Campos: ü qu~1·j-d o . · o eslima<lú, O· nobr~ le_m{<·~· 
~)a11lisi.a, riurm v.if'S\SC su.s l.1~r1l.:ú· da lribuna qlH' os pr1n1;11i1n,, 
da. C<.Ht:5Li'.l,niçf\n Fcdl.i1·al, que füru g-c1·acla. en•ada, nutr·1da, 
1) :nnthla, vrlo B('U Pg~rr-gi1> e :wgt1slo pae, não exisliarn 1n:ll,:. 
-t~~Ca\·am ninl'l.o ~ ao\S pé.:> <l-0 ~r. ·Epit.al:io . . 

·~J'. l 're~ idt>td •.'. ~" eu vi :com a alma 1cheia de luz 1• •.h: 
(·J 1eanfo o illustre · iCarlm• da r ep rosorrt:wão puulü•Ln. sucitL•n
~<mdo mi n.' tmiãL1 c\1,1~ leadcrs, c9m u sua carta uotavcl, ? ;ni-
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t1Jgii'apho, fodo elle do seu proprio pu'nho1 ern que declar·ava 
que o dissídio com -0 Sr. Epitacio Pe&soa, e1·a profundo, 
como é (jUC somos n<is, O$ ela ·opposiçâo, que estatri.o~ armando 
a ir..lúga entre o Go\·erno Federa! e o noverno ae São 
Pai.!f<J ·1 

En lão, quando o l1onrado leader dn. maioria, o meu no
bre amigo, e . .:>crevia· ao ::ir. Epilacio diz.~nd.o que o seu <lis
siuio era profundo e que as doutrinas ·e prop.,6ilos de São 
l1nulo tinham <le ser mant.idos, ou1 c·llc 'Uão pooia acompa
nhar o Governo, eram.os, porvenlur.a, nós, os da opposi:;ão. 
que esta.va·mos gerando, l'reau<lo, ent1-etantD. c~sa intriga, ou 
era a nobreza de S. Ex., a ~ua propria altivt~z, a ::ua pro
prit• gl'an<leza que tinha 'lunça<lo ás faces do Presidente ine
:pfo e eorr.upto a leader.anç,a com que havia anteri·ormentc 
(!i~linguMo ? Não, nós· não intrigamos, Sr. President·e; não 
inLrigam-0s, Sr$. Deputa<los ._ 

Somos· os chronista.s; estamos lan<;anido nos . .:lnnae.~., µa·l'3 
:perpetuidade, hislol'ia óhronologka e documeniada de uma 
Çpoca. De futui"o, quando o ldSttor-iador quizer saber tudo 
quanlo aqui se pa.ssou, quizer rec.ons.tituir lí hit~toria dessa" 
submissões, dessas vel'goi1has, irá c.01\sult.ar as palavras que~ 
-c-stamos pr-0nunciando e .que fitam · ·cscripLas nos Annaes \ 
para perpetuidade do lem1Jo. , 

Nós, o :que fazcmo·s é chamar a aüenção de to<la a Nai.;ão, 
de Loda a .historia contemporânea pai.·u esse phenomenoj ao 
:pu"so que a Cónstituição, 'redigida ·sob o olhar severo .e am
t~ro de B.erna-rd]no de Campus, ·dizia que nín:;uem podia Sier 
pr1:so nest.a Patria sinão na flagrancía -Oe um delicLo, por 
mC1ndado <lo juiz conipE',~ente e tw.s fórmais pre-Pst,abeleci'das 
~>r·la lei, nôs v.emos o nobre luade1· da t.ribun11 dizr.r ... 

O Sn. l\1AuRrqo DE . LAc&iIDA ,- Dizer que hu.via o bani-
11wnl-o inl.er-~st.adual. 

O SR. N1cA:i,on ).l.A.SCI~rn;sTo -. . . que ~\.nlonio Silva, 
bra~i ! cko, e st>rn a11 t.ecedentes p011a~·<~. 

O S1t. MAunicw DE LACERDA - O fmp·erío do Sr. Epit.a
cin deporta para a Republica de S. Paulo. 

O S1l. NICANOR 1'.\SGIMB~To - ... podia sr.~l' ·alvo ~e urna 
Pt::llllfülade não cügita-da crn nos::ias lci's. 

~r. Pre6id-ente, ouvi com pasmo, com o lr.avo1· (ias gran
de·~ agi.mia::;, o leader · <le S .. Paulo diz.er. de·sta tr·ibuna, .. qttc 
t'·"'·'C' lwrneni livr'f', em nmn. letT:.t livre: l'nghia por nma Con
:o;Lil,uir;ãn, que ücdarn t~xpressamr.nlc que a prisão nunca sr 
pot.lp1·ú pffcelua1' siuão na flagrancia do <lPliclo ou, cm casos 
1·s1wciaes, por ordrrn Pscripta d0 · .iuiz competcnLc, ouvi af!'ir
mar que · ·O chefoe de Po·ficia, .sem lei, sem proc:ctl'so, sem Jla
gr;1nda o sem pronunda, podia prender Ant.onio Silva e re
me~tel-ol <lepoTta-do, para S. llwlo. 
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. O SH. ~lAGB.ICIO DE LACERDA - E .-s0m culpa <lemQn::;tra<Ja; 
rnt!Smo porque V. Ex. sabe .que. o sophisma ido honrado lca
iler não póde pl'evalecer; no. inqueriit:o apuram-&c · imlici os rb 
<;ulpa e com ·esses indicíos. póde.-se requerer a pri,são 'pre- · 
ventiva; a prova ·da culpa é sf'i .para a condem:n.ação; P l".i1~01 
i ndicios eomo depo:r•to-u '? · 

O SR. NICA~on NASCIME~'ru - Examinemos ·a Ltncstiiu. 
Tenho a. honra -de fallar perante homens livres. ·rep.resen-

. J.un.tes <l'C uma nacão. rli'\"l"e:. a regra do nosso diireifo. aquclfa 
que nos asoogura. -a 1lbe:rdai1í~ d.e pensar, rele aQ;ir. de ir e vil' 
é a Constituição, 8ão as leis. nr-di.narims. ~ão '0-S l"e>gulamBn
t.os. 

O 8H. .MAu1~1cw DE LACBiu.M - Pata o _ euiso · ha até. urna 
<icsignaÇão processual: o indivià'uo sP. .ch-am.c't «indiciado» '? 

o .Sll. NlCANOll NASCIMENTO - .. Peco avs repre·senta.nLe!:i 
du pcnsamen,t{) governamental venham, dizer, aqui, qual u 
.Uisposiüvo ccmstil(.iucicmal, qual a l'ei substantlv.a 'Ou .a .. àU·e
<~tivai qual o~ ·simP.les regu'iamcnto que auto·riza o Chefe de 
Policia do Districto Federal a :prender ·um homem, ret.el-u 
nas gehenas d~ Casa de. Detenção· ou na Policia Central, e re
mett.el-o, <lepois, para S. PaulD, soem -qualquei> fórma pro-. 
cessual? .. · · 

Era. ..c\ntonio Silva um' delinquc1üe ·! Havia· intlicios n-
hementes {le que tinha :praticado algum delicto '? ' 

Pois bem1 que o .Sr. Chefe de PoHcia ·abrisse· um inqm·
t·ito, fiz·esse proiNt' ind'icia:ria, pel·o menos, desse -0'.elict.o, rt•
L}Ueresse a. prisão preventiva :e o juiz a. ·decretasse; .e nús ·~~
t.arfamos calado!:i, ;haveriamos de comp:.tfocer :perante o i>o
<lcr JudiciaTi·o para defendei·· o innoc-ente,. o üpprimido, o ~:>
panca-do e o .cixpolia·do, .em .cujas cü§ia1;;1, , quando bateu o vcr
galho .da policia batia. t-ambe.m nas .:faces .de todo~s os ho
mens 1 ivres, de todos ·O$ homens que •bem· vc-rgonha ne5f e 
pa.iz. porque a liberda<le 'de ca(la brasileiro é igual á minh:.i, 
igual á nossa e todos Lemos o .dever de defendel.:.a. 

E::;sa ó a. vergonha; mat5 Q ~r. Chcf e de l>olicia não HiU 
uizer a lei em que &e 'fundamentou, nã-0 veio citar os facto:-:, 
não veio mo'Strai.' o mandado <ló juiz, não veio . evidenciai' qu1\ 
praticou o aclo legal de qu~ n Governo pudoss.e justificai· • 

..._O SR. MAUHIClO I>E I. .. \CEHDA - Veio ::;e justificar eomu 
UlU ;~Urista. de agua doce : diS"SO que pre(}isav.a 3. prOV:1, -J?:.1l'U. 
poder podir ·•~ pá.são prev~mtiva, quando o simples jndír:10 a 
autoriza; a. prova l! pa:ra ·o juiz e não para ·o delegado. 

Parece in~1·ivr'l que' um d~·~mbargador manid:e sus1l11nlar 
... ~:-m doutr~na.. 

O .Sn. N1i:.ANon NASCIM~NTo· - :\ prisão- é illeg·i~inw., 6 
um ('.ri1m~ -Oe ab_!:tso d'e :podeP. 
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O .&n •. •l\fAun.rcr~ D:~ LACERDA -- E a deporta.o~fo 'é uma 
PX~rescenc1a con_;;titumonal. como banimento para fóra do 
prnz:; e como banimento interestadual .~. uma mon:::truosidndC'. 
' ~ S~t._ NICA..~OR. N~\S~l:ME:-r'.l'() -:: ne.nfro do arr. 

<.•mst1tmçao. . . · · 
da 

O S~. MAURicw DB LACEHDA - QtH' . v(>{Jou .1 t>animentu 
i los nacionaes. 

ü SR. NICA.~OR NASC1MENTO - ..• nenhum res1>C!·ent.e pódc 
~t~r preso si.não 1na fórma e nos íet'mos da Jei. e muito menos 
deportado ou banido. Qual a unfon. . hypothcse em que um 
ddadão póde ·ser · lôlhido na sua li'ber·dade, remettido para o 
{ic~terro, dentro do paiz ? E" o caso do estado de sit.!o. e 
pergunto á ~onsciencía da Gamara: estamos legalmente dentro 
<lo estado de sitio ? · Podem ser deportados· brasilefros pam · 
1'ertos pontos do territorio nacional_. sPm CfUt:'. ·tenha sido <1e
tretado o estado de sif.io ? · 

O SR. M,\.URICJO DE L<\CElillA - V .. Ex. ehegue á conciu
!'ão.: em p-len. o i·egimen constitucional. assim pomo se manda 
11m homem .Para S. Paulo. afim_ de gosar as d"Hciai:; pau
l i~t.as,. tambern Sí>. pôdcria mandú pa1•a o Ac1·~-.. 

ü Sn. NtCi\Nort NAsCIMENTo -·- !Par.a qualqu<!1.· ()uh·u 
l)OlltO. r-

Vêde, Srs. Deputados, a· gravidade <ia doutrina susten
tada pelo chefe de Policia, endossada ·pelo nobre leader da. 
maioria .. Dentro ifa Constituição.· dentro das nossas liber
dades, sem o estado de sitio, póde uma autoridade subalterna 
da Republica, póde o .:ch,efo de .Policia prender a um cidadão, 
rt>movel-o do seu dóI:Qicilio, afastal-o da sua familia, vio- . 
Jnr-lhe todos <>s ·dirêitos garantidos é assegurados pela. Con
stituição, garantidos e assegurado~ pPla eom:ciencin hutpana.. 
~°lt'~de mai~ de dous mil nnnos ! ~: 

Esse~ senhore~. 1> 11 estado· P.m qw• uo~ encont ramof.:. 
O Sn.. MAun1c10 DB LM· .• .imDA --- E foi preci'.~11 que foss1' 

Presidente da Republica um magistrado invniido, aposentado 
•) accumulador de voncimentos, para so dar'. eom um mag-is
lr·ado. 8X-desembargad<r.'. nn. Cl1l'fin dr Polif'ia, tal monst.ruo
!-idade juridicn .. 

O Sn. N1CA.."101t ~AHCIM1<~~'T'C1 ·- Sontiores, as nünhu8 pa
ht\'l'as, como w~ a Ca.m:~1·a. traduzem um pro'fundo f.;ent.i-
m1•nto de revolta. . 

A Cam:.u·u tem visto. a .l";ação tem presenciado, qu~ eu 
i:ft(1 me sommo nem mP:.,ligo aos extremistas, aos.· n.na.rchistns. 
;1os que querem a c!~so1·dem social. Que tenho estado co~
,.:l:rntemento ao lado <ia organiiaf}ão do Estado e <!E?lla nao 
··•1e divorcio. Dentro. dai:. doutrinas socialistàs que sustento, 
pleiteio o ~ocia!ismo dn Estado. a necessidade '~º contrôl~ 
1'i>onomico. a neressidade do desenvolYiment0 ela nc~ão do Es-
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tado. de toda~ as organizações gfobat!s · que devem incremen-
tar e regularizar a fortuna -nacional. . . 
. . . Nãa. acceito. a destruic-ão do Es~ado, não a. quero, . Te
J eito, amda m~1s, a destruição dD. Estado pelos meios sub
versivos, quaes ~ acção direcla., a desordem, a bomba ! 

Quero, sim, que a .conquista. se faça .nos espjritos, que a 
comprehensão dos grandes problemas sociaes, dos grandes 
problemas da dignidade humana, como dos grandes problemas 
economicos, nacionaes e inter.nacionaes, penetre· Ml'l todas is 
mentalidades; cortcorr-o para isto com b'ldo quanlo a minha. 
iiüelligcncfa e a· ·n1inha e.nergia poderi;l prodüzir. . 

Quero que a· v:ictol'ia da,s miniiàs ·idéas se consiga pela 
rortvicção,. pelo dilatar <los conhecimentos humanos; JHH:i con
~ciencia do que é, realmente, a humanidatlc, do que é a sua 
i'orturfa, do que é a sua .. riqueza,-. do que é a sua producção, 
do l]Ue ê a distribuição dest.a. ' 

Não sou; portanto, suspeit.o á ordem pubHca; não qur.ro 
a desordem, não quero a I'evolução neste momento. Ach<J qne 
a revolução neste momento seria perturbadora ôa economia 
nanic)nal, como seria perturbadora da economia mundial. 

E' .preciso EJue todas as energias dos iniellcctua.es, CJll\') 
toda a capacidade dos fürig0ntes, nesta. hora, convirjam .para. 
o surto da pro<lucção, para n sua repartição equ ilativa e !10-
nesta. · 

Este o trabalho que dcvr.m faze~ todos os intellecttlar.s 
do mundo. "E, assim .sérido; ·a minha ac\'.ãO é construetm·n. 
tendo á organizaQão e defesa· da folir.idade humana. 

Scr<i, porém, garantir a defesa , da sociedur.le humana 
cr•ear e fomc1üar. cada vez mais,· o a:niino bolchevista. o 
animo ·da: revolução pelo aspecto coil~k:i.Illo ela co::-ru~.ão. da 
violação da liberdade, -da lwulalidade. da forcn., dos espatw:l-
mentos e deportnção dos homens:. livrC"s ? Certo qn·~ não. . . 

:Ag-ir por P~ln. fórm.a é rontri'bn ir pnr:i suscitar o r~p 1- ; 
ti lo liboH.nrio, pn.1·a. inc<~tltivn.1· as 1 <mdC'n<'ins t•1w0Iu~ionar1a:-;, 
para. irn~l.Huit· ·o bnlclieYisnw TH1$ uhnas; n 1~ rslG o traball~· 1 

·qne csf;ú faz0ncio ~si.a mosco\'ia nova dirigida p~lo Sr. Epi-
f :ieio dn. Silva Jlnss(ia e fllH'. 1 ivr o des~nslo. u dnr prnfrn1 1l:i 
dn \'( •1· susL1'tüado polo nob1·p frmlc·1· panli~l.a. 

~cmhor·<"s. tkvo i·~rnrir :'t Camara um dos ppisndios riu 11 

mais m0 irnn1·ns::;ionnrarn nn mocidade. 
AbHa cn apenas os olhos ;larn a vida publica. era sol

tiado do reg·imrn novo. (juandn. em t:antos. -çl:ettnte das b:~
t<•ria~-; tlo Re1mf,lka, que dPspcjava os sons canhões rnorti·· 
fora11wnfe sobre n. rnst:t. liYc ensr:jn dr. vür um -v:elho nlt(l, 
magro, forte <~ ri~ido "':_ cu dPSe.i:l'r'ia qu<' o seu rilho m~ 
rnwi~sí' r-ssa narrativa ·-:::- um vr.lhtT. ~_lrn~ firmr. e .sr.r~na 1.~ C!ttti.<>mplur o <•ruzado1· quo ao. longP \umd.:wa mct.1nlll,1. · 
i•PitJlI"nf.cl Pm Lornn deste amcião hcrnicn. todos !'O .'~urva\'am ' . .. • , . . 1· l l • • (' \' 1) r1nn, 1y,·Har sr1•em :lthng·u.ios prla me1.ral la, f\ r. se m~tH< -· 
dr p•\ s1>kn1ll€', o L1ualido lho lJradanr a1g:uem: «Ati:i1xe-::.c, 
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~r. Presidente», elle olhou de frente para o horümnte e di..:.se 
! !'nnquillo, grave, altivo: «S .. Paulo nunca se abaixa !:i>. 

Esta era a phras·e de :l893. Hoje eu a lembro aos pau
li~tas, que. como disse o nobre leader, tecm uma f!Tande r<'
~pnnsabilidade da fundacão da R'epublira. 

As garantias das nossas liberdades escriptas na Consti-
1 nií:ão. estão tamb.cm cscriptus pelo punho dos paulistas, 11ola 
f.'Tn;ndeza dos homens de 8. · P;rnlo, no passad~. 

O Sn. l\V .. r.:nic10 DE LAcm:,oA -- ~Ias S. Pau1o perce11 a 
a u I nrldad e par: a fallar contra a pcrsegu ição dos operar ios. 
p•ll'l"JUC foi o inieiaàor cla .. ".i prot'f)S qtiP- a Republica teni con-
l('rnpladQ. · 

o SR. N1cA::s-oR NAsCr:i\mNTo -. Lembro n. S. Pall.lo que. 
11u passado, ~llo é a «bandeira» heroiea penrtlrando o sertão 
pura eivilizal-o ~ doma 1-o. 

Lembro que S. · Paulo, no passado. é n. bandeira heroica 
111·HPLL'R~1do sci•tõcs para po,;oal-os e civilizal-os: no presente 
~- Paulo é a Republka enÍTl todas às suas grandes responsa
llilidade-5, .s. Pauio é o regimen na $Úa gnrnC.eza economica, 
na :-:;1rn culf.ui·a int.ell0clual. na Rua cullun1 moral e hn sua 
•'.U it.U l\l civica. E assim si'ndo, s. Paulo não póde consentir 
i~til ser tra.nsformado rm Sib0ria oú rrwison de lo mo1·t, cm 
IPr1·ilo:rio abandonado; sombrio e triste pa.ra 011de s~ deportam 
u:; homens pr.~sos contra 'a· ie í. , . 

O Sn. CARLOS .DE CA:.\:TPOS - I~S.O já foi explicado hontem. 
O Sn•, NrcANOR l'\ASCIMENTO _,__.,:.. V. Ex:. não ex-plicou nada .. 

n1'r>!o · n V. Ex. dizer em nome de .que lei, regulamento ou 
al'l lt.:o da Constitu.ição _ Anf.oniü' Silva fOi. preso .e dcpontaco. 
\~1.1 dese.id qbe o diga sob fórmas va~n:s cfo ironi<f; não es-
1;11110~ n'!ais nesse~ t.empos em qúe perante a Nação " a·his
tnrin ~(1 compare~ia ,COill formulas \'nSias. ~ÓS tP.mos hoje f!Ue 
1"111t•1·0tizar factos. 

O RH. C~\Hr.os DE CA~u:·os - V. Ex. ritwr cotwrt-tir.ar 
iiia is do que isso ? :.\ffil'mei que entre <'onservn1· prr.~n · o 
tl .vn:m1ilí'fro. c1 a conlenlo dellP mandai-o ptwa n seu Est.ndn 
n ( :uvet·Jlo prcl'r.riu esfr ultimo nlvilrr- a lwn1 ua ordr.m pu
li 1 i \':t • 

() Sn. N1CANnB NAscr.rvrRI'\'rn -. Eu íflH'ro ('JllP V. :Ex .. ,iu
l'i,-1 a. vr:nha di%<'t' n AShí. Gamara cl0 juri~t:is 11m qne l0i se 
11;1""º11 n chef P- dr> Policia p:i 1•a pl'nndm· r~ssr~ hnmern. para <!~
(•t·r1I ai' n rstado do sitio dP hansportnl-o para tN'rilorio quo 
ll;i1 1 aq1)1' llr> 0.m (]tl e ellP. habi t.n. · · . · 

O S.n. Cr\111.0~ rm C"1'•TPOR --V~ l?.x. "Sl:í. :;;onhanflo enm 
(I l·~lacln dP gitio. Onde ha ·(;8ifado dr> si.tio? n c•st.ndo fip sítio 
·" o IJllP- ns nnnrcliista~ quee1'rn impt11· :í no:::ga cnpit.al. E.stado 
d" ,; ir i o é a. r.l.e~orc!em, é a anarch ia que I)l'elc~nd1~m cn.mpe ie 

::-
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na Capital da Republica, contra as auto1'ida~des constitui.das. 
Não hão ~ conseguir sein.elhante CQUSa. '· 

. o ·SR. NICANOP, NASCLM.E'Nrl'O• - . N í_nguem quer a desordcl!l 
e a ann.rchia: já. o declareL Não quero a anarcl~fa qUt.'. \'l.!rtt 

debaixo nrm a que vem de cim,a. . . . · . 

O Sn. CA1u.o;., ni-; CAMPOS _ _.:._ Isso é que é ironia ·de V. ·Ex. 
1 . 

O Sn.. NicANOft NASCIMENTO -- Não quero a que vem dn 
cima, porque é a subversão do direito e a violacãoé.a Cpnsti
Luição. AppeUo para V. Ex. : ferir à. Constituic~o~ o que 
V. J~x. faz, presentemente, . adduzind o es.~es argumentos, r.. 
-posit.ivainent~. obra de parricida .. _ 6 

· 

O SR. MAun1crn DE· L.'\.c1moA - O Governo é quem tPm 
f€'ilo a an3J'_chia. 

O 81l. !\ioRErni' DA fioclL". -· Por ora só tem apanha.do a 
policiá. 

O ·S. R. ~AVR1c10 DE· lu\CEHDA -:- Gomo 11.0 Cear:í. apanhnu 
<lo padre Ci~ero. . . · -

O Sr.. MoRc:m"' nA ROCHA - Não\8e estrcí.i tratando do pacr•· 
Cícero. · · 

O Sn. · l\!Auu1c10 DE LACERDA -· V. Ex. hoje está do lacto 
do cabo; no tempo em que éstava do. lado da lamina, pensavn 

' . \ comm1go. \ 

O SR. MonElllA D • .\ H.oô1A -·sempre estive do ~ado âa au
toridade constitui-Oa, nunca. apoif'i desordens e sempre con
àemnoi n revolução .do Ceará. 

O SR. MAuntrno DE LACERDA - V.· ·Ex~ co"ndemnou o in
cenC.io da casa dos Acciolys ? 

O ~n. ~foHElilA ·DA HoCfü\ - Condemnei. 

O Sn: PRESIDENTE - :\t.tcnçüo ! Quem estú com a paln
\T.1 é n Si·. Nicanor Nas-ciml'nto. 

o SR. ~ICANOH. NASCIMEN'l"O • ........: Quem está éló lado do di
reito, quem pede que cHe n Const i l uição são aque1Ies que sfir1 

chamados annrchista8. . 
O Sll. CARLOS DE CA:'.\'!r>os - Não compre·hendo que ~ 1 : 

invoque a Conslituii;ão ·para s~ implantar a auarchia no pai?.. 
F.. a mais triste das ironias ! · 

O Sn. MAURICIO D!J: L.*t.CERDA (di'l'iaindo-se ao 81'. Mo1·ch·11 
rla Rocha) -- F: a d(~posição do Sr. Accioly não foi uma revu-
lw:fio :feita por V. Ex. <~ seus· hmigo!:' ? · ' 

O Stt. :\1on.Em:\ OA ROCHA -· Eu acce.-itei o facto· ron~u
mado. 
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SESS,~O }o~~l "1 ·'E 111:: lll r·n:sRO l)E. 1 !l~() 
·. -" . 

O Sr... MAURtc10 DE LAC~A - A salvação co norte P<W 
igu:m-1 foi fC'ita ? Não foi pot• ana1·chista$, n?.m 1)pera1•ios. 

o s~. NtCANOR. N•SCIMENTo - Quando a C~rrstit.uição .dti 
Jlnpublica declarou que n.inguem pódc sel' preso .~cm ser. nu 
fol'lna. <la lei, não distinguiu entr~ libertarios e não· · libertit
l'io.r;. enLre anar.~hi~f.:ls r: eatholicos. entr<' bl'asileiros <' .0~-
1rarigeiros . · · · · 

o SR. (..~ltLOS DE CAMPOS : -- . Por ahi ". l~x. \'ti(' lwrn. 
Fa~·a súa predica nesse senlido. 

o SÃ .. N1CAN0R .NAsCIMF.NTo - A Gonst.ituitã11 quando d+:
,.;ai·cu que ninguem tinha de ser preso. sem ser na fórma 
·;la lei, obrigou a t.odos os brasileiros a se submett~rem a lei. 
E aquellcs que sabem. fóra· da lei para. prende1. maltratar ou 
úepc;r.tar arbilrariamr.nte. são .; os t1ue excitam a desorcem. · a · 
1 ·1~vnHa. . · 

O Sn . . CARLOS DE CAM.POs -- Com t~ssa Urada tle litteraturn 
jmidica, V. -.Ex. revog~. ou pelo menos põe em pfano infe:... 
rior ::ts medidas preventivas ·da autorida.Qe. 

O 8n .. '." ~IC'-~NO·R- N.AsCIMÉNTo - - As medidas pr~ventiva~ 
í:\~! f~o dentro da Constituição. 

O _.CARLOS DE CAMPOS - Logo' a aut.orida<ie, . pondo em 
i.1ulticn tae!:-: medidas,. andon rriuito bem .. 

O SR.. Nrc:ANOR · NaBClMEl\'TO - Andària: ·bem si est.ivess(' 
{ll'nlro da . lei. · tt, · - . · · · · 

Nã.o este'\.·e ·,éi~ntro da. lei. Y. Ex. eit.u . a l~i nem póde 
tifal-a. · · · · · 

O Sn. CAíl.LQS rm CAMPOS - O nobrr Deputado está · 1~ i..: 
f:\11do por mim neste momento, quando diz que a Constitu,.i
l;:1o eompol'ta. as. garantias da soc.iedade.. por medida~ d" pfo ... 
\ l'nção nntes da rep~essão. · 

O Sn. NICANOR NAsClM.ENTo ~ Ha ctua~ hypolh1~8cs dcntt·o 
ria Constituição. Ou ·as fórmas. regulares dn lei permitt.eni 
n 1 · r~pressão e nestes termos s-6. . dent.ro das f órmas regulares· <' 
I li t~ jna,rias .da lei Se póde exercer l\ preven<_:.ãQ OU l'P.preSSâO ; 
011 a revolta é de tal ordem que não· póde ser eontida denf.J'o 
dn .;: leis n cnt.ão t.er-se-ha de decretar o estado de sitio·. . 

O Sn. CARLOS DE. CAMPOS - Preferivel é que V. Ex. ve-: 
Hll,:. cen:::utar o Governo por ter J)revenido, a censural-o Jt9l' 
ter deixado periclitar a ordem publica. A censura · de V. Ex. 
1:(1hilit.a as garantíns que o (joverno dá aos illustres hos-
pr.rJt>s .· . . . . . . 

. O Sn. N1cA'NoR. NASC~l\;ENT!' - Ni:ilg~em quer aggrediy o 
dln .ii l.re hospede 1'e1to pr1s1one1ro no red1cJ,llo protocollo. 1 do 
J>ri::.sitlente Eoitacio da Silva Pessôa. Não houve aggressão 1 ao 
n~i. Si houve pressão contra o Rei, foi a :resultante , do pro-
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íOcoilo <:!l'\ qu.e ·ellc se '\:iu . envolvido, de tal fórma que para 
·tomar nm banho fôi preciso fugir de casa. 
· Isto ú rrtie fní a violacâo da liberdade praticada contr;:i 
e Rei. . • · . ' 

Si·. PrcsidenlP, a vr.rda<.le real é. essa. E' que o Goverun 
do Sr. Et)itacio da Silvi::. Pessoa mandou prender . operario~ . 
~~rn nenhuma causa, st'm n~nhuma ra:zão. Ainda hontem ci11 
Copacabana foraro presos 23 operarias sem nenhum delir:to: 
os <JtHle$, apei1as, passeavam pelas ruas pacificamente; foi·am · 
rn·e~o;; ~ rn;rwU idos para a . Detenção. Por que 'l Estamos (~tn 
y~;t:tào 11~ sitio ? .Houve algumà desordem em ·Copacabana ·~ 
~cnlnuna. Foram preso~ pelo nrbit rio, pelo despotismo e pela 
1·olch1 cio poder. . · ' 

· Em frerilê á séde da Const.rucção Civil a policia espal-
1foiro1i. Por que ? · · . · . . 

0 SR. !i.L\l.m1Ci0 DE LACERDA - Sf se ·começa a dizer que o 
Sr. Epit.acio PPssôa não pódP- commet.ter . esses actos sem o 
~Hiü; t.t:!remc\s $ilio por dous annos, o que todos applau-
.. - 1 . , r,.1rao .. , . 

O SH~ NtCXNOR ·1'EsêI.!.'>iEN'fO - tnfelizmcnt.e o estado de · 
Ri.tio, não é sé1 ~àra os opcrario)'( dr.sarriparados·: .... 'São Pauto 
1amh0m ostú t'm estado de sitio. ' · 

. O SÚ. í:Mtr~os irn ·C,\M.POS . -· - . f,reado . por V .. Ex. O .nobrQ 
Deputado é que quer .. a todo b panno;-·pôr estado de sitio. cm 

. P,!'io Paulo. · · . · . . 
Com o, Sr. Presidente da Republica, co.Q10 o Governo da 

Nação, S. Paulo esf.3. em plena harmonia; cd\ltiiúía o seu n P.
c·bssario e lhal apoio á si .tuàc;~o go:vernista db · paiz. 

·o Sn. N tCANon N.AsC::iMENTo - Si V. Ex. cst.á. f.ão ·de 
n.l'.C'<.li·do cóm o . i>resi(fonto da flepüblica. t~ria uma formula 
rnrvcmietitc para a Ná~:ão: publicar a ca·rta. que lhe r emei.teu 

o Sa~ C:1.m,(1s n1-: C.-\i\-rPo~ - V . Ex. ,iá _() .fez desta lri; 
.hm1a . · \: 

. O Sn. · Nic .. \NOH N~\Sl':t:MF.N'ro - Pc<:o a V. Ex. que · ~ pu
hli"que na inf('gÍ'::\, para que nih> haja interpretações varrn:::. 

O· Sa. CAHWR rH: CAl\íPOS -- .Já . dei as oxplicaçõo·s E' pl' r - . 
(' i~o ncr.rosr.t'nl ar uma · circmns1nncia muito import.:lnto: m1'~
mo IlP!':St• di!-'sidio., fMlo ac<.1 idnn!al. ficou hypot.he.~ado o apo1n · 
d<~ ::::;ão Paulo ~io Cllel'n du Na1.~ãn. Não rornpemos com as 
l•nn~ 11rfrina.s !]l1<" devr3til gamnt.i[· n fü~jrnblica nnsf.c paiz. · 

(; Srt. · Nit.~.~N<iÍ\ NAsc1:M1~~N'1'0 . - Quem diz que r omrw11? 
. ~lí 1111rro r}af.C'nl r•:ir o dis~idio cntil u publicação da caria. 

O Srt. C .. rnLÓS DE C.\1'H?OS - Y. Ex . .iá o - fc:t. dpssn l1 ·i
J111!)n. r1·pHo. l~ eu dei us ~:'\plir.acõe$. 

O ·SH; NJGANOlt NM;crME'N'l'n - Apenus Lransc:.'tWI 'lti:;s 
ILn has tia r.art.a. mas ha s im inlf'~idade era um doernn<'nlo 
q~ pi'cu~~uvu vir a riulilico para iustruir a Na~{ão . 

. ,· 
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o Sn. CAhLbS DE CAMPOS -· A carta é tão simples, tãt> 
knl. . . 

o SR~ MAUP.ICIO D.E LACEl\DA -· A carta é tão sua. 
- -

O SR. NIC.\NOR NASClMENTO - Por que não a publica? 
o Sn. CARLOS OJ~ CAl\fl>OS - Quer saber V-. Ex. em qtte 

ronsistc ? Em solicitar a minha dcmis:o;ão <lo cnrgb de leadér 
pm·1:iui:>· não podia .estar · P.m uma posição que me parecia. 
diffidl, erilr1; ó leáder dt> São Paulo, promovehao a defesa da 
1.rodrn:ão fi" ao rhesirio tempo lcader do . G(!yérrto, por se me 
;;ilig·urar, o que depois foi claramente explicado, que havia 
tt<1Cf"%idade de algürna .deino1·a para estudo do projeclo, não 
pm·a cassal-o, não para o annulal-o.. · 

o SR. Nl:c.\NOR N:\!;C!I'\rENTO - ·Demora CO~l quê o nobre 
_ fkputado não concordou. · 

O Sa. CAn:r.os o~ CA:M:Po~ - .Este ·caso. D.ão. se. presta a 
nrnl111m cornmenfario. a rtenhuma manobra opposicionista - .. 
pN·m i f t.a qu~~ assim tne exp:r:esse .. _. - uma· vez gue façó , declá
rnctJes ln.o l.crminanJes. ,Pr.d iria· ao nobre Dêp.ütíido rião ih
~h~l issc m~sse a8surnpto; para não obrigar o ·rêpreseriUmte de 
f::. Paulo, a 1'0.petir· l'Onsns · ditas e rcdit.as, publicadas e repu• 
bliradas. · · .j 

O Sn. NiéÀNoii · NAs.c1.:vi:)fN'I'o + Goirro resi·stir âo .pe-dido 
d(~ v ... Ex. ? Não ·inco.intr:ióâado ;_pelo assumpto · se · enoóntra, 
qtw pede... · 

o Sn.. ÇAn.Ltis o.E OA'.MPoS - DeanLe <lestas pâ.la~ras :resti-
111(, o. V. Ex. inteira Hber-dade <le dizér o que bem quizcr o 
Ll q LlC bem .lhe aprouver. . 

o Sn. NICANOn NAi3GIMENTO - 'Estou .tão. commovid10 que 
rnlu pcrsso deixar de ·attender a-0 pedido"· ode V~ Ex. · 

O Sn. CARt.os DE CAM:tlos -- Agr·ade<;o a V. Ex. a tardia 
('. t1lllll10ÇÜ;O. ' 

o SR. NICM~OR NASCIMIJ:NTO -·- o pedido foi feito c'om 
fanln ·suavidade; eorb tanta melo.dia; S. Ex. manifestou tanto 
1'Pt•r•io de publicar. linha por linha, L"tlSa carta, que. a amí- . 
zade me determiúa o silencio; · · 

o SR. ÜARL·os DE CAMPOS -·-· Não 1113.uifost~i receio al
.~ lllH, uma vez 'Que a ca·rfa foi conhecida ua rcun'ião dos 
fr.11dcrs,,á qual V_ Ex. ·e.steve presente. , ~, 

O Sn.. NICAN.OH. NASCJ.MgN'ro -· - Mas não foi conhecida do 
Jitthlieo; não lem authenLicidade .perant.r. nós lodos; e\-'. Ex. 
qu 1~. ú mestre, f]Ue é «haluta» cm melodia, .cleveri~ · lêr essa 
1·at·La, pal'a reslá·bêl·ecer a. tranrtuillidade do:s cspiritos, a. 
li :i1·rnquia da orchC'slra da polit.il:'a naciouàl. 

O Sn.. (!An.r.oR 1m C,\.l\n10~ -·-.• V. Ex. é que, 110-sto mo
Jt11.·11lo, está desafiu:.indu .. .' (Riso.). 
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·; · O Sn. N1CA.N<>n NASCIMEN'rO· - Questão de -0.u.vi<lo. o ou
:vido <le V. Ex. estrá .agora imP'l"essionado poi" um '1a<lo eia. 
•1 ues.tão • ~ · · 
· Accr-esccmt'C.Inos, po.is, que essa carta tem ôe. fícar no . 
m~~~. , 

· O SR·. CARLos DI:: C..~n')os -- Menos ·para Y . . Ex. que a 
sabe ·de :eór. . . · .· · · · 

o SR. NíCANO.R . · NAscr..cvrnN•ró - : s. Ex . pediu e eu · uc
ced:o. Nã-o .posso -mail'S .referir·-me :.i e,a:rta;· porqüe . iria melin-
drar .o nobTe: .amigo. · · 

o Sn. CARLOS DE CAMPOS - J·á l'~S:t.i.t.ui a y. Ex. n. Ji
i herdade nesté pàT:tieular. 
·\ . .Nl1ás, ·re.Stituir é mnJ <iil<;>, porq·ue · não tenho u direiUi 

de lh'a cercear." . · · . 
O SR.. · NICA.1.~'0H. NASCIMENT.o - Quando o. Sr.. .. Epitacio . 

Pf:lssoa convidava o Sr. · Corrêa -de Br.ittio para leadei·, eu 
eoncorTi -ce>m -0 meu vofo :para eleger V. E:x:. nes.se cargo, 
·C'ontra a v00:tadé . <lo Sr~· PreSidente. 4.a Republica. Tenho, 
pois, d.e obedece-r a V. Ex. ; por ·wn mandato vo1unta·rio, sou 
·obrigado a eeder . .V. Ex-.· :toem aU!b<:WMade; nãó :p6cfe- :renun-
ciar a -ena. · . .· 

A:té .· a:quie.He momento, o . lea.tle'I• oorivida<lo pelo Sr. :Epi
t.acio fói o Sr. · C()lrrêa. id~ Bri·ttià •. . V . ·Ex .• :foi ·o teadei· i·c
·po.s.t:o por . nós n!) . m·esmó dia. P.rooiSa.menw- nc dia -em que 
o reelegíamos, o S'I' : Epifacfo eonvid~va <J.· Sr. J3r>tto. 

{) .$a. CMLos .l>E CA'Mi>os -· V.· Ex . .'se ;não ideve esquer •'-' 
de. qúe ·O .Zeade1· da maioria. :r,epresenta duas c<>níian.Ças - · .i; 
da Camara. - e a, do . Sr. Piresidente . da Republi1}a, 1.wrqut: 
deste. 'deve· :ser, pelo· .menos, pe1·sona., grata. · · · . . . 

Sí n'le acho neste posto e si, de· accôrido --com a decl\l:l'lt
. ção de V. Ex., de ·muitos dos · eleril~ntos que :represcnt.a.m 
a :appo:s1ção ainda mereço a confia.u~a. ec;>mo- le'oder. <la maiú
=ria, posso affirmât a V. Ex. ·qu·e tambem ·mereço a do S1· . 

. Pre.si-dente da Republica. · · 
o .sn. ·CARL<>~ ])E ~AMPOS - Não apoiado; com ab~o! ufa 

8P.g'l1Ta'Ilça. ' 1 :.\~ ;~ ·~ f f .[ ' 
. . \ . . . o SR .. NlCAN-Ofl NASCIMENTO - , Não ia.f'firme. ·p-01'(}1.le rsta 

leader da e-amara; quando l'he ma.rc.ou duas ·~onff.'-l'e:ncia~ I' n> 
segurança. 

O SR .. NICANOR NASCIMEN'l'o -- Nã:C\ · af'fil'mr l>Orq1H'· i•:-:tci 
n praticar uma imprudiencia ... 

Hoove .momento em que Y. Ex~ .não -a·· ·Leve: foi \Juunuo 
o Sr. Epitacio Pessoa oonv.id:0:u o Sr. Coneti. 1de Brit:lo r 1 :u·~ 1 · 

l.eade:r . -a~ Camarn: 1quam!Cio ·lhP. marcou duas j~onfnr-r,n~HlS 1· n" 
rra:lizou . 

V. Ex. é leader <la. C:l!1n..1.ra. <' uma. part.r.. por 'i-n.fidd i11111. 
do Sr. Pi'-es-idente ·da Republi1:..a. 
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Esteja d.isso· ·certo. Neste jogo de espàdas pretas, VV.EEx. 
11 s. P.au1<> se acham cm ·estado-de sitio.~. · . . 

O SR.._ C.'\llLas D~ CA.i."'4Pos - Deczaek.d<> p.or Y. Ex ·~ 
,o SR. NrCANon N'ASCIMEJ.VTo -, .. ma5 com 1Sent.i.ilella cá 

Yi~La; ie ·a prova de que .está<> com sentinella á. vista · é que 
" Sr. An°00.nio Car'los apres·entou o projecl.o govei·nament.a!, 
IJll" vae ~et: .approvadQ; . sobre emissã-Q, . . . 

O. SR ... c..uú.os nÉ · CA~"'1Pos -- Veja. V. Ex. como ~st.ü. · 
longe da verdade. A imprensa, hoje, ·Oublic3, cousa muito . 
tli l'fer:e~te. · <IM . 

O SR. NrCANOR i':As<.:i~IES'l"I) ·- Nüo publica l.a.1. . 
No fundo. a · unfoa.-- cou:sa l1Ue se autoriza a respeito df} 

··mi::-:são é o projeeto do.. Sr. Antonio Carlos: 15 a emissão na 
ha:-P de ·um· para' .cinco sobre ouro . · . . ' 

O Sn. CARLOS DE ·CA::>.'fPOs - . V. Ex. quer fazer um .duro::i> 
iir:. reportagem; por i8SO, fico silencioso. · • . ,\ 

O Sn. N1~nmn ·NAsc.!t)[ÉN'IlO - T . . Ex .. pa~•a não éa.bit' 
n;~.~ insiàias e_pitacianas, deve' fazer como · hontem, . quando 
lalfou: fallou ffi\lilo. tendo :r glor'ia. dP. nãc.1 dizer nada. 

O Sn. CAALos DB CAl\'lPOS - l\f uito ·abrigado a V. Ex . 
O Sn. N1c.:\'NOR NASCI:M,ENTlt - O erl'o ostú crn' não rallar 

di:::crelamente; porque, todas· a:-i~ yezes ' que pretender · fallar 
1 lnramcnlc. · lla de aconte<:er ·.o que S\1c.ced!>.u dia:; at raz - . 1\S 
~r·ntinellas · bradaram ás armas . · · . · · 

Quando V .. Ex'. ·apresentou_ ·o. pro,jecto de ~missüo, di-. 
z1~Hdo-o. governamental, no ·dia; set:,'Uinte n 8Cnq,n.ella, O lm-
1u11·rin.l; bradou ás armas <' declárou que não era a verdade .. · 
l'ülicos dias depois~ · o· leader finane~iro do Gove1·no, nn se
gunda phase das rteg·ociaçõcs, onde compareceu V. Ex .. o Sr. 
Epll acio· Pcssôa concordou · .r.-oni o emissão na base de um por
,. inl·o sobre ouro. · e V . Ex. u;;orn · hfrn ·de . fazer i~to mesmo. 

O Sn. · CARLOS o.E C.'\.MPOS - Quem teve ·a id~a da errdssãQ., 
· n~r ilasc de um pot· cinco foi o l<:ade1· da maioria e Pi•<":;lidcntc\'\ 

d:1. f:ommissão de . Finan~u~ . · · . · · · ,. 
O Sn. NICANOR NAsÓ~mNTD - Y. Ex. devr r ecordar-se 

d;' • 1ue o Sr. A~toiüo Carlos ní:io só propoz -' ... 
O Sn. SALLES .TU.Nron - V . ·~:x ,_preste . bem att&nr.ão a.o 

~uli:-::tifutivo . do $r. Antonio Carlos. (JlQ nitt1•ns apm·tes ~) 
o Sn.. NICAND!l NASCB'lENT<) ·- · Phrases não alteram li es· 

:<•·Hl·ia dos factos: · 

O Sn. PRESIDBN'l'E -·-· Devo declnru e· uo uobr0 l>c1m lado 
•11.1.- "St.J. t.erminnda · n hora do e.xpcdienlc. ·· 1 

n Sn. NICANOil NA'SCIME'~TO - Terminarei . .iú. Sr. Presi....; 
d1·11/ 1 .· ~ 1-"m poucos instant.es. (~p.t~sa .) 
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· O facto concreto é -·que; depóttndo ·Antonio !Siivâ. · tJut·a 
S. Paulo, e posto 8, Paulo em estado de. sitio pelo Presidenl.f.'., 
c:r:mtinüam ã.tnbos de senti11ella á vísla ; as idÇas apresentadas 
p.elo honrado lcade1· pàu.lista, qm· cleelarou que ~ram essr.n
~ines; ~ que,. com a confirmaçãó do Sr. \VasMúgton Luis, di~
~Iarou ·que· não . supportava nenhuma · protelação, foram pro
telados ai.é por um mez e ao fim do mez, o Presidente· da Rr

. publica voltou aos seus propositos iniciaes de só emiLtir s0bre . 
. ouro . . a um por cinco . Foi além. . . -;. . . 

. . . ,)' . . . 

. O Sr.. l\focmtcro 01~ LACERDA .:_ Agora (l Presidonte~ da R~..: 
publica quer que S. Paulo cmbarqrn~ lambem .no ne.godio do 
émprestimo. · 

__ O SR. N1ck~o11 NASCI.MENWJ - A lmfoa cousa QUl~ dlr 
teve de fazer foi isto: como revelei á Camara e á .Nação, hn o 
projecto de entregar ·cada vez mais o paiz aó estrani;\'i1·11. 

Assim como ent.rcgaram os lucros do café ~os ·sYlldic.nlis 
tas amP-ricanos, • pa.ra este.s· M' aproveitarem do trabalho pau . 

_ lista, deante da resignação musulmana do.s explora.dos; as;;im . 
como tiraram. ao assucar o melhor de ·seus lucros. assim como 
roubàram . a ' lib~rdade a Antonio Silva, roubam lambem n~ 
.iniciativas de S. Paulo. Tecm iodos de ·se !Subh1etter. Não lia 
de~retaç.ão <le · P.Stadõ de sitio, ·mas hn; de facto, estadu .de! 
sitio para S. Paul ó. . . . , · 

" S. Paulo precisa l érnbrar-$e da phrase de ·Bernardii10 d•· 
Campos, quandQ disse : «S. l_laulo . nunca se abaixá~ . ·(Jluito 
bern; mtt.ifo berit. O 01·ador é Ct<,mprimcntado ~) . ·. · . 

.,· . . .. .... :._ . 
O Sr. Presidente _; Está finda a· "!1ora d~stinada ao expc~ 

âiente. . .,: . 

o S'r. Alaor Prata (pew o;•dem) . . Sr. P1·esidentc, 
achando-se ausentes dest.a -Capital os . Srs. Corr eia de Bril to 
e ~árbosa Gonrulves. membros da : Córnm.issão de Obras 11>11-
·bJicas, :peço ::i ·v. Ex. n dcsig))acão dn subst.itutos para os 

1
:rnesmos• · · · ·· · · · 

O Sr. Presidente ~ 'De accôrdo com ' a ·soliciLacão .do no
bre De1mt.adCl, nomeio para substituir ·o Sr.- Correia de Bril.f.o. 
o Sr. Julio d1~ Mello, ~. pnr-:a subslitt!ir o $r. Barbosa Gon-
çalves, o Sr. ,João Penido. . .. · 

Vae~sc passar a ordem do dia. (Pausa.) 
Comparecem mais os Srs. l<~elix Pacheco. Souza Casl.r11. 

Abel Chermont., .Chermont ele Mirande, 'Herculàno Parga, Luit. 
Domingues, Agrippino Azevt~do, Pires Rebello, João Cabral. 
Alberto Maranhão, Gcrvas10 Fioravanli, Arnaldo Bastos, :i.:~~ 
tacio Coimbra. ·castro Re.bello, Mario . Hermes, .Alfredo Huy, 
José Maria, Sallc:; Pilho, A;w\·edo So<lré, Macedo Soares. 'I'hr-

. mistocles .de Almoida, Hamiro Braga, Josó do Moraes, Rilx•in1 
Junqueira, Ant.onio Carlos, Odilon de Andrade, Lamou-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/00/2015 00:38+ Página41 de 59 

~ ' 

;\icr Godofredo~ Josin0 de Aruujo, Alo.or Pratn1 ·va2 cl:e ~Iello. 
folies Junior, José , · Rohertll, Ccsar Vurguciro, Pru
<lente de l\'loraes Filho, Elôy Chavc8i RodriSU<lS Alves 
.Filho, Manôé.l ViHaboim. Severiano Marqu~s.. Pereira ··Leite. 
J>Drcira :.cte Oliveira, Cd8o Hayma, Gumercindo Ribas, Carlos 
renai'ieL Marcai de E:seobar, Octavio Rocha, Domingos Mas
caren!rns, Joaquim Qsorlo e Carlos Maximiliano ( 49). . 

Deixnm. de <.;ompa·1·cci.'r o.::; ~rs .. ArnJrudc Bezerra, JuY1~nal 
lúirnartine, Annibal Toledo, O<:La.cili() Albuquerque, E'phigcnio 
.(fo Salle.5, '1\i<ml.eiro de Souza, Hcrmino Barro~o, Marinho dB 
Andr~ade, Thomaz Cavalc.anli, Hdefonso Albano, SOlon de Lu
''ena, Halthazar PN'!:'ira, Gonza.ga Mu-ranhão, Correia úe Brit.t.G. 
J'edro Cotr'l~a. NaLalieío Camboim, AlfrPxio_ de Maya. Miguel 
Palmeira. l\·fondonça ~Iarfiris. \Ianuel Nobre. Deodalr0 l\fa;ia. 

' JJr•.dro Lag-o, Ocltavio ·Mungab~ira, LaÜro Villas Boas, UbaldinÓ 
du As~is. ·:\di:m:lo Fragoso, Raul Alves .. Torqual:o Moreiru, 
Jloclt'igues Lima.. l\1ano<'l Monja1xli!11, · Ubaldo Ramalhete. 
Odavio da ·Ht1c.ha i\iiranda, · Azurém ·Furtado, Vicente Pira
;:ihe. Raul ·Ba1·uoso. Norival de Freitas.· Lebgruber FílhP. 
:Í'.J::;é. To!N1lino, ·,João Gnimarães, Buarque de Nazar-cth, :.Fl'an
c·iseo MaJ1conde$., Raul Fernandes, Mario de Paula, José .Alves, 
.T1s{> Gonc:alve5:. HPrculano G"'sar. Albertino Dr·ummúnd, . Sil
YPfrn Bl'Inn, Jó:;+! Bonifaeio. Cio1nes ·bima. Zoroastro A.lva-
1··mg·a. Raul S;í. 'Jayme Goines. Honorato Alves, Camillo Pra
l!~S. Ma.noe1 Fulgentio, Mello f'ranco~· Cincinaitlel Braga, A.lberto 
.S:arrnento. Marr.olino Barreto, João de lfada, Sampaio Vidal. 
PMro Gosta, Ramos c:aiado. Tu~lo Jaymef Costa Marque::;, 
Otloni ·l\fatíe1. I .. uiz X~rvie'r. Evaristo Amaral, Augusto Pes
tana, Alcides 'Maya,. Nabuco · de Gouvea; F~ores . da Cunha e 
Bnrhosa Goni;:alV()S (76) • · · / 

ORfJEM DO. DIA 

O Sr. Presidente .. ·.- A lisla ele prescn<:a accusa o com:...... 
p:.n·eC"imenfo de J:{3"Srs. Deputados. '-

Vnc-~e rn·ocedcr · ú votação d;! mat.eria que· se acha sobre 
:i ~ll"~a. . 

Peco uós uohre.s Deputados que occupem as suas cadeiras. 
U'w1.sa. ) . « • 

·votacãn. do reqtÚ~riment.o n. 58, de !920, do Sr. l\íaurieio 
dl' Lacerd~: indag·ando do .chefe de Policia informaç.ões sobre 
o p;u·adciro dr Antonio Silva. / 

Rl~QUERü\IEN'f'O 

N. 58 

1:1.'qll<'Íl'O, -oun. 1wlu inlnrmc~dio da MP!-óa~ o chefe de .Polida 
J u !'.11rnie : oilde r:~lti A:~ton io Silva '? 

llegeitado •. 
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o Sr. Presidente - Está finda a ~otação. Pa$sa-se ·6s 
tnalerías em discussão. · 
' 3• dísc'ussão do projecto n. ->.·í70 A, de f9:W, do Senado . 

. coni'erindo a cidadanja · brasile.ira e as honras de · marechal d.o 
. ·Exercito Br.asHeiro a S. M. Alberto I, Rei dos Belgas' e dando 
· outras·· providencias; com par~er fa\·oravel da Cómmissão. de 
Gon~tituição P í'.Justiça (em virtude ·de urgencia) . .· ' · 

. O Sr .. ~esidertt-e --- Achn-Sl' ~ohre a mesa uma ·~menda 
quf! vae · !;er lida.. · · · ·· · 

·~ . ... .. 
. E ' · Jida . . apoiada. e post.a conjuntament~ em discus:::;ão ti 

"S(lguinte · . · · . · . · : '· . · 
l·:'!i.id-<n.A :\(. P~O.T&.'TO N • . 47ó :A°, DE ··1920 

... 
\3"· discussão) 

Onde convier;· . . 
. . Art . FiC3m re~tabeleéidas as 

0

honrá.s. 'do .posto dtJ 
general, concedidas no ·'advento da ·Republica ·ao ·. cidadão Rur 
Barho~a;· t·evogadas as _disposições em oontrario • . , . 

Safa das sessõe~. de outubro de 1920. --;:·· Matt'l'iC'fo 
d e Lacef'li~. . ' · · 

. O Sr. .Maurício' de Lacerda · .(.;) ('{)(lra ~ncaminlia1· a ~vo .. 
fação) - Sr. Presidente, .. ao projecto· .que concede as honras · 

· vc marechal do .. Exercito Brasileiro, e - confere a / cidadania. 
nacional a . S . . l\f. o Rei dos ·Belgas, apresentei ·emenda. resta-

1 llelecendo 8.§. · honras de general ao Senador Ruy ·Barbosa, ca-
1.:n<las ·cm vi'itude dos acontecimentos . revolucionarias de t89S. 

· Estou informaqo de que, por de.ereto . posterior, o -P.r~si .... 
llt~nte Prudente de Moraes houve .por .·bem levantar os .effe1tos 
do neto do Marecha1 Floriano Pei.xotô}'· de confirmar no posto 

. honorifico · com que, no advento da Republica o <iístinguiram 
os nossos concidadãos, ·o eminente pàtricio, ·de 1niodo a apagar,, 
l>Or esse seu gcst.o; as odiôsid~de$ e ds passiveis ranco1•es que 
drt tevqlução dominada ·poderiam ~er;' ficado na alma nacional. 

. Não posso. entretanto, . votar a . fav.or do marecbalat~ do · 
~ . 1\f. o Rei da Belgiea. 'tão pouco : do confer-imento· da c1da ... 

· dania brasileira a S. M- Sm1 insuspeito~ assim · procedendo; . 
. nüo fui condecorado nem aspiro . as ,condecoracões; sou contra 
os crachás e as bogingangas, sejam· ellas partidas .da super-~ 
eultürn europén. ou das 1nossas tribus iniciaes de índios; mi$
:-angas' não ponho ao peito nem ao pescoço .. 

- Assim. dessa minha attitude não se p6de deprehender · 
qt10 seja úm gesto de arrepellada vaidade pessoal, não satis
feita em torno da onuva de .. crachás qne cahiu sobre as nossns 
n tbecat->. nem qu.~ o gesto favoravel ao estabelecimenfo d!\ . ~ . . 

I~ste .êiisr,urso nfio .foi r evi$t.o 11elo orador. • . 
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SEss,tu Jt,M 14 DE fJtiTUBRO DE 1. !JiU 

•,mbaixacür. · em Bruxeila.~ ~eja a manifesta(íáo ·desejosa desses 
mesmos crachás. .. ' 

Varrida essa preliminar, onde a· malícia poderia se es
oonderijar para aggredir-me e criticár-me, eu, Sr. Presi
dente~ dou. o méu vofo uas segUintes circumsta.ncias; é urna 
novidade oonstitucional d.mferit';..se a um cidadão estrangeiro 
a graduação de marechal do Exercito ·Brasileiro. Acho que 
certas hoinentlgens não devem ser lembradàs para não ar
rastarem ao seu votp algum~ opinião profundamente· diver-; 
gente,, como é actualmcntc a minlla, ao desgosto de se pro
nunciarem,., como tenho. o .profundo desgosto de o fazer. Era. 
!)cm dispensavel que nús, depois __ da acolh.ida espontanea e 
;;arinhosa. das populações brasileíras, das· homenagens ofti
eiaes e elo pé1·feito accôrdo que essa visita reYela entre os 
Jous povos, nós exagerassemos no conferir titulos que só pc-., 
Jem obter' cidadãos brasileiros natos e . que nenhum cidadão~· 
memo naturalizado, mesmo elegendo··a patria brasileira como 
sua póde vir a. receber. · 

. -~ .. ' . ,. ' . ' 

Não nutro ideias nativistas~ tenho profundo asco pelos 
1 ~xeessos ·do nativismo impenitente sou antes um jnternacio
nal convencido, ·de opiniões· ·cosmopolitas muito accentuadas 
· ~m ma.tetia de politica externa e em materia de appro:x.ixna
~ão dos pO-Vos. Mas en~endo. que neste àssumpto, emqua.nt~ 
não se destruirem o militar e o militarismo; a essencia dos 
mesmos será o nacionalismo, não se ·póde adll;liltir, na gra
duação de um posto que só· se dá. aos filhos. natos da. nossa. 
I~atria, um cidàdão estrangeiro,. seja -elle · o· grande Soberano 
tJUe hospedamos~ seja elle o·. maior e .o mais indefeso, o mais 
c:onstantes e o ma-is certo dos amigos da nossa Pa~ria. Não 
podemos füe pôr esses bordados nos .punhos, Dorque isto nos 
Yeda nossa Constituição. , ./ · . 

A maior ~ melhor llorrienagein ao Rei que, neste mesmo 
rH1;ínto, revelou c(}nbecer tão bem a nossa organizai;ão e tra-; 
1:uziu em uma critica tão apropriada cada um dos · textos es_. 
~enciaes do nosso Codigo Politico1 seria justamente não lhe 
darmos o espetaculo de menospreco por esse Codigo, do qual 
1~ll0 chegou a dizer que, muito embora a differenoa de insti
tuições existentes nos. dous paizes, era muito desejavel que al ... 
gumas daqtiellas instituições~ avançadas, adiantadas e· cultas-, 
fossem f,ransposta.s ~ e sirva de maior elogio á. Oarta de Fe
vereiro - pa:ra a Belgica, que é uma das patrias. de· cultura 
jurídica intensissima e que em materia ·de direiio publico se 
rich:'l. ã. frente das mais prógre8sistas nações, podendo-.se di
zer que·. (}Uanto áqueile ramo elta está como a Suissa quanto 
ao q1w ·concerne ás relações internacionae~. oonstitüindo um 
perfeito modelo. 

O titulo de cidadão brasileiro não se confere~ pela natu....; 
"ez::i. da úossa organização patri::i, o titulo dê cidadão brasi_, 
leil·o não se adquire sinão por aeto de nascimento. Por isso 
qub não é conferido por dee:refo, élle 6 inoa.ssavel; não ~ 
~uscoptivet de revogacão, de suspensão on de elímip.açã.~. 

e. -- vot. ix. 
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.. . ,Si. formos aqmittír qu~ .esºse dir.eito natural . do homeu 
.bras1Jeiro na soc1eda~ pohti((_a . _patr1a possa ser· -objecto d E 
~ecreto pará Se oonfer1r a um re1, amanhã teremas admittid() 
.1pso facto. que ess~ _ conc~pção juridic~ 'do_ ~n.digen~t<? poss~ 
cm d_ecreto · r~vo~tno privar certos c1dadaos · bras1!e1ros dr 
seu titulo nacional. ' , · · · . 
, Assirt:l, _Sr.. Presi<:l-ente, entendo· que . a . -situação dCI Rei 
:Alberto seria. msuseentavel e · a .. nossa · injustifita.vel •no ·li.te 
ponferirm!JS esses <lrn:is titulos. · Supponha · a Camara o Rei 

· ;A.lher.to eidadã.o por · -decreto· ·pó de continuar coróado U:sando 
·. or~ens ·honorificas. ~stra"!lgeiras, governando . um ;pai~ estran ~ 

.gezro e com a nacionalidade estrangeira ? E.' um-. absurdo [ 
E' a lei ·i:fo Delbruck ·esta hómena.gem. que ·· a s·. M. se prc-
.tende fazei\ .permittindo a dupla. lllacioria.Iidade. · · 
. •10'ra, toçlos os, povos, ·m~s . todos, .. .g·em excepçãó, proles·· 
;taram contra a taxati\1a allemã de permittir a · du-pfa nacio
nalidade, isto . é, . a na.turà.lização em territorio ·estrangeiro, 
·sob a bandeira. cstrangeh'a, eonservàdos, entretatlito1 os la{'-0s 

·que uriiam o individuo :í. sua 'patria de origem. Como. vamos 
nós engalanar a lei Delbrúek, torna.1-a, de peccado consti
tucional e ,politico, e_ de attestado il).terna;cional ao principio 
das nacionalidades, em instituto pacifico -Oas nossas vo.tações, 
rla nossa· consciencia jul'idioa, para co111'eril' esse titulo, outor~ 
sando a du.pta nacionalidade a S. M. o Rei· da Bel,Sica? ! · 

' Essas observacões, Sr. Pr·esidente, eu as faco-.por que 
· ainda contribui, insuspeitamente, para que fosse elevada a 
legação da .Belgica a -ombaixada. · · . · . . 

. Encontrava-me doante ·de um ·pt•inci{lió de dir.eito i'llt<:r
nacional, !Pélo qual não se póde crear uma embaixada, . uma 
iegal]ão ou qualquer posto diplomatieo sem a. rcciprociqa.dc 
<lo paiz no qual 80 .quer :estabelecer esta representa~ão. 

Analysando bem o.S factos, admitti, entretanto, .que r•m·~ 
icom a Belgiea não devíamos esperar a l'eeiprocid'adc, não so 
peía suá ~it.uaçãO ern fnce da polít;icu. que s~mprc · defen
demos, <ia. igualdade dos Estados e que cllo. .ficou ;perpe_tua- . 
:roente symbolizando, depois que resistiu, om nome da sua au,.. 
tonomía., . do réspeito aos tratados e d-essa propria igua ldn.do 
'dos Estados. ás investid:as ~llemãs, não . só por este velho 
i)rincipio, ' como ;pela à:'Ppro~ima~ão intell~ctual entre os ~·om; 
povos e, ainda, pcht approxm:~aç.a2 material entre t:uas .Pl·~)~s 
. e, sobreL'!do! pela confratermzaoao . entre as .<luas t0.a?1on.', 1.: 
<Jades .comc1dm<lo com· a .pt'esença. de S. 1'l. em no~so Lf~i 
l'ítorib! o que tudo 1tfote1..minava que. }lo respeito <la· ~clgu.:<~ 
\levantassQmos ostâ exc:epçao, honro.sa nao tanto J?ar.a.. ell<~, nlt 

· para nós, porque partia ào um pa.iz catalogado 111t~1nac1~11~ .. ~ 
mente como nrn.ior .potencia·, por ter maior popul~cao, ma1

1)1 ·• 

'recurso~ e ·m elhor. clas::;ifica.çã.o l}•.r Ligu. das Nat;oc~ . . 
. · Essa bomcnagC\m só [).OS P'Od1a honrar. · , 

Tenho sido~ $r. 1Presidente, portanto, um lbatalllado~:, e 
·Um . ineansavel defensor de todas _as homenagens rea~s.. · •;r.;1 .. 
futilarias, gu~ possam ho~a1~ recwr.pcamente os dous Vº"t: ~ 

' - ' 
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·. irma.ó~. ~~ posso, ·entretmto, mão grado meu. conc.ordar côm 
ca pr1!1c1p1os · e fundamentos · .. · pe!os . quaes ::e quer chegar a 
eonfer1r o posto de marechal do Exercito . e o titulo · <le ci-
dadão bra.silei~·o a s.· M. o Rei ('los . Belgas. . - - - . 

Nãô .quero com isso niariifestar nenhum. desejo de re.pri
mendª's ou ·criticas menos motivadas á Commissão e ás . Casas 
do Congresso que vão concorda<n.iio com o presente ;orojecto. · 

· Não o ~esejo retaro-ar. · · · · . · 
Parece · que a representação nacional · feclla . os olhos a 

cs~a e outras reflexões. e deseja, em um excesso de carinho. · 
como · hom·enagem a · S:~ · .I\f. , mostrar que. pouco liga a Con- · 
~t!tuição de seu p~iz, . rasgando--a para o servir. · · 

Eu, entretanto, não · commetto ·esse .peccado; em 110me
na;cm a. ningueil1 eu . o faria, e · menos ao Rei, que, nesta 
r:asa e no edificio do Supremo Tribunal, proclamou tão alta
mente ·a . sua superio.ridade · .moral~ quaooo disse d~ respeito 
<tne devemos a. essa Carta eooripta do nosso direito pUblico, e. 
~obretudo, ·ás · leis -e · aos !5eus interpretadores, · nos- seus ·ares-. 

los ·co·mG base ·e elementos. indispensaveis para a nossa ·P.ro-
~Tessiva ·:formação democratiea. · · . · · 

Nestas condições; vato contra o projecto e ,peç.o_ a V. Ex.; 
~r. Presidente, consfdere como -retil>.ada a minha - ·amendia~ 
visto como · as honrás conf erid'a·s ao · Senador Ruy Barbosa 
iorari.1 restabelecidas no (,"'&.Vei'no rle i89S~ . :(ljjuito . bem.; .. 
mnito bem. ) · · · 

O Sr. · Presid.ente Deferindo o requerimento do nobre 
L>1.·tmlado, considero ·retirada a emenda. ·· 

O Sr. Celso Bayma (pa·ra encaminltm· a ·votaçü.o) - Sr•: 
i't·~"-;idcnt.e. como V. Ex. e . toda. a Camara sabe, o rei Albo1•to 
'foi aos Estados· Unidos da. A!nerica do Norte1 em visita ami$'a 
:'iqunlle grande pqvo, como veiu · á America do. Sul. ao Brasil, 
t1)1H iguaes · intuitos. - · 

Nos Estados Un~do~) u. uidadania 1; l:Ont'ericla aos . estran
i;e i 1·0.s não pelas leis da União mas pelas dos Estados da Fe
UL't'a(;ão. E' um~ attributo inherente á autonomia dos Estados. 

Usando. dessa attribuicão, . o Estado · de Nova York não 
lev1.~ nenhuma duvida em.-conferir ao· i•ei Alberto, em home
nagem á sua visita ás terras americanas, o titulo de c.i-Oadão 
<l0 Nova.. York. ... · 

A nossa historia está cheia de ·exemolos idenUcos. Ao 
. atmil'ante Ba:rroso, portuguez.. . · · 
. O Sn. ~IAumcio DE LACERDi\ . ·- Isto 'e; 'outra cousa:- · tive ... 

mo::: tambem Lord Cockrane. · 
o sn. CELso BAYMA - •• ~em homenagem aos relevantes · 

scrvicos prestados á nossa nacionalidade, concedemos nã9 ~6 
as honras, mas o posto effectivQ de almirante da nossa cs-
i.;iuaut•u. · 
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· A nossa antiga Constituição do Imperf<t, ~enos liberal do· 
que a. de ~4 de . f e_vereiro, poude permit.tir . que· se, concêdessem 
a- estrangeiros illustres as regalias de cidadão· brasileiro e. a.s 
honras de postos elevados das nossas ·rorcas de terra e mar. 
. ·n.~c~eto do Governo · Provisorio e disposições da nossa 
C_onstitu1oão republicana declararam cidadãos brasileiros 
s~~ples estrangeiros que se achávam em no~o pAiz pol' occa-
füao~a .proclamação da Republica. · . . · . . . 

O . Sr. Conde d'Eu, principe. imperial, ,rancei de nasci.,. 
meJ:).to, · não só foi . considerado (jíd~dão brasileiro .• . 

o Sa.. . MAuruczo DE LACERDA - Dsvido aos prúieipío! . 
. monarchieos. Era casado com a princeza.. 

. o SR. CELSO R~ Y.MA - ••• COi:JlO tamllem teve as honras . 
de marechal do nosso Exercito. . ·· 

O SR. M.~m1c10 ·DE LACERDA - EStaS honras foram effe-
. c~ivadas na guerra do. Pai·aguay, onde ·prestou relevatl.tes ser- · 
VJ.QOS~ 
- ..;.. '" o. SR. CELSO BA-YMA ,__ o rei 'Alberto. não vae . ter de ;nós. 

· mais <lo que recebeu de outras nacionalidades. Em attenoão 
aos grandes serviços prestados· na maior guerra da historia, 
não só em. defesa d& sua patria invadida, violada e ·ultrajada, 
como de toda a civilização occidental ameaçada,. o Rei dos 
Belgas re~ebeu. como· brilhante · recompensa de wn devot.à-

' mento heroico,· as honras de. marechal de quasi. todos os e.xer .. 
citos alliados. · · 

O SR. MAuniCio o& LACEROA ~- Por que V. Ex~ não pro-
põe a Ordem do Cruzeiro ? Era mais facil'. . · · 

. O SR. CELso BAYMA - Não é demais o.ue em wn paiz u .. 
lleral como o. nosso •• ~ · ·· . · . . 

O SA. MAuruc10 n.e: LAcERIM - Liberal .para o rei. Para oe 
vpe.rarios é· pá.ó. · · . . 

.. ·O SR. CELSO BA YMA - · ••• se não encontrem meios de 
conferir a · um rei illustre as honras de tnatechal do nosso 

· Ex~rcito, como homenagem a serviços reaes de guerra pr~sta
dos com constaucia. com tenacidade e com heroisni.o dignos 

·da. admiração da posteridade. (ApóiadOs.) . · · 
· Já que não tive a fortuna de vel' votado pela Gamara dos 

Srs. Deputados o meu projecto, que creava a orq.em do Cru
zeiro, afim de que pudessemos ornamentar ·o peito do uobre 
soberano belga, não será demais que lhe ornamentemos os · 
·punlios coµi as estrellas douradas da mais alta . patente d& 
nosso Exercito. 

O ardoroso Deputado fluminense •.. 
o Sa M.!ll.lR!ClO DE LACERDA - Tire o ardoroso . . 
·o Sa CELsa BAYM'.A - ••• excedeu-se de uma maneifii 

digna de melhoi;: causa .. Nenhuma disposição l~gal ou const~: 
t:o:oiopal oontraria o proJect-0 que concede ao rei Alberto a ei 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/00/2015 00:38+ Página4 7 de 59 

SESSÃO l<~M i 4 f)E OU'l'UBRO .DE 1920 Qü. 

da.dania brasileira e as honras de marechal do nosso Exercito. 
:\"rm í) nobre DP-pnl ado f1uminens.r; invocou qualquer funda
mrn~() ou' qualquer principio estabelecido em nossa Consti

. í.uição que prohiba ao Congresso Nacional conferir ao nobre 
,coberano belga as honras de marechal do Exercito brasileiro. 
(Muito bem; muito bem.) 

J<;uccrratla' ·a 3"' ,d.iscussão do. Pi'ojecto n. 470 A, de :1920, do 
Senaao,. conferindo a: cidadania brasileira e as honras da ma
:r;:.ehnl do 'Exercito Brasileiro a S. M. ~lberto I, rei do.s bel~ 
ga~, e dando ou!.ras prov!denc.ias e annunciada a votação. 

Approvado em 3• discussão o seguinte 

-
N. 470 A --- i9Z9 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional deoreta: 
.\rt. 1."' Em reconhecimento dos serviços prestado~. á 

Civfüzai;ão e á Humanidade por Sua Majestade Alberto I, rei 
<los beigas, e em commemoração da sua visita á. nossa Patria. 
são-lho conferidadas . a cidadania brasileiira e as honras do 
posto de marechal do Exercito brasileiro: 

Art. 2.º OPoder Executivo erigirá nesta Capital um mo
numento .commemorativo da visita de Suas Majestades as 
l'cis da Belgilca. Nesse monumento serão inscriptas as data..'!. 
de 3 de agosto de :1914 e 8 de agosto de i9i4. 
... Art.. 3 . " O Poder Executivo. abrirá concurso entre os ar

f.is! ns brasiloiros. fixará os premias destinados a racompen .. 
l!ar os autores dos melhores projectos e · para o _pagamento 
dos premias e demais despezas pedirá ao Congresso Naciona·l 
os 1~redüos necessarios. 

Ar·t. -1.;, São revogadai; as r1!isposições em contnst"io. 

O Sr. Presidente - O projeoto vae sei- remettido á san-
1«~~0. offi~iando-se ao Senado sobre o occorrido. 

Encerada a discuf-lsão do projecto n. 482 A. de 1920, do 
~enarlo. creando e resfabelooendo embaixadas, quando julgar 
')ppc.rtuno, para representação do Brasil no exterior e annun-
r1:ida a votação. . 

. o Sr. Presidente - A este projecto foi oftereoida a se
,~1m1 t e modificação, que já foi approvada em 2ª discussão. 

· M9DIFICAÇÃO AO PARAOR.~:tt() tJNICO 

. Ouanto á rcpersentação diplomatica do Brasil na Bel81ica, 
11 1.~u o Poder Executivo autorizado a eleval-a. desde já á ca-- .... -· .. . - .. . -
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tegoria de embaixada, com a mesma dotação da exisUmtB 
,junto á Santa Sé, abllindo os necessarios credites para a sua 
prnmpfa installaéão. 

Vou submetter a "·otos a emendn ri.a Comm1s8ão de Fi
mmças cm primeiro Iogar. 

O Sr. Maurício de Lacerda ('*) (para encaminha:r a vo
to.t;áo) - Si·. Presi.dente, o projootó que acaba' de ser emen
dµ.id:o nec-e&Sita 1'calmenk de que- -0 Governo vénha franca..; 
mento -explicar á Gamaria seu p~nsamento. 

O Senado autorizou o Governo a cr~~ar legações e e.Levar 
a embaixadas .ais ;legações j0. t.rea.das em 4Ll~uns· praizes, 
quando julgasse -opportuno. 

Em parag·rapho urn.ico ao 1art. i", mandou que o Governo 
creasse, desde logo, a embaixada -em Bruxellas. Succe::i-e, po-. 
rém, {Jll'e officiosamente. a Oommissão •fo Financas :pr-0põc 
nma emenda que tr3.nsfo!'ma o texto imperativo do Senaoo 
cm aut.orização, quer dizer, eompõe nos .termos <l'O artigo o 
1wragiràpho unfoo. · · 

Pai'.eceu, Sr. Presidente, ú primeira vista 1qu.e niuguem. 
mai-s do que 10 Sr. Epitacio Pessoa, S>eria :int.eressad-0 ..em fYle
Yar a embaixada a 1-egacão em Bru:x:ella:s. Pois é uma illu
~ao: :ninguem mais do que S. Ex. ee deiSinte.ressa c1css1~ 
e.aso~ · ') 

Primeiro, porque, ·rst.ando a ;partir -0 :r.ei ·da Belg·ica, i:.t-a 
muito natural que o Sr .. Piresidente <ia fümublica, f.osso o 
solicitf,ante ·ida urgeincia ie -0 prestante. a.u:dliar ·rla. pa:ssag-em 
rapida <lo projectd ·ent.re nós, evít.a.ndo cmend~is <lc .seus 3u1i
gos. Fez, ent1·e<Lanto; o contrario. 

O Sr. P·t'esidente da Ropublir.ai não .s6 se esqu'.Cc<m dt} mau
<la'l'" pedir urgencia. como solicitou uma emenda. t.il'ando o ea
·ro.der ·imperativo d-0 ·projecto n-0 sem pa.ra.gl'o.pho unico para 
lhe (]ar o de uma :ümples ,aiuLorizac-üo. O motivo é snbiuo. 

O SL·. Pt·csidente <in. Republica pre.~en<lc, com a a.ut.ori
za.ç.fio, simplesm~nt.e (•vitar o cumprirrteu.ito <lo vofo <lo Cuu~ 
gre.sso, {·ollo'ú::mrlo a 11ucst.ã.o no terreno Lia. .i·cciprocid:ide, _ l, 
0omo não ignora que {l BeTgica. nã.o pó<le crear uma em.bai
xaida. 110 Rio de :fane iro: sem autcs. tra.tar <le est.abch~c-et-as 
.P..Jll Londres, Paris, Romri. e Washington. o Sr-. Pre:,~i'd·enl.l' dri 
nn.publiC"<'l. csl}era que {]e-rmtc •da. impossibilidade de creur t~
das estas emb.aixadas .a Be·lgi-0.0. deixe de fazer a della no H.HJ 
tie Janeiro -t: S. Ex. fiquo eximido de cumprir a autoriz;fl('fH1 

d.o Congr.~so. 

Como, porén:i, o CCÍ·ngrt~~so tmn sido meio rebeW'(}, S. l~x. 
pr-etende transigir cm um ponto: é que si for crea<ln a e~t1 = 
baix~d'a em Bruxellas, id'e modo in:lgium, ella vá. parar ü~. nH~:>.' 
dn Sr. BaN'OB }\foroh'a, porque i}rQ'f:endf' c·-0n1 \l riu·t.oriz:i.r;ao . 

F:st,0 disrt1r~o nij.Q. foi l'evist.o pelo orador,. 
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;1;;ió íff1. eoqf.crida, p-rotellar o assumpt.o até que~ possa r-emoven . 
. para outra · le;;.8:çã.o aqueHe Minis tr-0, e nomear para .a.quellal 
Prnb::iixada -0 gracioso Sr. Azevedo l\farque:S, <rd.et:trambolhan- .· 
<lo:!'. - como diz u.rn Jorna't de hoje ser · uma -referencia 
fn ~ la pelo secretario particular çlo Sr. Presic1'ente da · R.1_~p.-
hl1.ra. o Ifamairaty. dé sua pr-~~ . . -. .,t~•~: 

A Commissão de · Finan~..a.s rparece ter firmado um ac~ · 
,,ürdo pe.fo qual a aurt-oriza.ção -para. a.e. outras iembaixadas seja 
par a cre3.(}ão quando o . C'YOv-erno julgar "Opportuno, _e pa-ra ·a 
r~mhaixa.da ·'t?IP Bruxellas seja · dada- uma autoi'izaçã-0 · paTa 
de~de já ser ex.ecutad-a.. · Mas, desde .já, quando é ? Um de
m·Rt.o .que, · em loga!' de dizer a contm! da dQ.ta da presente 
/('i, etc., .s·e entrega á brincadeira, á _ pilheria de incluir em 
nma. lei essa -expressão - fica a.ntorizado a fazer, etc., e-s_tâ 
no!' t.oeT1JI10G do art. i º. -

O Presidente-acharáJ que já poderá ser ho.i e-, mrinnbã, de_. 
y1íJ i~ de amanhã ou mais tarde. · · 

Depende do momento lhe aprouver exooutnr ~ medida. 
Estamos, portanto, na seguinfo situação : o Sr. Epitacio 

Pcssôa, não desejando elevar á Embaixada a nossa. . Legação n&. 
Brlgien, pretende impedir u passagem de!>tc arf.igo-. Não poden
d .-1 impedir e ameaçado de passar como veiu do Senado {\ :18..;. 
;;i1n acontee.endo. ter . de vetar a cmbaíxacla na Belgh;a, o qua 

_J h ;~ não parecia b em, depois que deixou de fazer part.e da Liga 
' :1 •mianophila. onde formou ao lado do na-eionaljsta l\faul, nã0o 
lhl' parecendo· bem u sar deste ?>éto", fez um a1·1·ealo pelo qual ai 
atilori:r.noüo é para de_sde ·já. Contentou ,.aqucllc$; que queriam: . 
u texto imperath·o, 1nostrando r1ue lhe con1·c taL'am o~ limite$ 
1111 tempo de execução do decreto legislativo; mas o que 6 
\·,-1·dauP., é que, nos tempos em que está, não ha restricoão 
;ll1!uma <í opportunidadc constante do ar . t. · '1 " ; h napcna.s a 
plm1se, substituindo umn. Io<!lrnã.o : em Y P.7. de ~ nppoí'luni- . 
druà: - diz-se - desde ;iá. . · 

Ahi tem V. F.:i;- . · as expiica0ões que. penso, rJC'Vf!m di-
1·iinil' m: linvidns nr.aso existentes a l'esp<>ii.o .. 
1 r· Pdadc, é que. nos te-rmos em.: que est.6.. nao ha rC'str•iccão· 
:i l;.!11 rnà á opporf.uni<!ad1~ consf.antt' do act-. 1º : ha apena~ a 
:i eesistencia do Sr. Epitacio. S.ei que da tribuna não se fa
l •.'m n~ostas , ·mas cu o.posto uma Otdem de S. · Leopoldo con
lr:t c!uns do n rnzoiro. como· o J>rcs1dcn tc da Republica não 
1~x r-cn t.a · isto. 

Estará V. E:x. com umn. condecornoão, ou eu com duas,. · 
·l:iq11 i\llas qu e V. Ex . achava deviam Sl:r feitas expr essamente: 
p:i l'ft n Rei da Bclgic n. . · . · . . 

.' . - ... , t 

O Sn.. CELSO BAY;vrA -- T rast'orm:arnm-s.:, cm···· r-.strellas 
:\ii~ 11nuhos. 

. o SR . MAURI CfO DF. LACF.RDA - V . Ex . comprcliendc qu6 
1.~ 1'. .. rl0 condcr..orar:.õ1~ s nos punhos não 1S tão ele~ante , como no 
, .. . if (\. Prl'~t.nm-<;;~ n ~ N;:frelln!" a M condi:>l'- 8(' f'Oh a r.apa, pol' 
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exemplo, ao passo que, no peito luzem ás vistas profanas 
como· ás nossas, as ordens e distinccões honol'ifícas. Em todo 
o caso passo ás D?-ãos de V.· Ex. o projecto e parecer, certo 
de que vae dar explicações muito serenas e, sobretudo. :-::::1-
:tj&!Morins. (Muito bem.) · · 

~T,J1.,.:•C' , ·~r· 

O Sr. Celso . Bayma (pela ordem) - Sr. Pre·sidente. 
:v. Ex. verifica do voto proferido pelo Sr. Mauricio de La
l.'erda, no. parecer· da Commi~são de Diplomacia e Tr~tados 
que é S. Ex. mesmo · quem. ín-\.·oca o principio da reciprocida
de para a eleva~ão das nossas l egacões á émbaixada. 

o SR •. MAURICIO DE LACERDA - Eu inv'oquei para cont.r.~-. 
. '.tnr, na e.spr,cie. . 

O SR. CF.r.so BA YMA - E' S. Ex. mesmo quem diz no seu 
voto <com restricções quanto :í creacão de embaixadas sem 
reciprocidade». . . · _,- · · . 

O Sn. i\.fAURJCi:O DE h.i..cr-RnA· - Continue a. leitura. 
O SR. CELSO BAYMA - «em geral, mas adoptando na es

pecie a proposição do Senado, de modo a crear imperativa ., 
mente a embaixada da mesma· aUudida~ ... 

~ 

Quando o nobre .Deputado interrompeu o meu a:iscurso. 
'ia dizer que é principio assentado entre quasi todas as na
ções a observancia de uma rigorosa reciprocidade na elevação 
das nossas legações á embaixüdâs. - · , 

E' preciso verificar, constatãr a possibilidade ae. ser ado
ptada no paiz amigo, cuja legação se pretende eleva!" á ca
tegoria de embaixada.. a pOssibi1idade~ a certeza _possivel da 
~xistencia d[. reciprocidade. . 

E' 'Preciso e::iraminar si o paiz amigo -corresponde óu nãci 
a cortesia votada. . . . 
· S6 o Poder Executivo. na hypothese presente. pode:J;'fa 
fazer a. verificação. Estou certo que esta verificacão vae ser 
feita parrt se concluir afinal _pela- elevação <l. embaixada da 
:nossa legação na Belgica. ··. 

Dando· á f 6rma de autorizacão ao para't:S't>tXvho uníco dCl 
projecto; deixei, entretanto, estabelecido·,o pensame!1to cia~o 
da Commissão dP; Finanças de que a fllevacão referida devia 
ser feita desde ,já, de accôrdo com o 'Pensamentoª do Sena.do 
e da Camara, na -certeza de que o governo belga 'ambem co
gita no momento de inst.allar a sua embaixada junte, ao nosso 
~overno. 

o SR. MAuRrrno DE LACF.RD . .\ - Justamente o que eu dtzin. 
o SR. CARLOS DE CAMPOS ~. Por· ora, pensamento do Con

gresso~ 
o SR. MAUIUCl<J DE LACERDA - Pen:snmento do Oonkt·esso 

por ora..? E V. &. nãp subscrev~ ist() '? 
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SESSÃO EM 14 rn~ ot:nIBRO DE HJ~O EWJ 

O Sn .. CARLuS DE CAMros - Já subscrevi na qualidade dt> 
1uemnro ria Commissão de Finanças. O que digo é que a inli
cin.tiva é do ·CongI'esso, 1~mborn · pMsa !:!er nrnit'"' gra1 o ao 
Executlivo. · 

O Sn. CE.Lso BAY~IA - Sempre ubedecenJn a es:;;e cl'it.c
rio 1~ que paizcs estrn.n.geiros elevaram á embaixada a~ sna'i 
lrirru;ões no Rio de Janeiro certos que (~Orrcsponderiam n. e8Sl! 
~e~to do cortezia ·internacional n Con::ITesRo Naciona1 f' n Q"lodm· 
i·(j:·rna. em que eslá, redigida. · .. · · 

J.'oi assim sempre obedecendo ·ao::; precP.dcnte~ cstabele
ddos na. f ôrma da creução do:-: nossas embaix:.Hias. (!llC d0i a 
f6r-ma de autorização ao parn.grapho uni.co do projecto, na 
1\)r·ma em que está redigida. 

o 81~. l\L\.URIClO D.E LACERDA _:_. Está. confe~:;:nnao (1 que i°'ll ,,. 
ca~se. 

O SR. r..ELSo BAYMA - Não recu:;1o a responsabilidade d~ 
rlffirrnativa. Sou pela creacão parallRla de embaixadas no.-. 
<lous paizc-s de rt>prcscntacão diplomatka em calc.gnria r.or--' 
l'espondente. A Belgica tem incont~stavel direito ás hnmrna
gen;; do povo e doR podere8 publicos da Republica. 

Teuho assim explicado o caso. pedindo desculpas á hon
rnda Commissão de. Diplomacia e Tratados por- haver ror
:i. nu 1arlo a. modifica tão que repnt.o a li ás insignificante ... 

o. Sn. MAtrmc10 DE LACERDA- Com esse dispositivo a lei 
y;,\d~ nrío ter· execuc;;ãCl. . 

O Sn. CEr.so RAYM'A - ... pois penso que o Governo 1~ o 
<:ongt'Pe:~n 0,:;Hl0 to<log dE' accôrdo quant.o á elevaoão. mP.recida 
da. nn:.:ga lf,~rn<;::in na Bí'hdca :'t r·:üegoria d1' - PHl.h::iixadn. 
/lfuitn bern.: m.u.:itu bem.) 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o project.o . 
. \ppro·vn<lo rni 3'' d isruss::i0 o srgninle 

PROJ IiX:'l'O 

N. 482 A - 1920 

(Do Senado) 

o Gongi;esso Nacional decretai 

Art.. 1." l<"'ica.. o Poder E.."<:ecuti'vo autorizado a r~~tabelt:-
('"1· e c.rear. q:uanrlo julgai-o opportúno. as · embaix<HiRs f.'. ln
:~a1~i'íes necossarias ·para a nossa representa.cão diplomatica 
no.~ paizes que já aa possuirem no Brasil e nos qur~ vierem a 
cr·.::ial-as aqui, . classificando-as o dando-lhes as dotai;ões que 
H~e nar~cer e,.onvcnientc; e a àbrfr todos ns credit0$ necessa
.1'i(1!: á execução desta lei. 
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· Paragrapho . unico. Quanto á representação · diplomalir.a. 
do Br·asil na Belgica. é, desde já, elevada ao gráo de· embai
xnda; com a mesma dotaoão da existente junto á Sant..'t Sé e · 
a .fazer as dcsp.ezas necessarias á sua prompta installa~üo. 

Art.. 2." Revogam"'"~C as disposições em contrario~ 
. ' - -

O Sr. Presidente - .. A emenda. ~pprovada v::r.e :i Cl)m• 
missão i;ie ncdaccão . . . - . . 

. O Sr. .Augusto de Lima (pe'la ordem) · requer e obtera 
disptmsa de. impressão. da redacção #nal do· pr~jecto n. 4~2 B, 
de 102-0, a.fim de ser un_mediatamente votada. 

E ' lida e, sen1 . obsél'VMões. ;ipprovada ª' M"gujnf,p 

'REDACQ.10 

N. lt82 B -. f.99...0 · 

Rcdacção -final da eme:nd(J, '*1- Can:yxra a<> pToj~ctp do Ser1(1(Ja 
· n . 482, de 1920, q?te c·r~a e estabelece eni.,bai:eadas, quan
. do julgru·· -oppo1·t.z1.,'iw, JJaN1 ?'e1n·crwnJar;ti.o do. Brasil 1w 

e:1:terio1· ·· · ·· 

nedijn-!=:e assim o pn.ragra.pho · tmicn do ar·t.. 1 ~ :. 
Quanto á· reprcs.entaoão diplomatica. do Brasil na. Bel· 

gica, fica o Poder Executivo autoriza.do a elevai-a desde já :í: 
categoria. de embaix-ada, corp a mesma dotação da existente 
junto á Santa S'é, abrindo os nc>eessarios creliitos pa_rn, a ~ua 
prompta inst.allaQfio. 

Sala · das Commissõe$, 14 cte· outubro de l92fl. - . Dm~ra~ 
Po1·to. -- l'rado Lopes. - · · ·ca...~f'N> RcbcUo. · 

O Sr:;, Presidente -- O ·prClject.o n. -182 ·B, de 1920. vn1; nn 
S1mado. 

3" cnscussffo do p1'ojeoto u. 299 B, cl!e 1920, auwrit.ando 
···aecôrdo com a Ca.mara Munieipal de Lavras para f.ran.c;frl'ir
llH• n. linha à'c bonds da Eslrnrtn. dl~ Ferro Oe~Le de Mino,.: •. 

Enr.en::adn. e annunciadia a vo.t.acãp. · 
Approvndo em 3" rtiscnsstio e · enviado á Commissfo do 

neàaC(:á(l " (\. seg'llJUf.A 
·- ·-

N • 2w.l -- 1 W:?.() 

O Congresso ~":acional resolve . 
Ai-tigo unico . Fié::i. o Governo autorizado a. ontrar t:1:11 

Mcôrdo com a Camnra Municipal de La:vra.s, Estado de :\h
nas Gerncs, para o fim de t.ransferir-lh~. por vendo.. ou .ar--: 
r0nrlnmcnto, a linbn dP. hond'B 11 instaUaçõe~ hydr0Meleck1'N1S 
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SESSÃO EM H DF. OUTUBRO DE 1920 

J:i EsLrada de .E'err.o Oeste de ·Mãnas, naquella cidade; revo ... 
;:adas as disposições· em contrario. 

2"' d.iscussã.(} do projecto n. 461 A, de 192{)~ autorizando 
'º auxHio de 15(} :•000$- para .o monumento· aos 1heróes da re.-. 
tir~da da La@Jllna.; clQm pn.rooer favoravel da Commissã-0 de · 

. Fina11~aR. 

Entra. em .discussão o artigo unico. . ,\ • 

/ 

O Sr. Presidente - Acha-se ::;abre a meJ:?a uma emenda 
qu~ "·ao sor lida. · · . . .. 

E' lida, apoia.da e enviada ú ·C'ommi~são de Finan~as · a. 
~"g-uinLe · 

· E~!E-1'0.A AO I>!lO.TE~TO N. 461 A.. DE :t !l20 

(2º discussão) 
Onde convier: 
Art.. · Fica n Governo autorizado a, cancellando a. <li~ 

'idn de guerra àlo P{lraguay, entrar em accôrdo com e.ste Go .... 
Yürno para. erigir na fron~eira ckls dous paizes um monu .. 
tn••nto éi'Vico consa.gt'a.do á · fraternidade dos floug po,•os ir
mãos; revogadas as diSJJos7ções em contrario. 

Sala. das . se~sões, em de outubro de 1920. - Maµrido 
ire Lacerda.. 

Encerrada a 211 discussão do· artigo . lnl1co do projecto 
n. !~61 A, de 1920, ficando adiada a votaçã-0 até que a. refen
da Commissã.o <l'ê 'parec.er ~.obre a emenda offerecida.~ · .. ·· ·· · · 

'.Encerrada. a 2~ discussão dos artigo.s :l" e 2" do pro,ieeto 
11 . 198.A, de 192-0; permittindo submetterem-se á prova final 
ll,;.: r.r.it.\1<1anteS de prcp.nrnt.ori.o.s que .depcnder·em de um exn-
111~: com substitutivo <la Commissão dP. Instrucçfio Publica o 
:H11Hrnoinda a. votaoão. 

O Sr. Presidente - A esse projecto foi offerecida pP.J:l 
i:rm1mfssrio <lr Tnst.rucoão o. geguinte 

\ 

SUBSTITUTIVO 

.\.rf.. 1." .Fica <'.o:;t.ah~bPci-da . uma Sf1i;nmdu êrlioc::i. de exame~ 
d1· prepara.torios, no.s termos . do ar t. 86 do d.ccroto n. 11. 530. 
,Jt. ·t 8 <l'e março df' 1915, de ::iccôrdo com o qun se obscr\i3. no 
1'nllf'gfo . Pedro n e nos go/mnaSios equiparadoR, sond'o unic·a.:.. 
ill r:ntc destinada aos candidatos que ·provarem inseripcão na 
1Wimeil•a. t.>pooa. sem f.er-om podido. po~~ .. -e~1sa ôiu.stificada,1 · 

~· "~liím.r os einmes requeridC>s, ou os candidat.os que forem 
1nhabilitados, reprovados 0u àeixa.1•em de ip.restar e~ame NP 
mna IS6 mRteria, a CJ.Ua.I pod'erao· repetir· .. 
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Arf.. 2. " Ao canci_dat.o que, approvado nesta 2• época, n;t~ 
?na.terias q;ue lhe - ía-lt,avam para con~luir os preparatorln>: 
exigitlos para a nwtricula em instituto <l~ iinst,rucção SUfH'·
ri<>r, ~P.rá facultado pre~tar em marçn o exam'~ ve!=!t.ihn ln r. 

Art. 3.<> Revogam-se as di:,;;posíoõ'es 'ém cont.rnrio. 

_Vou submetter -a voto~ o substitutivo. -
Appro-vados · successivamente em 2" discussão os art. l ". 

2" e 3" do referido· substitutivo dà Commissão de. Inst.rncç-íí(I. 
ficando P·t>ejud~ado o project.o primitivo. 

O Sr. Paulo de Frontin - (pela OÍodem.)- requer e obtem 
dispensa de in.terstieio para o projecto n. 198 .A., de f920. ii-
gurar na ordem d'o ·dia da sessão seguinte. · 

Encerrada em 2" di8cussão do art. iº e 2" do projeeto 
n. i7i, de 1920, abrindo o credito especial de U3;142$ para 
pagamento de vencimentos a. funccionarios tia Escola do Es
tado-Maior, p:essoal jornaleiro da Escola Militar e eusteio <lé 
.<Jfficinas deste estabelecimento, e annunciada à votaoã;o. 
' A~provados successivamente em 2ª d:iseussão -ÚS seg-ui.n-. 
tes artigos· do ·-1 

PROJECTO 1 

' 

N. 474 - 1920 

O Con.gres8o Nacional deeret.a.: 

Art. t.• Ffoa o Poder Ex:ectiitivo. autoriiado a abrir, pelo 
Ministerio da. Guerra, o credito especial de H3 :142$, para pn
samento de vencimentos ai f.unccionarios da Eseola de Estado 
·Maior .e pessoal jornaleiro da 'Escola Militar,· e bem assim 
custeio de ·officinas deste estabelecimento, tudo no oorrente 
anno. · 

Art. 2.º Revogam-se as disposições ,em oontra1'io. 

O Sr. Presidente - O pro,iecto passa á 3• discussão. 

o Sr. Paulo de Frontm (pela Mdem) requer e obte_m 
dispensa de intersticio para o projecto n. 47 4, de Hl~O. fi
gurar na -ordem do dia da. t";essão seguinte. 

2ª discussão do prújecto n. 475, de f 920, abrindo o N't'
dito de 445 :096$. supplementar ás verbas iª, 4•, iO•, 18", 2~·. 
24ª, do art. 27 da lei n~ 3. 99-t, de i ~e janeiro de 1920. 

Entra em discussão o arL,go · unico. , 

O Sr. Presidente - Acba-se sobre a mesa uma emenifa 
que. vae ser lida_~ · 
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SBSSÂO '.EM 14 I)Ji: Ot.JTl'JBRO i>E i 920 

E' lida, apoiadi.i e pnviaJ!* · ii CfJmmissão de·· Fiuan1,;,a~ ~' 
::-L·<:;uiute 

-
Emenda ao projecto n. 475; de .4920 

:.-. \~'' d1scus~âoj 
't 

Accrescen.te-se, onde ~onvier : 
Para auxiliar a iustallaçãu de uru ret.:ollliLU4:'Utu ruoJela.r, 

;.; c.al'go <la Santa Casa. de Misericordia, no Districto Federal, 
üestínado a fornecer, agasalho e educação, profissional e ch~
rnentar á infacia abandonada; 2. 000 :000$000. 

Sala das sessões, 13 de outubro de :1920. -- Jlerw:c.~ Ta-
1·w·es. - )Vicanor Nascimento. - Paul-O de Frontin. 

Encerrada a ~ .. discu(ffião do artigo uni~o do projeclo uu-
111(• 1·0 475, de 192~1, t'kando adiada a votação até que -a ref~~
::ió1 Commis:-ão de parecei· sobre a.· emenda offerecida. 

J:incerrada a 2ª discussão dos arts. l" e 2" do projecto uu
;11t~ro ·í76, de 192U, abrindo o. credito de- 77 :226$. supplementur 
:t verba W' do orçamento da Guerra. de 1920 e anuunciada a 
YoLaoão. 

Approvados socees:.;ivamerlle etu 2" Ji::>cu~sàu o::i ::;i:gui11L~ti 
u 1·t.1g0:s do 

PRO.TECTO 

N. -í.76 - ±9~0 

O · Congte::;eo Nacional decr~ta: : 
. / 

A.rt. i .·" Fica o Poder Ex.ecútivü a.utol'izado a. abrir. velo 
\linisterio da- Guerra, a credito de 77 :·226$, supplementar á 
vP.r-ba 6"" -- Fabricas -· '- do orçamento para o actual exercieic, 
l!~.·.::.tinado ao pagamento, no corrente anno. de. 45 operarios 
·"tJln que foram augmentado:::.· os quadros da. Fabrica de Ca.L'-
1.nchos E:: Arteí'aclos de Guerrn, L'ffi virtudf~ de revisfio dQs 
n;01::mo~ <Jl.l adros. · 

.\l·L. '.!.. º Re\••)gam-s~ as <lispo~i<:ôt!:S ffül ccmt.r-drl-0. 

O Sr. Presidente -. O pro.jecto passa á 3ª discussão. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) requer e obte·m 
1lispensa dP inter:'1Uciet para o projecto n. H6. d1> Hl!lQ. fi
!'.,,'1Jrar na 01·deni tio dia da sessão seg;uinte. 

·1• discu~são do projecto n. HS A . de H.!20. ~trnsi<!erauJr) 
d 1~ utilidade puhl ica a Associuoão Commereial de iVfossoró; 
1•~m paT'PCCr !':!Vi H';tv!·!] rJn nnmmt:-i'lãO rll" Cn·nsti tuição f' .f\.!~
l 11: il ~ 
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Approvac1o .ent t * discussão o seguinte ' .· 

p,RC·JECTO 

N. 148 A - i920 

u Congresso ~acional decreta: 
. . Artigo unico. E' considerada (.l.e- rut.ilidac!t' publica a ,b 

sociaç.ão Commercial de Mossorô, no Estado do Rio Gr<indc •:1 
:'liorLe; revogadas aB disposições em contrario. 

' . 

O Si. Presidente - O projeclo passa á 2• disêussáo. 
iª discussfio do projecto n. 4.72; do 1920, considerando '11 

utili<lade publica a Associa~·ão dos Empregados do Comme1·eio 
do Estado da Parahyba; com parecer ·ravoravel da Commissf1.\ 

.de ConstituiÇão e Justiça. 
Encerrada e annunciada a. volà,.tão. 

Approvado eri1 1" discussão ü seguinte 

l'ROJ EC'l'O 

N. 472 ~ 19~é 

. O Congresso .Nacional decreta: 
Art. 1. º E' ~onsiderada de utilidade publica a Associa

ção dos Empregados do Commer?io da ~arahyba . 
. .. Ar~. 2. º _ Revogam-s~i a.S disposi<)ões· em c';>-ntrario; 

O Si:. Presidente - · O projecto passa á 2• ~iscussão. 
Discussão unica do pareuer da. Oõmmissão de Finarn;.as 

sobre a emenda · offerecida na '311 discussão do project0 nu
mero ~80 A, do. 1920, do Senado• aute:rizando a aposentar com 
todos às · vencimentos o Dr. Evaristo da Veiga Gonzaga; eom 
parecer da Commissão de Finanças, contrario ao proi~cto e 
ci emenda apresentada (vide .n. 1.80 B. de -1920). 

O Sr. Paulo de FrontiJn (") -· S1·. Presidente, a Com
rnissão <lc Finanças, sobre o proJecto que autoriza a uposcu
fadoria com todos os vencimentos ao Dr. Evaristo da Veiga 
(~onza.ga., secretario da Côrte <lo Appellação do Distrieto l"c: 
dernl, não se limitou a dar parecer sobro a emenda que fo1 
l'ormula<la. na discussão cm .que se reduzia apenas ao or de
nado do cargo a concessão feita. pelo projecto <lo ·tlenado cm 
que a apo~cntadoria ei·a com todos os vencimentos. 

1 

.Este discurso não foi revisto peto orado1·.· 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 25/00/2015 00:38 . Página 57 de 59 

· · sx:ss_fo. i.::~1 i .1' nr: úl.iTVBRo oE 1 ú~J 6!}!j 

. . 

.A Commíssiio termina.º seu púecer nos seguinte~ tern1os: 

«0 favor· contido illO projecto nã.o se justifica em 
ca:::.o aigum, e. nessa 'Convicção, o Congresso, ha mais 
de 10 annos, indefere ::;ystematicamente o~ uedido~ 
·dessa natureza.. i> 

.. Oru. a Commi~sü.o, i1estas palavi·a.:;~ ·een~ura. clara e po·
:-=1t1vumenle o voto da Camara . . A Camara, como diz o :pa
:r:~i:et·,_ cont1'?- a opinião da Commissão, approvou o · projecto . . 
}. l i nao creio que · o objectivo elas Commissões se.ia censurar 
1J~ YOtos da Camai:a que as cleg:c; ao contrario, elht póde es-
1:1a.reeer o assump1,o, _ l)óde mostrar qu~. muita:=: "'~zes, o v9to 
•:olll·<:tivu Lem defeitos · <1uaesqucr. nms · não dP,Ye se mani
f•·:-:tar como o · 1u.agistei· di.:.cit. deciuran<lo que a,- G~mara não 
11';11 absolutamente razão e que é -neccs~at'io . que ~·P. reconsi
~kro o que foi votado nesse :sentido. Penso de modo fnteira
uw n t~' diverso; O$ projectos resolvem as questões concretas . 
. '-~ rl1.p1ctl.i<las á apreciação da Gamara. Esta :p6de,, em uma \ei 
.:;i:r.ul. dcterm.i nar disposições que se appliquem a tod!)s o~ 
\~a$uS e que fique ao ci·iterio . do . Poder Executivo na appli
.::a<.:ào da. lei geral, ter cm consid·eração cada ·caso que lhe é 
.::i1hmcttido, mus a'.Cima de$se poder está o -do Congresso q.ue 
~1 pl'OU$ um r~orredivo, tlUC é a sancção ou o 11éta do ·Presi
dcut.e, ·i:1Jto. (]UC 'i>õde .ser · rejeitado peió · proprio Congresso, 
1.1 1'SClt~ que t'enha 1 dous ter(iOS mantendo a deliberação. 

l\ão ha. portanto, eazão para que se venha formular uma · 
111·oposição dessa ordem, . generica, ·contra uma· resolução justa · · 
Lomad&. :p~la Camara. De. modo que -manifesto o meu pat'l>ce.r, 
1~rn senf.jdo contiar-io ao · .que maniféstou o· Relatot· <la Com
u t í~~ão, Sr. Antonio Carlos. illustre. representante do Estado 
1ir: :\fina.~, que, ·com a. prcoccupação de, e.liminar a$ <iespeza.s. 
·11ãn examina ::;i são justas ou não as proposic,;ões cm que, a:; 
Yt'i:cs. nãr.1 ha oútro remediu si-não haxe1· dc~pcza. Si nós ti
\'l':!S 4 ~mos um Mile1·io integral nesse sentido, muil.o lJorn; lpus 
li. Ex. sahc e a Gamara tambem que ainda não h.a muito~ 
rfüi:-: votu1·um-se pensõe~. ·Ora, si as .pensõ~s são Justas, · s1 
11t"1de ha:vt~r excepçfio do criterio, este é um dos casos 1~m .qnn · 
l_rn. ('X4~ep\:,úo: ·e a app.rovaç.ão da emenda é perfeitamen.lu .rns
J.i.t'ka,cla. 

VoLarni a f;WoL· "la . emcnúu. 11uc~ l'edui a. apose:n.laüot·ia 
1'<1tn todo;:; os ven~imen~os tÍ upo8cntador1a com o orctonad~
~í fol· l'e.le itu.du, votarei pclp;projecto do Scmvlo. (Muitu 
Ú(?}/I..) ·- . . 

1·.: n1:1~t·rada a c!i~c.u::;i:;fi.o nnien. do pare{:.er· da Commrn~ão dP 
:i:·iua111:,a::; :-::obrP a 4~m<mda o-Het•ei;, ida. na 3" · di:::1.mssão do pro
.i1'1:1 u i1. ·J 80 .A, ·de 1920, do Scn:ado autoriza-TJ.dó a aposenta..i: 
4·nm loclo$ o~ vencimentos o Dr·. Eval'isto d:l Veiga Gonzaga: 
4:1m1 parecr•r da Commi~são- de li'ínanças, contral'io _ao pro
,l"1: t•.1 ~ ú t'mend:J. uprc8enLuda e annuw~ia<la a -vo!.a•;.t\O. 
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O Sr. Presidente - A es~e projecto foi off erecida a s·~~ 
gui ntc emenda, corn pa1'.ecer contrario ca Commissão de Fi
nanças •. 

EM.ENIJA 
:r\o art. 1 º: 

Em vez d~ - {.;vm. tudos os céncimentus, Jiga-s·~· _;_ com 
o_ or,rftJ1iado d~ ca.rgo. · 

Vou subm~t.ter a votos a eme.n,Ja. 

Rej<:>H ada a eeferida emenda do Sr. 'l'ht>riia.-~ Ilodr ig·ut·~ .: 

() Sr. Pa-ulo de Frontfo (pela ordem) -- Requeiro a VC-" 
•:i!icaoão da votação. (Pauslt .. i · · , 

Sr . Presidont.e, ret.it*J o pedido (!e verifieação. 

O Sr:· Ribeiro Junqueira · (pela ordem) - Desàe que o 
Hlu::.tre. DepuLado pelo Distri<:.l-o Federal desh;l 1.• da · w~r ifica-
!:àO, :faço. meu o ,r.•.!qüerimen.to · de S. Ex. · . . . . · . 

ProeedendQ-se á verificação · da. votação; ~·econhece-;.;e · 
terem votade> a favor da emenda cincó- · · Srs. Depufados ti 
contra 23: total, 28. · 

Ó Sr. Presidente . - . Deixo de mandar·ç. proceder · ú . cha-
mada po1· ~er visiv~l a fa~t.a de numero. l · 

· Discussão unica do parecer da COmmissão . de Finanoas . 
sobFe a emenda offerecida em 3• di5'..ttJ.ssão do projecto numero. 
325, de 1'920, - autorizn.ndo a cedei', ·. medrante : arrendamento, 
um terreno ao Rio Moto-Glub; com parecer da Commissão de 
Finanças~ favoravel 'á emenda apresentada (vide project.o nu
mero 325 .A, de f'920). 

Encerrada fl -a<lfada a votação. 

. . Discussão do parecer da Gommissão de .Finanças, sohrl) 
as emendas o!fcrecidas na 3ª discussão do projecto n . 33i, 
úe' 1920\ autorizando .a abertura. do credito de 198 :480$436, 

. $Upplementàr á verba 21 • do orçamento vigente do Ministerio 
da Justica e .N'egocios Interiores; com parecer da Commissão 
de Financas, favoravel a uma e mandando destai;ar outrà .das 
dUa$ emendas a.presenta.das (vide projecto n. 331 A.: de :1920)j 

Encerrada e adiada a votacão. 

Discu·~$ãO especial. dú projecto n. ·~7~, ue ~~u, \ reúa.cçitv 
da. emenda destacada do projeeto· n. ·33, .:!e 1~2vi · mandando 
i·evigorar para o exerclcjo de 1920 o saldo do credito de i·éis 
l.500:0001$, aberto pelo decreto n. 13.317, de 5 de dezemhro 
de HHS,. cc•m subsli Luti.vo da ~ommissão d~ Finanç:is. 

F;uc~rrada 1 ~ ~di:úin a votnção. 
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SESSÃO E:M: 14 DE -OUTUBRO DE 1920 · \ 657 

O Sr. Presidente - Esgotadas as ma terias em discussão. 
vou levantar a sessão, designando para amanhã, a. seguinte 

ORDE.M DO DIA 

Votação do proj~cto n. 18'0 A, de 1920, do Senado, auto
rizando u aposentar com tod()s os vencimentos o Dr. Evaristo 
da Veiga Gonzaga; ~om parecer da· Commissão ·ue Financas, 
cc;nlrario ao project.o. r á emenda: apresentada (vide projeeto 
n. '180 B. de 19'20} (3" discussão); 

Votação do proJecto n. 325, de 1925, autorizanao a ceder, 
mediante. ':lrrendam!mfo, um terreno ao Rio l\1oto-C1ub: com 
p:.:\recer da Commissão de Finanças favoravel á emenda ·a.pre
sentada (vide projecto n. 325 A, de .1920) {3"' discussão-); 

Votação do projecto n. 331, de'1920, autorizando a aber
tura do credito dC' H.18 :480$13'6, supplementar a verba 2{& do 
orçamento vígenf.e, do Ministerio da Justiça e Negocios. Inte
riores; com. cpa1'ecer dn Commissãp de FinanÇas, favora~el a 
uma e mandando destaca~ outra das duas emendas apresen
tadas (vide projecto n. 331 A. de 1920) (3ª discussão); · 

Votação do proj~cto n. 478, de 1920;- (redacção da emen
da destacada ao projecto n. 33, dP. i920), mandando revigorar 
para .o exer·cicio de 1920, o sáldr1 do credito do i. 500:000$, 
aberto pelo decreto n. i3.317. de 5 de dezembro de i918. 
com substitutivo da eommissão de Finanças (di::;cussão es-
pecial);·· · 

Votação do '01.'0jecto n .. 47i. de 1920, considerando de 
utilidade publica· federal o Jnstituto Historico e Geographico 
Espirito Sa1liensc e· a Liga do Commercio. do Rio de Ja.neiro; 
ec1m parecer da Commissão de Constituição e .Justicn favora
ve l á emenda e voto em separado do Sr. Marçal de Escobar 
(:l• discussão) ; · 

3• discussão do projecto .'n. -176, de i920, abrindo o cre
dito de 77 :226$, :.;upplcmcntar á verba 6ª do orçame1ito da 
( ~uerra de 1920 · · · . 

3" discussãÔ dc'l project.o il. -'i7·1, de :1920, á.brind(r o cre
dito especial de 11:3: 142$ para pagamento de vencimentos a 
ft1ncciona1•ios ua Esco1u do Estado-Maioi-, pessoal jornaleiro 
da EscoJa Milifur o custeio de offich'ias deste estabelecimento; 

3ª discussão do pro.iec.to n. 198 A. de t 920. substitutivo 
approvadu da Commissão de Instrucção, permittindo sub
runl t m·nm-se ú prova· final os ~studantes de preparatorfos 
qU<~ dependerem de um exame; 

. 3ª discussão do projccto n. 346, de 1920, abrindo o cre
i!Ito ~special de ·1 :713$330. para pagamento ao major refot•
mado do exerci o Mario Cruz; 

3ª discussão do project.o n. 12·l B, de 1920. abrindo o 
credito especial de 7 :3.i 9$859, para paga.mente de substitui
i:-Re::; nas commissoes e fiscnlizacões ele portos n o credito es
JHwial dn 53 :ooo~ pnra pagamcnf.o ao nrn:;soal fifllhtâo da fi:::-
1·:dinu;fio do pnrtu d~ Yidol'in: 

C, - VoJ. IX ~:! 
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~u di:'icu::;sáo do projecto 11. 473, de 1920, abrindo o cre
l!i lo especial de 688 :Oõ-1.$HO, para pagamento . á. Companhia 
l..:d ifieadora; . 

l" <.li::;euí:isâo do prujeclo n. í.2~ A, <le 19.20, restabele
ceudo a. w ·rha da representação do Presidente da Camara dos 
Depulado$; com parcee1· favorável da Commissáo de Fi-
naJlÇU$ ; · · · . 

"l " Jbuussão do pru.i~clo 11. :318 :\, <lc 1920, mandam..lu 
:uri:üdar i.im terrettu ao Aerll Club-Brnsile.iro; com paré~Pt' 
i.1 .. ~ Cu-mmb:;:w de .F'1úanc;a).;, consld1•rando pr·ejndicad.u u pro-
jet:I u: · 

l" Ji sc. u~:;ão do prujcct.o 1i. :!!):.J A. de :19:.!.0, dc::;pendcnd<1 
aló 500 :000$ eom a. installa<.:ãv u1:\ urna rede pneumatiea uu · 
'l'elt•;,;-r(lpho ~a t;iuual. _ 1! 0\ Gellu Horizonte; c·om . parecer· cuu
lrnl'io <la Gommissão de Finanças; 

1" discussão do projecto ·n. 280 A. de 1920, auLQl'izando 
u ·1.ii:';pcndio c!1..• 500 :OOOli> com t:asa~ pa1·a us funccionarios <lo::; 
Corn•io:-; · (! 1\·legraphos <lt1 Bcllo Horizonte; com parecer con
i r'lrtL1 da Compl.Íl5:;áo de Finan<;as; 

l" di.~~u::-são <.lo prujectçi n • . ~ ·12 A. Je 1920, comprehen
di!lld1..1 n E~lado àCl · Maranhão para o pagamenLo . da quota 
adtl idona1: cn1.i"1 sttbstitutivo da Cornmi~sãu7 de Finanças; 

1" uiscussã<.1 do projecf.o Ii. 279 A. de H>2.P~ autorizando 
o ,fmrprcgo dl' umn ü1·aga na dragagem do rici· Arary:; com 
ilaf·l'l'<'t' faYÕ't:uvel da Cornmb:são de Obras Publicas e Via~ão: · 

1" d iseussnc d•) proj1•cf o n. U{) .:\. tle ·t 920, auto~izando a 
1·om·p~ ~ãn 1fo num ·e~trada de forro · 4.fo Uberab-inha. em Mina~. 
ú ~aula Rita de Pa1:anahyba. ~lll ~Iatto ·Grosso, com pareccl' 
favor~lú·l da 1;umrniRSãü de Obra::; Publicas e Viação; 
.. . . Di::>n1ssãv ~~pedal. du . .projeclo- .u . .. n:i. · d~ - 1920 ·· (redacçã.o 
ua (•nwn<ta approva<.lu e deslacada do proJeclo n. 260, de 
JH:.!0). untorizafülo a. abrir o c1·edito U.e 35 :000$, para. paga-

. 11i1·11l11 . clP · ohru$ no avi::;o Sér-:;ctfe!lo. 

Lcvaula-st! a . sE.>~~fw áio: 1;; liora:-; •~·to mfout.os. 

1Hl" SESS.\0 . . EM '15 DE O_U1'UBflO JW~ LU:!-0 

. A·~ ·I :) lwrns compa.t~cem o~ Srs. Hneuo Brarn.Hí.o. Arthu.i· 
Collan·~ Mfn·~ 1 il'a. Fniix. Paeheco. Andn1d1• BcZl'i::ra, Co~ l a 
h-:~:!o. J )fH'VnI· Prn<to. Antonio No;..ruei ra.· Di0:n:vsio B.1~ nt.e~. Prado 
L1"0r~. r~ni1ha :\f'aehad&, .r...~1iz Dórnini;tir~s .. Josi: .Barreto: · Rodri-
1-!tH';o; i\fa<,~ha.do, .·\rro:rndo Burlarnaquf, )lordra ·da !tocha, ~t,ho
!naz .. Rodrig tw..: . Vie1•nte Rahoya , Osnl'in (t1 ) Paiva. Fn.!<krit- :1 
ffoii :.r?P~. Osc n1· · Sna ~;i•s. · Süneffo 1 ;ea1, · :\nt.onio Vic~mlf~. Eduanf•J 
Tavi~n~~. P.er•f.' jra · dl' Lyn1. Ari~far·c~ h (I · t .<111r·:::. Lnii Silwil':! . 
• Jdio ';\f1>n,f•zi~:-:. n,~o,1n!l11 ;\faia. (li;t;n.vin ~f:ir1.:J:;1~wi nt·. l ~ :0111\it1 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/00/2015 00:43+ Pág ina 2 de 103 

SESSAO E~I 15 DE OUTVBRO DE 1920 

t.::1 I t'b.U, Seab~.a Filho. Elpidío de Mesquita, Rod~·igucs Limu. 
J.1•:1o Velloso, Hf>itor de Souza, Sampaio Cor~êa, Nicanor Nas- · 
r;1r.,~nfo,. PaH lo Fronfin, Mr.ndes Tavares, Vicente Pira.gibe, 
~lanud Reif:;, V~ris~üno dfl Mello. Mario de Paula, · Mauricio de 
i,an•r-da. Teixeira Brandão, Augusto d'0 Lima, Matta Machado; 
T· 1·m1cjsco Ya-Hftdai·es, Emil.io Jwrdjm, Amedco Lopes, ·· senmi 
!'i:.:ueiredü. Odilon de Andrade, Antero Botelhú. Francisc\1 
r:rt.~~$é)·UC, Lamounier Godofredô, Fausto Ferraz. Moreirra 
l':·:wdfü~. Franeisco Pnoli~llo, \Valçlomiro de Magalhães, Alam· 
h·;il;;., Honorato Alves, Raul Ca;rdos6, Ferreira Braga, Cind-
11ait1 Braga, .fo~c'.~ -Rohcr·to. Barr·os Pet1teado, Cesar Vergueiro, 
.\ian:olino· Barr<~l o, Jo.~é Lobo, Rodrigue~ Alves Filho, CaJ·lo~ 
.;r. Campo~. J\:yr'P-S dá Silva .. · Olegario. Pinto, Sever fano Mar
rp11•:-:, Lµiz Bartholom.1.m, João PcrnP-t-ta, Eugenio M:ülle"t', AI-

. \:m.' BapU::-ta~ Mareal de Esc.bbaT, Octavio Rocha e Carlos Ma
\imiliano (81). 

O St. Presidente - A lista de presença. accusa o com
pai-ecHtietHo de 81 Srs. Deputados. 

Abre-se a sessão. 

o ,Sr. Costa Rego (supplentf!, se1·vindo -dé .26 Secreià·rio) 
tH't.>cede á leitura da. ada <la sessão antecedente, a qual é, 
~r'm obscrva'.<;.-õc:s, approva:da:. 

o ST. ::P'residetiie -. Passa-sr. á leifota do éxpedíente. . 
O St. Andi•ade Bézeri"a ({" Secretario) procede á leitura 

c.o se~uínle 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Mini:;iedo da Viacão· e Obras Pnifücas, ·de :13 do êor

l'Ptlle, ::iatisfazendo a requisicão constante da oiTido n. 379, e 
il1·volvendo a represcritacão dó Con~rcsso de _ Minas Ge·ra:~s, pe-:
rlincio prolongnmento do ramal de isanta Barbara. -- A:. quem 
ff•z a l'esiquisição. 

Do Min.isterio da !\larinha, de H. do corrente, enviando a 
:'eg-uintc 

MENSAGEM 

S1•i:;. ~h~mbro::; lio Congresso ·Naeional --· 'l'erfüo ·a .honra 
d·:· ;t.p1·es·entnr-vo:.; a inelusa expo:i,_i_ão do_ irit!lisfro do Estado 
• lns :\ <·g(: ,'. iC1~ d-a :vTar'iu hâ, ,s'óbr~ a: con've111cnc1-a. Çl.e se::-era t~·r
··~1 dü:; <~xvm~l\"[f:.;; ú$ praças . IJa Armad~ âs ~·ant~g·ens de que 
;;rrf'arn D..'i dl) Exercito, ap6.~ :!·J :nm•)8 de<.· seh' 1~0. par:t re-
i" li' [J! :.1 • . 

llio J,_. ,h.1111,.iro. 11 L!e outubru Je t 920, 99" dii lnut~pen
.i. n1·iu P ·:32'' da Hepublicl\. - Epíta.cio Pessóa. 

_-;;, ...... 
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Mo 1. --: . ./ 

E:cposiçõ.o de moti.vos 

Sr. Presidente da Republic-a .- · Não se . encontrando na 
legislação da Marinha regras -para a reforma voluntaria <lu~ 
inferjoJ;es e praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes . e Ba
talhão Naval, cmquanto quo no Exercito é concedida âfa pr,aça::; 
depois de 20 anuos de serviço, c.onforme . o disposto Iio ar
tigo 10 da lei n . .2.õ5ô, de 26 dn setembro de 187!~, no to
cante ao tempo, e de accOrdo com a lei n. 2 .290, de .13 de 
dezembro de 1!110 (' decisão do Ministcrio da Guerra de '1.2 
de março de 1'918, quan.t.o aos vencimentos, na inactividade; 
e · sendo ,iusto c::;tabcleccr-sc, tanto quanto possível, a equi
paração das vautagens cas prat~as em ambas as corporações; 
tenho a honra de suggerir a V. Ex_ propôr ·ao Cçmgresso Na
cional a dccrcta~ão de uma Lei {'pncedendo ás pr·aç-~s -da Ar
ma<la a faculdarte de s~ reforn1arcm após 20 annos de,· ser
viço, nas mesrri~s eondiçõ<>s em que o sã() as de gractcuaçõe:; 
corrr.spondcnt<'s do Ex.f~reH o. inclusive, .-para aquP-llc fim, o 
computo c!as frar.\;'.õc~' dP. s0is roezes com um anno ~ompleto. 

Rio ele ,Jancfro, 1 J de outubro · de 192-0. ·-· Rau.l Soa:t·e$ . 
'.A's Commissõ~s de ;\farinha ~ Guerra e de Finanças. 

. . . ' 
Telegrammas .' 

Riío. 15 outubro - Sr: PresiJente Camara Deputado::; 
Não me· seria poss iv<>l exprimir quanto me sinto · penhoro.do a 
('Ssa augusta Gamara pela resolnl,iâO cxtraordinaria; com que 
'.Linanimcmenu~ mn honrou por inicintiva dCI nohrf'. D eputado 
Mau1·icio de I...aee1·da. nomeando commissão de ,~int~ e um . 
memh1·os todo~ Esl a dos para mn rC'cebN·em hon tem na volta 
•~sta Capit.nl. Sinto-me · tanto mais confundido· a1üc 1.tma · dis
i.incção tão gf'nerosamenlc suporio1' meu merecimento, quanfo 
isenta ~,ddentrmcnte scnf.imentos polil!icos me parece tradt1-
:1.ir apenas 1~xaggerado nprcno .minha constanc.:ia na devocão 
ao Sf~rvico dos intere~ses do paiz. · . - • · 

Guardar1~i l'SSe testemunho timpaircial c,omo nina <las 
mais insig1ws distinc<_:.ões libcralisadas á minha carreira pelo 
magnanímo eoração ufl meus compatriotas, a cujo bem tenho 
buscado consagrar a minha · vida toda, r.mbnl'a com o. poueo · 
rcsul~ado natural a tinsufficiencia minha.8 rorc;.as. Saudaçõe;-; 
rospe1t.osas. - Bu.u Barbosa. - foi.eirada . . 

Bollo ~ot•izont~, ·~ 5 outubro -., Presidente Camar·a Depu
tados - nw - Dr81'Jando ([U<' a '(.,amara, f)Of' intermedio d:! 
.l\~c sa. tome. eonh Pcimento . d~s . fclicila~·.õ~s quu ncaho de e.n-· 
v1ar ao emmr.•nl P. S0nacJor Irrncn J\fachudn J)l)t 1 crem sido ·>p
}.)fü ,·aclos <au . crl_H,rnu f.urno i.oãos os proj ecf os de j usf.u.!' ho
menagem: ao rei Alhe~I ~, transerrvo na inl.0.gl'a o t,elcgrnmrnn 
(1uc aeaho ele 1t·ansm1l t n· ao Exmo. Sr. Vice-J.>re~idenLe der 
Sr.nad<1 : «Exmo. Sr. Sr nadL)t• Antonio AzPrr~do. Vicí!-P t•i•.:; i-. 
d ent.., d0 R<'nnclo - nin Por int.•r·m<'din da .i\fr•:-:a. d<~;,~ .i n q11•' 
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::rn::;sXu EM 15 UB OU'l'Ul:lH.0 DE 1920 ti6:l 

" Scmado tome conhecimento dos sinceros agradecimeni.os e 
r>nlhusiast.icas felicitações qué, por este meio, envio ao emi
t!i:·nt.e e il'lustre Senador Jrineu ~!achado por me haver dado 
:i ~ubida honra dei encampar nessa Casa do Congresso, pre.sti- . 
~iando-as, as •iniciativas que na outra t.ivC', no tocante á apre
~l'nlação dos projeclos conferindo honras de. marechal · do 
Exercito brasileiro ao rei Alberto I, ~oberano dos belgas, e 
man<lando collocar no cdificio do Monroe uma placa comme
morativa de· sua visita ás duas Casas do Congresso, com o in
tuí 1 o de\ render áquellf': grande an1jgo do Brasil justa.:;; e me
n'c idas homenagens. Os meus •9.gradecimentos <r fclicit.ações 
no digno e honrado Senador; meu presado amigo, ainda se 
ím~1õcm pelo facto de ter, aproveitando as idéas contidas nos 
meti~ referidos projectos, u:m dos quaes foi ·integralmente.- . 
ai;ceito, i$to é. o que confere honras de marechal ao rei, mo
liificado para melhor o que cogita da· placa commemorativa, 
transformando-a em um sumptuoso monumento que· muito 
frá contribuír para maior embeHesamento dessa 'Capital, e 
finalmente, por ter tído a felicissima lembrança de conferir' 
ao a ugust.o sob.erano dos belgas a cidadania brasileira, ""listo 
QllP. todos esses projectos acabam de· ser approvados em ultimo 
tnrno Ra Camara .dos Deputados, devendo, talvez, ser hoje 
1ransforma.dos em leis. Respeitosas saudações». - Deputado 
Hph:i(Jenio 1 de Salles. - Inteirada. · -. · · 

E' lid'o e fica sobre ·a mesa. até ulterior deliberacão. um 
})I'ojccto do Sr. Mendes Tav~res" · · ~ · 

São succe.ssivamente lidos e vão a imprimir os seguintes 

PRO.TECTO$' 

N. 149 C - 1920 

fi;i·u a despeza do Ministerio da Viação e Obras Publicas para 
o e.-rcrrcicio ,de 1921; com parecer da Commissão de Fi
nanças sob1·e as erriendas "apresentadas em 3° discussão. 

Deve ser ultimado pela Caroara, com esta vot,ação, o es-
tudo do areamento da despeza do Ministe:rio da Via~ão e 
Obras Publicas para o anno de 1921. · 
.. -,Comparado o estado actuaf do ·orçamento com a proposta· 
(1(). ( rOyPrno, l'()f~mQS QUe 09 algB;l'ÍSffi6$ f'"Sn}titd0$ SãO 0$ Se
g·1]! n l.cs : 

Despeza om·o 

l't'onosla do Governo 
On'.it1nc.'nto .em :3"' discussão 

Bem alteração. 

14.698:544$462 
14.698:544$462 
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692 A~NAES DA CAM:\RA 

·- Despeza rJf1pel 

. J>rorw:;;.ta ip1;.P.tn.P.leta <lo Governo .. ... 
Or.::tinientq e.rp 3'~ dlscus1sãQ. . . . . . . . : 

' . ' ' . ~ ' ' 

- ' >!'"' 
Reducçaçi da Ga,m~ra· · . . . . . . 

271 .525 :515$50~ 
262. 985. :342$00( 
--------

8. 540 :173$503 
Cwu estes algadsm08 sohe o orçamento, nesfo· turnçi i·e ~ 

gimental, UJ.) exame da Camara. · . _ 
si for \lpprov;tdo o p~recer da Commissão de Fina1wns. 

l~<~sf,~bcle_cenqo ainda alguma~ verbas da proposta do.· Govei-no 
q1w _hay~a cortud_,o em ~"' discussão, o · or1_;a:µientó soffrerá as 
::; cguri1ks altera0oes: · 

ne~peza. ouro 

Propa~h\. do Qoyerno.. . . . . . . . . · . • . . 14.. 698 :54·4$462 
Orn<vm~t? rlefi.ni;rtivo . . . . . . ..... .. , ,..... H. 416 :585~~1'.! 

'll~ducção de (iespe~a . . .......... . 

P,e~peiq . 11ap.ei· 
! 

A ngm~nto heito na ver}:)~ H•ª , . . • • 
Au$.'wetjto téíto n~ -verh~ --~· . . .,. '·. . . 

Augmeµtq ~lObRcl , . · ·· . 
Oiminnjção na verba 2" . . . . 
· DimümiçãQ na verba s• . . . . 
Diminuicão na verba 5ª . . . . 

Diminuição global . . 
...Angmentos ·feitos . ·. 
Diminuições feitas ~ 

281 :95S.~7S{l 

5. 250 :000$000 
. $2i : l7·8$000 

. (>. (>7 i ·: tJ?S$000 
200 :000$000 
iR:ÔOO~OOO 
45 =~79$232 

. --- .--~~263:479$232 

6 .07i.:i 78$000 
263 :479$232 

Augruento liqµ\~,9. . , . ~ . . . 5. 807 :698$7GS 
Comparando, afinal, os do11s or~amentos, papel e ouro, 

teremos: 
. fap~~ 

flroamento pal'a. 3" discussão• .. 
Augmento proposto . . . . . . . . 

Or~nmento definitivo. · ... 
Ç~{l'lpàrarn;lo . o~ é\rcament~s . t'esqata11t~s 

1~n.Tl"\ ~- {lroposta do Gov~:r~o. t~Pexqos: 

Ouro 

Proposf a do G()verno . . . . . . • . • . . . 
Ol'r.amontq_. definitivo da Camara. 

ncch1Cl}ãO ff:itn pela Cama!'{\ 

262. 985: 342$000 
5 : 807 : ~98$768 

·.· 268. 7~3 :·o~M7as 
(O\.lT'O e -papel). 

14. ~nR· ~~~U-~1\2 
U .4i6:3S5$712 

------·-28i :fl!'í8~750 
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SESSÃO EM '15 DE OU'rUBRO DE 1920 

Papel 

P 1:0posta do Governo. . . . . . . .. 
Orçamento definitivo da Gamara .. 

ReducÇão feita P!ela Camara 

271 .525·:515$503 
268.783~004$768 

2.732:474$135 
Salvo erro eu . omissão a ·sanar na Í-edaccão final. 
A Camara teve grande trabalho para conseguir yotar 

este ort.;amento dentro das cifras reduziàas. acima, porque o 
0rçamcnto proposto deixava dt; consignar verbàs importan
les que ella t.cve de incluir. a bem da verdade or<;amentn.ria. 

, Os au~entos feitos pela Gamara foram os seguintes: 
Para augmerito de vencimentos e diarias 23 .533 :680$000 
.Para. a Central do -Brasil. : . . . . . 5. 619 :500$000 
ljara os Correios . . . . . . . . . . f .·055 :667$500 
Para Telegraphos . . . . . . . . . . 1.692 :590$000 
Para a Inspectoria de Estradas. . . -. . . 763 :709$000 
P::tra a R.êde Cearense. . . < . . . t.37 :700$000 

' 
Somma. dos augmentos · .. . . .32.802 :846$500 

· Apezar de ter feito este vultuoso· augmento, correspon
dmte a •lotar as ·v~rbas de âccõrdo com as necessidades do 
serviço, tt. juiio do ·proprio Governo, que assim julgou ne
r:essario, a Camara ainda fez a patriotica obra de conter o 
orÇamento dentro do plaJilO de economias, reduzindo a des-
pcza total. · 

A Camara cumpriu, pois, com o seu dever e fica tran
quilia na sua consciencia legislativa. 

Sendo·· assim, a. Com missão· de . ·Finanças propõe neste 
l urno regimental as seg1,1.intes emendas, apresentando antes 
e projecto em 3"'. discussão revisto, para ser votado em pr1-
mriro logar, como detel'.'minà a nossa lei interna: · 

PRO.TEGTO N>:· 149. 'DE 1920 ' 

O Congres~n Nacional de$)rctn: 
Art.. "i". E' o Prosidenl.o da R0pl1blica autorizado a des

iwnder. no exercício dü. 1921, pelo. Ministerio da Viação e 
Obras Publicas, com os serviços designados nas seguintes -ver
hns as quantias. ·do rfüs 14 .698:5-14$462, ouro e réis.~.-~ ... 
:w2 .. 585 :342$00. papel sendo que d€sta ultima 262.985 :342$ 
por conta da i·cce1ta .' commum 1~ 7fl.600 :000$ lanaçndo i11ão 
dt.· ·recursos, na fórma d(I tabella J7" o e.orno a lP-i da re·
'" · i 1 a · determ irw1•: 



Conoolidaà& 

Natureza~da despesa. 

Ouro .Paflêl Ouro Papel 

2• 

3• 

Secretaria de Estado .............. . ...................... .1 ............... . 
Correios, augmentada 1. O:S:S: 667$500, sendo 300: 000$ para 

conducç;to !ie malas, 50:000$ para correios ambulantes, 
300: 000$ para material destinado a recebimento, tran.s
porte, processo e distl'ib11ição de corre;;pondencia e ma
las: 400: OJ0$ para aluguel de casa. cornervação rle câ
sas para repartições postae,, illuminação, consumo de 
agua, telegramma.s, despezas rniudas e de prompto paga
mento; e 5: 677$500 para pessoal ela agencia de Soro-
caba, no Estado de S. Paulo .. . ......•. , ........ º •• , •• 

Telegraphos, augmentada de 1.692:51!0$, sendo 500:000$ 
para construcção de linhas telegraphicas, inch1sive a pre
vista da lei n. 4.040, de 13 de janeiro de 1920; 27:000$ 
para ajudas de custo e vantagens regulamentares, 
200:000$ para alugueis de casas, ~0:000$ para tran-

- sporte, seguro, etc., 100:000$ para material de formulas 
impressas, 20 :000$ para conservação e transformação de 
eletrngeneos, e 825: b00$ para pe8soal e material afim de 
attender ás necessidades dos districtos telegraphicos, 
melhoramentos de linhas e estações de todo o Brasil; di
minuída de 156 : 786$666, ouro, sendo 4:564$444, ouro, 
para subvenção a instituições, internacionaes e réis 
:1.52:222$222, ouro, para subvenção ao cabo t111vial do 
Amazonas, que passam para a verba 4"; e de 500: 000$, 
papel, por ter sido reduzida dessa importaucia a verba 
de8tinada a material para o districto radio-telegraphico 
do ~i\rnazonas . ....... . . 'il • • • ~ ••• o • •• Q • •• " ••••• • o • .......... . ..... e •• • e • ' 

Subvenções, mudado o titulo Subvenção a companhias ne mi
vegação para o de Subvenções, augme11tada. de réis 
15ti:786Sô66, ouro, para as subvenções retiradas da vrri;a 
3ª, e 150:000$, papel, sendo 100:00J$ parn o contracto 
da companhia fluvial do B<iixo S. Francisco e 50 : 000$000 
para a subvenção ao Aero-Club .••• ...... , .•..•.•• . • . .• 

Garantia de juros ....... . ....•.. . ...•. . •.... .. . . , .... . .. . 

ô• Estradas de Ferro Federaes: 

I - Estrada de Ferro Central do Brasil, augmentada de réis 
5. 6:19: 500S, sendo 5 .000: 000$ para com bustivel da verba 
nJatcrlal 0 ôi !J: t>oog para at.t0nd.el' ao desonvolvimento rio 
tn1f,.go mn 1\Hi; reduzida de 7.400:000$ na verb11 1 

Obra., novas, q11e passa para a verba -16ª e de mais 
500:000)000 nessa mesma verba Obras novas, pela rn
ducção dos melhoramentos da linha, de 2.000:000$ para 
1 . 500: 000$000 ..•..••••••...•......•.•••••... . .... . •• 

II - Estrada de Ferro Oeste de i\fü1as .................. .. . 
III - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil ... . ......... . ... . 

••••• o li ...... i •••• 

IV - Rêde da Viação Cearense, augmentada de 137:700$ 
para trafego de novas linhas da rêde •... . ........ . ....•••• , ••• , •••• , •• 

Annaes ela Gamara - Vol. IX - Pag. 664 ,_.., 1 

58ô:005$0ÔO ...... . ........ . 

ti.932:907$000 

H.458:0008000 

300:0008000 

q,00:000$000 

!.56:786$666 

7.U4:982S796 

9. 787: 700$000 ............... . 

.:1.. 25!: 2«>$000 .............. .. 

L 44-3: 560$000 ............... ~ 

:!.37:7208000 

:l.5.733:12i$õ00 

:14,869:0658000 

3.379:2438400 

2.094:357$703 

80.766:i52Saoo 

9.440:135$500 

1.4.091:420$000 

2.160:067$400 



Natureza da despe-a 

V - Estrada de Ferro Therezopolis, cliroinnida de 850 : 430$ , 
substituindo·se a tahella da proposta pela seguinte: 

.; ..... 

Por sub-
Natul'eza da despesa consi-

V - E;>Tl1ADA DE FERRO 
'fflEl1EZOPOLIS 

1 Co1:sal'va ;ão e custeio 

Administração 
Central 

Pessoal. . •. , .• , • .. . .. 
Material ....... . . , .. . 

Locom oção 

Pessoal. ... " .. .....•.. 
. Material ~ . . ........• . 

Via Permanente 

Pess~ial. .. . , . • . ,. , ,, 
Material ...... . , , ,,, 

Trafego 

Pessoal ..... .. ,,.,,, 
Material .... .. .... ,. 

Pessoal. .. .. .. , ... , . 
i\l11terial. .... . .. . .. . 

Outros serviços 

Acquisição de mate
rial r o d a n te, 
m o n t a g em de 

'gnaçõcs 

120:0005 
10:000$ 
- ---

96:0005 
2:í0:000$ 
----

50:000$ 
40:000$ 
--- -

88:000$ 
12:000$ 
----

72:000$ 
100:000$ 

---4-----u.ma officina O·· ·· · 
acquisição de fe;·
ramentas, etc., 
pa. r.a machinas, 
serviço de dra
gagem do canal, 
obra.s, substitui-
ç;10 · de trilhos , 
construcção e re
novação de pon-
tes·, consolida.ção 
da linha, con
st1·ucção do pro
longamento para 
a Var zea . . •.. . • 

Eventuaes .. ,, ..... . 

Por consi
gnações 

:1.30:000$ 

346 :000S 

90:000$ 

100:000$ 

172:000S 

:i.492 :370$ . 

Papel 

838:000$000 

225 : 630$ L 718: 000$000 

Consolidada Variavel 

Ouro l Papel Ouro 

1 
Pz.pc.l 

~ 

~ ........... , .... ··············~· ················· 2.IJÇõ:OOOSOOO 

618:6005000 7ª Inspectoria Federal de Obras contl'a ás Seccas . . .. . ... . .. ,.: .•• • • , .. , • ••. •.! .' 
8ª Reparti~ão de Aguas e Obras Publicas, augmentada de 

2.240:000$, sendo tíOO:OOO$ para pessoal e:!.. 740:000$ 
para ma teria!, para revisão da rêde, e extensão da 
mesma rêde a bairr os ainda não abastecidos • . .•.•••• . • 

!J• InspectOL'ia ele Portos, Rios e Canaes, díminuida de 885:000$, 
sendo essa diminuição no material dos por tos do Rio de 
Janeiro e Recife e augmentado de 1.000:000$, sendo 
500 : 000$ para a s obi-as d o cana l de '.\h tco,llé a Campo'; e· 
500: 000 .~ para o serviço de dragage m, Sllbs litu ida a ta
b cll a da p roposta pela seguinte : . . ... , .• • • • ... , • . . . . . .. 

,J_\.u.nu'=.·s da C tuna.ru - V o l. I X - P ag;. OG A - 2 

809: 520$000 . ' ............ .. 6.659:5805000 

l 
~ 

. ... .. ,. . ... .... i {. ~96:32080001 4. 200: 0 00$000 
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ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

PESSOAL 

DO QUADRO 

1 'inspector .. . .. ... .... . .......... .. .. . 
3 chefes de secção a .................. . 
2 engetiheieos de 1 ª classe a . . ...... . · .. . 
2 engenheiros de 2ª classe a .........•• . 
2 conductores de 1 ª classe a ... . ... .. ... . 
2 cqndllctorcs de 2ª classe a ....... :· ... . 
1 contador .... . .... . ..... . ......... . . . 
·1 ajudante de contador ............... . 
3 officiaes a ..... · . . . ... . ...... . .... .... . 
:l. archivista ....... ....... .. . ... ...... . 
3 primeiro::; escripturat•ios a ... .. . . .. . . . 
6 rngunclos escripturarios a ..•.......... 
O terr.eiros .escripturarios i1 •••••. •••••••• 
6 praticantes a ........ . .. .. ........ , .. 
1 clesenhMa chefe •.................... 
2 des(3n histas de 1 a classe a . ..... . . .. . . . 
2 desenhistas de 2ª classe a ..• .... . ••. . . 
1 tbesoureiro .... ....•.... .. . ....... ... 
:!. fiel .. ....•... .. .... . •.... . , .... .... . 
:l. porteiro .••.••.•.. .. ..•.... .. ...•.. .. 
4 con tin uos a .....•. .• ... ••.•..•••... . 

FÓRA DO QUADRO 

·2 representantes da. Fazenda Nacional a . 
!.i reducto1'es de marés a 10$ diarios ..... 
1· motorn ciro para o elevador .. . ; ...•... 
2 estafetas a ... .. ... . ... . ............ . 
6 servente.> a 6$ diarios ....•.. . ....•.. . 

18:000$000 
14:4005000 
12:000SOOO 
8:400.$000 
7:200$000 

9:GOO~OOO 

7:200$000 
f,;000$000 
4:800$000 
3:600$000 

7:200$000 
G:000$000 

4:200$000 

1:800$00$ 

2:0GOSOOO 

27:000$000 
IH: 000$000 
28:800$000 
24:000$000 
16:800$000 
:l.4:400$000 

' 12: 000$000 
9:000$000 

28: 800,,000 
6;000$000 

21:600$000 
36:000$000 
43: 200$000 
2·1 : 600$000 
9:600$000 

14:400$000 
12:000$000 
18:000$000 
8:400$000 
4:200$000 
\);600$000 

-------

9:6()0$000 . 
:18:250$000 
2:000$000 
4 :000$000 

13:140$0;)0 
--- ---

.Subst!Luição de empregados de accôl'do com •) regulamento em 
v1go1, .. .•• • ••••••••••••.•••••.•••••••• , .••.•• •.••••.••.....• 

MATERIAL 

~1pressões, livros, objectos de escriptorio e desenho, set'v iç.o telegrn- . 
phico, telephonico, postal e out ros, moveis, utensilios, reparnçõcs 
e concertos , passagens, despezas miudas e de prompto p·aga
mento, eventuaes e para impressão de relatorios e estatisticas.;. 

SERVIÇOS ESPECIAES 

Acquisições e repal'ação de material de dragagem . . . ... ...... . .... . 

Pessoal e materi_al: 

Estudos de Portos ...•.......•........• •... .. .. ~ ... .. ...•...... . .• 

Pessoal e material: 
Total da Administração Central ... ... . ... . .. . ........ . ..... . 

FISCALIZAÇÕES DE PORTOS ARRENDADOS 

POHTO DO RIO DE JANEIRO 

PESSOAJ, 

Do quadro 

.1 cngenh~írn chefe ••....•.•.. . · .•. ... •. 
2 e11gcnheiros deiª classe a •....•....•• 
2 eonductores de i" classe a ...... . .. , .. 
:1 electri eis ta ....••..• •. • . •. ..... . .. •.. 

i4:400$000 
8:400$000 

2i:0008000 
28:800$000 
16:800$000 

7:2-00$000 
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Consolidada 

4i 9 ; 400$000 

46:990$000 

Total 

Variave1· 
Consolidada Variavel 

466:390$00:J 

20:000$000 

77:000SOOO --------- ---------
466:390$000 97:000$000 

i.50():000$000 

100:000SOOO 

466:390$000 1.ô9i:000$000 



2 desellhislas a ...... . • , . ...... ,,,.,., 
i cootarl , r,, ..•... ,,, ,, , , ... , ...... , .. 
:l. otfü;ial .•..•.••.••••• , .• ,.,,.,, .•••. , 
2 primeiros escripturarios a •... , .. , ••• 
2 Ee)!;Undos escrj·p>tu·rarlDs a ..... .. ........ , . 
4 terceiros esci·ipturarios a ....•.... , , . 
1 continno ...••...•.........•... , .•. , 
2 s Jrventcs a 5$ ·dia rios .............. . 

Fóra do qur.dro 

6:000$000 

7:200$080 
6:·000:$GOO 
4:800$000 

H:ooosooo 
12:000$000 
9:600$000 

14:400,000 
12:000$000 
19:200SOOO 
2:400$000 
3:650$00'0 

3 ils\?.aes a -1 O~! diaeio; ....................... , •• ..• . •...•.... .. ,_, 

il!ATERIAL 

Expediente ....... , ................... . ........................ . . 
Material de co113nmo,. calçal?-1entos, .esgotos, dospe.zas de prompto 

pagn.me_n to e . mais serv1çm complementares (rnclusive pessoal 
Jornalc1rn) .............................. , .................. . 

Eventuaes, ..••• .•...• , ....... .................... . ... .. , .......... . . 

PORTO DO REGIFE 

PESSOAL 

Do quadro 

i engenheiro-chefe ••••• "" ..... •• . , ..... 
i engenheiro ajudante ••.••••.••••.•.• 
:i conductor de 1•c!a.sse .••••.•.•• • .••• 
:1. electricista •.•.•••••••.•..•...•••••• 
1 desenhista ........................... . 
:1 contador .... ...... ...... .. .... ... ....... , ••• 
:1. primeii·r escriptllrar.io ............... .. 
2 segundos escripturarios a •.. .' .•...• ,. 
3 terceil'os oscriµturarirn:, a ...••....... 
i coutinuo ... ... ........ .. .... ..... ... . 
'1 senente, diaria de 4$000 ...• \······· 

Fóra do quadro 

4:20GSOOO 
3:600$000 

:i representante da FazBnda Nacional. .••• • ••• . •• • •• 
3 fiscaes a i0$ cliarios .... , ........................ . 

~IATERJAL 

i8:ooogooo 
H:400SOOO 
6:0008000 
7~200$000 
6.:000$000 
s:4oosooe 
4:800$00@ 
8:400$000 

10:800$000 
1:800$00(!) 
1 :46Ji~OO@ 

4:S00$00G 
1-0:9::i0$080 ____ _.:, ___ ...._.,.. 

Expediente . ... •.. .• ......... ........ . .....•.•..••.•.•...• . ....• ·• 
Dragagem e outros serviços a cai·go da Fiscalizflção, inclusive pessoal 

jorna/c .. iro ..••. • .•....•....• . •.....•.. ••..• , ••• , ..• , · •••.• .. ,.,., 
Desapropriaçõr.s, demolic;ões, constrncção de avenidas e. calçamento, 

inclusive pessoal jornaleiro ......•.. , .•. .•. , ....... .... ...... . .... . 
Eventuaes .. · .. ..•.. , ..........•. . ...•.••.•..•..•. ••...• •••.• , .... , 

Total de fiscafü::ção de portos arrendados ..•..••... . ,, . .. .. 

FISCALIZAÇÕES DE PORTOS I>E CONCESS.fo 

PESSOAL 

Do quadro 

7 engenheiros chefes a .... ... ......... . 
7 engenheiros ajudantes a ............•. 
7 escri ptu rarios a ...•.. .••..••.••.•••..• 
7 continuas a .. , ..................... . 
7 serventes a 4S dia rios ......... , ..... . 

Fóra do quadro 

18:000$000 
14:400$000 
. 4:80 •$000 
1:800$000 

:14 fiscaes a 10$ diat·ios ................. .... ...... . 
Pessoal operal'io e diarista ...........•. . . .• . .. ..... 

126:000$000 
:100:800$000 
33:660$000 

· 12:6 'o.;ooo 
:10::220$000 

lH :100$000 

Consolida.da . 

i59:050$0DO 

87:2ôOSOOO 

Va.riavel 

iO:OOOSOOO 

710:600$0\}0 
i0:000$000 

i5:750$000 

.l.5:000$000 

600:000$000 

400:000$000 
iO:OOOSOOO 

.Total 

ConsoU.lada • Variavel 

10: 950$000 

730:6005000 

87:2ô0$0M 

1\5!750$000 

1 o 021í : ooosooo . ______ _,_,, __ _..., ______ ---------""".'- --------:---

5:l:100$000 
i9i :980,,,000 

2H): 310$000 

283:2~0$000 

1,782:3008000 

Material de consumo ..................... .. ...... " 90: 500$000 
Eventuaes., ....... .. , ... .... .. . , . .,.............. 27: 0008000 U'1:ti00$000 3ô0:580$000 

Total das fiscalizações de portos de concessão •. ~ . ~~-:-:--:-:--:-:-~-·---~~-~ .. ·---~-- ~--,-~8J;g(Ígoool---=;w;80l\Ci00 
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~rotaR 

1 Consolidada · Variave1 . 
Consolidada Variava! 1 1 

1~---==-..-,.,.~~~=--:-~~~~~~~~, 

COMMISSÕES, ESTUDOS E OBRAS 

PESSOAL 

ij engenheiros chefes a,. •..•.•....•. • •• 
5 engenheiros de iª classe a . . . . . ..•... 

1 O engenheiros de 2ª classe a .••........ 
3 engenheiros de 3ª classe a .....•...•. 

i 1 conductores de 1° classe a ••. • ••••••• 
11 .conductores de 2ª classe a .•.. • • • .• . . 
i desenhista de ia classe • .•....•.•••• 
2 desen bis tas de 2" classe a •.••.•. • ••• 
7 primeiros escripturat'ÍOSli\!l ..... . ..... . 
7 segundos escripturarios a .• . .....•.• 
~ t~r_c~i~ es~riptueal'ios a ...... •.•... 
"' e~cr1pt'fi:rarws pagadores a •• . ..••••• 
1 continuo ., : .. .. ,, ................ . 

!8:000$000 
:l.2: ooosooo 
9:600$000 
7:200$000 
6:00JSOOO 
4:8005000 

4:800$00() 
4:8005000 
4:20flSOOO 
3:600$000 
3:600~000 

PESSOAL OPERARIO E DIARISTA 

Amarração .. . . ....... , ............. . ............... . 
Ceará ....•.. · ...•.. , .... .. ........•••••••...••.••• • 
Natal. .. . .... ., . .............. ., ... .. ............. . 
Cabe J~1lo ......•.•........•...• ; •..••.••••.•..•..... 
Aracaju ...••.••. . ...• , . •.•.••.•••••.•••••••••• • ••• 
Santa Catharina ..... · .. . •..••.. ••.....•••.•.......•. 

MATERIAL DE CONSUMO E CONSERVAÇÃO 

Amarração ..............•.••••••..•.••••••.•••...•. 
Ceará ;I • .,: •• "' .. " e .... t • o L. " ••.•.• " ............... o • o • o e 

Na ta.l . ....... , ...... º ........ ª , ~ •• • ••••••••••• º ••••••••••• 
Cabedello .•.••.• , .. , .. ,., ....•••.• · ••.••••••.•••....• 
Aracajú ........• , ..•......••••.•.... . ••••...•••••.• 
Santa Catharina •. , .. , ...•.••..••••.•..••• • , •.••.•. ;. 

EVENTUAES 

90:000.$000, 
60:0 0500(),. 
96:00lSOOO 
21:600:)000 
65:0005000 
52:801$000 
6:00J$0l)0 
9:500$000 

33:600$000 
29:4001,íOOO 
21:600$000 
12:000$00()\é 
1:800$000 

2i'l:400UOGO 
60:600$000 

200:000$000 
130:000$000 
15:0003000 

790:000$00(} 

20:00'0SOOO' 
60:000$000 

100:000$000 
150:000$000 

5:000$000 
5i0: 000$000 

O necessario ás commissões ............ .. ......................... , 

SERVIÇO$ ESPECIAES 

Macahé a Campos: 

Íl ·a ão dos melhoramentos do canal de Macahé a 
Campos, no ,..;stelclo crn .-,ic e.e • ê.cs.~1.c·u, •.• • ••• • • • - , 500c:000gooo · 

Amarração : 

Fixação de dunas - Pessoal e matei'ÍaL.: ...... .. ·. · • 
Dragagem e rectificação do rio lguarassu - Pessoal e 

matel'ial. ...... . ..... . ....... • • · · ... · • · · · · · · · · • • 

Natal : 
Arraza.mento do recife da Baixinb2,-Pcssoal e mate.l'ial. 
Protecção da margem do rio Potengy - Pessoal e ma-

20:000$000 

±50:00{)$000 

i 50 : 000$000 . 

i30:000SOOO 

500:400$000 

i.22!:8008000 

8-i!S:OOOSOOO 

40:600SOOO 

450:000SOOO 2. o;n: rnosoo0 
to ria!. . . • . •..... , ... , . ... . · · . • .. · • • • · • · · • • · • · · · · ---~~---~.....-:: 

------ ----------- -5oo:4oo$õoo 
Total de com missões de estudo de obras .•..•• · . · .. • • • • • 

GARfu."!TIA DE JUROS 

Pol'to da Victoria ..................................... ·· ... · .. · .. 

RESUMO 

Administração Central .......•........ ··.•·•··••·•··········•··•· 
Fiscalizaçõns de portos arrendados .............. ·· .. ·•·• · • · · • • • · · · · 
Fiscalizações de portos de concessão ....•••.•..••..•. · .• • • • • · · · · · · · 
Com missões de estudos o obras • . ... •••••• • .. ••••••··•••·•·····•··• 
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--------· ~e~~=--~=--

466:390$000 
2,!6: 3108000 
283:2~0$000 
500:4-00$000 

320:000$001) 

1 .197 : ooosooo 
1 • 7 8 2 : 3.00S00()1 

360:058$000> 
3.057:1'00$000 



:12• 

:'íatureza aa despesa l 
Inspectoria Geral da Illuminação Publica da Capital Federal. .. . . 
Inspecto1'ia Feder al de Estradas, augmentada de 763:709$, para 

a ttender á administração e fiscalização do trafego e constru
cção das novas linhas que passaram para a Inspectoria ..• . .. 

Ir1spectoria Federal de Navegação, augmentada de 3: 600$ para 
aluguel de casa ........... . ..............................• 

Fiscalização de diversos serviços .......•........•.............. 
Eventuaos ........ . ........................ , ... ...........•.. 
Empregados addidos . ............ . .................. • .••... •. 
Substituicla a tabella da proposta pela seguinte, com o titulo geral 

Obras e serviços extraordinarios por conta da reaeita ordi-
naria : .......•................ , . .•.•......•..•.•.. • , , , , , 

Obras e serviços extraordinarios - A pagar pela receita 
geral: 

Construcção e administração ele estradas de ferro: 

Prolongamento das estradas de ferro de Baturité e Sobral, ramal 
~.1~ i~d.iJ~péGü, -lluua · ueilga-c;ão ae ·Fartaíe-za -~'1 Sobi~ a1 ~ ra. r:-~0. : · 
de Icó - Pessoal e material ..... . •. . ..... . . . . · ·· . . ······ ·· l 

Estrada de Ferro de. S. Luiz a .Caxias - Pessoal e rn atorial .. .... i 
Estr.a~la de Ferro Central .rlo ~~ia~1hy --

0

,Pessoal o ma~er 1 al ...... . ' 
Est1 ada ele Ferro para Ca Jaz01ra~ - Pv>SOal e ma cerrnl . . . ... .. , . i 
Estrada de Ferro Petrolina a Therezina - Pessoal o material . .•• 
Estrada de Ferro Cruz Alta a, P . Lucena - Pessoal e material ... 
Estrada de Ferro Santa Catharina - Pessoal e mater ial. .......• 
Estrada de Ferro Goyaz - Pessoal.e material .•.. ..... . . . , ..... 
Estrarla de Ferro Tubarão a Araranguá , linha da Barra Bonita 

ao Rio do Peixe, ramal de Paranápanema e prolongamento 
de Ourinhos, r a mal de Uru~sanga e ramal de Mussiambú -
Pessoal e material ..... . .................. • ........ .. . ... 

Ramal de Montes Claros . ..... .. ... . .......•.................. 
Duplicação da linha da Central do füasil entre Mogy e Norte . •.. 
Conclusão da ponte do rio S. Francisco, em Pirapóra .......... . 
Para reconhecimento geral da Estrada de Ferro, que, partindo 

do ponto preferivel da Estrada de Ferro de Bragança, no Es
tado do Pará, atravesse o rio Gurupy no ponto mais conve
niente e vá entroncar na Estrada de Ferro S. Luiz a Caxias, . 
coniplctando assim a ligaç.ão dos dous Estados brasileiros do 
extremo norte d11 Republica e estudos completos e definitivos 
do t:'echo comprel1endido entre o ponto prcferivel da Estrada 
de Ferro ele Bragança e o rio Gupury ...... . .. .. .. . ....... . 

II - Augmentos provisodos: 

PorcentRgens provisorias mandadas pagar a funccionarios deste 
min istcrio, de accôl'do com o decreto legislativo n . 14. 097, 
d& ij ele março de i 930 ....... . ......................... . 

Pial'ias mandadas pagal' provisoriamente ao pessoal . da Estrada 
" de Ferro Centeal cio Brasil pelo decreto n . 3. 988, de 2 de 

j aneiro de i 920 . . ..... . . ..... , . .. . .•. ...•. . ........... . .. 
' "' 

III - Publicações extraorclinarias : 

Para publicações de estatísticas e outros trabalhos urg.3ntes, que 
não possam ser feitos pela Impr ensa Nacio1ial com brevidade 
e cujo atrazo prejudique a boa marcha dos se!'viços indus-
triacs, como estradas de fetro, portos, etc ......... ....... . 

IV - Obras novas da ·Estrada de Ferro Central cio Brasil: 

Para continuação das obras do ramal de Juiz de Fóra e Bom 
Jaedim,' .. .... . .............. . .. . .... . . . , ...• . .... • . .... . 

Acqi.1isi\;ãO de tl'ilhos para repar~ção em diversos L1·echos da ' 
1 1in ha . . ~ " ..... ,. .. , " '> " " .. " ... o • • o ... " •• " ~ 11 • , o o , " • a • , o • • ' ' ~ " e " •• : 
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Consolidada 

Ou.-.o Papel 

-

-

---
-

-

189:9178500 

t.496 :227$500 

,,.262: 975 $000 
60;000$000 
-
-

-

~ 

D. {>JG: ooo ~~ooo t 
2 ,500:0J0$000i 
íl.000 :000$000 
2.000 :000$000 
3.000:000$000 

534 :700$000 
400:000$000 
600:000$000 

3.000:000$000 
2.000:000$000 
4.000:000$000 

·1.000:000$000 

400:000$000 

13.850:000$000 

9.683:(;80$000 

100:000$000 

500 :000$000, 

2.700 : 000$00() 

Ouro 

--
2.224:39tiSOOO 2.267:090$0.00 

- 1.003 :772S::>oo 

2:400$000 119:600$000 - !OO:OOOSOQO - 200:000$000 
- 2.500:000$000 

- 55.9&7:080$000 

23.434:700$000 

23.533:680$000 

100:000$000 



Natnreza da despesa 

Melhoramentos na linha, constrncções de novos ediftcios, acqui-1 
sição, reforma e reforço e montagem de superstructura me-
tallicas ....... : . ..... . . ... . ... •.•......•. ..... ... ..•..... 

Suppressão das passagens de nível nos suburbios (pessoal e ma-
, teria!) .. .......................... . ........ . ..... ········ • 

Melho_ri.:mentos das officinas- do Engenho de Dentro (2º exor-
c1C10) ......... .•. • ................ . ............... .• ..... 

Conclusao dos melhoramentos das officinas do Norte .... ..... ... ; 

i i"' Creada esta verba com o titu!o-0b1'as novas que u Governo fará 
lançando mão do credito ou recursos, quando julga L' oppor
tnno: 

I - Construcção de estradas de ferro: 
- - - ['rolongamento das estradas de ferrn de Baturité e Sobral, ramal 

ele Itapipoca, linha de ligação ele Fortaleza a Sobral, ramal 
ele Icó - Pessoal e materü1.l. ................. .... ... .... . 

Estrada de Ferro de S. Luiz a Caxias - - Pessoal e material ... . . . 
Estrada de Ferro Central do Pianhy - Pessoal e material. ..... . 
Estra,ia de Ferro para Cajazeiras - Pessoal e material. ....••... 
Estrada de Ferro de Pe trolina a Thereziua - Pessoal e ma-

terial. .. ., ..• ....• . • ...... . ....... .. .. .•• .........•. • . • -. 
Estrada de Ferro Cruz Alta a Porto Lncena - Pessoal e ma-

terial. .• ....... , . , • .. . . ... .... . .. .••...•.......•. · · · · · • · · 
Estrada de Ferro Goyaz - Pessoal e material. . • . •. .. .. . ... ... . 
Estrada de Ferro Tubarão a Araranguá, linha da Barra Bonita 

ao rio do Peixe, ramal de Paranápanema e prolungamento 
de Ourinhos, ramal de Urussanga e ramal do Massiambú -
Pessoal e m11terial ..• .. ... .. ......••.. •.. , • . . ... .. ..•.. ·. · 

Bazilio a Jagual'ãO, S. Pedro de Alcantara a Uberaba, S. Sebas
Wto ao Livramento, Alegrete a Quarahym , Maricá e S. Pedro 
a S. Borja - Pessoal e material. ........ ... .... . ... · .... . 

Ramal de Marianna a Po nta Nova . . . .. ..•... . . . . ..••...•... . . · 
Duplicação de linha da Estrada de Ferro Central do Brasil entre 

Mogy e Norte ........• ... .•.... : .. . .... ... . ·.· •..... • .... · 
Duplicação de linha entre Barra do P1ral1y e Cruzeiro .. . .... .. . . 
Ramal de Angra dos Reis á ílal'ra Mansa . •. . .... • ...... ........ 
Ramal de Massiambú, da Estrada de Ferro Thereza Cllristina 

p_a l'a pr~longal-o at6 o ponto do continente fronteiro a Flo-
rra nopJlls ....... .. . . . ... . . . .. ...... · · .. ' · . . · . .. · · · · . · · · . · , 

II - Obras contra as seccas: 
Quanthi a despender ao excrcicio, com os recnrsos prcvLtos na 

lei n. 3. 695, de 25 de dezembro ele 1'H9 . .............. · .. · 
Total ela verba 17° ....... .. .... .. .. • .. . ............... ·. · • · .. · 

Somrna da despesa deste orçamen to a pagar pela receita cornmum 

Somrna da desposa deste orçamento a pagar po 1· meio de rccu tsos 

Total elo orçamento em i 021 ..•. .. ......• · • • · .. · · •.. • • · • • • • • . • 
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Ouro 

----
-
--

-
--
---

-

-
-

-

-

-

f:o:rasoHdada 

i 
1 

l 

Papel 

UiOO:OOOSOOO _ 

2.000:000$000 

700:0008000 
500:0008000 

-
-
-
-
-
--

-

--· ...... 

--
-

-
;! 

-
-

42. i23: 5~;2sooo 

-

Ouro 

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

---

-

-
-

14.698:5H$462 

-

42.723:6ti28000 f4 .131)8 : 5.Vt$462 

Papel 

7.900: 000$00~ 

54.%8:380$00Q 

1.800:000$000 
2.000:000$000 
1.000:000$000 
2.000:000$000 

3.000:000ZOOO 

400:000$000 
600:000$000 

3.000:000$000 

10.000:000$000 
800 :000$000 

2;000:000$000 
7.000:000$000 
2.000:000$000 

4. ooo: ooosoog, 

~ 
40 .000; 1)00$0ü0 
70.600 :000SOOO 

220 .2B1 :690$003 
~-,----.). 

7C\, GOO: 0(''1$000 

29íl.8Gi:G'J08003 

~...._--...-....-..__... 
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. Sl!:::;l::LW ~M 1 !') l.>J:: OU'l' UJSlt() 1'K l u~o 

· Art. 2." Fica o- Governo autorizado : 
I. · A prorogar por mais cinico annps o prazo constante do 

decreto n. 7 .148, de 8 de outubro de i 908., para a Companhia. 
Mogyana -1'.fe K:;kada . de Ferro e · Navegação, construir o pro
longamento de sua linha até a cidade e J?Orto de Santos, obser
vadas as mesmas disposições do allud1do àeereto n. 7 .14~ <

gupra citado. . ·. · . . · - . · · 
II. A -· organizar com os addidos technieos oommissôes 

_pára. procederem ~ estudos que. forem. julgados ut;_eis e neces
.;arios, scin outras vantagens nl.ém .. das. que 't íverem como 
addirlos, exeepto diarias _;-, . · - · · · ' . 

· IH. A .fazer'· a:os: Estados que r~quererem con~ssão para 
a construcção e melhoramentos de portos situadQs . nas. respe- · 
ctivas costas e rfos -navega-veis, do . dominio ·da União, com os 
onu-s e vantagens da lei n. 1.646, de 13 de outubro de 1869,. 

. decretos- ns . · · a. 314, · de 16 de outUbro de 1886, 6 . 368, de 14-
füf. fevereiro -de 1900, e mais leis e decretos em vigor. 

IV. · A adquirir; aqaptar ou. eonstruir predios para Cor
reios e Tel~raphos, onde fôr neeessario ou conven:;ente, em· 
virtude de .elevados alugueis, podendo fazer• para .isso ope-
rações de credito até. 8 .-ooo: 000$000 . · . . . . . . · 
. · V ~ · A despender o ·sa.1do do· credito .de 402.:AlOO$, autori- · 
zado pelo art . . 53;-~a XLI~ da . lei n. 3. 99ip de 6 de janeiro de 

· 19·20, destinado .. a · conc!ujl" o. edifício iniciado~ pelo Lloyd Bra~· 
sileiro, .na ·rua Viseoride . de Itaborahy, na cidade do Rio de 
Janeiro. . . · , . · - . · 

VI: A despenpér a.té ~ quantia · de 5 . ooo : 000$, por conta 
d(>' deposito ·feito em .:virtu~e :do' decreto n. 7 .877, de 28 de 
fevereiro .de 1:910,- na. construcção da Estrada de Ferro Goyaz, 
de · R~ncador ~l'n dir~o a . Gõyaz. · . · · · . . . 
·. vn. A/ incorporar á r·êde terró-viaria· arrendada ao Es.:.. 

tado do· Rio 'Grande'· do ~Sul, o . tr~ho _de "liriha de Cruz"."Al.ta a· 
Santo ~gelo,. . e . os-· outros das hnh.as, · Cruz .. Alt~, ·Porto . Lu~ 
cena; · Sántiago a: s. Borja,· ·s., Luiz, Alegréte a Quaraby, 
D.. P.edrito,--. S. Sebastião-Livramento, Bazitio a .Jaguarão, a 
medida · ·que forem sendo, concluidos. .. 

VIll.. A- mandar . projectar -de uma linha f errea, de bito ta 
de .1 m;60; destinada a · ligar ·a estação de ·Santa· Crux., na Es
trada de Fe.rro ·Central do Brasil;· á linha do .centro da mesma · 
estrada de ferro, rias:-proximidades da estação · de Belém 011 
de Queimados. . · · · · . , · 
· - IX. A . despender soo_:OOO$ papel, -para fazer o ·sel'Viço· 
de ~xgott.os na ilha do· Governad9t\ instalJando.;.se, nas mesmas 
condições do da ilha de Paquetá . . _. .." ·-. - . 

Art. ·3.0 Terão liVre.· transito no paiz nas emprezas de 
trans:Porte administradas pel() ·Governo dá União . os f~.mccfo
narios I?Ublicos , que v_iajarem em .serviço, . _conside:ra~ae como , 
de serviço todas as v iagens que fizerem os- membros do Go
verno e . do Poder Legislativo- e os delegados dás estradas de 
:ferro que. entre si tenham trafego mutul), ·mediante contracto., 

Art . 4.~ Os . . operarias federaes terão ps mesmos -abati-
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menLos ·que os da Estrada de Ferro Central do Drasil. . no" 
trens dessa estrada dQ~ ~uburbios e de pequeno percurso: 

Art... 5~º Da verb~ .m.~terié!.l (.lnnuali:ncntc c9n~igµa:da ·para 
. os scrv1.ç~s da -Estf!lr;i~: fje Fp,rro G~p~rp.~ tjo Bra~11, vml~ ,por 
cento . set'a<l, de or:r f;lm deante, q1str11:n1Hlós 4 ,.tticsoµr.a.r1A . da 
mesma estr~_da,. a._fnn~ qe · qyc a r~s·p~ctiva -dfrectoria, cxer!ii
tando a a1.tr1bmçao .. que lhe é conferida pelo arL. 4º, § . '•" 1fo 
regulamento em vigór- · na · m~sma <!strad-;J.( possa. a4quirb:· <is 
Jl!aLeriaf:l~ de carp.ct~l' ~rg~tc . e ~nctispen~~vei..S ~o régul:u· 
andamoüto dos· 'ser,•iços.··do · t,r~f~go~. Çi:). locomoçã9 . Q .. ·4a. l:i~-
pe.rmanente. · . · · .- · · · · - · · . · 
· · § .1." Tacs ·acquisições serão :feitas sempr'e Jn~diant.e êon
cur1'encia publica.~ a _ PJ?~ZÇJ curlo o p~ra JYntrega .. :. immêdi~ta ou 
:.i.dministr.athras. · · ~ · · · .. · ·,, · · · · · · · ' --- · · -- ~ . ·: · 

· ._ . ~ 2.~ QlJ~lquel_' 9ue se.fü o-.· r~gírrien .. ~e G!3mPr~ .-figo~ta~~9. 
1'wará sem1~re. derP,n<t!;3nte · dé' ·;ipP,"rov!l:ção {~O .Minist.to .. da 'i~~~r) 
e Obras Publicas~, · ·' " · · · · . - · . . - · -.. . . - ... ~ '• . . . . . - . . . . 

.. · : EMENDA!.S · DA CÕMMlSS.Ã:Q ~E · PIN~~ÇAS 
'/ . .;•. · ·~. · N .· t 

Verba 3'1 --- TelegrapJw.s ~ . . · • 
fledij~-se ~ssim: .. " .. ~ .. · · > ... . - · 

· · · • .\.ns-ilic~t~da d'~. :_l ;.692; 5~.Q$~ .. ·~~~llfle )pb:: 060:$,, .P.~r:a . ppn-: 
Rt.rucção .: !le l1.n~~s _ t~l~g~_~Priw:a..s,· l~lusive .. a P_ revi,1:1t~ ·n~ . l c r 
n .. ·!;. ,046; d~-· .1~ 4e:. JaP,.elrP·,:g~ rn~0;-:,. 10.q ·:OOO$, para ~~~~::1-
gc1ros; 12 :060f!V para ·servente·s ·. de ·· .estações; - ~25 :90Q$,, .P~ra 
expediente. fp,rç~,_ Juz _e ~gH~.; J{!Q :0,09~! I?~~ ~µgm_ns (;!~ casa. 
t!tc. ; ; ~ : OQ!)~j "Rar~ tr~l1.~p.~r.t~. ' · ~e~µf 9, ~t~ ~:.; . · 7~ _:JlQO'$ ... ,PJ~t'ã 
materlal c~m for,mµJM · m1pre;:i~·â.·~; · ~ 20 iP.00$~. p~r~ .tr~~tor
ma9üo e - conservação -_de · et~~trpg~11M~~' p~ra ~ .pes§Oa.l :," . ~a
f.~r1al; 27 ; QOO~! pa~a . ~Juq~~ de · .~m~t(Y . ~. y~nta~éJ;\S d~- ·~rtJgos . 
A21. .429;·J~6' e ·4~7 tl.~ · -r~mi.J~mento. ~!;11 y1~qr . . e s25.; :,>9Q$. • . P~r:i 
m~ihoraroen~f.l~ ~~~· .. Wnq~~i · ·~stªçÕe!i:! : ~ . dist~ictps }9l~~raphl~·~$. 
lH~S'SOál ·:e ~at~rp~.L " . ··.· ... : - ~ ·· ' . - .,, . -

· · .. · · · ' bHtiftcação · . . . . . 
. Esta :- emenda não alte~i. ll .. <ieSp~za . já votad~ . sendo, :aP.en~s · 
clistril:lµ).q~ . çle · mflqo : a, .. Jl<t.tençler .. melllor ·o serviço. _As . dim1-

.llttiÇq~s· ~fl.r.&o .fl1a.~tiq~s t-$.l ' ··qual-. &Et -mJ.ham no . ·projeato r. .. . o 
~~µ~fi.ienttj çonspr~·;idq t~mbem: 110 .total . 

·. ·N. 2 · 

Verba s~ -.·.Telep~pho~: ·· .. · 
Reduza-se de 1s:ooo$ · p~i-;i ós. ·:\,:-eneímentos .de· vjf..e-d;i

rector1 c~rgo qµ~ fo~ c~iin~tq ~ ·-_ . . .. ~ . . 
; ,. ..... . - · ~·- ·~ .. 

v~rba. :if. - -~ T~le.gr~phQs· : _ 
Onde se · diz -na tat>ella: .. «para a-cqu'i$~ção ·do -material do 

estr.anJ.teiro ~. diga-se: ·«para a~quisição d e.· mn~erial » : · 
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N. 4 

Arts. · 3n e 4-0 da pr9je~~9: ~ . . . . 
p~,s~~em-se P.~r!l: co:q.stjtuir pro,jecto especial. 

N. 5 . 
. Na verba 16" -. Onde se diz ;« EsLi:-ada dé Férro · Sant.a 

CatJ:i~~~nl! ~ 1 ··· µ.~crescente-se : · <; podendo o ~uv~rno arrendal-a 
ao Estado, de San~a Catharjµ!):i J!~ pç.rte. cm. . tro:f egp çl~ Blu~ 
menau a Hassa, e navega~ao fluvial . de Itajahy a~ Blumenau 
e coutractar o P~fll{lllgªm~nto da referida;' 1,3stp~a, até . á es-
tação de · Tromb1.1,qg ~. ·. · . · · 

N. 6 
. ft.ef:t~.hl:-:Se p.ssin1 a \·orb~ · 17', CJl)f} passará a constituir o 

!lI't.: .. 2n ç.lo projccto : 

Art. 2. º O Governo poqer4 despender · em obras novas, 
por conta de operações de credito Qu . .;m~~s recurl3~H~ ~xtra
ordinarios, as quantias discriminadas ·na: seguinte" tàpcila: 

l-:-- c~~$t:i;otwçãq · ~·: ~w,-19ra~~Ç)· d~_"P~tr~;is· qp· ferr:ci-;: 
Prol9µg,~numtq 'p~~- ·~;\fri;ld.~.8 (!~ !~~rO'.~de ~:Se~ · · 

tur1te e Sobral, ram.al de Ita;p1poca, lmha 
de ligação de Fortaleza :-a ~bral, ràmal 

. . de . ~~9. · .. -:-=. pe~C}fll ef· rn~~~f.13,J .. ~ ' ~ : ~ : . ~ ,. . t. '&00 : 0()0$000 
Estrada ·de Ferro ·de S: Luiz a . Caxias. m, 

. -·clusive ·a . oons.t~tHlÇ~o. dá .ponte. _sobre. <> 
. · canal de Mosquitos-. Pessoal· e material 2.000:000$000 

Estrada de Fel'ro 9entral dq .. J:>,Hm~~ -:-::--- f~k . · .. . . 
soa! e . materral.. . J • • 1• :. , ~ .~. : ~: , • , _: • . ~ .rl ~- 1.QQO.000$000 

Estrada de Ferro de Petrolma ·e· ·.i·herezms · . . 
-:::':"" J~essoaJ e m~terti{lL: ~· ........ ··~ .. · . · 3: 000 i000$000 

Estrada· de Ferro Cruz Alta · a Porto ·Lucena 
- · Pessoal e material..\ . .. " >.':~ .. .. .".;· 400 :OQ0$000. 

Estrada de Ferro Goyaz - P~esôal ~ matef~al : . 600 :'&00$000 
BaJ.ilio Jaguarão, S. Pedro de: J\loantar.a" ·a . · 

, Uberaba, S. Sebastião -aq · · Liv~mento, · 
Ateg;rp}e. a Qt~arahym, Màrie'á e S. ?e.,. 

·· dro a .s. BorJa - Pessoal -~ · mª'teqal. . iQ'.
8
0

0
00

0
· .. :ºoo~ºo.'$$090009 · · 

Ramal de Marianna a Ponta Nova .. ·. ~ ... ; 
Duplicação de linha. · da . E~trada .de :f'érJ:'i:> " · 

. Central do Brasil entro l\fÇ}gy · e . N or.te. 2 .. OQO: 000$000 e 

n~pHcaxã_o c!_e linha entré BarPa· do Piraby · ~, .·ooo :oo· O$OOO" 
. . . • e '<.:;t1uze11·0 ....... .. ·t· •••• ~ h. • • • • • .• • • -

Ramal ·de Angra dos Reis a Bárra Mansa. . . 2. 000 : 900$000 
Rámál de- Màssiambú, da Estrada: ·de . Fe~ro . . ..... · . 

Thcreza Christina e seu prolongamento 
até ·o ponto do continente fronteiro a -.· · 
Florianopolis ... .. ... ' ... .\, ... ;. ,; : ... ..,. ; ·. . . 4. 00(): 000$000 

Estrada de Ferro.. do Rio Grande do Norte 
- ·p.e~soa.l e material ...... : . .... t · •• ; • • • 250·:000$900 
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Linha de Barra Bonita e . Rio do Peixe e pro
longamento do ramal · de Ourinhos -
Pessoal e mateirial. . - ..... .......... , . 4 .:UOO :)}00$000 .. 

Estrada de Ferro Mossoró (prolongamento),' 
· no 'Rio Grande do Norte - Pessoal 

e material. ... . · ·t· ~ ., .· ..... ; •• ••• ~ . .... • • • 1 }500 :000$000 

Somma .· ... .... ......... : . ...... • 41.050.:000$000 
II -·· Obras contra as Seccas : · · 

Quantia a despendei' no exercicio previsto 
na lei n. 3.-695, de 25 de dezembro 
d& , 1919 ............. , •. , .•. . .. .. : .. •. ·1·. . 40. 000 :00.0$000 

' 

,Som ma geral. . .... . -~. . . . . . ... . 8f.. 050: 00.0$000 

N .. 7 
Verba 2• -. · Correios: · 
Diminua-se na verba 2· · ~ Correios ~ na parte rela

tiva a material, 200 :000$ para acquisição de .. sellos, visto ter 
sido tal verba transf crida para o orçamento da Fazenda., 

N. 8 
Substitua-se a fab~lla ·da :verba 1.6" pela . seguinte~ 
V ~rba 1 " - Obras, serviços ·e pagamentos extraordi~:.. 

rios: 
I - , Const:ruecão e· explora

ção (trafego) de estradas 
de ferro: 

J'rolongamentQ das estradas . de 
.. ferro de Batudté a . Sobral, · 

. ra:mal dé Itapiãca, li:nha de 
ligação de Fortaleza a Sobral, 
ramal de Icó Pessoal e 

. . material. . . . ; . . ........... · 
EstI'ada de Ferro de S..: Luiz . a 

Caxias, inclusive · a constru-i 
-0ção ãa ponte sobre o canal 
do. Mosquitos - Pessoal e 
material. ...... ;. •......... .. 

Estrada· de Ferro Central do Pi
• • auby ~ Pessoal ~ . material . . 
Estrada de ferro, partindo do 

p.t'olongamento do rama~ de 
Mulangú ou de Itamaraty, ou 
de , outro qualquer ponto, a 
juizo do Governo, para Ca:-

!i~zeiros - P•.ssoal e material 

Ouro 

. 2. 000 : 00()$000 

2.500:000$000 

2.Q00:000$000 

2 • 000': 000$0Í>O ··· .. ~· . .. 
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.Estrada de Ferro P-etrotina a Tlhe
reúna -··Pessoal e material 

Estrada ·de Fen.•o Cruz Alta. P. · l 
Lucena -· Pessoal e material 

Estrada de Ferro Santa; Catharina 
- Pessoal e material .•.•.... 

Estrada :de Ferro Goyaz ~ Pes
soal ~ material. .... .: •....... , 

Ramal. de Montes Claros .•..•.... 
Duplicação da linha da Central dq 

Brasil, entre Mogy e· . Norte. 
Conclusão da · ponte do rio São 

rFran-cisco, .em iP.irapora. ~ ..• 
Para reconhecimento gera! da es~ 

trada de ferro C(Ue, -partindo 
-da: ponto p.r€f er1vel da Es-

.Ouro 

. trada de .Ferro .de Br-aganoa~ 
no. Estado ·do Pará, atravesse 
o rio Gurupy no ponto mais 

úOnveniente e vá entroncar na. 
Estrada ,de ·Ferro S. Luiz a . 
Caxfas, completando a·ssim à· 
ligação-dos dous Estados bra- \. · 
sileiros · do extremo norte da 

. Republica e ··.estudos comi;>le~ 
tós. e definitivos do trecho 
comprehendido . entre o ponto 
.prefe:rivel da Estrad,a de 
·Ferro de Bragança e o rio .. 
Gurupy. ... ... -~ . . ... -· .............. -

Estrada·. de Ferro Central do Rio· .. 
· Grande do Norte - Pessoal 
. e materiaL. . . . . . ......... . 

Linha. da Barra Bonita. e a,1o do 
, tPeixe . e prolongamento do 

~amal de Ourinhos· - Pessoal 
e material e despezas decor

- :tentes ·dos contractos •...... 
Linha de Araranguá. e Urussanga 

- Pessoal e material .•....•. 
llamal de l\farianmi :,i Ponte Nova 
~ Pessoal e ma teríal. ....••. 

Est.ráda de :E'erro Moss()r-6• ('Rio 
Grande do. Norte) ·- Pessoal 
e material ............. _, ... . 

. II -. A ugmentos provisorios : 
1Porc.enta.gens provisoritt$ man-

/ 

Papel . 

3 ·• 000 : 000$000 

53 4 : 7 000'000
1
• 

400:00()$000 

6001:000$000 
2_.. 000 ;000$000 

4.000':000$00() 

1.ooo:ovO$OOo 

. ,,. 

·~,-. 

. 400 : 000$0Q.O 

·~50 :000$000 

2.000:000$-000 

2~000:000$'oOO 

800 : 000$000. 

1•500:000$-000 

25.86.~ :700$000 

• 
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ANNAES DÀ CAM!..RA 

·_,-

<:fadas 1pagar a. fuucc ionariQs 
, deslé ininisterio, de accôrdo . · 
côm o decreto legislalivo nu
m éro · 14. 09i, rl e 1 ~ de· março 
de 1920 .. _ •. · . . · ... . ......... . 

. piaria.:; mandada.:; ,,pagar prov iso
riàmente a(.\· .. pf'ssoa.l da Es..: 

1_,táda de · \Ferro Central do 
:Brasil pelo decreto n . 3."9-88, 
d~ 2 ·de janeiro de '1920. ~ . . 

llf - Publicaçues extraordi-
narias·: · 

'Pai·u publicações de estali-sbeas 
(>, outros trabalhos, que :não . 
possam se1· feitos na • Jrn..;. 
prell8a Nacional · c.om brevi
dade e cujo atrazo pre.}u~ 

· dique a boa roaroha do set-
• · Yiços industriaes, como es.-. 

tradas de. ferro, .portos, etc; 

.. 
.liV Obrá's.• novas na: Es- · 

tra.da de Ferro. Centrai 
do Brasil: · 

Para. continuação das -obras d:o · . 
:ioanütf de Juiz de Fóra a Lima 
Du·àrte. . . . . . :· .. . ; ........ . . 

At:qüisiçáo _ de ti'Hhos para: repa
rat.ão em diversos trechos da · 
-1 ~n;h&·.. • . . .; • •· .......... 1 •• • 

t\-felhoramento::; na linha. .can
str,1ccões de novos edifi~ios, · · 
reforma e reforco e monta- · 
gero de suparstructura me-
tallicas ... ... .... -. ........ . 

Suppuessão· das p::iss~gens de niv~! 
· riós sU:burhios (-pessoal e ma-

t:~.Pfab . . . . . . ...... . .... . 
Mel·hornmentos <lns off icin:i~ do 

Bngenho 'dti De.ut1·0 (:!" C);ef-
c i·cio) ............ ........ . . 

Ouro 

- ·.· 

Papel · 

13. 850 :000$001 

· . 

9 . G83 :.080$00l 

23. 5·33 : 080$00( 

t00!000$000 

i @{)': 000$000 

· 5-oa: oon$croo 

2. ·, uo :,0"00$00C 

2.oóo :ooo$00( 
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Ouro 
Conclu::;àlJ dos melhoramentos das 

offícinaR <lo Nortç ......... . 

T •j t~tl da venda . : ..... . 

El\'l:EN DA::5 DA C.\ MAlU 

. Pap.el . 

500:000$000 

7.900:000$000 

6Q.227:780$000 

Pas:;andc:• a r~lalae as 'emenda~ ·a.presentada::; ·pelos Sri;. 
Deputado~. devemos fazer notar que, uma vez. appróvadas 
a~ em0ndas du Commissão. ficarão .pre.iudicada:; ::is eméncfas 
rlf~ ns. G, 8. ~- 10, ·J 1.. 13; M, ·t5 e 22. per terem sido atten-
J idàs nas tabelI-'ls substitutivas. · \ 

.N. 1 

V el'ba 9-ª ~ Accrescente-se: 
,fnclusive 200 :000$ com a desobstr~cção dos rios Igua:s_,ú 

e ); egro, no Estado do Paraná~. 
Sala das sessões, 1 de outubl"o de 1'920. - ·João Per-netta. 

Ao a-rt. 't" -· Verba 9ª - Accrescente-se:-
Onde ~e . diz «500 :000..~.""~r'a o serviço de dregagem» 

«devendo .o Governo, dentro desta verba, realizar a· abertura 
d.a· barra do rio Joantres. Iió municipio de. · Abr~iltes, Estado da 
Bahi.a, a..proveitando p~ra os e.~tud'os é ·.real~zacão <)as· respe
ctivas obras o pessoal d'll fiscalização do porto da Bahia e do. 
niaterinl exf-$tente na Irtspeetor~ de. Portos>.' · . · · . 

. . . . _. - . . . . l ~ . \. - ' ·- . 

·camara dos Deputados, . 1 de outubro de :1'920. Pires 
·le Carvalho. · 

PARECER 

A'$ emenda::; n::;. J e ~. a Commissiio propõe o. seguinte . 
~ubstitutivo: 

EMENDA SUBSTITUTIVA ··· 

Acctes.cente-se ao 'art. 2º = 

«A DtOmO"s'eI\ dentro .da: verba votada,. e si os recursos 
forem !'ufHcientes,. a: desobstruccão. dos rios Iguassú e Negro, 
n •J E'~ta.uo do Páraná e .Joannes~ no Estado da, Bahia-. 

... ; .. • 

N. :r 
. Art .. · L" -- V·er'ba 31 

- @lide· se lê.: ~sendo 500"':00,0$ para 
Ci."f.>ns.t>Fne .. t:.ão ·de .linhas teregtapb:f.C'as~ . ioe·rus-iw. aicéresééntt-
~e - <4' .l'tH?l.~}USà:Q 00 Jin!Ja que J\'ga a, ilha de ll,&parfoá. ri'É> 
conl'~n!e e'-· •• ; · .. i · · · 

·" Cam:i1·a dos .Députados. 1 de ouiubro de /1·9·20. -- 'Pi~es 
de Carvolh.o. 

\. 
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ô7t ANNÀES l>A CAMARA 

N. 4 
Ao art. 3" - Verba: 3• - Ná. rubrica «conclusão e con

struccão de novas Unhas e reconstrucções necessarias ~ Pe.l
soal e 'l\latel'iab, acerescente-se: «inclusive 20 ;000$ para o · 
proiongam~nto da ~inha teJegraP'hica, da cidade de Cambuhy 
ft de Jaguary1 no Estado de l\'[inas. · . 

Sala das sessões, 30 de setembro de 19-20. - 1'1 oreira 
Brandão. - llibeiro Junqueira. - Vaz de Mello. - Motta 
Machado. · ' 

PAlU'.CER 

A's emendas ns. 3 e -1, a Commissã1> propõe o segilínte 
substitutivo: 

.EMl!:ND..:<\ SUBSTITUTIV.o\ 

Accrescente-so ao art. 2°: 
« A eonduir, dentro da verba ·votada, e si os recursog 

forem stifficientes, a linha. te.Tegraphica que liga a ilha: de 
ltaparica ao continente e a })rolongar, nas mesmas condi
ções a da cida'dé de .Cambuhy á. de Jaguary, no Estado de Mi-
nas Geraes.~ ' 

N •. 5 

ArL. 5°, §§ P e 2° - Suppr'ima-s:e. . 
Em 29 de setembro de 1920. - AZi:wo Baptistf!-. 

P'ARJ«:Ea 

A Commissão não acceita a emenda. 
Sem ~erta amplitude, dentro de sua esphera de, acção, os 

servicos industriacs não podem progredir~ . 
A adrnirtistra<;ao da estrada 'vem ha longos annos lutando 

com difffouldades quasi' instiperaveis, dada a falta de mei:>e 
promptus , pal'Q acquisição de elementos indispensaveis ás re
para<;i>es mais urgentes do material rodante e dos que enten
dem com a . perfeita regularidade dos serviços do trafego o 
do mov·mento. 

Taes difficuldades. pr-0veem da ·cireumstancia de 'não esta.~· 
hábilitada com o numerario sufficiente . para qmi.lque1.· com
pra urgente, pois, oomo é sabido. o Tribunal de Contas <it>ina 
sempre pela centralíz-ação, no Thesouro. de todos os paga
mentos por conta da verba material, a despeito de est,a·r em 
pleno "vigor o art. i 73, da lri n. 3. 45 -l, de. 8 de ,ianeiro de 
1918, que manda exccptuar dessa cxigencia os pagarnent-Os, 
eu,ia demora possa perturbar a marcha dos respeôt.ivos ser
vicos. 

E' bem do vêr que o regímen estabelecido na lei citada. 
se justifioa. plenamente para a. Estrada <le iFet't'o Ce.ntral do 
Bl'asil, onde as formalida~es exigidas para. repartições· outras 
não pod8m ser exigidas sem que isso nffecte <l regularidáde 
d{l lrafc-go. 
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. _\ medida ;~l) lt."ig11at.l<J ll •.> ai'(. :)·•. 11rl1.1 t C'lll i ll tUO"\'. >! lli 1,: 11l.o . 
algunt. vor•.fllt.~ o 'fhe :::voro e u Trfüuual de Contas nem ·pvr.· 
i.-:::::o Jicaru retlu:ridu~ IHl ::ua. bcHi_:fica.· ae~tlo fiscaliza-dora, que 
,,,~·rá. ·~xcrci<la -com to<la :\'. aniplitucte n,J· momento da · pt'csLa
i:ilo uc . contas rior patt•.~ d ~t. í•Stl'ada. ·que ü obr iga<ln a · na:;a ~: 
Ioda a <Jc!:vew feit:1. · · 

Y1~.1·bél. t li'' : 
.. . N. t\ 

:Estrada: de U::erro Central du Rio G1•andc d•) No1;te; . 
Hestabelei,:a-se a. prov.osta . <lo GQv~riio. 

· . ~ala· da:-5 !'•!!'~õef::: . ·:::e~f:rnJ.n·o dt• 19·20 ~ Octa1..~-ilio ~le Atlm-
11w:l·que . 

1~.üu~c1-m. 

_·\ . Gull.lmis::;ãu uciJul,tu. .;:t emeuda." . mot.liHcada. 
A . lJl'·opustn. · d1) Governo cpedia · pa'l'~t · es$a ·estrad~t um~ 

Y e i-ba d e ~3 • 00-0 : 000$-0'-00. , · . · · -
Ao :;uhsLituü· a. tabella da µrufJO:'ita do l.~.veruo .. pch> qul~· 

1'1.li_ ~pprova<la · em _;:;"- d_iscussão, a CommissãQ <le Finança:.; !:lUP-
p1·1mm-totalmente a. \·e1-ba..- · · . . . · 

Estudu:n® a!5 enienda!' dv~ ~·s.· .Deputat.los Jo~é A\Ígu~lo 
,,;. .()ctacili6 de Albuquerque, a 'Gi)mmis~ão . viu. que · não . pód~~ 
n1antcL'. a . suppressã() tot.a.l.1 lJUl'l1U<' 'lla trechos em trafego l~ 
üutro ~em .const.ruicç_âô que não é p()ssivel ·interrompei\ vi.st{J 
•.an rg:ratide.~ l.l·•~~hM· 1) l"it"» 1;i5t.ar qua-si :prompto .-pa.'r<\ :r ecebl'l' 
t.dfüo~. .. ·· · · · ·. · :. 

·Para o . trafeg11. evuft>r1w~ ao llela.t-01• illfot.'mqu_. <' Sr. · in
:-: 1Jc.cto1· 11as estr.n.dtú: · dt' ferr\l. devem · sei· destinados re~ is 
l . 00() ~000$ e para u 4;.o-11slrucçãL• t ... ooo :000800f}': · . 

··A Comruissüo C.le 1:"in-a~a-s , .propõ1.> tfl.H'- .~·eja -apQ'{'-tl\."Uda 1.~ela 
l.'.\Hmu·a n seg1.lin te: · · · . . . . · . ·. · 

. . ' . . 

• 1~~l l:~N O.o\.' :::OüDS'I1J'rl;'l'l\:A · . 

\" cl'ua J l1' -· t·~stl'ada 'fo l'\~rt'•.} (h~utra.l .Jo -1lfo G1·3n.Je <lo 
~~: . 1 ' 

. . . . . / · 

t'Ps~oal e uia l.N'1al. .• . ~ ........ ", .•.. :'.- ~. Hl:l ~000$000 
V ~i·bn o• ·--· l·~sll'adu .1.lt~ Heri·t• l!entNii 'do . Itfo Grande do 

Xor.tc~ · .. 
·Pe~:::ouJ . '-" Hrnt.er·hll .. : •. ; ...•..•.•..•.. ; ." ••• ~G:OOO~OOO 

N. '7 

E:::.lrada 1fo Fe.1·1 ·0 l~·oyaz --··· :veL'l.1~ lô': 
He;:: tal.J clei;-a:.. ~e a lH"OPOci'tu oo <..~ve1·no . 
Sa ltt dn s e:::slic~. tietim11)1'o d~ i 9~0 .. · ·- R.o.ul Sá .• 

l>ARt:Cim 
. . 

A: Gomrui::isão <.H.:l!QiLa ·.a cm.euuai ~ ml)di.ficaúa.. · . 
Houve, realmcl;lte. unm omissão ~1a verb~t da Est,radu ije 
c.- .Vol. rs. · "~ 
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Ferro Gcryaz, pata a quai o Gover-110 propoz 5. 0-00 :OOOS, re. 
duzimfo:-a :J. Commissão de Finanças a 600 :000$000. 

Não é ))Ossivel manter c.ssa. reducc;ão, porque urn ltt!ültí 
da H.StI'ada foi jnc·or~ora'tl0 rí Rêdc da Oeste de ~lin~s e ost~ 
1·rn trafego. · · 

~ara e::;;::;e. tJ:eclw, t'fuc~ deve aliás Jígu.t·a1· na · vel'\La 6ª --
1;: . .:;lrada eiri trafego .. - i.~ não nu. 16", jnforma o Governo (Jfü 
. .,;ão necossa1~ios 82'1: 178.i:;, conforme a. tabella' explfoativa qm 
:rm·neeeu a-0 Relator. · · 

Sendo assim e Lrafamiü-se 1.ia de::.>peza que está s~ndD 
J1:ita do facto. ·a Oom111issão propõe a seguinte : 

EM:E.~lJA StJDSTI'l'Ul'lVA 

Hi::slabele~;.a-. .;;u a. verba. oa· Estrada de Ferro Goyaz. ~pe
nalS .a quant!a de 821: 1 '78'~, para attender ao lra.fego <lo tr?.cho 
incorporado :á Estrada de Si?ITO Oe.ste de Minas, qnantfa· estn 
ass1m disctimina<Jn : 

Qr.\uno iHS VERBAS NJ~CESSARIAS· A RECONS'l'RUCç..~o E lMFEGO 
DO .'J'RECHO DA EX-COMPAN"H:IA liSTR-'\DA DE !"ERRO DE GOYA7., 
INCORl'OitADD «l~X··VI~ DO DECR.T<,"l'O N. · l :~. 963. DE 6 Dr:: jA-
~'\!'l-~IRO m~ 1910 . 

· Categoria~ 
-1 ~ Divisfto 
Seci'et:J.ria: 

t 2" escripturarí~..l .... 
:1 :=1° es0ripturári'O • . 
1 auxHi:i'l: de J ª • 

·GontabillJadt:: 
ajudante de (}On-

Lador ·. . _ . . ... 
t f" · escriptura1·io 
:1 :~0 eseripturario 
J .j<- escríptura'tio •" • 

'.rh-eso ura ri a : 
:1 1pagado1·. . . . 
1 3º escripturario . 
~-\.hono :para í]HP.br~R 

Almoxarifado': 

l " t~scripturario · 
:J" 1•.o::cript.urari(l 

~ 

V-0neím~n lo~ 
!\IcnsaP.s Annuaes Tota.es 

25ü$000 3:000$000 
200$000 2:400$0()(} 
150$000 f :800$000 í7:200$000 ... 

'·' 

400$000 4:800$000 
3i00$000 3:600${)00 / 
·200$000 2 :Xi\()0$000 
l Sft$Onn ::?. : 'l 6()$000 f ~-: ~6(}$000 

500$0UlJ t) :000$000 
200~000 2:4000000 
. . . . . ~ . fi00$000 f.l:OOO$Oíl.0 

-·······----·-

~)Ll0$00(1 :J :ô00$0(){) 
too~oon ~ : 400$000 ' 6 :000$000 

1 
~ 
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~ESS,\o E.M 1.5 OE 01.:TUBltO DE 1!..1:20 

.1~ Di-visãa 

·rrafego -- · ~sc.t·i
pto,rio; 

ajudante · -do chefo 
do trafêgo. _ . 

~ 1 ou -escripturario~ . 
J 2" e.~cripttirario .• . 
1 3º escripturario. -. • 
L -1º. escriptur~·rio • · . 

ln~v-ectorià, elo Tta
:fego e JIIumina
ção: 

' . 
. l inspector. ~ . . . .-

- B sub-inspecfure~ . . . 
:~ agentes de :1" ·.: . 
·1 a.gentes de :3• . 
~) agentes - de lº. . . -
I conf ere11tes dt~ ~!J . .. 

·- · Ins1>e0torfa. ,.. - d ·o · 
.Movimento "l~ 'J'p..:. 

. legrapho: -
•Y -chefes de trem !lt" 

3ª -.•. . -. .. · · - . .. 
".!. telegraph ista~ de f • •. 
· ~ teleg·raphi:;tns de :?". 

Differença de ven..; 
cimento · dos tele

-_ graphistàs.. . . .. . . 
· Diaria§; _ aos chefes 

d~ tmm .e baga'
geu•.os, quando ~~m 

. v_iagem . •: .~ .•. • .. ·_. ~. 

:p Di.viúfo 

, J..ucomoo.ão: - . . . 
!I. ·~ngieuh e iro-a t 1 :x i -

lia.r. • .. -. . . _ -. . . : -
:!. st.1ll-insr>ect _ü1"e~ . . ·. ·. : 
1 chefe - de oft'iciua . · 

de 1 D • -' • • • • •' • -.. • • • 

.t 1ã escripturario . . . 
J · 4º escriptura.rio .. . 
2 auxHfares <l~ ~ • . . . 
'i - machinistas_ de .:1 • .. 
ti h1acbiliist.ai3 dP. 2": . - _ 

1 t maeninistas .de 3" . . 
1 :! ~rnlcJ•ini"3tM"-d1~ ·*" . : . .. - . . ' ' . ,• 

- / 

1:200$()00 
300$000 
25'0$000 -
200$000 

N : -!00$-0 00 
7 ;2_00$00~ . 
::> :000$000 
2:400$000 

- 180$-000 4\:320$000 31 :320$000 

(.);{)00$000 
-14:400$000 
J.0:800$00-0 
9:600$0:00 

19: 440$00(} 

500~000 
~0_0$000, 

"300$000 
:!00$000 
180$000 ' 
1 120$00~ 1 ü : Ot10$000 - 7 o : 320$000 

- :!-00$000 
:!.50$000 
/ 00$000 

H :400$000 . 
6:000$000 
1 :_800$000 

- .. ....... . i 8 : 600$000 

.r 

75o:sooo - f~ ;.ooosooo 
·H>0$.000 - . -. 9' : 600$000 

' . . '• . . . ' 

;'l 00$000 . . .{ ·: 800$000 
:100$000 -3 :600$()00 
:l80$000 2: 160$000 

; f!'>0$000 . 3 :600$000 
:wo$ooo · . ·14 :400$000 
250$000 18:000$00~ 

. ~00$000 28 : 800$000 
·180$000 ~~ :92_-0$000 

..... 

.. · ~ 
! -,._ 

. . . .. • 

·~ .. : 
_ .. 

- -
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Dó1·i:..t...; hus macl1i
n!.sLa::; !JU<.Gldú !-.:lll 
v iageu1 • • • .• • • . 

J vrnaleiro:;. • . . • . 

·.~" Lifoi:Sáo 
Linha. e, edificio~ : 

·'L cns-enheil·os . resi
dentes . . . . . . . .. 

:.:. ~ngenh ciros n. j u -
. dantes ......... . 

1 descnllista de ~l" • . 
:1. ·1 º .cscripturariú ... 
J :2., escripturario . . . 
:l :l"': escriptul'arío • . . 
l 4° escriptutai·io ... 
~ armazenista~ uc ::·. 
:.:. mestres de linh:.1 

de. i "-. ... •.. ·. . . . .. · 
~ mestres c.ll' I iutw. 

de 2... . . .• . . . . .. 
Jle~soa! jo1·naleiro .. 

.Pessoal - . ~umwa 

, t • • ' • ~ • • • • 

........... 

750$000 

000$000 
:;oosooo. 
:.>00~000· 
~;)0$000 
~oosoou 
1808000 
~ºº~ººº 
;300$000 

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

... 

86; :250$
0

000 
200 : 000800~ !LOG : l 30$00t ,___ _ _.....___..._ 

36:Õú08000 

H :-100$000 
3:600$000 
;, :600$000 
:3:000$000 
;!, =·100$00(1 
~:1608000 
7:~oosooo 

i:t00$00ü 

.l: r) : úOO:iiúOU 
J{)U :000$000 HH :56'0$000 

- Total., .......................•......... l-;):2~:178$000 

V t!i'ba ô" e~ Garautia. d . .c j uro:s :· 
Suppl.'ima. ... sc a sub-con~ig.nao.ão .. <<h:Stl'acia . de;: ~-.el'ro d.a 

Tocantins, cujo contruc.to foi res~md1do pelo · Governo em re
cente cleGreto e das import:.n~ias de !15. 479$232'., :Papel e réi:-3. 
~81 :958$750, 'ouro, ii mêsma consignadas destaque-se a impor
•tancia de 150 :000$, para. a conclusão da liilha elegraphica. de
terminada .pelo u. 3~ do art. !J2 da lei :n.~ '3-.. 991~ de fi de ja
ueiro de 1 g'\2i.J. 

Justificaçad· ... 

Em z::t <liSCUS:3iiO apresentados a l'lliüllda seguinte quê. foi 
!'l:Lirada por uccusifto tla ,.,,tução; 

«Verba 31t '""'- 'J'clcsraphos: Augrueute-se: 
Para a cooolusüo da linha. cuja C·onstrae-0ão foi dctcrn!i ~ 

nada pelo n. 3, (.]n art.. 52, da lei n -: 3. 091, de 5 de janeiro 
clú 1920, ·fü!.: 000$0.00. 

Trat.a~.se de uma linha <l~stinuda a ~el'vir u . cidades· e 
Yillas do muita importaucia cünunerciul do alto sertã.o dü 
:llaranhão. A cornstruccão já. :foi iniciada, tendo a importancitl. 
t.:ons!gnada, tia.hido da verba destinada á fiscalizaoão do portu 
de S. Lui?:, com~ foi explicado .no auno passado. A reduccão 
twst~ :verba ~1ue ~ pertnu:n.rente, dev_e se!.".' ~mp1:cS'ada Jla con-
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.. ~-i ,, .. 
d usão de t:ío importante ' ~ indi$pr~n::;~w;; l inelhoramoni,o fHU':\ 
1) sertão mnranhensc . Basta .fazer nm confronto entre as dc~
oezas que a União tem com a. fi;;;caliznção" · dos portos cu.ia 
c~once::;são foi feita · aos governo:'l estaduaes, conforme se veri
fica. ha. proposta orçaipP.n{.arin p~ra '.1921 _. p::tr3 ~~ pat.entenr 
a ju~.t-i~a ·desta emenda. . ,. . 
~\Iaranbão ·'.• ·~ ·.• ~ . .. • •. . .. ·• .• - .. .. . . . ..... : ...... ·., .. 
:Paranag11 á .• . . . . . ., • . • · •. · . . : ·. . :. • ·. • .. .. 

18 !0'00$000 
80.:0\lOOOOO 

O porto àe ·s. ·Luiz já está em construcoão ao .passo que 
o do Pa~anaguá •. cuja concessão é anterior, ainda: não- foi ini
ciaçlo, gastando-se no emtanto, :innualmentc a. qua.ntia dff ~o 
~onLos com fiscalização, na qual est.á incluido pessoal e:ctraor
dirurrio e m.ate1ial, ·para um port'J, que. presentemente. :não 
t."m sen•iço. De inteira justiça é, portanto a applicação · d3. 
di1'ferenç~ . . entre as · duas ímportancias em melhoramentos no 
Estado, que assim allivia. os encargos da. Umão. . 

Accresce ti.inda. a circumstaneia de vir a linha em . con
sLruccão fechar o circuito telegrapbfoo do M~ranhão, cuja . 
g.r::i.nde .-parte foi construida a custa do governo cs~tdUal, en
tregapdo""'.se depois ao . Fede:.·aJ, conforme .iá o disse o talent.oso 
Deputado m:iranhense .Luiz Domingues nc seguinte topico : 

O 8_1·. I:.ui: Domifloues - E depois, · como muito hem 
lembra o querido collega,_ é uma .iustissima compensa.cão aos 
dinheiros Já dispensados ·pelo- Estado na construccão do 
grande parte das linhas . · . 

A Camara vae ver. ·Era. da. responsabilidade . politica do 
g!oriQso brasileiro que foi Bened.foto Leite o Governo do meu 
Estado quando este dispensou. do seu • . com n coostrucção dcs-· 
sas linhas~ as segúíntes qu:l!ltfas : · · . · 
De Caxias a Picos . ·• • • • • . . . . . . . . .• • . . • . • . . 43 ;(J'OQ$0úO 
De EDgenho Central a Vianna. . · . . . . . . . . . . . 50:000$00\t.. 
Do Barr_a <la · Corda n Grajahu' . . .. . ..... · . . · 91 :500$000 
De Viânna a '· Pinheiro . ·...........•. ... . . . 9:600$00~ 
Da S. BP-rite> a Macapú . . ... : . . . . . . . . . . . . . 1 :998$500 
De Engenho ~ntral a Impera.tt-iz. ~ . . . . .. . .. . · 60.:000$000 . 
De .1\ nil n S. José de Rib::imnr ........... , . . 2 :000$000 

S 1 
... ~mmando tudo . . . . .... . ; ... .. . 258:098$500 

(Diario de ConQresso. dP. 5 do n.o·vembro de .1910). 

Sala das sessões, 3-1 do julho de i 920. -.. Rodrigues ltla
rht!do. -~ Ar"llwr Collar('s 31oreiu• . .....;... Cwnlta Machado. -
[,u1.! nom1nguc.s. . 

le{ n. :;.991. dú ;) de jancfro de 195YJ 
' - . . . l . I 

A~lgmentnda de ?2 :000$,. par:1 o inicio da construecão dei 
uma lmha telegraph1ca, partindo ele Benédicto Leite, no Ma

·1'a.nhão. defronte da Urus..'luhy~ no Piauhy, seryida pelo tele
grapbo, a Lorefo, Balsas, Ribeirão, Carolina e J>orto . Fran~.o ·: 
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Basta o que. acima está ,para certeira justii'icaçiio desta 
emenda que sem augmentar clespezas, vem beneficiar um 
Estado fam'bem interessado na Estrada de Ferro do Tocantin:' 
a que se destinaram as quantias SUT)primidas. 

Sala da~ sessões, 1 de outubro~ de 1.~20. - Rodrigues 
M.adwdo. 

PARECER 

A. Commissão acceita a primeira i)arfo da ~roenda qu•· 
manda reduzir ::i. verba - Garantia de ,juros. Quanto a des
tinar ei;sa importancia á. ~onstruccão ·de determinada linha. 
telegraphiica, a Commissão de l''inanças não póde dar seu 8s-
!ientimento. · · · 

A verba - Garantia de juros - ainda terã de ser re
vista no Senado e é prova.vel que tenha de ser a.ugmcntada de 
quantia. quasi jgual' a que -se manda supprimir, para ficar d~ 
accôrdo com a verdade orçamentaria, o que o Relato rnãíi 
pôde propor- por· tratar-se de augmento de despeza papel r~ 
veda~· o Hl'gimento da r:.amara augmentar <fospezas e:n 30. dls-
1·ussao. . . 

Como, vo1·1~m, a Cumara uppri)VQU emenda ·em 2"' dis
cussão idcntica â. segunda parf.P. impug:nada. a ~ommisRãn 
pT'npõ" <.• s0,iruinte f;ubst,i tuti.vo : 

1·::'1'.[KNDA ~ODST\ Tl7l'I V,\ 

Verba ;Jn ...•. Garantia <le .illl'OS - SUiJJJl'ima-~ü a .sulJ-
1\unsignação --· E!;! tarl:! dl' f'1"r1•n Toc::mtíns ~-·· cujo 1)ont.racto 
f1.1i r1~8cindido. . . 

Verba 3:1. ·~-- Substitn;1rn-sc as pala.Yra:.=- -··- inclusivD a 
pl'rwista na lei n. 'i. orn, de 1.~J dê janeiro de 1920 -. -. pela~ 
~eg·uintes: "inclusive n.8 previstas nas leis ns. 3.991. de 5 í\1> 
:ianeiro (ln 1920 í' '(. orn. flt' 1~ •'lfl jrln('irn dr '19?0. 

(;
Onde co1wie1·: 

~. 8 

Restabcleça-~P a proposLa do (if1\'P1·no na pa1'Ü~ referenLt.· 
:i. '\'crba destinada a construcç~o P rnai~ s01·Yiç.os da Estrad:1 
d" Ferro do Ri() Grande do Norte. 

Sal~: dai:; .;:;e1'~0~~. ':?H dn setembro d'~ :1 n:?n. · .... ,fo,~,: .·htg11.l'/1J . 

.lu.st if i r:ar;tío 

A l!~stmda rlc .Forro Central dü Hio t~randt' riu No1'te, Yi
.-.:ando o interior do Estado quo t.cmlH\ a ]lOnra de representai· 
.~~ destinando-se a forirncm· t.t'ans11ortr a ~ua farta producção, 
:in mesmo ·te.mpo qur: a coltoca1· a sun populaç,ão em situaQfü~ 
di:1 melhor· res1stí r a.os cHcil.oF> daf: ~t'ccas periodicas que alil 
m;solam int.ensamnnJ.('. n:::tavn sc·ndo construida desde muitof' 
anno:;; pr lo rr>~inwn ·d1' r.flntrarl n ('ntr1 uma emprf'za JJarfi.
~:ultW .· 

Al.Lendenúo ü d\•tnoi·a Dom qne os ~~ü1·viços esf.ava msendP 
cealizadoR e i·azões outras; Jong-:nneni.c' expostas em tem~o 
J>elo Sr. Ministro d:'t Viação, o Govemo r-esolveu;. em abril do 
1~orrento annC1. reseindir o cont.racl.o l·~ferido para effectuar 
directamontc o:.: 5<'!'\'it;os 'indispensaveís · á ultin~aç.lio de tal 
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1nn!htll'arne.n1.n tfí.o n1·ct=c;;~fu'r•1 . . diJ:,~ i m~smo indispcnsavel ao 
p_r.'Oip'e.sso r. rlr•$0-nvolvirncnlo di; v:ista região do nordeste bra.:. 
t:ile1r.o. , .· . . • 
. Para çsse fim. n proposta d'~ orcamento do Ministerio 
.Ja. -Via~ão enviado ~í. Cainara. estava inclnida a verba de tres 
mil ,contos de réis que a Commissão de Finanças P,liminou do 
projecto ·e~ segunda. tliSmJgsi'i0 . n q11l" s6 se t>óde explicar po~ 
rnadvertenc1a. -, · . · . 

. A . emenda acima ter po1· fiin rP..stahclece1· o pensamento 
kaduz1do na propostú govcmamental qui::-. n ahYPothese, não 
póde deixar dk'.! _ter o mesmo pem;amento nacional. tanto mais · 
para see considP.rado quanto do · seu abandono' resultaria-.. pre
.inizo para o The::;ouro Federal de cerca de dez mil.conts de 
~·"is, quantia pela qual . podem ser avaliadas. approximada'-
1nent.e, o~ servicos .iá re·a1izados •"l af! obras já .~xecutadas .. 

Sala rias sei-:.sõe~. 2.9 ffo ::;etemhr0 tie 192(}: - .losé Augusto'. 

PARF:CER 
1 

A Cornrn)~sãn :lce.eita a emênda nos termos do parecer 
dado á de n. 6,_ para rcst.::th<'le~e1· a V('rhn nas condi<;.ões da
qnella P.menrtn · propostia . 

N .. 9 . 
. ·~abella.$. 1(;• r: .J7 .... _ :\ccr'~~~en~.e-se "inclusive des-
pAza.s com n t.1·afogn. ... 

Justi/icaçiJ.o 

· Corno estão os 1 itulos dessa.8 v1~rbas. o Tribunal de Con
f.as não · re.gistra1·ia as de~pe~as · com o trafego. que.r proviso

Tio, ·quer nefinitiv_o, da~ <'!stradas _nP-llas compreh-enóidas .· 
Sala (ja,$ i:P$si'ir-::-. i · d~ ot1l\ t bro · d~ i 920 . Jiod1·if/tl.(; s 

Mo.clw.do •. 
PARECER 

~ 

. A Cornmissão ftcceiía a. emenda'. pa1·a. incluir nas tâ.Qellas 
1 ()• e 17" os dizer-cs propostos. assim redigidos: -

" Consf.ruccáo e exploração (trafog()) de estrnda.s de 
f e l'l'O ''.,.. • 

A suggest.ão '~ dig1rn de ser consignada, porque a om1ssiifl 
desse destino dado li. ve,rba podel'ia dm· logar a. que o Governo 
não pudess.r faz<.'t' n f.rafoi:ro pr<wis01'ÍI\ ],)Or falta de a11tori
:.ra0ão leg-al. 

N .. 11) . 

VfwLn~ Hi" 0 ·! 1~ an~·rn1m~·~.-~ r; tia sub-~011signa.ção B~-
1.l'ada de. Fenn S .. Lufa it . Caxias, as ~eguintes palavras -
"inclusive - :l. consh'nfr,~ão da ponf,(~ sobre o c::t.n:'\I dos Mos
quitos". 

.l'/l,sti f 1'.r.ar;ão 

Trti.ta-:w. dr. n!Jr:l indispensavel que- .i il esf.ã 
parte rio plano .de viacão do Governo.. · 

8ala dn~ s1_..-~<:.:üHs, 1. dn nnf.nhro de 1920. 
l1foc_lwdo ., · 

inicil:lda e faz 

- Rod·rigu,ei 



Cfrnara aos Depl.lados- lm!J"esso em 25JOS/201 5 00:43 - Pêgina 23 de 103 

.\. •;OJnmi::;sã.o accnirn a nmendn que u:i:da mais iai Ü<"t 
qiw 1·c~lahelecc1·. palavras dn propost d() Governo, dc.ixn.do 
bem 0laro que t.alobrn deve i;erfoita P-fa.oin mn:-..catota~ín 
bum (1larn que l:a.I obrà deve ::>.er feitn;. Essa ponte destina-i:". 
à ligar duas scc\,ões <ln. c:-.strndn, · ilha ~ continente, que esta.:. 
l'Úó P.ffi t.i:afngo ü ffi 1 dr:- jnnt>iro .rli; 19~.0. Nm1 nqu~lla SôlU
~: :11) d r> cnntinn idndr>. 

N. ·11 

. Ví'rba 1'6ª ._,.. llest.a..t:Jelci;:.a-~H a propost{~ flo Govc-rno fJ:J.t•a 
~ t.on~l·t~ueçã-0 dos·r3.maei:, l'Plnt .. ivns :is minnf:: d!' rarvão cto Pa
l'anCI ~ -Sa.nf.a. Caf.barin::i .: 

~~ 1:. ·dnE; s('ss~c:;, 1 .-t0 onl nhl'ti d~ :rn~o . . -- J orl.n Pr.1·1Mn·.-1. 

P 1·~J1nida .pela n. . ..i.uá! .-.Huo.ção :fina.n.cr.!~'a. u C'nn·u-.~ i:;Sàü de 
}'iuarn;:as desf.a Casa reduz-ili a ·verba de~t.inada uns 1·amae-~ 
dP. <~:trvãn dl'>. 11.()(\(l:OOQ~·r.i:H'a G. 000:0008000.. . 

\' olt.a, por1~m. a cxarriinàr à ·11ues.t.ão \ll;l.r>n.1.a1H·n t.1~. "'~dnch1 
a "i 1gg-t'stão d(I 3 utnr da emenda.. · . 

. . O ol)jr.r, Livo rtn~ r.onsi.ruci:-õl'::> foi ifoe1't.ar, em Jin rtc, ,.. 
prüz <.to e.ap\°f.i<• P:;:tt·:rng.,il·o. forn<'r.Pndo·~<'omhn!'>tivcl á~ nCJR~n~ · 
~ndnst..rfas. · 

· .Pm·a. dt'Hn<msu·a1· a lll'f'('Sf'idu.de . i(llf• t.enios de rni('r nm 
n::fN'CO vara 110~ liherta·rmo:::, pP-lo meno~ cm part.e, dos inel·-
1.::Hkis · l'st:rmi.gciro::-:, hast3 t'N'ordat' qur a importa.(.;-50 dé <~ar-
dr. ll~m i::nbreearr·1:>g:aclo :1 nn.:::~a h::tlalanea. 1'omm"reinl <:orí1 n:> 
i;'f°'~tl1nt'~~ <tlgnri~mns : · 

1 ftN, -- 2. i!\i3. :-H 4 ·1.unda1:la.~ ao , ·aior 1ln . • 
f9Hi -~ . 1. :t'6a. 7tH ionela.das · uo ·"·nliw (Jc_ . 
HH41 -- - 1 . 02/i. o~r;- toneJada.-i; no· valor d" .. 
·~917 --- j:JiS_:~27 toMlada~ 1rn va.lor ª"·. 
'!n18 - ti37. !i% 1.oneJada~ no valor <l1•. _ 
·lfH(l --- ~>2-i.<i/1:1 fon~laida!õl no·. ·val<H' dt• .• 

~mnmatn li~-'• mil 1•onf-.os 1•n't ~l'i~ :rmio~. 

. fiO . J.I~ ::·~2-6$00~ ·· 
!i2. 05-i: 9751SOOO 
7í.'iftl:3ô5$00(l 
!1~!. 37:?- :·2'i7$001: 
i:? .8~1(: 137$iJCfl 
Wi. A~::l ;7(i0~000 

O llf'.la.l~>r juh:;a n:-ccusa\lo insistir na riomonl'>lra~fi.(I rl1• 
IJH•.sf', t:>ll'? Úll'.-t.• df.'>:l.r~ ::i.J~~~rismos:.. n por ,i:í. tel-0 .f'€it.o o. S\1· .• 
Paulo de Prcmt.ln quando .11l&}iteo11 a inr.hrnão dR f'menda rr.;_ 
lafiva á l\fa.l'i'nha •' •'Wl fll.Ül'tH:. vez,._.:: l'(HI' o a~>;nmpl· r, 'lf''!n vinflr)" 
:1 ·"i'i ~í:usi;.ão. r 

· Co.m·P.m. .Poi.'1. r;ft;) <le-nloot•ar· ~l.!'; e(.\ns-(.t;ne.ç.{'.íe;; .:!(;> ~stradas 
t j tJP Yi.fo .~f'l'\'fr ~í~ lnÍl1'1i' d.e ~~l'Yâ() I' ri'O r i~so a COJIUl1iS~50 dP. 
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F inn.ncai; prr.pt•e qlw ~nja n.pprnvada a . ioi<'~uinf~' r-rnP.nf!a 
.·li i1; Otnt.iva: 

E;menda · .m.bstituti:va 

Distrihua....;.se a.ssim a vorbn clostinnd\t ·:l rarnnes de ('.arviin : 
· Verba J6ª: 
Linha da Barr.a Bonitn e rio :do Peixe e prolongru,;ncnt:o do 

,-amaI dp Ourinhos: . . · · · . 
Pe~so::i:l e m;itel'ial', a_ despezas· ·decorrentes 

do contracto .• ... . ..• · ........ ·-· .. , .•.• · .. •· ~.. 2. 000 ~ooo~ooo 
·. f,inbas do Ar-arang:uá e de· Urussani;a: ... 

Pci-::soal e · material, ·o despezas d!ecorrentes · 
-do contracto · .. · . . • ..... .. .......... ;. ~. 000 :000$000 
A parte -relativa ás OJ)erações de credito Já foi attendiôa 

cm outra -eml!nda da Cornmíssão de Financas. . . 

N. 1Z 
A' verba 6~. n. Il - Estrada d.r. Ferro O~ste de Mina~ - . 

. \;cr,rc:!centc-se no l\fatcrial d'epois da pala.-,.~ra -·e1trada - a~ 
::;eguinijes: e pm·a pri;•serw~r n:t construc~~lt()~ · flté trrutf., da rft..~ 
mnl de BQ:rbacena. .. 

Snla dns scssõc~, 29 de setembro de 1·920 •. _:..... .lmu'f nnnf;_ 
f (l':it>. 

!'al'cccr 

A· C()mmissão a~eeitn" n emenda. visto ser um St".r\•iço que 
a .vr.rba póde comriort.al'. · · 

N. i3 
Emenda ao a.ri'.. t<>, verba 1611

,, I: 
. •" . . 

Onde se lê: 'lEstrada .de Ferro ·para · Ca.ja.zeivas,.. diga-se: 
~-Estrada de ferro partindo do prolçmgamenfo do rn.mal de fdu
l ung(t oll do Hamatnhy pnrn C?.inzeiras:1> . . 

Rio, 30 ele setembro de 102-0< - Paula de Frnntin . .. 

l>A\\EOEJ\ 

"A Commissão ::icccif..3. á emendn, prop(lndo que .sejam ac
r·r~:::centada.s a~ ~P.gllintcs pal~·vt•ns: 4:ôu do ontl'o qualquet"' 
ponto, n j11fa(I do Governo~. 

N. f4 
Emúnda ao :.i.ri .. i ", verba. 16•, n . 4 : 
Onde se diz: ~ramal de Juiz de-Fóra a Bomjardiou>, leia

::e : «ramal de Jµiz· de Fót'a a Lim.a Duarw. 
l\io, 30 cte seteipbro de 192~. - Paul.t> de Fr<>~. 
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-. 
.PARECER 

A Gomnüssã.o acceita a. eme.nda, por ser a ixnp.orta.nch 
yof~õa insufficíenfo para proseguir na obra até Bomjardim. 

Arl. 1º, verba 17•. : · 
Supprima-se e~: 

N. !5 

-!Estrada-de Ferro ~Í'J1burão :i A1•aranguá., etc.>, o final: 
cr.c ramal do Massiambú:i> : . . 

Em q:f-tamal de Massfambú. da Estrada de Ferro Thereza 
Christina., ~te.», substituam-se as · pal&.vra.s : para prolong&J-ru., 
peJas seguintes: «e seu . prolongamento~. . . . · 

Rio, .· 30 de setembro de 1920. - Paulo de Frontin. 

PARECER 

A Com1nissão acceita a emenda. que corrige a. redac~ao e 
põe o orçamento de · aceôrd<> com o que foi votado em 2• dis-. 
.;:ussão .. 

' N. i6 
Art. · 2º~ n.· IV: 
Supprima-se; 
Rio, 30 de setembro de i920. ~ Paulo d.e Fronti~ 

P.AJ\EOER 

·A Gommissão não acceita a emenda. .· . 
Convem que a autorização conste. d.ô orçamerif.o pat·a qu ü 

Q Governo possa. fazer fat:e a difficuldades que, porventura. 
:1 ppare0am sobtc localização de repartições do Correios e d0s 
'fcl('graphos, maximo nesta · época de carestia de casas. · · 

~aturalmente o GoYerno só construirá ou adquirirá _prP. .. 
di1.•-,; em casos de pr<'menfc nécessidade;·. · · 

• • 1 • • • 

N. 17 
Art. 1 º, verba. 1. 7: 

. Considerando que os §§ · 6º e· 7º ds. clausula 6' do dec1:efc1 
'n . H :!126, de 2·i de agosto· de 1920 já providencfain sobre a 
ill)Cl'ação de credito para construc<.;ão do p~olopgament.o dr1 
ra1m1l do Mulungú ou de Itamatal'ly para CaJaze1ras; . . 

Substitua-se: «Estrada de · Ferr·o para Cajazeiras - ·pes
soal· e material - 2. ooo :000$>, por «Prolongamento do ramal 
cie Santa Barbara. da Estrada · de Ferro Central do Brasil até 
.IJ.abira do :i\falfo Dentro --- P~.<: f:c'.131 1~ matoi·inl 
:e' .000 :000$00fü. 

füo. 30 <lf! se(.mnhro · dt~ 1.920. --- Jlnulo· rff1 P r M1tiri. 
' 

t>ARECEfl 

A Comn)issão acccita a emend:-i, uil SI.la primefra padi'. 
:\ verba suppt'imida Yae dat Jug:lr a 0onst.rucções. m\\is 
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ail·gúulc:!:; qo.-· a f~ommíssãó leve d~ attender: ')uvido o Poder 
J·:xer.utiv(I, <! suggeridas out.ras pelas emendns que estamos 
1·c J~tando, como as ref er.entes a estradas · qu(\ haviamos ex
du1do da propoi::ta, e cu.ia con ::í.rucc;:.ão os Srs. Deputados re-
..Jrunam em suas emendas. · 
_ T!3ndo a. Commissã~ · atlendido a algumas dessas sugges

f.oe$:, imposs1vel será chlatar a. v~rba '[Iara n.tt.emàer lá obra 
J r~mbrada na emenda. · 

. N. 18 

Transfira-se da . verba · 17 . - · I - a construcção do ra1nal 
de i\farianna fl Ponte Nova~ 800 :000$000 - para a '.''erba 16"i 
!!- .V. 

Sal à dns sessõe~. 29 âe setembro de 1 ~2p. :---'. .!<isê_ B.9:iii
fn.r.io. 

PARECER 

:A. Commissüo a<:cP-it.a a emenda. 

N. 19 
Ao arL 2º . aécresee.n:t.e-s·e = 

X-· A entregar aos J:nstif.ruto-s P<l-robé· e- <le· Etectro-Te.c.hni-
' r.n. 1tfo Porto Alegre. no · Estado do · Rio Grande do Sul; (de -cn.,... 
~ino techuico-profissional), paira o -d:e~envo:lviment.<> do ~n
-~in-0 -e da aprendizagem it·echnica ·e profis.si-Ona'l -de seus al:u_. 
rnnos .e conveniente oommunicacão com o Iin1stituto ·B-Ol'ges. oe 

. ·~rodeir-os (de ensino· d-e agronomia e yeterinaria) ,. no-vie kUo
n1et.r-0s de iliinha. de trilhos de 25 kil-OiS -0u <le outró peso, com 
ns r.especth·os acccssorios, .exi-st.-e..n.tes no ' r~f erido Estado. 
J~s~e ·u1aterial 1será entregue nol3 pontos em .. que se ~nr,ont:ra 
('. não po!(J~~rn ter outro :clesti.no que -0 in<i·ic-aict1:~ nqmn.. 

. J·u.stificação . 
O a.rt. :130, tla l·ei n. 3. -i5 ~, .ide t> óe janoi ro- de 19f8, au

tol'izou .a· -en:trega. para esse fim de um kffoi:nebro de liinha e 
.i e u;ma locomotiva a . vapor. · . . ·... · .. 

O Gover.n.o da. Republica serviu-se . <la ail torização e f•~z 
a •entrega do material cHado . 

. O ~L.erial . ~-0-ra pedido visa o d~senivolvimento. d-0 se-i· 
'" i<:o iniCia11' ~ a tt.e .. nd~ à nov0$ às.pectos do ensino . prOfi$i-Ona-l. 

Espalhado .pelo Estado do Rio Gran:de dô Sul, à. União 
J)O&;ue, :sem que p0:ssa servi·~ para -outro fim, grande · quan
t. i.cta'<lü d~5SC· ·m.aJtcri:n-1 que nunc.a .. foi iusado ou. que. já <> 1:oi • . 

. • SaoJa. da·s 1::;e~i;:Õ<'8. 30 do sétembro· de 1-920. - . J.oão Sfm
.Jihcw. 

Parecc1~ 

·A nonlmi~são :w1~-e it:a. a emenda. 
: N. 20 

.On.de convier: 
Art: . Não ser:1 . -c-O:nc~di-Oa diaríoa S,llTH:ri-0.r . a 30$0-00 .. 
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. ~ l..lalJf: ao fimccíouaeío q11e dfl&pendeú mài.:, do qu~ :1 
"flia.r.ía pmv.al-o d-ocumenta:da.menfo pcra:n(p, a. Adminisl-rnf'.fi•1 
ryue, 1110 cae.l <le üef-er-imento, pcdirú. o c1·rdito nooessari<> • :v:i 
.cr.ngrcs~o. pm-a supplementG de .füairia. 

Safa fia'l .sr>s·sões, 29 1rlc Ff't.embro <ic Hl2f)_ ~ ~4 1.:uãl•o Bti
pti.~fn~ 

. . . Pai·ece?~ 

O RêLa.to:r não ae'Ceita a -!IDlétJ:d:i. 
. As. <diar.fas ~ão coMedidas de -a:ccôroo e.oro lofS -er fl.'eguta

rnen:Los! .não .-:on'\-·indo ie...~-ipu'l:ar um m!!.Ximo em •lei .or.çam~n- , 
'taria. o - ' - . . , , I 

.As. verba.i; · :para dia.ri.is estfio consigna.das no orça.menf.,., 
-com quantia limita-da e não !:?Orá · supplementada. sem e.'Cpo
s ·icffo -Oefa.lha:da do- Governo, pedindo o e.redito; 

Tah'.P.f. o . assumrito r.omport::i.sse uma lei especia:1 · quri 
rognlns.~e a maierin, taato d~ •:fü.triaf;, r-omo -de {ljndns de cust o 
<'m t.odos os min.istcri~. · · -

A Comm·issão resolveu, porém., por maiores que a. ·emen.:. 
ria . se.ia. a:pprovada. e destacnda _pal'a · constitui!' . _projectC> :? 
,p!l.rtc. .ar..c.re;:ccnfando n:o artigo ~s .c;.eguintc-s pa.1uvras -- ". tlo~ 
flmreitlna-r}os rr1w p.:>rrJ('b~m · vt?n~imC'ntos: 

:'\. J:?. 
Yerh:n. ·1 fi• - füga-s~ : <t. \lnclusiYf' 

prosr.gnimcnt() ela ~('lh'.'1.rn~0ão tia .r:;t.r :vln 
\)UOfo a JtB;jubQ». -

1 • 000 : QOOS, rp~:r:T 
-d•' fl"rro de.> -Pi-

Sala <las !'i<'s~tí0.;:. 
Pn117n rir> ;.·rrmtin. 

:-=;·~1-~rn hrn de ) 920. :.._ .Raul Sd. -

Pm•N:á1· 

· :\. Commi;:;,:;fw n.r. cC>i.t.n. a ~roenda, pai•n iMluil~a no a.rf.. :?.º, 
por corresponder 3. . 1·cwigornr- o tredito -ex:ist~nt('> · ·p.'?ra e.r::t.e 
t>:tC!rcido, o <JUC' não ·nódc ser ga.sto nt.6 o fim ào :mno. 

:o·s estudos clefin itü·os dC'stn Unha accusam 64. 366 kmi;: .. 
·ti,-. extensão o um orçamento t-0.t.al do 8. 2!'.;~ :631$'7G-L 

Parn p\·it:i:r o l'fnprcgr:i dn. (1I'f\ilnnl'hc>irn. nn. Sf't'rG. ela Man~ 
t iqueira, a (':Omi-ssão milit.nt• estudou nm ont.ro t.racndo, ~e.Jn 
'fnat n linha t.crA -:;; mR. · · 

· ::\a. -(!onst.rucl)UO. :1. pal'i.ir de 1J.tn..i11l'd. .-. an~s de al.t.:in__~ir 
o tt-oclm da sct'ro '{o ·mn.i.F> p4.'sa.rfo) .i:'i ·rornm dP.~pt=;n1lido<: 
ii.60ft:OOO$, isto . <m) :Vi' kms. 

Resta. um ,1;aldo "fo 1 . ü•rn: 000$ que -d:í. pnr::i. t.erm in:i r n 
t1·.~1\lw em coni:truec.:ão. f'nf.ro ~ Ifajnb:í. " S:oléda.de. 

· Seg:ucm-~() uns i'rf.c- kilomet.ro.i;;, .h~ locado:::. qu~ (!Onvem 
;~l•l' a.t..'lcados · depois de resolvido O . probJ.ema dn. &erra, TI(> 
~1ual é ~onv,enicnt.(': cog·itaT' <fo . emprego <l~ . -lw<il·o- elc.ct.rir.i
rl~clc· e do sy~tcima espe-1'-in.l ·<lc ~remalheíra. . . . 

A Coromi~são de Finanças :r.oncorrfa que se.h inclu1d::i. 
1e;it~ Qbra na. verba :t6'", po_r:· ·c.ont.a de c-:ajQ total será. a,ttendida"' 
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;~m augmeulo tle ol e~pt: ;,a. -1-"arn. i:-:::::~' ~eni ll C\:-e~sario m\!11-
c1•.n1al.-a ·HO art. :::·, U•) rirojedo, ccnn 1) ~e.:;Llialt: _<li spo~tt.i\"O ;· 

. J.::·m Gndo. su!Jstitul fru 

«A "Jesp-ender 1.000 :0,00$ puta. · conclusão uu trec.ho· da 
·t:~ l.rada de ferro Piquet.o a ItajUbii. entre •ItaJul><i- e Solcdade, 
dentro <la. verba iôQ deste- orçamentQ. "». . . · _ . 

-. 
úntle C<Jll\' ier = 

Rest.aj>el-cÇa-;:~ a 111·011usLa. . do tiovenw na pàrtc refe
'rt.mte á. v·erba destinada á -0oustruecão e mai~ ser:vicos da 
Es1xa.<ltb de Ferro <lc Mcssor6. .no Esta·do .do RiQ Grande do 
~orte. · · · · ·· \ 

Sala da:= :-:·~s~õe~, ::~9 de .::eternbro · J,~ i !J.20. ··-- ·.f<Jõ,,i :'hl,
:J rMl!J .1 

.!u~tiffraçü.u 

. ~\: con:::truc11ãu llCJ. Estrada <l•) l •'eno de iSl(l:ssoró· iuter.es::;a 
a:; i·e;iões ~m·.taneja8 ·dos Esta.:dos do- Rfo G:rantle . dQ fN01·te 
'Pa.rahyba e ea;.u·u. . . · -.- · · . 1 

· Qualquer <laquellés. t.t·e~ E sLa:dos possuo municipio~.. cuja 
J>roc.Iuccão tem como •;seoa:douro natural o porto de Mosssorõ.
llo importaucia. jú. evidenciada. pelu, avultada cifra tlas . ·mc-r"'" 
...-ado rias que n.nuu:ilmenfo ~1"J)or~~ . . · · 

Em face <lo taes razões d 0 · 01·deni Cclni.umka. t.cdmfoa.s · e 
·.:.iutl'os -estudiosos; · do assu1uptos nacionaes, . ·veen1 pugnantlQ 
h:\ de.z.enas do anuos pela .construccão -da . Estrada de iFerro~. a 
.que se rcf{!'.r e a. emen<la, e lC.Uja. influencia.-na._ ieconom.fa -geràl 
das ricas rogiões <JUc t!cve ::ztr::wc·ssa!'· . ú facil · calcular· e 
apreciar. · . · 

Na presiclenciu. intcrínu · <lo 'lU·allogrado Dr. , Delfim :'.\Io-
1 n~ira, · sendo · .Ministt•o da Viacão. o nosso ~ · illustrc ·coHe.ga. 
J ~1·. ~follo FrancC1. foi afinal dcc1;otada. a construccão da Es-

1 

r rada · do Forro · dt1 Mososró':~ cujos servi~os · foram in~iados, 
::::~.tis1~ito~: assil}I. e ·do mesmo _l)asso, . a ' :elha. t" le;sitima as-
3 nra~uo do!.' milhures llt."! . ·lnboriosos lllábita.ntes de grandé 
·P~n·to <lo uordest-0 bra.sileiro, ·e. intercs$CS dos ma.is palpHau-
t(~'3 ·do. descnvohimicmto ·eeonom1co do nos::;o _pafa. 

Na ju•st.a. <Jomprehonsão ida impol't:.mcia "da Est.ra1.fa ineu
('ion::tdil · o ·.~m;erno · .~e.tua! ine--luiu na propost:l ortamentaria., 
··nvia.da. á Cama.ra. uma ·verba d e sois rnil contos: para !lttcn-
1h?1• a.os s~rviçoo qu~ a -sua construc~fio .(~st.:i. reclamando • 

..:\ iComlnissüo dL" Finam::as, ~erp, aliiis, .dar as .razões do 
';-;1~u voto, tleixou na e . .sc1ueaimenlo ·essa ;p:xrte da proposta d9 
~ ;ovcrno, que a. rnínha. emenda ·visil l'est.ab~lec.e-1· .. . . 

Estou certo de que a douta Comrms8aO, melhor ,e.xam.r...: 
111.i.ndo o a.s-sum1)t.O não .hesitará. .em re.c.oush1'eri;t.r a sua qeli-
ho1'aç.ão •. . · . . 

-No·· _momeuLo -cm . ·que µuv erno e Congresso, unidos ern 
un~ §Ó pQnsa:m.Qn to~ Jl.r.oo:uraui ~rp~üiõs eff,tcazes par.a. ';t ~i ... 
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_.\"'"XAJ::S D,\ CA~1A.RA 

Lu~ãO .. d<J nOt'desle, flagellado IH~la~ secca.S pei;Io.dicas, re- ; 
medío~ r1ue . a. '~x-periencia · ~ <) sabei; concretizam, · especial- : 
m~ntc nas obras -de ímmigr.a.ção f! tlc transporte, a const.nicçãu 
•la Estrada de l;-erro de Mossoró impõe-se como .medida du~ 
1i}-U.is ·previdentes, poh> · vae afoancar, nos -seus ·effeítos ben1:,... 
l'l-cos._ :prec·isarnente, as zonas . Jnais. -as;;;oladas p •:fo fla:g-elln 
i::;eculai>. · ··. . · . · ·· 

Accrésce · que ·se . trata. .iJe · estruua. -d•~ -cunstrucçãu tlas 
rnais barata~. ut.ravessando · regiões c1n 4]Ue são- rar~1! as 

. obras de arte_ · · 
~.rudo, pois, a.con_§eli~. l}Ue o :Co1Lgl'l .. '"$.SO .a.l:tenda .a.u a1i

pello <lo Governo e nao deí~o ao abandono, u.. obra j.á . -ini.c>iada 
-soh os mélhores auspfoios. . 

Safa das.- sesões. :?.9 de :.:d-t~m1H'u •k -HJ:!O. --~'. .! o~·;J J 11 -
. yu.~·to. · · · 

.Pm•ccer 
.. ·_· 

.:\· -Gonnüi::i:sàt) acceita a. emcndu. wouif icaJa.. 
O governo, na sua. pro1}ostn1 pediu 6.000 ;Oü0$ J>a.ca a 

(;1.1n2trucç.ã6 . da est.rada de forro a que se f(jfere a emenda.. 
. . · .A . Conimis~ão ·-0e ·. Ffoan.1;,a s el1Jtef)deu fa.zel-a desa·pparecer 
do 1:>roj-ecto, xisto lhe ter sido informado que o Governo não 
pretendia . constnüJ-a, ·por depender essa construc.ção .. dà cn-
1.~aw.JPação do primrdrv trech(i • drr. estrada, pert.encente a. pa1·-
l.icular:es~ · · · "'.. · · · ·· . · · · 
. Pela justiJicaçilo da cnrnri.da ve-se -que tl.~ est.rada · é urna 
a::>pirac;ão justa da ·zona que · ell~~ vem at~·~vessa~ .. 
. . .- A. contitmaçiio Ida ob:r~ :·&ependern, . natur.aJmenJ,e~ d11-s 

1;~udlcfies :em· que· ·o " Governo· ·possa tomar ·conta .. -do tre.c·lio 
.inicial re:f'~rido . .não sen-0-o -curial aue o Go,·t>1;no fi-que . anw1·-
tado ::t esse obí~e sério pa.ra o trafego. . . . · 

Sendo assim, a Cómm:.issão de ~inarnju::; nã.o t.erri duviúa 
a}Jguma em .dar l'ccursos ·1_)ara. a .con8truc~ão.. si o Gov1)r11L• 
reputaT i1ecessal'lo · fazer · e . ficando a seu alvHt·e a oppor .... 
Lunidad-e-,. : . · · 
.... ):>ur iss•r .p1·u1>&e. o _;::'egu i~1J.é ~u.l>:;;ti tut i rn: ,. 

l~"nte11~fo .~uf>s{it 11t/ca' .. 

·'·· Ac.<"-re:iceuie-~ ... na ·llélbella- ·J6U e ·:l. 7º. 4~111 trn1-t ... ~i-: iguaes: 
t:;traida de Fcr.l'o . !\fosso.ró .. Cpro1ongamento), · · 
·1;xel'cicio nrecedenLc, é ~uimat o ei:;banjamento. ·H:t minis
f..l:'.i·ios ónde quasi todas as dotações por mais :tltu ~ •1uc. ;:;<'.Íilllt, 
J~~tradu. de Ferro Mos~OL'ó (prolo1~ameulo) . · · 

110· ... -Rfo Úl."autlo · do · ···Norte · · --· ' .PessQal 
. -~ .n;ia;terial ~ • .. , .. ;._ ~ -. ~ •• - . • • • • • •.• • • • :J . Ouo :'000$(.l{Jt\ 
. ::)ala · da. Comuli:ssãv -de '1•'ina·n1..~a-:-5, :H. .de outubro de 1920 . 

·- Carlos llc ·<Jam1)n,r::. Pre~idr.nw _ : ·-· Octm1io Rocha. Relator. 
-· 'Osca-r Soa·res ; .-· - ·Albe?·(o M.m·anhií.u. · - ·- . Cm·lo$ · ~lf'(J;r,jmi-

1 iuiw. __ .. Randr(I lJ1•uua:. · .. · Pacheco Mt:ncles. ---· S(ànpâio 
t)o)'J ;êa. -- Celso llt~uma. A 1tt·on-if, Carfo':3. -eurn . L'est.1~i0c_:-1) •. ·...:. 
:-.. · · ·~.<>?f·;z.O. .!:.,a.dr~) · · · .· , · 
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l!ESSÃO EM· 15 D:f!: OUTUBRO DB i~2() 687 

N. 193 A-. 1-920 

' Fixa a despesa do Ministerio da Fazenda para o e3:ercicio de 
1921, com pa1•ece1· da Com.missão de Finanças sobre as 
·emendas apresentadas em .2• discusslfo. · 

· Embora acceita . sem restricçõe.s, . a · collaboração da Câ
mara no orçamento da Fazenda, o augmento real da despesa 
:será pequeno, de 265: 587$500. . . · · . · . · . 

Os demais accrescimos .provêm de ~se completarem ps da· 
dos · da .proposta governamental, em que ,não figuram .. :varias 
despesas -eff ectivas, certas, inevitaveis. ·. . . · · . 

!Releva ponderar que ha dous criterios, igualmente . com
demnaveis, .para o preparo das leis de meios. Um opera eco
nomias apenas . no· papel : corta verbas irreductiveis e asse
gura, pr••tanto, a necessidada dos c:redit,ps ·--supp-1.ementares~ 
Outro s·1.. .. ::iri1a · esses creditos 1 com os dados do orcamento an-
terior, e crê assim conseguir o orçamento real. · · · 

Elevar ~s verbas simplesmente porque rebentaram no 
axercicio precedente, é animar o esbanjamento. Ha ministe
rios onde quasi todas ·as · dotaç·ões, por mais alt:ts que sejam, 

se esgotam sempre_; outros raramente solicifam novas . quan
f,iaS. O def'eito _está, _portanto, mais no . pessoal permatÍénte do , · 
que no titular transítorio ~da pasta; porém urge incutir em 
todos os ramos de administração o espirita de... economia; exi.:. 
gir sempre que expliquem porque excederam . o maximo es;.;. 
tabelecido pelo Congresso. Grave erro ·é dar mais sob o fun
damento apenas de que despenderam tudo: cumpre verificar 

::;empre se a verba rebentou porque. era deficien~e, ou porque 
fôra mal empregada, sem methodo, nem economia~ . 

Estabelecidas estas preliminares, examinemos as 

EMENDAS: DA GAMARA 

.. N. 1 

Verba 17• -. . Alfandegas: .. 
Na . consignação: <Alfandega do Maranhão~. sub-:consi

gnacão cCa.patazias~, em Iogar de ~Trabalhadores a 4$ em 365 
dias - · 20 - 29 :200$, diga-se «Trabalhàdores a 4~ em 365 
- !iO - 58 :4·00$000». 

Justificação 

A lei orçamentaria vigente ._est~belece .. o seguinte: <Ar-
tigo 6i ·- Verba 19 ... - Diminuida de 43 :800$ peia suppres

:-;ão de 30 trabalhadores no pessoal'> da Alfandega do Mara
nhão, sub-consignação «Capatazias~ e de 45 :360$ pela sup- fl 
pressão de dous patrões e de 25 remadores no . «pessoal >. 
:mb-:co:nrugm.a;ção ~mb,aroa<:ões.i- dessa. mesma alfande~ 

Tão violenta reduccão no pessoal dessa alfandega, que de 
50 trabalhadores passou a ter 20 sómente :Qa sub-consi~ação 
q. Capatazias », desorganizou e quasi · paralysou o serviço de 
descarga. . ~ 
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•' 
O -Governo, deante dessa premente situação, resolveu re. 

admi ttir mais 20 trabalhadores afim de poder ser feito corr. 
regularidade o referido serviço. Esta emenda, portanto, verr 
restabelecer o numero restrictamente indispensavel de tra-
balhadores. · 

Sala das sessõ.es, 16 de agosto de 1920. - Rodrigues Ma
ehado. - Arthur Collares Moreira. - Cunha Macha.do. 

A diminuicão do numero de. trabalhdores das alfandegas 
retarei~ o· serviço de descansa e de conferencia. Durante a 
guerra; a importação dim.inuiu ·sensivelmente; porém o Con~ 
gresso supprimiu auxiliares dos officiaes aduaneiro 3 quan
do a pa.z se firmá·ra e as acquisições, no exterior, tendlam a 
avolumar-se. Basta dizer que,·. no actual exercicio, se conta 
com um augmento de oitenta mil contos: de · réis sobre as 
previsões orçamentarias relativas ao imposto de importação. 
O prejuízo decorrente da suppressão de trabalhadores em 
cinco. alfandegas foi tão sensiVel p3.ra o serviço. publico que 
o Poder Executivo se ""liu ,forçado a mandar readmittir, a ti
tulo· provisorio, -varios .auxiliares despédidos, em Porto Ale-

gre, Ceará e Maranhão. 
A Comm.i.ssão de Finânças é de pareçer que se restàbele

çam as verbas reduz\das em or~mento anterior;· pelo que 
propõe á Camara a. seguLnte 

Emenda substitutiva · 

A' verba 1-7• ·~ Alfandegas - accrescente-se: 
Mais 5 trabalhadores em Manáos . . . . 
Mai::; i 5 trabalhadores no Pará. . . . _ . 
Mais 3{) trabalhadores no Maranhão , . . . 
Mais 30 trabalhadores no Ceará . . . . 
Mais 30 trabalhadores em 1Porto Alegre. . . 

N.- 2 

18 :250$000 
24:637$500 
43:800$000 
51:100$000 
43:800$000 

181 :58.7$5'0-0 

A emenda n. 2 veiu ao encontro de uma verificação a 
que o rtelator estava proc'é.dendo, desde que o impre.,sfonaram 

mal os algárismos relativos a apolices ernittidas para obras 
cont.ra as seccas, encampação de estradas de ferro, acquisição 
de m-aterial e obras da Marinha ou do Exercito; tornava-se 
suspe'ito o excessivo arredondamento do total, 100.000 :000$000. 

'li' De facto,. além de 30:000 :000$ para a Marinha, de igual 
somma para o Exercito, de 40.00.0 para as obras contra as 
seccas, deveriam figurar: 40.000 para a Viação Bahiana e 
30. OOiG para a Sul-Mineira. Havia um erro de 70.000 :000$, 
não propositado, oriundo da: demora em ultimarem às ne
gociações: tanto que ainda será possível modificar esses al-
g·arismos em 3" discu&são. - · •· 
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8ESSÁO EM f 5 DE OUTUBRO DE 1920 

A emenda n. 2 foi assim redigida: 

N. 2 

·Considerando que o decreto do Poder Executivo, nume
ro U.068, de 19 de fe7ereiro do corrente anno, autorizando a 
revisão dos · contractos das linhas federaes, de víação ferrea 
dos Estadçs da Bahia, Minas Geráes (Rêde de Viacão Bahia
na), estipulou a conclusão do prolongamento da .Estrada Cen
tral da Bahia, de Machado Portella · a Curralinho, com um 
ramal para Montes Claros, àté o ponto terminal, em Montes 
Claros, da Estrada de Ferro Central do Brasil, .· autorizando a 
emissão . de quarenta mil contos de apolices federaes par.a 
occorrer á construccão das linhas J:la mesmà rêde · de viMão 
ferrea, cujos encargos em juros annuaes correspon.dem a dous 
mil contos de réis ; . . · . · . . · . . 

Considerando '- que o alludido decreto n. H. 068 já se 
acha :registrado pelo Tribunal de Contas; 

Accrescent.e-se · á ~espectiva verba orçamentaria a quantia 
de. dous mil . contos para occorrer ao serviço · de juros do ca
pital em · apoiices, ou outros quaésquer ti tu los que o Governo 
~enha de emit.tir, nos termos do alludido decreto n . 14.068, de 
t 9 de, fevereiro de · 1920. para occor:-er ao pagamento da 
construccão da linha em construccão de Machado Portella a 
Montes Claros. na Estrada de Ferr0 Centr'al do Brasil . . ,. · 

Sala das sessões, 6 de agosto de f 920. - - Elpidfo de Mes
quita. - Camillo P-rates. - Matta Machado. - '.Raul Alves. 
- Leoncio Galráo. · · · · 

A Commissão de · Finanças propõe o seg'uirite.substituthro : 
. A• verba n . · 4 accrescerite-se. na sub-consignacão ...... 

Emissão de apoiices . p~ra attender a d"espesas dos ministerios 
. da Ma.rin-ha. da Guerra e da ViaQão e Obras Publicas-Juros 
de 5 °1~ sobre 70 . 000 :000$-3.500:000$000 . ~ · 

EMENDA N. 3 

. A elllJHlda I). 3. apenas .facilita o jogo das verbas, englo'"'. · 
oando.:.as: não augmentada a despesa. Merece approvação. 

'Eis os seus termos 
N. 3 "' 

.Gonsiderancfo que a distribuicão do credito pelo modo 
por. que. ~ f P,ito para oc-eorret ãs de~nesas que correm · pelas 
repartições fa.z cnm que se torne difficil a obtencã'o do re
spectivo · material, tendo em vjsta · que. 6$got.ada uma sub
eon~i11nac-ão da ve-rba destinada á reparticão, fica o chefe· em 
COTJdi<iÕeS ciifficeiS para mo-viment.ar-Se, Como góe acontecer 
na Delegacia · Fiscal em Pernambuco. em cujo Estado a ele
vação dos preços chegou a um ponto tal qu,e se multiplicou, 
variando entre o duplo e mP-io a.o quadruplo ~-s preços antigos. 
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ANNAE$ DA CAMARA 

Considerando que nestas · condições não ha inconveniente 
e, ao contrario, deve-se apparelhar o. chefe da . repartição 
com elementos com os qU:aes · possa agir nos momentos oppor-
tunos; tanto mais quanto . · 

Considerando que .uma tal providencia não faz augmento 
de despesa; por isso que . " 

Considerando que a presente emenda consigna a .mesma 
despesa da proposta .d.o Governo, : adaptando, a.Penas, .á boa 
conveniencia do serviço publico: · -- · 

Na .verba-Delegacia Físc<l.I : 
Pernambuco, «Material> - · Onde diz: 

Expediente; acquisi.ção e encadernacão de livros, 
· papel e - outros al'tigos. : . . . . . . ... , . iO :000$000 
Moveis ! compra e concertos.. . . . . . . . . . . 2 :0000000 
Diversas· despesas,- illuminaçãO~ ·public~ção · .. de · ~ · 

editaes, assignatura do · Diario O{ficial, ser-
. viço t.elegraphico, agua, assejo, · etc., des-
pesas judiciaes, acondicionamento · !te remes-
sas de nu merario · e · sellos. · . · 6: 000$000 

Total . . • . . 
Substitua-se pelo seguinte : 

Aequisição: e enca:dernacão de. Hvros, papel e ou
. tros artigos, compra e concerto de moveis, . 
muminação, publicações de editaes, assigna
tura do Diario Of{icíal, serviço telegraphico 
e tele.phonico, . agua asseio, etc., despesas 
judiciaes. acondicionamento de remessas de 

, 18 :000$000 

numerario € sellos .. .-. .. . ;. ... . ... .. . ...... · i8:000$000 
Sala das sessões, 21 ·de · agosto de 1920. ~ Jpáo Elysio . 

. ·" -
EMENDAS DA, COMMJSSÃÓ 

N. 1 
. A' verba 17ª, sub-consignação «.Alfandega~, accrescente

se: «mais 49 :20-0$$ para. alugueis de armazens pà'Pa a Alfan~ 
det;m de /porto Alegre.» · · - · ·· 

Houve equivoco ao elaborarem a propesta do Eixeoutivo, 
na qual figura a somma de 72.:00$, para alugueis de casas, 
quando são pagos, em virtude de contracto, 121 :200$; e e Sr. 
Ministro da Fazenda autorizou o inspector da. Alfandega a 
procurar e alugar mais dous ~.rrnazens, afim de Que a. mer
cadoria . não mais fique sobre agua, mezes· inteiros, como 
succede a.ctualment.e. .. · 

N~ 2 
A' verba to·~ -<Gasl\ da ·Moedu, · accrescente.:se: 

. «Fabrioação de sellos e · outras formulas 90 franquia e 
cheques postaes~ 200 :000$ · (papel).~ · 
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SESSÃO EM i5 DE ourimru> DE f 920 

_ A verba de 200 : 000$ figurava · no orcariiento da Via.cão, 
porque se compravam sellos, etc., do fabrico norte-americano. 
Passou a fazer tudo aquillo que se adquiria fóra. .da Casa da 
Moeda . Por jsso foi a quantia retiradà da . verba 2ª- Cor
reios, do Orç.amento da _ Viação, e deve ser incluida.. no da 
Fazend3 ~ Dahi resultará dupla vantagem : 1 ª:, não mais será ·
n:ecessario o processo bUI"ocratico annual, d~ passagem, · sem.:. 
pre tardia, _da verba, de um ministerio para o outro; 2ª, não 
será possível voltar um paíz proteccioriista a adquirir no 
estrangP,iro o que p6de fabricar em estabelacimento official. 

. ,• . . 

N. 3 
. . 

· €Accrescente-se onde convier, na verba - ·Pessoal : mais . 
4. 527 :988$307, para- o augrnento provisorio de vencimentos:. 
concedido. a funcciob.ari•OS; ·: eff.ectivos ou interinos, · operarios · 
e diaristas, do Ministerio da Fazenda. :t> · ·" . . . 

A . carê~tia · da vida não permittirá sup-prímit _ em 1922 
a bonificação outorgada para f 920; como, porém, não a in
cluiram na proposta do Executivo. t.ornou.:.se tiecessa.ria a. 
emenda. 

/ 

.· «Fica o· Governo au tOrizado a àbrir o credito neoessario~ 
·até a qµantia d-e .~50 :009$; para a desp-esa -com · a impressão da. 
nova tarifa\aduaneira iHustrada.~ · . · . · 

. O _trabalhô planejado · pelo Executivo se tornará. de _gr~nde · 
utilidade, desde · que o Congresso ultime a reforma das tari-
fas · alfandegarias. ~ · - · 

N. ~ 

t.A.' verba 13ª -· Directoria de Estatistic:a Commercia.l -
accrescente-se : Augm_en tida de 16 : 000$, sendo i O: 000.$, na 
sub-consignação «Machin.as>. por effeito d.a. baixa do · l'~io 
que od1eterminou a:. alta do d'C1llar, moeda cem que . são pagos 
os alugueis das . machinas, e de 6 :000$, na sub-consignação 
«Objectos de expediente. etc.~. _por identico motivo e por ter 
s-ido elevado o preç0 dos cartões. para as ma.chinas Holle• 
ri~h :, " · · ·· 

'N .· 6 

«Contin~arã a funccionar em 192i a. aótual -Commissão 
Especial de Exame do Cofre dos Or-tião$, afim de ultimar a 
novà escriptu.ração que será. entregue ao Ministerio -da. ·Fazen
da, podendo o . Governo · abrir os creditos necessarios para 
despe-ncter· com o pessoal e materiàt atê a . quantia , de réis · 
18:000$000. '> . ' . . . 

. A Commissão. presidida pelo Exmo. Sr . desembargador 
· A:taul:Pho de Paiva, trabalha 'ba annos e · muito contribuiu p.a,~ 
se restabel-ooer a ordem no cháos -em ·que se transformára <> 
C_?fre de · Orphãos . A obra benemerita precisa ser concluida. 
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N. 1 
·~ Imprensa Nacional .não executará trabalho algum par

ticular, gratuitamente, sinão em virtude de lei, sob pena 
de ficar o · respectivo director obrigado a indemnizar a de.::1-
pesa não autori;Zada .> . · · 

. § :1..'! Nenhuma encommenda particular será iexecutada 
sem o deposit'o pr~.to da metade do preÇo ajustado; nem en-
tregue, sem o pagamento da outra, metade. · 

. § 2 . º Todo-ie qualquer trabalho graphico do Estado será 
obrigatoriamente e~ecutado na Imprensa~ Nacional, ·.salvo o 
das ·· repartições·· que tenham já o seu serviço organizado e, 
em virtude dos resp_ectivos · regufamentos, o possam _::e:x:ecutár 
directamente~> · · 

.. A vantagem moralizadora de$ia emençla resa1ta da sim
ples leitura; O dispositivo é um desdobramento · do art. 79 
da lei orçamentaria vigente, artigo üicluido adeante entre os 
que devem s~r · mantidos ém · 1~1 . 

N. 8 
Por serem de util.idade comiprovada pela pratica, · em 

vigor continuarão as. disposições . seguintes 
Art. E' o Governo autorizado: A . suspender do · exer-

cicio -de. suas funcções, por tempo determinado e sern direito 
a vencimento algum, o funecionario publico que, . na f6rma . do 
art. 25 ~a lei n . 2.083;' de 30 de julho d~ 1009, fôr man
dado a jnspeõção de saude e "a eHtt não se submetter.. .. 

ArL · ·. Aos directores das Sêcrelarias do Senaâo e da 
Camara dos Deputados, mordomia do Palacio dá.~ Presidencia 
da Republica· e Secretaria do Supremo Tribunal Federàl se
rão entregues em qu.atro pre~~ações .iguae$, adeantadas, no co
meço dos mezes de janeiro, abril, julho .e outubro; mediànte 
requisição competente, as quantias destinadas ao material das 
mesmas ,repartições, incluídss na presente lei, . e integral
menfo · as concedidas em creditos · concernentes á mesma 
verba Material. · '. ·· · 

Art . O fornecimento do material destinado ás reparti- -
ções ou serviçqs de qualquer . min'isterio ficará - subordinado 
ao regímen. da concurreneia. publica. ·µodendo, porém,. o Go
verno, quando isto ·se tornar mais conveniente, ªdq_uirir esse 
material ·sem ·concurrencia, publica, embora para isso seja 
rnistér fazer o pagamento á vista .- . . · 

· · . Para~a.pho unico .- · O· Tribuna.l de Cont.as~ fará' as dist.ri
buições de creditos · solicitadas ·por · autoridades competentes, 
af'hn de que p.c>ssa- ser cumprida a parte final do artigo pre-
cedente. - · · ,. 

Art. · · O Tribunal d~ Contas, ao fazer, no começo ·do 
exercicio, a distribuição ao Th_esouro e ás [).elegacias Fisoaes 
de creditos ·orcamentarios. do ·Mini·sterio dia Fàzenda, · incluirá 
na tabella dos mesmos as verbas <Eventuaes>, <;Ajudas · de 

· I 
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c.usto>, segundo as importancias · indicadas como neeessari.as 
pela Dir.ectoria da Despesa Publiea~ ·Os di9Pendi~, porém, 
por conta de taes credito$ só poderão ser. autorizados pelo' Mi
nisterio ·da Fazenda, quamfo para · isso estiver legalmente au ... 
torizado. · . · · . · . · 

Art. . As quotas que são abanadas aos f11necionat1' 's 
aduaneiros, como parte :integrante dos seus vencimentos, cun
tinu.arão p.erroanentemepte · a -ser ca.lcillarlas, convertendo-se 
a parte. ouro em papel,. ao caml:)io de 27 .d~ por mil réis; e &ddi
eionando-se o producto da conversio á parte papel .. : · · 
. . -~t. As publicações feitas no. Dir'W Of{iciai . e que di
gam respeito a interesse de particulares s.erão pagas adean"". 
ladamente pelos cesmos. . . · . · 

· _ Arl. Nenhum credito supplementar será concedido · 
sem que, junto ao pedido,· venha discrirnina!ia e documenta
damente a conta da ·despesa qu~ esgotou o <}redíto orc;amen7 
tario respectivo. . . . 

Art. O Gover no não fará -uso de autorização alguma 
· que iro.porte despesa,_ . sem declarar préviamente e :dle modo 

e.xpl'e.Sso o saldo verificado de credito . orçamentario para oc-
corr~r -á mesma ·despesa. · , · · 
. .- As di$posições do. orçamento aetual foràm reproduzidas 

Htteralmente; apenas se ampliaram as do art. 73, sobre con-
currencia1 pubiica. · 
. " . · ·. N. 9 

. ·e F ica o· ·Poder _ Executivo autorizado a abrir ·os creditos 
necessarios para pagar, desde janeiro de. 1921, e por semes-:
tres adêântados, as subvenções · a ip.stit'utõs · beneficentes. ou 
scientificos desta capital, contemplados tambem Iià lei orca- · 
mentaria para i920; ~ as despes.as por essa fórma realizadas 
serão consideradas e-Olmo ·~espesa-s a classificar, para serem 
escripturadas- opportunamente~ . - · · · 

- Impõe-sé a · providencia contida na· emenda, em . virtude 
de se haver pl-a.nejado· a ap.plicação de imposto especial ao 
custeio· da.s subvenções. Os instit~tos com séde na Capital· d$ 
R-epubliea necessitam do auxilio . ·orficial para pagar as suas 
despesas desde o -primeiro dia do a.nno. Um delles, o · Patro-
nato de Menores, eff ectuou verdadeiro contracto ; tOmou a seu 
cargo . um serviço até então mantido pelos cofres federaes, e 
com economia para estes: o Patronato só recebe a verba v0- . 
tadâ, _que antes exígia sempre crecUto supplementar . 

. · Nao é justo, pois, que taes instituições corram 0.s azares 
do lançamento e percep.cão de imposto · novo e .fiquem em 
atrazo com os seus f ornecedóres. ' _ · 

O tributo servirá para cobrir a despesa; porém esta será 
attendida pelo Thesouro, cómo até agora. desde janeiro, e por 
semestres_ adeantados. · 

N~ ·to 

-- Eleva-se- de 13 :010$ a _consignação para Alfandega, 
adoptada, para o Mat~rial da Alfandega da Bahia, a mesma 
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. , ' . 
discriminacão <ia tabella para a de •Pernambuco, e restabele
cida, para 10 :000$, a sub-consignação - Expediente - da 
Alfandega de Porto Alegre. . 

Com as. modifica,-;ões suggieridas pela Gamara e pela 
Commissão de ' IFinancas, a ê.ifferern;&. entre a proposta do Go- . 
.vemo e o orcamento real será de 8 . 555 :785$807. 

· Sala. das Commisões, de outubro de·1920; - Carlos de 
Campos; Presidente. - Carlos Mazimi lian.o; Relator.- . Os~ 
car Soares; - Albert.o Maranhão. - Sampaio Corr~a.- Souz11. 
Caatro. --:. Ramiro Bràga. - Josino de Arauio . .....:. A. Carlos. 
-~ . Octavfo Mangabeira - Pacheco lx(endes. 
, N. 202 C - 1920 ' 
F1'.xa a despe3a do Ministerio da Marinha, rpara o e:cercicio de 

· · . 1§21,. com pa>·ecer d.à Cammissão . de Finanças, .~ l)IJ1"1~ as 
c·rn<:ndas apresentadas na .terceira discuss&J, 

l)arec:er. sobre as emendas: 

Verba 8": 
N. i 

De~: aque-se a importancia de· 30: 000$ para Lermioa.r a 
con~trucçãe do· edificio da Escola de Aprendizes Marinhoil'Os, 
na l'arahyba. . 

Sala· das sessões, 7 de outubro de 1920. - Simeót) l.eal. 
N. -.'2 

· · Ap art. fº. verba 8ª, ccm.sig.naçãO .iObras~ . de~taque-se 
a quantia de 00:000$, .para os reparos da que carece o edifi
cio em que · funcciona a Escola de Aprendizes Marínheiros de 
:M".aceió. . · 

Sala . das -sessões,' 5 de outubro de 1920 .~ Costa /lego. 

lustific<içáo . 
'No Miáisterio da · Marinha, existem as provas de que o 

edifício em que funcciona a ;.Escola de Aprendize~ Marinheiros 
· de Maceió necessita de . reparos :urgentes ha muito tempo. Na 
diseussão:da lei orcamentaria vigente, o anno passado, propuz 
a applicação da mesma quantia nos concertos do referido pre• 
dio, cujo · estado de verdadeira ruina póde ser confi_rmado 
pelas autoridades da Marinha. em exerciQio no mesmo Estado. 

Infelizmente, -minha emenda nierMeu .parecer contrario 
da dQuta Comniissão, sendo reousada · pela Cama.ra. Verbal
mente, . o illustre Relator assegurou-me · que . era proposito do . 
Sr. Ministro da Marinha ordenar as obras, independente d.e 

· qualquer medida legislativa de ordem especial, servindo-se 
. para isso dos recursos geraes da verba. Até agora, ~ntretanto, 
o edficio <ia escola não mereceu esse favor e. não fossem al
gumas providencias do Gover.no estadual, estaria hO"je inha-
bitavl. .....;_ Costa Rego. , 

A Commissão de Financas concorda com as emendas,de 
ns. 1 e 2, propondo, · não . obstante, em r~Iacão á segunda, a 

• 
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·Seguinte Sub-emenda: .tem Jogar: da quantia. de 50 :000$, OOll.;. 
signe-se a .de 30_:000$000:s. ~.1 · .· · · • · · · 

EMENDAS D.o\! Co!\ZMJSSÃO . 

N· ~1 1 
A'd a:rt,. ! .. -· · Verba . .- 2ª - Offi'Ciae5 ê suli-m'iieia.M ·~ 

quadros da: Armada. - Inclua-s.e a importaneia ·de 2S:200$ 
:v~.mcimentos de um vice:""almirante> do quadro supplemen:tar 

. do Corpo da .i\.rmada~ de que h.ouve · omi~são 'na proposta~'. 

N.: 2 

_.\o · art .· lº -·. Vei·há 8ª· -· · ~fat.erial - · Destaqu·e-oo-: da· 
consignações. «Munições Nav_ae~, .. 200 :000$; da · ccmsignaoã.o 
<'áCo~busti vel». .200: ooos .: · e; <la cf,lnsignação · «.i'\laterial ·de Con
strUcção Naval~ .. ma :.ooos · tcon.signações :que, · todas t.res, fóram 
:teforçadas no projecto) e admitta-se; ·na ve:tba, uma consign.a
vão . nestes termos: e:A.viação : Nàval . (podendo ser .. applieado a 
Ludo que for uecessario á; orgall.iza(;tio do servi'Ço), · réis 
5'00 :OOO$ü00l>.: · "-'· . 
·. · . · No-La - () serviço 'de aviacão ~~ prese·ntemêtíiee custeado, 
.no .cruc se·refe._!'e a m~terial, ~.elos re.c;ursos qas verbas de ma-

.. ter1al ·do orçaihento. O intu.ito, porém, da emenda, é o de 
·de5taeár, das cita·s verbas; a .parte que· deve cal)er o.o refe-. 
;riQo serviço, que assim ipassarà a dispor de uma. consignacão· 
l)~pecial, como se dá com. o .que lho corresponde, no .oroa:-· 
~nento da Guerra. A Conimissão, aliás, já considerou o .-.mesmo 
.servi.ço entre O.$ que -podem parHcipar de> emprego do credito 
d~ i2 . mil ro·nto5Z, de que- trata o art.? 2º1 na suà segi.m:d~ 

. ahne~ ·' .. 

;:. · o · project.o ae orçamento da Marinlia serâ temettido ao. 
Senado <~.õm urri augment.o de" 1:1.21 f ~066$9'-25, sohre os_ alga
t'ismo~ da proposta, além d(~ uma. a·utorização para a. aber
·tura. dt'.\ um credilo de '12 mil .contos (n~ II _ão art. 2°) o que 
·~leYa, . de facto, aquella somma~ a · 23.211 :066$925. . _ .. 

_ _\ Commissão; entretanto, mais não fez que. computar, de 
. '.?nodo q1,1e ·.fl projeeto obedéc.esse aq principio da verdade orça
:inentaria, ás verbas est:ri·ctarnente indis.pensaveis á. normali-
. dade <los serviço~. e 1..1ue, d~ qualquer maneíra, se teriam de 
applícar, mesmo que fosse, eomo vae occorrer este anno, por. 
i:·rP.dito:'i á. n1argem do orçamento, o qu~ se tra..tou ·de corrigir, • 
11n IDf!dida do possivel~ para o cxerciofo vindouro. · 

.Ainda assim. - acceotua. o Relator _: se resente o pro
.iectn df~ uma falta, que· só . ha de ·ser atfribuida ás cifficul-· 
r:ladt"!S fíuã.nceiras pot; Qtw _ .. .a.travcssa o paiz :: a 'de uma .quota .· 
fj'trn ~fl i·osér\'asse · · á despeza, no anno pI'oximo, coni a parte, 
qut'' -c0ubAsse no exercício. · da execução d.e um programm_~ 
'Juo il.~ i 'e~p0n;;:ul1Hidadcs do . .Hrasn · torJulm, dia . a dfa, ·mais 

• 
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~F.SS.:\o EM 1G DE OUTUBRO DE 1920 ,t91 

. No desejo de não ·refardar o andàmento da proposição do 
Se!lado · ~ no proposito _de re~eber, com absol}l~ isenção ·. d~ 
am~o. todas. as _suggestoes e 1déas que a prof1Ciente collabo
raç.~o dos Srs. DepuJados, so digne de trazer, ém amplo de
bate, t:rnduzidus cm emendas, .para ·aperfeiçoamento, quanto 
possivel completo, 'da· obra .elaborada pela outra Casa do Cc>n
g}'esso, deµa esta Commissão de tom?-r a . seu cargo a inici~ 
tiva. de propol-as desde já e aguarda a · manifestaã.o livre da · 
Camara sobre esse assumpto de alta importawiâ politica, ' 
mas <le seu intimo e familiar convívio; . . . : 

Sem- querer .antecipar juizo a . respeito das disposições 
do projecto; que terão ' de ser estudadas e minuciosamente 

· t~xaminadas quando tiver de· dizer sobre as emendas que a 
.elle. serão apresentadas nas duas discussões regimentaes e· não 
envolvend-0 . este . seu ·voto · o assentimento a ~ todas. as ·regras · 
nelle contidas, é a Gommissãf) de Constituição e Justiça. de pa
r:ecer que seja a proposição do Senado dàda ao debate t3 
ª:Pr>tovada pela ·camara. . : · . · . · . 

· Sal~ das Commiss_ões, 14· de outubro de 1920. - · Cunha 
· JlachadO, Presidént.e. -· A?·1iolfo Azevedo, Relator: - ·veri.s
.. <:imó de Mello .. . - Marçal. de Escõbar . - Prv.dente de M.:Jraes. 

T_-wriàno. Clirrvpel~o. - k!'lindo LeonL - José Barreto. 

. . .. P~OJ"ECTO N .. â·46, DE 1920 ' 

·. O. CoILc,r.rresso ·.NâeionaJ decrót.a: : . 
-Art.. 1.º ··No Dist-ri.Cto Federal haverá tanl..a.s mesas elei~ 

Lôraes quantos forem os .grupos até 500 e.leitores, e, em cada 
uma della.s,- só. pod·erão votar aquelles . {}pjOS' nomes constarem 
da 'di$tribuiç'ão :feita nós· termos do art~ 9°, § 5°, da lei n. 3.208;, 
de 27. ·. de dezembro de ,1916,. com as modi:(ióac}ões da :pre
sente . lei~ ··· ·. . . . . - . . .. . . . . . ··· . . 1 -~ · 

·Os presidentes ·e· .sec.retario.s das mesas votarão . na secção 
·para que tenham sicl9 designados, desde que. pertençam ao ~ 
distrfoto eleitoral de ·que essa seccão . faça parte, embo.ra n~ 
disl.ribuiQão tenbam si'do · classifica.dos . em outras <iua.esquet:.. 
secções desse mesmo distric.to, cc>nsignn.ndo.:.se na. acta.. ·a. oc- · 
currencia ; · · . . · · · 

. QúandQ, 1 por~m1 perL-éno~m elles a. distrioctp eleitoral dif
_ferente . do da seeção, sua-votação far-se-ha dé accõrdo com o 

· disposto na. álinea segµrnda do art. 4º de> dec1·eto n ; 3. 424, de · 
19 de dezembro de 1.917. - . . · 

· :E!ssas · disposi9ões·1 àpplicar~se-::hão · . tp.mbem .a. quàés_quei: . 
outros que devam, por forca · e em virtude dé ordens .supe- . 
riores, se· encontrar de serviço, no dia . <Ia· eleição, cm secoão 
diversa çlaquella. · €m que tenham sido elassificados ~ · . 

§ 1.º. Al6m dos de.si1gnados no o.rt . •Úº, § 1.,0# da lei _numero · 
3 .2•08, d~ 27 ·de ' dezembro de ' 19:16 e art. 3° do decerto nu:- ' 
mero 3.424; de 19 -de dezembro de 1917, exaeptuado dellas_ 
o pr-o-c-urador criminal {la. Re.publioa do- . Distrioto Federal, que 
não , presidirá mesa. eloeif.oral, concorrerão para· a. p~esidenci&<» 
das ·secções .. os auditores ou auxiliares de al.tditore$ de Mari.,.. . \ , . .. . ' .. \ . . . . . . 
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. hh3- cê (iiuená •. tda Brigada Policial, âo ·Tribunal ué Conta's; 
o procurador geI"&l da. Faz~nda Public~ e seu a,i1l<I::i.nte, os :ad.
Junetos dos r·eprese.nt.antes do Ministerio Publico junto ao Tri
.hunal de Contas e.-os supplentes da pretor, que t.iv~rem mai.s 
~e quatro annos de n~meados. · . · . . . 

Quando os supplentes de pretor, designados para qual-· 
é:1ue:r ise.cçãó .eleito:ral, tenham tle. 1mtra1' no .i:xe:rcicjp de> .<~argo 
de pretor~ deverão immediatamente ·communi-0al-o ao juiz :fé

. fleral da 2!l ·Vara, para que este lhes nomeie substitutos nas 
. secções ·que. tive-rem <ie presidir . como presidentes designá-dos. 
•casos se tel)ha de r~lizar qua:Jquer elei~ão~ dürante esse seu 
).mp&i~mentO .. r - · · · · . ~ .. . .. . . 

§ 2.0
. P::n.·â as aem.ah~ se~ões que, :em virtude da disposí

tão deste -artigo, tiver de orga.nizar, . o juiz federal dá 2ª Va.i;:a 
nomeará .os- l'espectivos -president.es, que ficarão oom · tõd.og 
os deveres e responsabilidades do$ ·demais presidentes, sendo 
feita a. 110rneacão dos .outros dois m:esados pela f órma -esta
hcleeida na alínea quarta. do citado § 4º, do Q.rt~ 9~. 

Art. 2." . S6 poderão servir ço:rq.o ·. fiseaes~ em qualquer· 
·8eccão eleitoral do Distrfoto CF:ederal,. Ds :eleitores }:)êrtencen-
t.es a essa: mesma secção.. . · 

· Art .• . 3.º Quando · ~ã-o furicciona1-, n.:\ · DfaL:de.f.o 1?·etrer:Í1, ·-a!
gu.ma secção eleitoral,. o;; . eleitores <Iella noderão votar 'cm 
qualquer das outras seccõe.s do mesmo dist.ricto munieipal ; 
mas, sé- ne,nhuma :ru.ncciona.r, ·dentre · as tlo mesmo rdiStriotó 
munfoi-pal, poderá o eleitor recorrer ~ qua1qU:er · outra sec~ãe 
~-los distrietos -municipáes, que façam J)arte <la .circumscrjpção 
âe' alistamento. (teLn. 3~139, de 2 de agosto <'lo 1916, art .•. 4º, 
lettra b), él'íl que; ~stiv(}r al]Stado <> eleitor.~' · · · . . · · 
· Em todos esses-. c~sos, ~ ~eu v.o'f.o se:t'á tomado ·em sepa
ra<ll>, ·retidos o seu. · titulo ,'f.?; carteira. que serãi> en,•Ja.:!os ú 
rrunta. Apuradora, a qual, verificando :·que realmente a secção, a 
que pertene.ia . o ·eleitor~ ~ão. fun~cionou, sommará ·globalDient.~ 
os votos que a mesa · -e-1e1toral tiver tomado. em .separado por 
~sse- · .fun.dam.ento,. sendo,, post.eriOirmente, 1pelqi ji.1iz te<lerat . 
rest.it.uidos ao eleitor ·esses seus· documenfos.:· 

A.rt. 4." As penas estabelecidas no ·art& 53_ da lei n. 3;20-8~ · 
fi-cam substituidas pela. <le . multa dé 500$ "ao5 m-esarios. 1~ d1~ . · 
200$ ao secretario. . 

·. Art. 5.t> Ffoa instituido o ·R(\gistro Geral dos Eleitores ·oo 
DistriÇ,to Fed~ral, subordinado á.s • autori<lades. a que se r~
~rcre õ art... 19º, § 5ª, da lei iTl.~ 3.208, de 2.7 t:le dezembro de 
::1 !liô. . . . . . . . 

. Paragraphí> unico ~ iPara e.sse <Cffei{.() serão ;enviados pelo~ 
;iniies do alistamento a.o· .iuiz 'federal <l?- 12• ·.Vara no .prazo o f: 
;3.0 dia.s, npós . .a. publicação <lesta .lei, relaçõ~s completas · <le. 
todos {)$ <!leitores com a indicação d e :residencia • . e, mensal~ 
menté, a dos novos alisLados. exe-luidos os falJeridos ~ o~ ·que 
l.ivm·em mudado de l'€iRidencia. . . 

- _ Por.· nsse serviço da remessa <las rclacões compleias e de 
lnna s6 . Yez ])ode-r11 '·' ·Minh:iterio d<~ .Tu~t.i<;a rn!)n<la~ :aboi;mr 
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ú'ina~ Si-atificação razoa.ve.1 O.OS escrivães do · alisf.amenl~, CoN 
rendo a despeza pela verba « Scr\ico eleitoral:&-, do mesmo· mi~ 
nist~rio. · · · ·· 
. . . Art. 6.º .A.' proporcão que o juiz federal 'f ür r.ocebendo as 

subsequentes listas de el~itores alistados, fará sua distribui
t}ão pelas secções existentes ~e> districto . municirpal; qu~ aind:.\ 
não houverem at.tingido o maximo legal. · · · 

. Si todas as seccões do di'stricto . municipal llouverem c·o.m
pletado esse numero de seus -eleitores,-:-o" juiz fédéral ct-eará 
illOvas seccões .de. a~côrdo · com a foi ·vigento e com as presentes 
alterações. .. · · · . · · . · - · · 

Art. 7.º As mesas <las nov~s secçOOs -creadas· serão orga
~iza.-Oas d0 accõrdo com o disposto no ·art. 9º, § '•º, -é alíneas 
da lei Ii. 3. 208, de 191-6, . com ns . modiffoac.ões int.roduzidas 
pela presente l~i; . 

. Art. · ·s. º · -Ouando se . verificar, no . curso .da . legislatura, o" 
falleoimento ou a. transferencia. de qualquer+· mêsario -e tivei\ 
do ,Be.,, realiar a1.::,"Uma eleição, . proc.eder-se:..ha á sua. suhsti
tuicão, nos mesmos termos da escolha . dos mesqrios · JXlra · as 
seccões e ~om o mesmo praio de antecedencfa (•§ 4.º do art .•. 9• 
.da Jei n. 3. 208, de 1916) · :· · . . 

. :• ~.\.:.it. 9.º Os -escrivaes de alistamento suspe:q.<terão a re~ 
·mess:t · ao juiz federal da · 2" .. Yars. dos nomes dos eleitores 
alis~~os dentro de 60 dias anteltj.otes a qualquer eleiçãô e 
a..:·. esl'e·s tarribem .não farão entr~a dos titutos e -0arteiras. 
sinão. dep.ois de i•ealizada a. eleição, enviantjo então a ·relação 
resp.ectiv~ ao juiz federal. . . · . 

:Ar~ • . ·1.0.. !Os livros em · que serão lançados o~ . nomes dos 
eleitores· terao a rribriea do juiz federal <la. 2• Var~ e· serão 
fornecidos · pelo- l\1inisterio da Justiça e Negocios Ihtériores, 
destinando-se um para cada distrietô municipal.· · · 

. Paragraph~ unic.o .. O àrchive> ficará sob â. guarda d~ es
:Crivão ·do Juizo . Federal da 2ª Vara, e · a esc·ripturação ser-.i 
feit.a por dôus auxiliares .de jmmediata confianca, do .juiz,. por. 
·~lle nomeados. os .quaes perceberão os .vencimentos mensaes 
de ·. 200$, ~aua um, cabendo . ao 'escrivão jgual retribuição. a 
titulo de gratificação,. além da que. lhe eabe ·em .Yirttlde do seu · 
cargo •. Ha.,•.erá tambem um . continuo proviào <lo mesmo 
modo, oon1 a. igratHie.ação iine:nsar de .H).0$000. Essas gratifica
.~:ôes se:rã.o pagas pela verbo. destinada ao serviço · -eleitoral., 

Art. U. Sessenta dias <lepois da publicação desta lei, ·'1 
:i uiz federal da ~· V:ara :far~\ a divisão das secç9es, observan
do-se o criterio do art". 9º, §§ 4° e 5º, da. lei n. 3. 208' citada,; 
<lo n.. 8, § . :1 º, do decreto ' ii . .. 12. 391, . ..de .7 do fev(lreiro de i 9i~7, . 
eom as modi'fi.cações .da presente ·le"'f. . : . 

§ i.º. Feita essa. divisão e dist.ribuit.ão <los ·eleitores e · 
~u::i coníormidade. será ella publieada uma · só vez, para. o 
frlicio da legislatura, o cm um unico num·ero ou supplemento 
dQ Dfario Offü:ia.l, qUc dever(t cónter todas as .secções de todos 
os flistri-Oto$ . . ·No .. intervallo, de ümq. a outra ·legisl:litur~, serão 
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a.penas pubJir.tidos no · Dúit·io . Offi.r.iÔl a~ ·novas !5eeções on íi 
cJtc:;tribuii:.ão dos rn1vos eleitores. · · · 

· · §,..2.º Puhlicada a relaç;ão de que .Lr::i.ta. o§. :t"1 o ;juiz fe-
deral du. 2" Vara· receber<!. quaesquer reclamações .que lhe 
s~jam dirjgidás em -conscquencia a .omissões, ti"Uncamentos. · 
erros. ~u t.roca de nomes. m~:il1dânào publica!·~ 1. O dias antes 
da. ele1cão, a lista das reclama!:.ões .que tiverem sido julgadas 
TJl'ooede~te.-.:. Pa1'a :ipurat essa proccderwia poderá o. juiz· fq
del'al soHcitnr ·dos juízes do a.Hstamento as necessarias iiifor.:.. 
mações. . ' . . . . · · · . · . . 
· . Art. 12. Nenhum eleiloi.· do Dist.rieto .Federal, cujo nome 

não ·conste da lista de chamada. poderá ser admittido a votar 
na r ef ~rida seccão P.leitoral, mesmo que ex;hiba titulo e car
tcir.a, ·a.- não ser· ·que · seu nome conste <la relação dos . eleitores 
da secção, publcada · no Diario üfficial, pelo. ju]z federàl, ou 
da .Ustn de reclamações atten~idas · pelo mesmo ,]ui-:. . · 

. Art. . 13 . Chama{.Jo o eleitor. verificada . a. legalidade -do 
titulo que exhibir, o qual · SDrá datado ·e rubrica-do .pelo pre-

. ~.idente da mesa. e- n. rJa e.nrt.eira <le identidade; nos lagares 
onde exi!'f.ir esse r;c1'viço, aquell~ Presidente, depois . d~ en
iregar'.'""lhe sobrooart.3~ de papel opaco, do ·iguaes icitios .. : 
dimensões, com rotulos j.m.pressos · jndicando as ~letçõcs· fü~ 
que se tratar, o convidará a , recolher-se ao -c-0mpa:rtimento 
isolado. dentro ,Jo recinto em .. que ::i. mesa funcc.fonar, ma~ 
de ·modo qu(' nenbuma commuuica<;.uo tenh3. ou possa tc~>com 
a parte e~tcrna do e:dificio, n.em seja ou possa ser "Visto.· o 
elcít.-0r a . cllc recolhido pelas pessoas . reunidas na sala :para 
ah.i encerrar as ·Suas cooulas nas ditas sobreea.rtas. •que tfecbal'á 
inteirameut~, as quacs -serão depois, pelo p:ropri& c·Ieitor~· dc-
n os'imdas na. urna. que se ach.ar::í sobt'e a mesa. . · 

ú compartimento i:soiado a· que se ref erc esté artigo, será · 
feito, ap~oveitando-so um dos a.ngulos da. . sala~ ·e collocando
se paraJleJameut.c :í.s pare.des chrns dh'isões, ic.om ·uma entrada 
fechada. por 1>ort~. de modo que uma vez eerrada ·a p.orta. se 

, náo possa. v~r o (]lle se passn dcnt.ro . As pm.'U!s e .janellas que 
f icarem dcnt.ro· do r~ompart.imC'nto. ou ut.é urn ·m etr:-o após clle, 

. :;e1·ão fc.c·hadas~ de maneira a impcc:lfr a visto. e qualquer com-
munfoaoão de quem se achà.r do lado . oxterfor. · · . . 
· · O Governo, · no regulamento que expedir · .para. a exooução 
desta lei~ poderá, todavia, attendend_o a. ·· -0ondições o -circum
stanci:ls iocaes, ador>tar . ontro m<:>deló para este compai'ti
rnont.o. comtant.o que mantenha. o c.ompleto· >isofamento .do 
Plr.itor e o subtraia. ris yist:.is e communicações de quaesqucr . 
µcs~oas que est.c.iam 110. saln <la. C' l ei~ão, ou fóra do cdificio, 

· «Jm·anf.1~ o neto do cnaer1~mento das. r cspeet.ivas ccdulas nas · 
~obrccartas. · .. 

A 3f.esa vela.r:í para qne o r,om.partir_nenfu isola.do fique 
inf.i'.úramente cerra.do, emqu:in~.o . nell~ cs~iver recallüdo o 
eleitor, de qu~. nãu ·receberá o voto antes disso observado; 
bem oomo si .a sobre-oo.rta. não csth•er inteiramente foohada. . 
.Neste caso a Mesa convi<l~rá 9 .eleito?". a r.ecolher .. se nov~~te . . . . .. . 
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éÍ;,auelle ~.mpart.imenío: afim_ de·. observa<las a.s ·~le.(.ermínai;ões 
Oeste artigo, fechal-a inlciramente. . 

.. Pàragrapho. unico. Si a. Mesa tiver justos motivos parà 
suspeitar da identidade do eleitor, não consentirá ,que ellc 
deposite as suas cedulas na urna, e as receberá e apurará cm 
separa.do, retendo o t,itulo apresentado. para envial.:.o <!om ·as 
ccdu!as, <lepoís d-.; datados · e rubricados pelo presidente, ..á 
Jun:ta Apara.dora da Capital do· Estado, fazendo de tudo .men
ção ria aeta. 

Art. 14. .Para. os :fins <lo artigo anterior, o juiz seccional 
rcmetterã, juntamente co mos livros de· que trata· a .Jei nu
mero 3.208; de· 27 de dezembro de 1916, á mesa de cada 
~ccoão eleitoral, tantas sobrecartas quantos forem os -eleitores 
nellas aUsfados, as quaes serão for11.ecidas pelo Governo e te
rão o cunho official que 'no tegu~arr.ento se det.erminar. 

Em falta. dessas sobrecurtas, .po~· não haverem sído reroet
iidas pelo juiz COIX1PCtente, a mesa fornecei·i.i aos eleitores 
quaesq~er outras~ com.tanto que ~ejam toqas i:guaes, em papel 
opaco, e tenham a data e rubrica .do pres1donte da mesa. 

Art. :15~ As 'cedulas do eleitor poderão ser impressas ou: 
manuscl'iptas. Parn. este fim haverá no eompartiment.o iso
lado, a que se ref erc õ art. 13 -desta lei, mesa, caneta, penna, 
tinl_a. é papel, cortado em tamanho correspondente ao das 
50brecartas em que devem ser encarra.das,. para que o eleitor, 
easo não tenha. jú' preparado as suas cedulas e as leve eo:msigo, 
ahi as faça, escrevendo o nome do seu candidato, respectiva 
profissão e: residen~ia. . · · ·. · · 

. Art: f6., AS ~edulas impressas ou manuscriptas· em ya.pel 
que não seja. b:ran-00 ou anilado, ·e as que tiverem signal ou 
BibJ),aes e:xteriores pelos quaes se possa con:hecet· qual o eleitor,· 
ou grupo ele eleitores, que as depositou ·na uma, não ·serão 
a.pura-das. . 
. Com ou sem. reclamações <.los fiscaes; ou eleitores pre-
~entes á ·àpuração, as codulas assim assignaladas, depois de 
L{ata.das e r.ubrfoadas pelo pres~deut~ da mesa, serio eom o. 
respectivo hv:ro de actas rernett1das a Junta Apuradora. ·e- por 
1csta á Gamara -O.os Deputados. · · 

De tudo se fará minuciosa menção na acta, ineorrendo em 
responsabilidade érimínal os membro~ da ·mesa eleitoral, ou 
t.la Junta Apuradorai qu~, a. qualquer prextexto, não observa- , 
r-em a prescripção deste arLi.go. 

Art. f. 7. .Antci:i de tel'miuadü u :.i0tiJ ua. ''otação do e.a.eia 
deilor 1)ela. assignat.ura no livro das actas e deJ?O!>íto da ce
r.lula ' ua urna, não poderá ser chamado, nem admittido a votar, 
nenhum outro eleitor. . 

ArL. 18. Lo.go a.pós a. apu1·ac.ão, .e antes <le se continuar 
a· lavrar a. acta, a mesa. dará. boletins aos fiscaes ·e candidatos 
(iue os pedirem, mediante recibos em duplicata, os quaes, com 
os livros das actas serão l'emettidos á Gamara dos Deputados 
e no Senado. · 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 25/00/2015 00:43 • Página 45 ae 103 

A..l'L.· -19. 'No caso de não haYer d()içãd ~iri nenhuma seé~ 
1;.ã(I · eleitm-al na: séde -Oo municipio, -0ü nas "!ln que houver 
:;0 rccusarc;lm as respectivas mesas, por qualquer motivo, a 
tmnar os votos <ls clcil.res .das :o;?~cções que .nã . func-eiona.ram, 
11odem ·estes, T.'eQue.i;.cndo ao. juiz, ~-otar r.m cartorio, dentro 
das quarenta e oito horas scgt:intes, e medianté as :t'ol'IITlalida
<lcs i·ecomn~end~las 110 art.. 18, . :;P;g·um.la parte, {l~ lei nu~ 
rnei·o :J •. 'W3, de !!-7 de dezembro de :1910. .. -

·ArL 20 .. Si,, após o exa.im.•e cornp:u·ativo n1u:11dauo J.froct..'-d·c1' 
pdu Junta :Apura<lora, nos tem10s da ultima parte .. do ·§ 3", 
do ar·L. 36. da ld n. 3.1208, de 27 -de dezembro de _1916, se 
verificar qu~. :São . verdadeiras tanto a. ·nleiçã.o feita em car
l.orio eom-0 a feita .peu.nto a mesa. ambas serão apuradas .. 

. Ar L 21 E4cepto no tDist1·if~Lo Federal, O!; livros d e actas 
1!ldLoraes se1•ã0 entreg-ues 1>elo ,juiz, mediante recibo, a :dous 
i los mesarios de cada secção {JUe ;iunt.a:mcnte se lhe ap1,esen
larcm 'para. os l.'CvebeJ' . Casq até quarenta e oit.o horas ant.es 
da eleição nã-o Si) a.present.elll os mesarios para ta 1 fim; o 
.iuiz mo.ndar-ã um ofü'icial d•~ Justiça do seu .luizo entregar os 
Ev1·os, do dia da eleição. ú incs.a eleitoral reuni~, tomando . 
clesl-a o r~spcct.i:vo recibo. · · · 

Art. 22. Finda a 'Olei-0ão';- ~erão. os líYl'OS eleitor~es rcinet
.J.i dos ao :prnsi<lente <la .Junta Apuradora. em in volucros espe
daes, forneci-dos pelo i\Iinisterio . <la. Justi~.a e Negocios !Inte,.. 
riores, i~ubrfoados na. parte do fcc.ho pelo presidente e ~>ecre~ . 
lario da mesa.., obri.;ato1.·iam~ntc, e vclo:s demais mesai·.irl~, fa-
cultativ~menlc. · . 

Art~ 23. Os livros -espeeiacs de tl;anscripeão .· º(§ J4 ao 
~d. 17, .da ·tei ii. 3.208, d~ 1918), no Districto Federali serão 
.enviad~s ao Archivo Nacional no mesmo acto em que .os de 
acta o forem ao juiz fcderal1 voltando aos respectivos presi
·dentes, meâiant.c requisição dq mesmo juizo, sempre que ~e 
t.iYer de realizi.u· qua1quer clcicão, como a:ntecedeucía 4e. ·cincq 
~lias.. · · 

·Par~graiplw unicu. l'ara cumpdmento do disposto na. 2ª 
jJarte deste ~rtign o juiz federal ·enviará- ao 4irector do .A.r
chivo a. relaçflo (1'>8 rirc::oideute~ ~ as 1Suus · res1dencias .conh~:" 

__ ,'9·id.aE.: , . 
.Art.. !.?-L · 8~·m.pre que. ·~xistü· na úcl..a dà. eleicã.o <1u:1.lquer 

fmrnnda, rasuri~ ou ~ntr.elinha, não resalvaàa pela mesa, po'.'" 
dc:rá a Junt.a Apuradora. requisit<n· os· livrós de t.ranscri.pção 
nara confronto', Hão se . reputando ·válida u. alt<:ra<;ão si não 
nmstar do corpo da nct-a de Lransc.ripçúo. 

Arf'.. 25. ~~ actu da ~puruç.ão ·<las eleições <!unte1•ã. tão \SÓ-. 
HHmte os nomes o votações ào~ candida.tos que tiverem obtido 
, , maior numero de votos -até o h'iplo das vagas a pree.nchey;, 

· i·pferindo-!!e ans ·demais canclh.lalos com as l'xpressões «e ou
l ru$ menos voLadn..~ ·- - nxc..nptn si qm\lq lll!i' d01IC's r~l]l.F.!r~~~ 
~' .l'-' ::-(' e.r.1n:::1~1t• u ll umer1_1 •.k y11( 1 _1~ npurrid1).~ ._ 
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Art. ~-fi. ..\ apÜl!acâo das . deitões !l"ederat:.s e rilunicipttes 
rlo Disl'rfofo Federal ·será coriduida dentro dQ . <prazo <le 15 
·dias, <!Olllet;audo, os f.l'abalho$ ás H horas, encerrando-se ás 
Hi ln.n·as~ pode.ndo. -0ntrc!antu, -sei· -es·:::e hora.riu ~ror-0gado si 
<.i ssim entender a. Junta. . ·. · 

·p_aragrapho uniCo. Ca::;o . não fiquôtn úOU{."tui<lus os Lra
J:..alhos da apuração no -pra7.o supra, ~~s Suntas Apuradoras do 
Di~tri-cto ;Federal .ou dos Estados- o~ · :prorogarão p·elo praz-o 
·ina'Xiino, de cinco dias-; dentro dos .quaes deverão fa.zcr a 
•.~xpedição dos respect..ivos diplomas, soh ·pen.a. de responsabi-
lidade. · · . : · · · . 

.Art. 27. ~\.s Dedulas que contiver.em alterações por falta, 
augmento ou suppressão -de sobren9mes ou .appellidos de> -Ci-da..,. · 
<Ião votado, serão~ não ol1stan.te, .ápuL'a.das pela5 diversas sec
,_;õ·~s ·t.I-0 Dist,ricto :Federal, __ globalmente,. · desde. que .a. mes;:i. 
possa verificar- qu~ os votos nellas contidas se dest.j,nam a 
candidato determinado, Já .por conterem :sabrenomes ou ap..,. 
.pellidos pelos quaes é· geralmente conhecido o cnm:lidato vo-- . 
Lado, j4 por não haver outro eaiiqiG.a,!.o a quo tal :voto ~e 
J)OSsa consiâcrar dado-. . . .· - - · -

. Art • . 2.S. A Junta Apu1·ador:a, 110· Districlo Fédera.1, com
·}mt.ará. aos candidatos euj os nomes estejam alterados nas 
actas 6s votos, _d€sdé que seja possível ' Verificar não haver 
outro candidato n. que os mesmos se :possa:ro considerar desti_. 
m~. . 

_ Ar t. 29. iFka · -elcvadú, nb Dist.ricto l''ederal, a oito -dias. 
·o prazo de 48- 'lloras de que trata a. a.l:inea s~nda. do· art. 9• 
<la lei 3. 2-0St de 27 de dezemb-:-o ·de 1917, ipan. as reclamações 
dos interes~ados '!!outra as listas ou ·o:ífkio::; '()e apresentação · 
de mesarios . 

• A.rt. 30. A falsificação . da .a~signatura de qualquer eleitor, 
nos- officios ou listas de- a-presentação . de mesarios, .será · pu-
n.ída com a 'P.ena. de tres a. seis -mezes de prisão ao autor da 
fraude .e ·multa 'de ·500$ a· 12 ~o·o-0s à.a f.q.bellião que ~econttecer. 
tal firma falsificada. · · · · · · 
· _ .Art. 3i. Nas dh·ersas secções do Districto Federal ou do~ 
Esta.dos. · haverá unia s6 ehamada de eleitore5. . 

IOs ·.Qleitores, ·que não houverem respon<l!do ·ã. mesma., vo..; 
1arúo· com a simples .exhibição de· se-us titulos· ~ ~teiras, 
desde que c9mparecam á secoão até ás ·Hi' horas. _ . . 

A essa boro. será encerrado o trab-J~10 í.le r~Jimento de· 
yof.os •. · . · . · 
. Si,. porém, até esse -m-0m€nto. não tivér terminado a chn_. 

mada., ou estejam aiintla. votan;do eleitores. iretardatarios: ~ 
1presidente i'ará com que a essa hora enviem á mesa seus ti...; 
·fulos e cnrteirus, os eleitores .pl'esentes que ainda não o tí-4 
vore.rn foilo, ~ declarará que-, daquelfa hora em diante, só se ... 
1·ão admiUidos a. votar os. -que ·tenham já entr~"! à ·mesa ()~ 
~cus títulos e ~arteiras. · · - · . 
· . Art. 3~. ~s offici?s d\) fa.:i.dicação <le mes·arios, a. que se re_. 
J~r.:~ ~ -~~t.~: ~ .. ~ Q~ I.e! :n!.- 3.:_;2Q8, (I~ -27 ·.d~ ~~z~mºrQ g~ '-9.'lPi 
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116~ Estado~. s•::rão :,cmpre ~·ntrrgues ao ,jui;1, <le .. Llireít.o, em 
audíenda. publí~a para este fim _ destinada. e .que ~e realizará 
ás 13 110ras, trinta dias antci:; do -àe-sig.nado para a eleição. Aos _ 
offitios se juntarão os titulos dos eleitores que os· subscrev.e
rem -~ ·({ue o ,ju!7.. a.pós coriferil-os cóm o· numcrq -dos sislia
tarios de cada officio, · entregará na mesm~ audieilóia, e pu- · 
blicamentc, ao i•espcctivo portador, mediante recibo nôr · elle 
ass!gnado. · - . -

Havendo _ reclamac;ã1), ou assignando o mesmo eleitor mais 
tle um offfoio, o Juii dará ao reclamante ou reclamantes o 

_ prazo de oito <lias; pai-a. a rrcova das resl)eetivas allegacões. 
-sm nova audíencia, que se realizará precisamente .110 oitavo 
dia., iiS 13 hol'as, ouvindo nella o signatai'io <fo .mais de um 
officio, si com.pare~i- :i sua presen~a. -Oevendo, neste -easo. 
contar a.penas a. ass'igna.t.ura ·u<• officio que o mesmo signata
l 'Ü> pi~~erit". -Não . comparecendo este, serão - conside!'-a,-da·s d e 
nenhum e.ffeito as suas a.ssignaturas nos l\cféidos offi<'ios, · 

Na mesma. audiencia, óU -em oµtra. qúe terá. lagar .quaren
ta. e oito .horas depois, decidirá o juiz sobre to~as_ as recla-
mações. - -- _ 

Art. 33. E' _ licito aos candidatos ou a qualque1• ~1·upo de 
dez 0leit.ores. pelo menos, nomear, fiscàcs para, na>S audien 
~.ias d1~ que trata o artigo a.nt.erior, acompanharem o processo 
tia eleição das me~as. 

Art. 34, Ficam elevadas M quat~ro meze~ a um anno. á,:3 
penas do a1·t. 52. da lei n; 3.208, de 2'7 <le dezembro de 1916. 
- Art. 3::i. Alê:rn :dos delictos definidos no Codigo Penal "' 

na ·lei n .. 3.208, de 27 de deiembl'o de· 1916, serã.o consídei-a.
dos -- :Crímes contra o livre exercido dos dil'eitos politicos · os 
segníntcs factos; ' . . --' - _ _ . - _ 
. _ ~1.. Re-00-bel" a ·Mesa votos sem ser nà. sobre(}3.J)t.a. of-ficiál 
O'll -COID ÍDObservancia <le (}Ualê1ucr dás exig-encias desta. 'lei: 

-Penas .~ Quaf.ro. rnezes a um auno de 'Prisão. 
-II. IJ)eixar. o secretario da. mesa de dar Bol.eiins aos · fis-

cacs ou <1ualquer mesa.rio de rubrical-o. - - - -· · 
Penas - Quatro mezes a um ao no de prisão .. 

_ ]II . Deixar o juiz de I:nanda.r. tomar -em cartorio -0s votos 
-dos eleitores que, !cga.Imehtc, o requererem, ou -dei~r o ta-
bcllião .designado de tomal-os: · . -

Penas - Seis mezes a ·um nnno <fo prisão (;). perda de 
~mprego. . 

TV. Atacar sec\;ão eleitoral, impcuindo a. reunião <la nrnsa. 
(JU impossi~ifüando a. · conLinucu~ão .do~ trabalhos e~citor~es em 
qualquer das suas pha.ses, ou ~1·::i.twar ~ _mesma v1olencta icom 
a Junta Apura.dora, ou -quanto a. apuracao -

Penas - Um a quatl'o annos de prisão , 
·v. Impedir, por violsn~ia ou am~aca, que o elc\tor exerça 

D seu direito de voto : _ , - - _ 
· ;Pena :_ Um a. quatro a.nnos de prisão. 

Art. 3ô. Os crimes definidos nesta lei, e os de i:i;ua.l na~ 
~ureia do Codigo P~ual ·e lei n ., ~;2os, d'.) 27- ,de dezetribro ds 
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19.16, serão inafiançavcis, e de acção- publica, cabendo a respe
ct1v~ denuncia aos proc\.lr~dores da Republica perante o juiz 
seccwnal, ou a qualquer cidadão. 

Art. 37. A ac!.~ão contra qualquer desses crimes prescre-
verá cm oito annos. · . · 

_...i\.rt. 38. Fica.rn SlJPPrim.idas do· ar·l. 57, § 5º, do qecrcto 
n . . <> .160, de .S de março de 1904, as palavras «chefes .de 
sccc..~ão ~ e « ou suas depcndencia.s » . 

.. .Al'L. 39. As eleições para .renovação da •Camara dos Depu
tados e do terço <).o Se nade fa1~-:-- se...,hão , no proximo anno de 
i 92:1, no u 1 timo domingo do mez de fe\-~ereiro. 

ArL . 40~ •Revogam-se as . disposições em c9nt.rarió. 
Senado .Fed~ral, ·· 28 de setembro de · i9:W_ - .4.nlvnio 

.Fra.nc"isco de Azercdo , Vict~-Presidente. -·- Manoel de Alencar 
fJ-ui1na.1·ii.es, 1" Seü·etario. -· ·- Ped.rq da C-uuhc~· Pedrosa, ~" .Se-
er-etario. · · ·, 

.... , • !1U5 - HJ2 0 

lkdacçilo và.ra 3~ dú;1;ussüo d o pJ'ojecto n. (Ht), tle . 191 ú, · l/ lW. 
concede auxilfos ao Dr. Syt·vio PelUco Porl.elllt e «o d 
dadâ.u Luiz. l:Jew.vindo d'!. VMCV)Wellos. 

O Coµgresso Nacional resolve; 
Art . . 1 . º Fica o Governo uutorizado a conceder ao inven

tor Dr . . Silvio Pellico Portella, a qµantia d;e 300 :000$, para 
construir · o appare)ho de . sua invenção, denominado «Salva
navi9S», obrigan(]_o.:.se o · inyentor a fazer fluctuar o primeiro 
navio dentr-0 da· bahi.i do Rio de Janeiro e pert'encente ao 
Governo, d-o qual ·não exigirá pelo mesmo trabalho a minima 
recompensa pecuniaria.- . 

§ 1. º Ao Governo Federa:l deixar~ o inventor plena. li ... 
berdàde sobre a recompensa para s~lvacãi;J dos outros navios 
'3 cascos afun<lia-0-o~ e-m agQas brasileiras p~rtepcentes . ao 
mesmo .Governo. · · 

§ 2. º Se·r-lhe-b,a· ·concedido o prazo de 10 annos para 
fazer ,retirar com o apparelho <le sua 'i~vencão todos. ?S ~ na
vio~. embarc!).cões e cascos afunda-dos em agu<:ts bras1le1ras, 
respeita-dos os direitos de terceiros. . 

Art. 2 . º E' igualmente autorizado o Governo a conceder 
ao cidadão Luiz Bemvindo -Oe Vasconcellos a quantia ·de 
20 :000$, para auxiliàr a construcção <lo apparelho <le sua in
venção, denominado autom.oto,·. 

Art. 3.? Revob"'am-se a5. disposições em contr.ario. 
· Sala das Cornmissõe.s, H de oulubro de 1920. - Cai·tos· 

d1~ Campos, Presidente . . - Sampo.i~ Corrê a.. - . Octav~o !\f a~
!lltbd ra. - Pacheco Mendes. -. - A. Cm·los ·- um·los Jlaximi
liano. -- J osino de A1·ml,jo. - Rarnf» -r>"'aaa. 

C . - Yol. IX. 45 
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:N. 496 - 1·92•0 . 

Redacção para â iscussãÓ · esvec-ial úa (!,num.da destacada do 
projccto n . 3iü5, de 1920, tJ'Ue crêa um. loyra· na Casa d a 
.Vocda~ 

(Vide projecto n. 3651 de 1920) 

O Congrooso Nacional J.>esolve: r 
'• 

. Art. 1. º Fica creado o logar de encarregado geral do co
fre àe gailvanos, .chapas, gravuras, matrizes, -etc., sob a fis
calizacão do fiscal de impressão. 

Paragrapho unic·o. A nomeação será . feita por indicação 
do íiseal de ,impressão ao director, com approvacão do Mi
nisterio da Fazenda. · · 

Art. 2 ... Os ·vencimentos a-nnuaes do encarregado getal 
do cofre serão de 6 :000$000 • . 

Art.' ~ ... Revo.gam-~ -as disposições em contrario . . 
Sala das Commissões, i4 de outubro de i920. - Carlos 

de Campos, Presidente. - Sampaio Cor-rea. _:._ Octo:l)io · Man
gabeira. - Pacheco Mendes. - A. Carlos. - Carlos Maximi 
liano. - Josino de Arau.jo. - Ran:iiro Braga. 

N. 49-7 - 1920 

.4.bre o c1•edito especial de 1.559:602$1,94> papel e 25:311$86-t, 
. ' ot~r<>, para paaamento de di-vidas ae e:cercicios findos dos 

· ài;versQs m..~ni.St.er-Ws . . 

Poi· insuff"iciencia de verba,· deixaram de ser pagas até 
HH 8. em· todos os ministeríós procePsos de dividas de exer
cieios findos na importancia. de 1. 559 : 602$194, -p.ape!, e 
25 :311$861, ·ouro. As relações, de accôrdo com ·· o art. 3t, 
§ 2". da lei n ~ 490, de 16 · dezembro de · 1897, foram, depois . 
do «~xame cio Tribunal dF! Cont.as, entreF:Ues à Camara juntas 
á mensagem do Sr. Presidente da Republica, de 24 de setem
bro. na qual é . pedida antorizacão para a abertura de um . 
credito P.special de~ellas quantias, de mo(lo a _habilitar o 
Thesour-0 á fazer· ·o necessari0 pagamento~ . O 'Tribunal de 
Contas, por sua v~z. observando o disposto no art. 85 da 
.lei n. 2.8~3, de 3 ' de janeiro de i9U, tambem enviou á Ca
mara cópia das mesmas relações, com- o officio n. 2.503, 
de 20 ainda de setembro. . . 

A somnia de .L 559 :602$!9'4. papel, e a de 25 :3H$86i, 
ouro, desdobram-se- nas seguintes . parcellas: 

Fazenda . . · .. '(!; • • • • •• • ., ... . . ... ......... . .. 

6t1erra . . . .• . . . . . . . . . · .. . ... ......... . ... . 
Marinha . . . . . . • ..... . .......... , . .... . . . . 
Justiça .. . . • . . . ..... ·~· ..... ·-· ~ ...... . · ... . . . -·. 
Exterior . . . . . . . ..... ·-· .. . ..... ...... . . ... . 

Papel 
425:540$755 
233 :750$813 
'475 :216$1U 
212 :241í$46~ 

1:278$037 
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Viação ,.. . .. .. _ ........... ·-· _. . ·- ...... -· ....... . 
.:\gricultura .. . . • . . . .. •-· ................. ·-· .. . 

Fazenda 
Exterior 

. . . . . . . . . . .... ·-· •.• ......... ····· ....... · 
........ • .•••••• Ili ............ . 

Papel 
2s:609$go2 
122:96~$112 

i.559:602$i94: 
Ouro -

$1751. 
25;3H$UO 

25 :Si ~·$861 

Os § §. 1? e 2", art. 31, da lei n. /\ 4.90, de 16 de dezembra 
dc 1897, declaram: 

<.<:§ t.;. O pagamento a cr·odiQres de e:xcrcicros findos será 
:feito somente d~ntro dos c'reditus votados das ctiJ"fcrente.s 
VeJ:bas do -0.rcamen~o· dos respet-livos exercícios . 

.2.º As .. divi<ias de exercicios findos, que for<~m ~ont.rarias 
a estas disposições, <ieverão ser 1·elacionadas por ministerio8, 
com indicac.ã'o d'O numero de ordem· nos processos, nome de 
cada credor. importancia da divida, natureza do fornecimen
to ou serviço f eiLo, classificação ori,:.amentaria da despeza. 
quando corrente, razão do exc€sso sobre o credito consignado, 
o nome de c-hefe cl!a. repartição ou funccionarios que houver 
illegall!lente ordenado .o fornecimento ou serviço. 

a) as relações serão organizad3..$ 410 Ministerio da E'a~ 
zonda, para onde os demais ministerios remetterão os pro
cessos das dividas a que dizem respeito ., os quaes deverão 
conter 0 s maiores esclarecimentos necessario.s áquelle traba
lho e ·mais o despacho do M!i.nistro reconhece-ndo a proceden
cia da divida; 

b) as listas assim or.~anizadas s~rã'O enviadas ao Congres~ 
so, acompan1ha.das das justificativas c<>nvenientes da conces
são do credito, mencionando-se as právidencias tomadas sobre 
as . cau~as . que deturparam as pennas orçamentarias.». 

Determil!a o art. 85 da lei n.··"2.8/13, de 3 de janeiro de 
19i~: ~ 

«A l'f.. 85. As relações d1e div.idas ·.de e.xercicio-s fin<fos de 
qoe trata o decreto n. i0.1li5, "'de 5 de janeiro de 1889, ar
tigo 16. e a Jei n. 4!W, de 16 de de7.embro- .Je 1897, art. 3i, 
§ ~ 1 º e 2º, ·51?di.r cncaminhaílas, antf's de remettidas para n 
Cong-I'esso. t\s Tribuna\ de Conta~. Si este no exaro?. õas mes
mas· verificar que houve empenho da despeza alfím dos limi
tes m:::ircados nni:; r11brirns do orramenfo ou em lris especiaes. 
l'elacionartí esfa$ dividas cm sepat'ado í', mandad. cópia. .:'i 
Camara .» · 
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O Ministerio da Fazenda e o Tribunal de Contas com
prirão as disposições transcriptas. A Commissão de F'in~..nç.as 
entrega ao voto da •C:amara este projeoto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: - ' 
Art. 1 . " Pica o Presidente da Republica autorizado a. 

abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 
L 559 :502$194, papel, e 25 :311$861; ouro, afim de s&-em 
pagas dividas de exercicios findos, relacionag.as na fórma do 
art. 3:1., § 2º, da lei n, .mo, dte 16 de dezembro de 1897. 
As somrnas alJudidas se decompõem nas seguintes parcellas: 

.F!azenOO ., . • . . , . . , • . . . ... .. . ,. • • . .. • • • . . 
Guerra . . . . . . . . . . . ................... : 
1\1arinha . • <. . . . ...•.•.... ;· ............ . 
Justiça . . .•. . • . ..•.•.•................... 
Exterior . . . . . . . .. · .................... . 
Viaç'ão . . • . • • . .•.. ~-- ..•...•.•...•... • · • · ·. 
Agricultura . . . , . . • .• ~ .................... . 

Eazenaa 
Ext!:i.rtor ................ , ........... . 

Papel 
425:540$755 
2331 :750$81·3 
475 :216$111 
272:2°44$4611 

1:278$037 
28:609$902 

i22:962$ii2 

i.559:602$19~ 

Ouro 
$751 

25:3H$HO 

25: 311:$86! 
·Art. 2. 0 Revogani:-Se as disposições em contrario. 
Sala . das C(}mmissõe~ . 30 de setezrtbro de 192ú. · - Câtlo~ 

{te Campos, Presidente. - Balthaz'ar Pe1•eira, Relator. -
0$ca.,. Soa'!'es • .:.;._ Alberto Maranhao . ...,-- Sau~a Cas~. -. - Cel
so Ba111na. - Octavio Rocha. - A. Carlos. - Sampaio 
Corrêa. -· Pacheco Mendes. - Rq.miro Braga. · 

'. '. ~,; "':'· 

MF.NSAO:KM A QUE SE REFERE O PARECER 

. . Sl's. membros do. G9ngresso Nacio.nal - Remettendo-vos 
n. inclusa· exposição do Minitro da Faif>ndà sobre a necessi
dade. de um credito- especial de 1. 559 :602$194, papel, e 
25 :311$8'61, ouro. de·sti:w:tdo a occorrer ao pagamento de di
vidas d~ excrcicios finpos dos ·diversos mínisterios, relacio
nadas na fórma do arl. ~t. ~ ~ do <lecreto n. 490, de 16 íle 
dr.zPmhro de 1 R07. · f<'nho a h'onra de vos solicitar a cqmpe
lente a utorizací.i.o para a: abertura do alh.:idido credito. 

Rio de Janeiro. 24. de setembro de· 1.920, 99° da Inctcpen
i.ll.'ncia. e 32" da Republioa. - Epitacio Pessôa. 

Exmo. Sr. Presidente da Repuhlica-As dividas de cxer
cicios findos, relacionadas na f6rma do a.rt. 31, · § 2º, do de-
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ere.to n. 490, de 16 de dezembro d~ 1897, e já. exarai.nadas pelo 
Tr1bunnl dn ·Contas, em ·obed1enci:i ao preceito do art. S5, da 
lei n. 2. 84:!, de 3 de janeiro de 1911.t, importam em: 

Minlsterio 
Ministerio 
i\finisterib 
31inistedo 
Ministerio 
j\1 inisLerio 
Ministerio 

da Fazenda ... , .. . 
da Guerra ....... . 
dá. Marinha ... .. ; . 
da Justica . •..... . . 
do Exterior ....•.. 
rla. '.Viàção .-....... , 
da Agricultura .. . . 

Ouro · Papel 
$751 42;) :540.~755 

.......... 233:750$813 

. . . . . . . . . . . 475
1
:2f68Hi 

.. 272:: 244$464 

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

. . ~ 

'1 :278$037 
288:609$902 
122:962$112 

. 25 i3H$861 Í.559 :6i>2$194 
· De accêirdo com .a inesma dis"posicão da lei ri. 2. e42, as · 

relações dessás dividàs . devem ser tr.ansmittidas ao Congresso 
'NacioriaJ, para que possa . ser outorgada a necessai'ia a.-utori
zacão J2ara; . ab_ertura do . oi'~dito especial . .destinado ~ occorrer 
uo respectrvo pagamento. ·· 

Peço, assim, a V . . Ex. as precisas p1·ovidencias nesse · 
sentdio. , · · · 

iRio de Janeiro, 24 de. setembro de i920. - . Homero Ba.-
ptiSta. · - · · 

N. 498 -· . 192.Q 
Transfere a administr.<íçii.o do Instituto Na.ci.onal de · Surdos 

ilfudos para o Coriselhó dos Patrimonios dos estabeleci
mentos a caro o do Ministe'T'ÜJ da {1tstiça . 
ArL i.º Fiéa o Poder Executivo. aufotizãdo .a transferir

para. !J .Cons.e1ho dos ~atrimonios ~os estal!eleoimento~ 11 _carg0 
do .Mm1ster10 da Justtça e Negocios Interiores, a admm1stra-. 
ção ~ do Instituto Nacional de Surdos Mudos, cujas despezas 
passarão a ser custeadas com as tendas do patrimonio ào 
estabelecifuento, sem ptejuizo dos · direitos e vantagens -asse-
gurados por lei aos actuaes . funccionarios : . 

· ·a) a incluir nà. transf érencia da administração ao Cem- · 
selh9 dos Patrimonios a dos movêis, offiéinas, machini.smos 
e mais ob.iectos, que ora constituem a installação do Instituto 
Nacional de Surdos Mudos; • . · . ·- . 

1J1) a adquirir o edificio em · qúe funcciona. o Instituto 
r1ara a insta llação · de ·qualquer servioo publiéo, pela quantia 
fie . ·2. 000 : 000$, em apoiices, e que . ficarão incorl'.'Ol'::ü.los ao 
patri.monio da instituição, sem que, se realize, toaavia, essa 
(\peração, antes. de s.er pelo Conselho dos · Patrimonio5 adqui
rido ou construido outro predio · para funrcionamcnto do In-
stituto, podendo abrir os necessarios . creditas; · 

e) a expedir instrucções relatlvas á · transf erencia da in
$t.ituicão ao Conselho Administrativo dos Patrimonios e novo 
regulamento para o instituto. · 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em · contrario. -·Õar
los de Co:mpos, Presidente . - Ramiro B-ta(Jà, Rel~t.or. -Os-
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c°'r Soares. ·- Celso Bayma, - Alberto ~arariJião. ~ Pa· 
· checo. Mendes.·-· Sou~a Castro. - . Octav~o Rocha. . . 

PARECER 

Em mensagem de 2t de a.gosto deste anno o Sr. Presi
dente da, Republica submette á co~ideração do Congresso, 
afim de que. este resolva como julgar mais acertado, a ex
posição de motivos do. ~inistro da Justiça e Negocios Inte
riores, sobre .. a conv.eniencía em se transferir a admini$tra~ 
ção do Instituto Nacional de Surdos Mtiaos para o Conselho 
Administrativo dos Patrimonios dos Estabelecimentos a carco 
do mesmo míni-=terio. · 

As razões- são procedentes e perfeitamente justificadas: 
- visam alliviar o Thesouro de maiores encargos e · objecti
vam organizar mais efficientemente a instituição que, sob 
um regímen cónvcniente, terá maior amplitude de ac_çãó; me-
lhor preenchP.ndo os fins a que s~ destina. . . . 

A organizaçiio actual parece modificada e o ·Instituto não 
deve continuar como tem vivido. Apenas duas officinas exis
tch1, em rcgimf'n de deficits; uma de encadernação, melhor 
.apparelhadà e outra rudimentar de sapataria; não ha espe
cialização de tratamento para os retardados e não funceiona 
a secção feminina, embora prevista no regulamt:mto. 

· A ac-tual looalização do instituto não é a mais adequada 
e conveniente aos seus fins; pois não permitte intimo conta-

. do dos alumnos com a natureza. proporéior.ando-·lhes · no 
amai) ho e cultivo da terra, nos misteres agrfoolas uma das 
occu.paçõcs acon:selhadas e de · maior releYancia . . . 
. · Si a s1,rn installação não permute os trabalhos agricolas, 
a sua organização retrahe o· campo da assi~tencia e benefi
cjos que .,elle p6de prestar e torna excessivo o . dispendio ·que 
a União tem por · alumno . · · . . 

. Sob esse criterio, o das despezas, si estudarmos o anno 
de 1918, com o exercício encerrado, verificaremos qlie para 
33 alumnos dispoz o estabelecimento de 34 funccionarios e 
empregados e que &. manutenção de ·cada alumno · importôú, 
annualmente, em 5 :353$467, o que se verifica facilmente 
pelo seguinte: credito · orçamentario votado para i 91.8, 
157:662$!.liS~ · credito . supplementa·r, 19:00:0$; . Sômma 
176 :6621ll41S. Dividindo-se essa importancia por 33 .. média 
dos alumnos existentes,obtem-se ·o quociente 5 :353$467. · . 

Nesse calculo .não entra o valor do predio, si ·O compu
tassemos cada alumno custaria por anno mai.s de oito contos. 

E' . uma situacão que não deve nem póde persistir, urge 
r·r.inedial-a. . 

Alvitra-lhe solução o Sr. Ministro da Justica~ justifi-
rnndo-a. ·brilhantemente com os seguintes trechos: · 

. «0 patrimonio do Instituto Nacional de Surdos Mudos 
c<Hnpõe- se 'de valores, no total d e 3. 737 :8g00858, sendo a 
imporUmcia de· i, 657 :890$858 representada por titulas ou 
dinheiro. a <le. 80 :•0000. pm· dous predios que produzem ren
da n ri. de 2. 000 :000$ pelo valor do edifício em .que funcciona 
o instituto. · 
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Tendo sido de 33 em. 1918 e de 42 em 19'19', o numero de 
alumnos, verifica-se que, dividida pela média de 38 a citada 
import.ancia de 2. '0'00 :00-0$, emi;>re_gada nos immoveis oc
cupados pelo instituto, o ·capital corresponde a 52 :631$578 
.por alumno. 

Evidentemente a in~tiiuição. funceiona em predio, cujo 
valor não .está de accôrd'.O ~com a natureza do estabelecimento 
nem é proporcional aos seus resultados: . 

. Si fossem aliena.idos esses immoveis e adquirido ou con
struido, em ponto mais .. afastado, um predio cujo valor não 
excedesse de 400 :000$, para installacão do instituto, ficaria 
o patrimonio ... do . estabeiecimento representado por 
3 .257 :890$858 em dinheiro ou em titulas, importancia que, 
a juros de 5 % , produziria a· renda annual de 162 : 89:4$542. 

Avaliada em 174;2:1.6~H18, a despeza a realizaI" em 1921, 
segundo a proposta do orçamento submettída ªº~ estudo do 
Congresso, conclue-se que os juros a obter, accrescidos dos 
aluguejs dos deus predios pertencentes ao instituto. na razão 
-Oe 800$ mensaes,· attingirão a 172 :494$542,· quantia essa in
ferior em 1 :721$516, apenas, ás despezas que se effeetuarão, 
provavelmente; em 1921. . . . 

Até. o fim de i92'0- o patrimonio actual do instituto terá 
produzido a renda de 85 :840$, importancia que, addiciona.aa 
ao capital' e posta a juros em 1921, dará rendimentos totae,.~ 
supericirc::; em 2: 570$424 ás despezas a realizar, tornando-se 
a differenca ainda mais elevada com a passagem do estabe
lecimento para o Conselho Administrª1ivo dos Palrilnonios, 
pois, graças a essa medida, poderiam ser pagas de p1·ompto 
os fornecimentos e feitas com outras vantagens as a.cquisi
ções, sem fallar nas rendas provaveis das officinas do insti-
tuto e das contribuiçõ:es de alumnos. _ 

-Como resultado immediafo dessa providencia (a passa
gem do instituto pará o Conselho dos Pa.trimonios e a acqui
sição do predio pelo. Governo) obter-se-ha uma economia 
annual de 74 :216$H8. -pois a União páganqo exclusivamente 
os juros de 5 % sobre 2. 000 apoiices, correspondentes ao va
lor do predio . que · adquirir, só despenderá a quantia de 
100 :000$ por anno, sem a possibilidade <lo augmento orça
mentaria, que se tem verificado todos os anno.c;, dos creditos 
destinados a pessoal e material; é de notar ·ainda que es~a 
despeza de 100:000$. não ·será mais attribuida· ao Instituto 
Nacional de Surdos Mudos, maà sim ao servico publico que 
for installado no .referido predio, como preco locativo pela. 
utilização do immovel. :at 

Diánte das consW.eraeões acima, da mensagem e da e.x
posiQão de motivos a Commissão de Finanças submette á de
liberac-ão. e vot.o . da Gamara, o seguinte pro.i ecto de lei: 

O Congresso Nacional_ decreta: 
MENSAGEM A QUE SFJ REFERE O PARECER 

Srs. membros d.o Congresso Nacional - Tomando em 
consideração as razõeR apresPntada8 pelo Ministro da .Jus-
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tiçn e N'ega:cíos Jnf.eriores na exposição junta, relativamente 
á.~ t.rnnsfercn.~ii1 <la administra.ção <lio Institluto Nacional de 
Surdo&-'Mudos para o Conselho Administralivo dos Patrimo
nios dos Estabelecimentos, a' cargo do respectivo ministerio. 
subrnetto o asrnmpto á Yossa consi<leracão, afim de que vos 
•ligneis resolvei-o como fôr acerta.do. · . 

Río de Janeiro, 2.1 <le agosQo · ~ 1.·920, · 99º da Indiepen-
deneia e 32" . da Republica .. - Epitació Pessôa.. · . 

Exmo. Sr. Presidente da Repub1~6a -~ O patrimonio do 
Instituto Nanjonal <:IP Surdos-Mudos compõe-se de valores :no 
total de 3. 737 ~890$'858, sendo a importatmia .çle t.657 :890$858 
representada por títulos ou dinheiro, a de 80 :000$ por dous 
predi.os, que produt:em renda, e a de 2. 000 :000$ peló va.lor do 
edificio em que funcciona o· Instituto. . . · 

Tendo sido de 33 ein 1918 e de 42 em 19HLo numero de 
alumnos, verifica-se que. d.ividida pela média. <le 38 a citadà 
impo:rtan(üa de 2. 000 :000$, empregaifa. nos immoveis occupa...
dos peíb Instituto, o capital corresponde a· 52 =6·31$578 por 
alumno. / · · 

Evidcntemenf.e, a instituição funcciona. em predio cujo 
valor não está de ac.côrdo :com 'a natureza do estiabelecimento. 
n~m é proporei.anal aos seus resultados.. . · . 

Si fossem alienados esses immoveis. •) adquirido ou cons
trll ido, em ponto mais afastado, um predio cujo valor não ex
cc-d·<"$se de 400 :000$, para ]ristallacã.o· do InEítituto. ffoaria o 
patrimonio do estabet·ecimento representado por 3.257 :890$858 
em <linheiro ou em ti tu los, importancia que, a juros de 5 % • 
produziria a renda annual de . 162·:894$542 . 

. Avaliada em 171!:216$118 a despezn a: rea.Iizar em 1.921, 
segundo a pro(')osta de orcamento · subtnettida a-0 estudo do 
Congr~sso, conclue-se que . os juros a obtet', a.<icrescidos dos 
alugueis dos dous predios pertencentes ao Instituto, na razão 
tfo ·800$ mensaes. attin#'irão a 1.'72:494~542, .Qua.ntfa e~sa. 1r'í
ferior em. 1 :721.$576. apenas. ás despezas que se effecf;uarão. 
-provavelmente, em f 921. . 

Até o fim d~ 1920 o patrimonío actual do Instituto terá 
pro<luzido a renda de 85 :540$, importancia que, addici.onada 
ao ~a:pita.J ~ posta. a juros em 1921. dti:r~ rendimentos totaes 
supP.riores cm 2 :570$424. á.s despezas a realizar, tiornando-sa 
u differença ainda mnis elevada com a passagem do éstabele
cimento para o Con~e-lho Adminj.stra.tivo dos Patrimonios. 
pois. graças .a esM. medida, lPOde:ria·m ser pagos de prompto os 
forn0r?imentos e faitas com out,ra vantagem as acquisicões, 
s.Pm fallar nas rendas provavéis das offi1cinas do Instituto e da 
contribuição de alumnos. 

Pelos motivos expostos, é de. urgente necessidade que o 
Cong-resso Nacional ai:itorize o Governo:. 

I. a transferir para . o Conselho dos Patrimonios .dos Es-. 
fnbell.'cimento.s. a r:nrgo do Ministerio da Justica e Negocios 
In t0riores a administração do Instituto Nacional , de Surdo~ 
Mnrlo~, ('.Ujas desp~zas passarão a ser custeadas com as ren~ 
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das do patrimonio do estabelecimento, · sem prejuizo dos di- · 
rei tos e vantagens assegurados por lei aos · actuaes funooio-
narios; , • . . . 

II, a inclrtír .na transferencia da admihistracão ao Con
selho dos Patrimonios· a dos moveis. officiaes. machinismos e 
mais objecios, que ora constituem a installacão do Instituto 
Nacional de Surdos-Mudos; . -

trr!a adquirir o edificio em que func~iona o InsLiluto 
para a iristallação de qualquer servico :publico, emittindo, 

-para iss.o, apolices, no· valor : de 2. 000 :000$, que ficarão in
corpor adas ao pa.lrimoniO da instit.uição, sem qur> sp r1>aJ ;.,,, 
todavia, . essa operação, arites · de ser pelo Conselho dos Pa
trimonios adiqui_rido ou construido outro predio, para fun-
c.cionamento do Instituto: · . · 

· TV, · a 'e.xpedir · instnicções relativas á transfarencia; ela 
instituição ao Conselho Administrativo dos Patrilnonios · e. 
novo regulamento :para o Instituto. 

Como resultarlo immediato dessa providénci.a obter-se-ha · 
utna economia annual de 7 4 :2f6$118, pois a: União pagando 
exr.lusivarnente os juros de 5 % sobre 2. 000 apolices, cor
respondentes ao valor \jo predio que adquirir, só despcnder,,á 
a quantia de 1.00 :000$ por anno, sem a possibilidade do au
gm~nto orc.amenta.rio, que se tem verificado todos ·os arinos. 
dos creditas ora destinados a pesscal e material; é de notar 
ainrla que essa .die.speza de too :000$ não será maii; .attribuida ... 
ao Instif.uto Na.cional ·ae Surdos-1\fudos, mas · sim ao serviço 
publico que fõr instaltado ,no referido predio, como preçb lo-
cativo J)ela utilizaçã-0 d.o immovél . · · 

Por. · outro lado, um systema de administracão autonoma. 
a cargo do ·Conselho dos Patrimonios, permi~irá em breve a 
admissão d~ maior m.,lmero d~ alumnos ·· gratuitos. quando 

"· provadamentQ sem recursos, a cr~cão da clnsse dos inter
nados contribuintes e tia secção feminina; qtie, npezar de 
pr~vista no regulamento em vigor, não · foi até hoje estabe-
lecida. · · · . · . 

· · · ·E, injuslifi~avel· que o inslit'Uto cõntinue a: · funooionar 
rlispendiosamente em um predio luxuoso e ipor demais amplo, 
dado o numero actual de aluamos, que ahi recebem uma edu-
caçlfo impropria . · · 

. ' ' Com effeito, nem a todos os surdos-mJUdos póde ser mi-
nistrada. instruccão litteraria ou apredizagem <le artes e offi
cios. recommendando-se antes o ensino · agrícola, .sob fórmas 
adapta veis á idade e á.s aptid5es de cada alumno. · . 

• . . . ?ó • . 

N~sf.as condições submetto o assumptcr á elevada apre
ciaç5o de V. Ex., que se dignará resolver eo'mo fôr acer-
tado. · · 

Rio de .Taneiro. 21 de agosto de 1920. - Alfredo Pinto 
Vieira de Mello. · 
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N~ 499 - 1920 

A utori:a a acqui.~ição da q.Consolwaçfio das Leis Penae.s, ao 
Di·. guge·nio Ferreira da Crunha; com parecer contrario 
dns Comm:fssües de Con.~tftuiÇãó e Ju.<?tiça e de Finanças 

(Do Senado) 

O Senado votou e remetteu á Camara o presente projecto 
de lei pelo qual ..:é o Presidente da Republica autorizado a 
entrar em accôrdo e adquírit', por preço não excedente a trinta 
contos de réis, a ~consolidação das Leis IPenaes», do Dr. Eu'"' 
genio Ferreira da Cunha, afim da mesma substituir. o Codigo 
Penal, proml}lgado- pelo decreto n. 84 7, de 11 de outubro de 
1890, emquanto não for approvado e promulgado o novo Co-
digo em elf"oração no Senado>. · 

Actuáram no animo da outra Casa do Congressc e provo
caram, o projecto ora aqui ·examinado, circumstancias cruc o 
mustre apresentante deste, o saudoso Senador pelo Estado do 
Rio Grande do Sul. Dr. Rivadavia Corrêa, compendia nas con-. 
sideraçõe$. de que fez preceder o mesmo projecto e que são as 
seguintes: · 

<Considerando que a nossa legislação penal, com as 
constantes modificações pClr que tem passado o Codigo Penal, 
~ hoje üm conjunto "de leis esparsa~. sem methodo e sem' a 
unidade systematica de que necessitam todas as cod;ficações; 
~ Considerando que. o Codigo Penal não definiu os crime~ 
especificados em institutos que não se acham comprehendidos 
no mesmo codigo, por conterem mater<la estranha ao Direito 
Criminal, como sejam a Caixa de Conversão, Associacão da 
Cruz Vermelha, Assistencia a. Alienados, Titulos ao Portador, 
cheQues, ArmazP.ns Geraes e tantos outros, existindo, er.tre
tanto, penalidades estahelf\cidas nas leis que organizaram 
esses institutos, leis essas que, na maior parte dos ca·sos; são 
desconhecidas .mesmo daquelles que ~e dedicam ao estUú(l do 
direito. criminal, por não fnzerem parte de seu programma; 

Considerando que esse desconhecimento verificou~se ainda 
no caso de haver uma lei de receita . r~vogado dous. artigos do 
Codjgo Penal, o que deu logar á uulkidade de processos ins
taurados 'com fundnmenf.o naquelles artigos, conforme se ve
rifica das .sentenças publicadas nas revistas juridicas; 

Considerando que o decreto n. 145, de i i de julho de 
1893. e lei n. 947, de 29 de nezembro de Hl02, modificaram o 
regimen penitenciario, estabelecido no Codigo Penal, e que. 
entretanto.:r em muitos Estados ainda se· invoca o art. 409, 
§ 1 º, daquel1e codigo, na applicacão da pena de prisão simples 
ou com trabalho. para as infracções definidas na lei e decreto 
citados, transformnndo assim o regimcn nelles instituídos que 
é o cc;irre~cional. no regimen ~ellular4'. dç cod~go, já revoga~o; 

Co:ns1derando · .. que algumas d,as ·:disposições do Cod1go 
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Penal ·foram modificadas pelo Codigo Civil, mormente as QUe 
se referem á '"'propriedade litterauia e artistiea; . . 

Considerando os graves inconvenientes .resultantes de uma 
legislacão assim ~spalhada por tantas leis diversas; 

Considerando que todas essas disposições de direito penal 
todavia, · essa operacão, antes de ser · pelo Conselho dos Pa:
se encontram devidamente consolidadas na obra que, sob ó 
titulo «Consolidação ·das Leis Penàes>, organizou e publicou 
o advogado Dr. Eugenio ·Fetreira da Cunha; 

Considerando que sempre foi reconhecida ·a grande van
tagem das Consolidaeões, tendo · sido mesmo algumas appro
'1adas por actos do Poder Executivo, taes como a Consolida- · 
ção dns Leis Civis de Teureira de Freitas, .a Consolidacão das 
Leis do Pr'ocesso Civil de Joaquim. Ribas, a Consolidação das 
Leis da Justiça F·ederal de José Hygin9, a Cons_olidação das 

. Leis das Alfandegas; . 
. ·considerando, finalmente, que os trabálhos legislntivos 

referentes a um . novo Codigo Penal es.lão ·em grande atrazo 
e. serão naturalmente morosos, e sendo de intuith'a conve
mencia· dar rcmedio aos inconvenieut.cs de uma · legislação 
assim espal"sa; 

~ Congresso Nacional decreta, etc.>. 
Essas consideracões de innegnvel relevancia convencem 

para logo a quem as lê .da net"e.ssidade rla r<•forma do Codigo 
.P~nal de 1890. t\liás já foi ella reconhecida pela Camara e 
por-, esta Commissão, como se verifiea do trecno. em ~e6"llida 
transcriplo. do brilhante paréccr do . muslre representante de 
l\linas Oeraes, o Sr. Deputado · José Donii"acio. sobre o pro
jecto aos cri~es dá falsida.de~ Ahi se diz: 

-cA necessidadé da reforma do Codigo Penal de 1890 está 
proclamada ba muitos annos e cada dia se patenteia mais ür
gente . Todos os. podere&· publicas o reconhecem; a opinião dos 
jurisconsultos p-Ode-se dizer unanime a esse · respeitó. 

A Gamara dos Deputados já o aftirmou de . modo posi
tivo, tendo nota.do e remettido do Senado, em t gg9, o pro
jecto . elaborado pela .Comm1ssão Espec.ial que em virtude do 
requerimento do ·Deputado Justiniano de Serpa, foi n.ome~a· 
em 6 de julho de 1891. · 

Dessa Commissão espeo1al fizeram parte os Deputados 
João V'ieira de Araujo. Presídente; R. . Badaró, Casimiro J~
nior, Ferreira Pires, Homero Baptista, barão de S. Matcos, 
Almeida Nogueira, A. Milton e . Ivo do Prado, havendo · o seu 
presidente, em sessão de 21 de agosto de ·1893, apres1mtado o 
resultado dos seus trabalhos. Tal projeeto n. 250, de 1893, 
voltou á Commissão para o fim de serem ouvidos a respeito 
üS Tr ibunaes . de Justiça e as Faculdades de Direito de Recife 
e de S. Paulo. Eis porque só em 1896. no . projecto n . f 76. 
assignado pelos Deputados A. Milton, .Arthur Orlando, Para
nhos Montenegro, Theotonio de Brito, Ponce de Leo~ Yaz de 
i\}.ello, Galdino Loreto, -Trindade e Oliveira Braga, foi de 
l 
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novo submettido á aprecíaçã'o da ·Camara .o assimpfo, ainda 
hoje- sem solução definitiva. 

A esse projecto n. iiô foi offeiecido um substitutivo pelos 
Deputados João Vieira, Plínio Casado e Alfredp Pinto, o qual 
se transfor.rj.iando. afinal, no projecto n. 43 A, ·de 1899, i'oi 
remettido ao Senado, e de sua elevada · decisão pende ba 
quasi ·20 annos. . · 

Um dos ramos do Poder Legislati'1'o; pois, já recnnheceu 
de fórma expressa a necessidade da reforma. No roes.mo sen
tido se tem maniíestado o Poder ExecutiVo, . como se vê quer 
- das mensagens presidencias, quer - dos relatorios dos 
Ministros . da . Justiça.· Manifestações iguaes vem do proprio 
I)oder Judiciario, em cujas decisões mais de um vez se ·tem 
accentuado as defioiencias do actual Codigo, as suas. lacunas 
que não permittem, em muitos casos, a app.Jicacão de P'mas a 
iudividuos dellas passiveis si mais ela.reza e perfeição hou
vesse no díspositivo legal . 

. Taes tem sido, no correr deste periodo, os defeitos apon
tados, que vem de. 1890, que o Congresso, votando leis es
varsas, tem _modifieado varios '3.rtigos e capitulos do . Codigo, 
substituindo-os de maneira conveniente . aos interesse so
ciaes cuja defesa lhe cabe contra os malfeitores da ordem e 
de respeitaveis direitos individuaes. · · · 

"As leis n. 121, de 1i de novembro de 1892, sobre furto de 
productos da lavoura e da indust,ri&, n. '152, de 3 de novembro 
<ie 1897, ·sobre fabricação de bebidas e outros productos .na
cjonaes; n. 515, <le 3 de novembro de 1898, sobre o julga
mento dos crimes de moeda falsa. etc.: dos arts. 22i e 223, · 
239 ·a 244, 246, 247; 250 e 265 do Codigo Penal; n. 56t, de 
31 d~ dezembro de 1898, sobre t itnlos de credito; n. 628, de 
24 de outubro de 1899, n. L23(i. d~ 24 de setembro de i904, 
n. 5. 424, de 10 de Janeiro de 1905. sobre mal'úas de fabrica e 
commercio, n. 2 . 110. de 30 .ele sei embro de f907, sobre pe
nalidades para os crimes de pr:-culato, moeda falsa; fabrica
ção de documentos, umas alted\ndõ-"'ils penas, outras ereando 
novas figuras de crime enccm·am modificaoêics do Codigo 
Penal.:& · . - . · . . · 

O Sr. · President.e da Republicn, nn men~agem dirigida ao 
Congresso Nacional por occasião da abcrlura da actunl sessão, 
depois de se referir á conveniencia du. elaboração do Codigo 
CommeI"ofnr, diz : . · 

«Não é menos ur~entc a · dccrelncão do novo Codi~o Pe
nul . Um P'fOje'bto vindo ·hn. · anno1' da Camara para o Senado 
con tinua dependente do ,·nlo des!.P. nlmo do Congresso . Uma 
Commissão de Senadores nomeada, ha dous ou tres nnnos, 
para orga11izar novo projedo, ainda não apresentou o seu 
trabalho. . · . 

Medida mais acertada seria talvez autorizar o Poder Exe
cutivo a nomear uma _ commissão de especialistas, devida
mente renumerados, que âdaplassem os trabalhos Iegislatívos, 
ainda em projecto, ãs condições scientififcas e sociaes da actua
lidade. Segui.amos, assim o exemplo de outros p1aizes cultos, 

... 
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onde o saber das commíssões technicas facilita ás assembléas 
Ie~i::;lalivas, um ti·abalho irrcalizavel nas sessões parla.men
ta1·(·s. <Jema~iadamente atarefadas pelo numero e variedade. 
dos nssumpto!-; que as occupam .». . . · 

Xilo ha, portanto, íJ.Uem dosconheç.a a necessidade urgente 
da i·efonna do nosso . Codigo Penal. Para attendel-a não seria 
desaer~ l' tada a providencia lembrada na mensagem presiden
cial. Jc! uma a11torizac;.ão ao .Poder Executivo para mandar or
ganizar um ante;_projecto por uma commissão extra-parla-
m en lai· de especialistas. · 

~~ras, no Senado já foi. apresenlado o substitutivo · ao pro~ 
jecf.o da Gamara e a Commissão incumbida do seu estudo está 
activando os seus trabalhos de tal modo que é de esperar que 
dentro de poucos mer.es o::; l.:~uha ultimado e possa aquella 
Casa do Congresso remeLLer a esta o substitutivo adaptado. 
Assim sendo, não poderia esta Commissão converter em pro
j eelo a medida lembrada pelo Sr. Presidente ~a Republica, 
sem incorrer em descortezia pa.ra com o Senado. . 

·. A :su g-gestão do Chefe do Execulívo é anteriGr á apresen
tar~ão lio substitutivo ~m estudos no Senado~ 

:E.' tambem anterior á apresen tacão desse substitutivo o 
Yolo do Senado a favol' do projeclo clçi illustre e saudoso Sr. 
Senador Rivadavia Corrêa, a.utorizfü1do a ·acquisicão da cCon
sol idação das !.eis .l:'enaE31>, . do Dr . Eugenia Ferreira· da 
Cunha, afim da mesma· subst.ituir o Codigo Penal de 1890. Si 
semelhanLe substituivo já houvesse surgido e os estudos sobre 
o . mcBmo esíives~cm tendo . o andamento rapido de agora. · é 

. de cr0r-se que o Senado não houvesse approvado. aquelle pro
jeclo e que nem mesmo o ill\tslre Senador Sr. Rivadavia Gor-
rêa o houvesse offereido a debate. · 

Não so compreh en<leria que estando. já votado pela Ga
mara um projecto de Codigo Penal e que já havendo sido no 
Senado apl'esentado um substitutivo u. esse projecto, que alli 
estivesse tendo, como o está agora, ra.pido andamento. o pro- . 
prio Senado del iberasse mandar substituir provisoriamente 
aquclle Codigo por uma consolida<::ú.9 . das nossas leis penaes . 
Quer-se .com essa ponderação significar que neste ·momento 
talvez o proprio Senado negasse o seu voto ao projecto que no 
armo paassado remeLteu á Camaru e sobre o qual ora ~e pro-
1mncia esta Commissão. · 

l\iesmo, porém, quu se nüo dêsse a cil11cumstancia acima. 
posta em relevo . e que baslar ia. para a ·commissão de Consti
tuição o Ju8tica não aeonsclllar ;í. Camura a approvacão do 
r>i·o.i~do do Sr:n::1dn, ainda a~~im a mesma Commissão não 
J.Wdil'ia par::t. o p~'o.icct.o os valos dos ~embros desta Casa, por. 
lhe parecer da maior inconvnniencia a substituição do Codigo 
Penal por uma consolidacão das leis penaes, por- maior que te
nha ~ido u cscrupulo que haja presidido ai:>S trabalhos do con-. 
solida-dor. 
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EsLH faz ~empre obra de interpretação e ::;e essa interpre
tação, tornada oi'fíc.ial .e obrigaloría, não off erece perigos em 
maLeria ci\'.e l tle qualquel' genero, não se póde della dizer a 

. mesma cousa em matc~ria criminal. Pouco importa, portanto, 
u precedente invoêado de consolidação officiaes de leis, de 
pr-oc«~sso, de lei1s administl'at.ivas; esse pr·ec}edente não .iusti
ficar·ia -a m~dida proposta de se _m.anüar substituir por uma 
conscrli-dacão de leis penaes o nosso Codigo de 1890. . 

Demais. a. Gu-nsolidação de qu~ se trata. e que é 'realmente 
uir•. ~xeeHente traba'lho que muito recommen<ia o seu Hlu"Sti:e 
:autor, po<ierá. prestar á .justiça -o seu ine.sti.mav·el_ auxilio it1;_ 
dependent.emente de ser adquirida pelo Govi~rno e conv·ertida 
-0m Codigo Penal provisorio. Juize.S e a<lvogad.os não poderão 
prescindir dessa <lbra. 1.oda a ·vez que houverem ·de ·lidaw com 
r.iateria pena:l, sendo por isso . obrigados a adquiril-a dire
ctamente pal'a c-onsullal-.a. nos momentos <Jpportunos. Dahi 
'resultará para o seu autor a justa recompensa a que tem di
reito, não st> d-e ordem m.ateria1, como lambem <le .ordem 

.morai. · .. 
Por ~ssas considerações que- não prec-isam sei· ·al-0nga<ias 

a Commissão <le Constituic:ão e Justiç.a é de parecer Qu·e seja 
rejeitado pela Gamara ·o projecto do Sena<i-0 . 

. Sala das CommissôeiS. 15 de julho de 1920. _._ CunliaMa
clwdo. Presidente. - Prudente de Mo-1·aes, · Relator. ·- Go
mercindo Ri.bas. - Mello F?·anco. - Viwissimo de Mello . ...... 
Turiano Campello. - Ti:n·quato More-i-;·a. - · Jfarçal de Esco-
ba1•. · · 

SÜbmeHido ao ex·a.me <ia Commissão de Constit.uição e 
;Jvstiça da Camarn, nã.o .obt.evê parecer ravoravel o projeeto 
de 25 de novembro d.e 191. a. <lo Senado. autorizando o Sr. 
Presidente da R(\publicll. a a:dq·uirir alé po·r trinta c-0ntos de 
réis; no maximo. a Consolidacão das leis penaes do Dr. Eu
genia Ferreira da Cunha, obra que substitui-ria o Codigo . Pe
nal de 1890 em quanto não vigorasse. com for<;a d.e lei. o pro
jecto ·<lo novo Co<ligo, que está sendo elabo-:-ado ~iaquclla as
::,;f~mhléa · do Congt'esso. · O -i'Hustre Sr. Prudente . d~ . M·oraes, 
Rela-tor de toda a comp1~t.encia do mesmo proj ~ct.o. -depois d1! 
meUculoso · estudo, concluiu propondo a sua -rcjeicão, ba
seado, entre outros. nos eeguintes motivos : 

-.tNão so LiOffipt'ehen<i'~ que est.an-do J<í votado pela Cama.ra 
urn projecto . de · Codigo J>enP.l ·e que já havendo si<:to no Se
nado apresentado um: substitutivo a ::!sse proje-0tõ, que alli 
estivesse tendo, . como esf;á. agora. rapido andamento. o pro
prio .Senado deliberas se · mandar sub8tituir provisoriamente 
aquelle Codigo por uma consolidação das nossas ·leis penaes, 
quiz·esse com essa pondP.racão sümificar que, neste momento. 
talvez, 'º proprio Senado negasse o se~1 voto ao projE'octo que 
:ri.o a.nn-o passado 'retnetteu. á Camara . Mesmo que si não desse . 
.x. r·frcumsf~.nr..ia ~irim~ pni::fa em ·releYo P f}ue hR~.tia-ria vara 
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n · Commis·são de Constituição e Justi<_:.a não aconselhar tt Ga
mara a approvacão do projectú do Senado, ainda. assim a 
mesma Commissão não pediria para o pro.i eclo os votos dos 
membros desta Casa. por lhe parecer da maior inconveniencia 
-a. substituição do Codigo Penal por uma c.onsolidação das lei s 
penaes por maior que tenha sido o empenho que ha.Ja pr-e
si.dido aos t!'abalhos <lo consolictador.». 

A CoF.:nissão -Oe Constituicão B Justica unanime sul:l
scrr.ve.u a opinião do Sr . P·tud·ênte de Mora-es, com a q.ua'l , 
na parte que lhe diz respeite\ está. de pleno accôrdo com a 
C~mmissão -Oe Finanças. 

Sala odas Oommissões, 30 de julho de :1920; - Carlos de 
Campos, · Presidente. - · Balthazar Pereira, Relator. - Uscar 
Soares. - ·· Octavio Màngaóeira. - /o.sino lte Araujo. - Ra
miro Braga. - Celso Bayma, com restricções. Pacheco 
Mendes. · · 

PROJ'ECTO DO s·ENADO A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 

Art.. 1.. º E' o Presidente da Relpublica autor-izado a entrar 
em .accôrdo e adquirir por preco não excedente a 1 trinta. con
tos de . róis, a «Consol tdação das Leis Penaes»- do Dr. Eugenio 
~'erraira c!.a Gunhn. afim · da mesma substituir o Codi~o Penal 

. promulr;ti.do pelo decreto n. 8'1i, de i i de outubro de 1890, 
emquanto não íot approvado o novo Código, em elaboração 
no Senatlo. · 

Art. 2 . º O Presidente da l\epublica mandará tirar a edição 
de exemplares que Julgar ttt>cessaria e, com o productô de sua 
V'!nda. se P-mbolsará da quantia c!ispendüla corri a acqui.sição 
e . impressão da -c.:onsolidac.;ão, cujos dil'eitos autoraes são tran
sfedUos, sem nenhuma re~tricção, ao Governo da Republica . 

.. · Art. 3 ;0 · .Fica ·o Presidente da Republica autorizado · a 
abrir os ne>cessarips credHos.. · · · 

Arl. '1. º Revôga.m-sc as disposiçõ~s em contrario. 

. Senado Federal. 25 do novembro de 1919 .-Antonio Fran
cisco de Azereâo, Vi~e-Presidentc. - Jfanoel dir Alencar Gui
marães, tº Secretario. - Pedro da Cunha Pedrosa, 2º Secre-
tario. · ' . 

O Sr. )>residente - Está finda a leitura do expediente. 

Acham-se sobre. a ... Me$n dive\SOS requct•ünent.os que vi'\o 
ser Udos. . . 
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São successivamente'·lictos, apoiados e postos em àiscussão 
os seguintes · 

H.EQUERI MEN'l'C S 

N. 59 

Requeiru que, pelo interm.edio tia Mesa, . o Governo in
forme: 

a) se d.epo-rtou Aulonio Silva para S. Paulo e em que lei 
se baseou para o fazer; · . 

b) si o fez depois de colher indícios ou proyas de sua 
culnabilidace em qualquer crime, porque não o processou re- · 
gularmente, dando preferenc.ia a ·arbitra:ria, illegal e inconsti-
tucional deportação intere$tadual; · · · . 

e) si foi deportado e deixa.do livre apenas em S. Paulo, 
como affirmou o ehofe . de Policia aos operarios por duas vezes, 
ou foi shnplesmente solto como informou ao tribunal o mesmo 
desembargador e autoridade; · · · · -~ . . 

d) si .conduzido preso até S. Paulo continuou ahi preso 
por solicitação da policia: do Rio, e onde . estevé, sí na capital 
sómente ou em outros togares; · . 

e) onde no caso affirmativo foi finalmente, depois de 
ter passado .por diversas prisões; abandoriado ou posto em li
be1·dad.e o extranho deportado nacional, f óra dq regimen co 
eslado de sitio-; · . · . · . 

() si o chefe já acabou do f at.e1· esforços p1\rà da!" conta 
de Antonio Silva, de modo a . evitar ~. gréve geral «.para o Rei 
Alberto \.·êr» e onde póde infol'mar se encontre no presente 
<) referido operario; · . 

g) quaes os agcn~es que o acompanharam em libe>'dadc 
a.t.é .S. Paulo e <'orno foi elle -conc!uzido daqui até o ponto em 
que o possa ter deixado :i nns:sa modelar policia. · 

Sala dus sessões, 15 de out.ub1·0 de 1920. llla·ur.icio de · 
Lacerda. · 

""N. "60 . 
1 

Requeiro que, •pelo jntermedio da Mesa, o Governo in-
1\wme·: · 

fl) quando foi pr.éso. dala, Jogar e hol'a, Antonio Silva, 
cidadão brasileiro e operario; 

1>) qual o motivo da prisão, pet;a ou peças do processo a 
que tenha respondido; 

e) qual o r.l'ime que lhe impulam e nunes os indicios. de 
qualquer :naf.urrza on provas que o indiciam como ·culpado di-
r ec:t.o ou indirecto delle. . · _; . 

Sala das sessões, 15 de -0ulubro de ,1920. - · .Matwicio de 
L acc1·da. 
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Requeiro· Que, p1!-lO !ntcrmedjo da i\:fe~a, ó dieí'c de .Pa
li ei~ . informe : Onde está Antonio Silva, . opol'ario t- <:.idadáo 
brtlsilciro a que deu sumiço· depois de preso. 

Sala das sc~sõ<:>s. 1 '.5 d" otlt.ubro de ·1920. - JJo.u,ri.cio d•.: 
Lor: ,_.;·da . · · 

:'\ . . 62 

Jlequeil:o qm< pefo intcrmedio da Mesa. u chefe de Po
licia, ~nfo~me quantos o _quae.s os nome$, icade e sexo dos 
operarias presos «preventivamente'> á chegada do Rei: · quaes 
os presos depois. desta · e a.Lé hQjc~ seus nomes, idade e sexo; 
Jogar e motivos das · priscõs efíectuadas e presidi.o em que so· 
encontram; qual a nota de culpa que foi passada a cada um. 

Sala. das sessões. 15 de outubro de 1920. - Ma.uricio de 
Lncerdq. · ~.. · · 

N.· 63 

Requeiro que;· pelo intermedio da Mesa, o Go,•ern0 · in
forme: Onda está Antonio Si!,va? No Cairo, em l'.1alta, em Na
za.reth, no Egypto. ,,. . 

:Sala das sessões. :l.5 de. oulubro de 1920 . ..:..... Maw*io d r: 
La:cerda~ 

Encer.r:ada successivamente a <liscussão dos requerimentot; 
. ns. 59, 66, 61, 62 e 6~ e- ãdiada a- votação. · · 
. ·. O Sl-. Ma.urtcJo de ... acerda. ri- Sr. Presinentc, 
aotes do entrar na aprccfoc;llo no assumpto que me traz á tribuna o 
que é de maior 11rgencia. ao ·mesmo tempo qua da maior gra,·id&de, 
devo eommunic~n· ~ V. E:t. que a. commissAo de que tlz partP, bC'ntflm, 
por voto una.nime da Gamara., enviada para dar as boas vindas ao 
~r.. Senador. Ruy Barbosa, dén cabal de3empenbo 1 suJ. t:i.-
refa. . 

De passa~em seia-mc ponT:ittido referir que não tivo no meu 
gesto sinàO <> intuito do ·p1·olNHu1.r log:icnm~·nte o prot.ost<' formulado 
oro de\·ido · t r· mpo .o nos tc1 mo." l'nnbec1dos desta. tribuna, da pc·os
cripçAo lavra.da. pelo governo d:: Hc;H1 blica., pela situaç:to. pela poli· 
tica dominante1 contra. o egr••gio l' ~'pr:~sczH:mte babiano durante a cs~ 
tadia. dJ S. M. o rei AJbcrio 1vs ~ c· pafa. . 

Um3 folha. da m:inb i., cujo go·. 1! r"i1ismo certamcnre ba de beirar" 
sempre pt>la.s mesmas dem~!.'1i1•s · e li11gnng ·m e de attitudo do ~eu 
opposícforl1;.;mo, distiagGiu-mo l~C'je eam uma. columna do linh~s mais 
ou menos l'iesaf >•"ªias. . 

Sr. Preside11te, n:io· respondo . ~i1 1ão que «Deus ~ o perf'õe» e o 
Sr. Epitado o favoreça.. Esta phrase é.::. unica. que posso ~ulls~revcr 

Este discurso não foi tm;isto pelo orador. 
C~. - VoJ. IX. 
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no momento çm · que sou surprehondido com ião insolita mudanç& 
pessoal, já. nã.o digo. política, daqueUa folha, com,_um Vélho amigo, 

· um velho companheiro, e, sobretudo, um desinteressado ·. admirador 
do::. seus serviços á. causa· publicá em época _não mui rcmot{l ; · · 

O int"Ui to pessoal do ataque obedece a um manejo conhecido na. 
imprensa, que não condemno, nem Jau.vo, apeqas cito. Jornal de 
opini[tO até _ba pouco, essa. folha ccnseguiü penetrar o nósso .inte1•io1· e 
foi a leitura predominante, sinã.o quà~i exclu::\iVa.~ dos nossos homens 
provii:Jcia.nos, das 11ossas populações co-estadoanas, no~ Estados do 
llio, s·. Paulo e Minas, principalmente, onde go::ava da . maior e da 
mais franca sympatbia. . 

Arri.scado agora, em que a. situação do Sr. Ruy Barbosa deve 
ser natu.ra.lruente contrariada pelos ·pendores, que não .quero a~ora · 
·condemnar, mas! apenas, citar, tambem cpitacistas do referido jornal, 
clle, natúra.Jmente;-.toma a «defesa» . do Sr. Ruy Barbosa· contra a 
manifestação que a Canú1ra. lhe . füz. Não -:;odia atacal~o di.:. 
rectamento, p~rque seria a.rriscar-sc ·com a opiniã.o mineira, paulista 
e fluminense, e então deffende o Sr ~ Hny de um ataque quo elle pro:.. 
prio imaginou. Constituída uma irreverencia, a homcna:gern que clle 
acha excessiva, porque o Sr. Huy Barbosa voltava, apenas de · urr. a 
estação de cura. . . . . . 

. A homenagem era, pol'ém, mai::; c;ue cabh·el ém se verificando que 
os protestos da Nação brasHeira, partidos nesses grandes Estados,na su<L · 
população, no que ella tem de mais escolhido, . de mais culto, como 
seja, por exemplo, o brilhante centro de actiVidade que é Juiz de 
Póra., de S.· Paulo e Çmtras cidades importantes dos ·nossos Estados · 
cc:ntràés~ detc1·mi11ou que da tribuna da; Camara eu · nie tornasse éco 
de um protesto cont.a o que chamei a. pr,oscripção elo. Srt R:iy lfar
bosa. Aliás cu já.. contava. com a tempestade. de hejc, revelando no 
Pai;; eno lmparcial, a ,r~iva do Sr, Epitado contra o voto· unanime 
da Cama1·a hontom. ·· . .· . · · : · . · 

Eis porque no dia em· qlje regressava -a.os braços · dos Mü~ admi
radores, · e sobretudo, out1·e o cal'inbo, 1·espeito e enttiusi~smo con
stante da [iopula.çào desta cidade i i·cvo;ada a sua proscripçã.o . pela 
generosa. u.1ocidadc patricia. •.• 

.. O Sn_. CAnLOS pi; C1u1Pos-Pcço palavra. 
O Sn . ;.\JAumc10 tm l.A<:ERDA- . . • Eu-ti.lo fiz mais do que Sr. lH'C

:;iJente, toudo constatado antes da. tribuna.esta situação, a me.u ver 
. profundamente injusta o iniqua, qua11do regressava o eminente Se- · · 
uador bahia.no. pedir á Camara., que em um mcyimcnto civico se 
a.lheiassc do quB o Sl·. Rny Barbosa presfou o chamou a patr'ia da .~ 
o:rclusõcs, a patrfo elas mural/ias e u~o commangasso .com a . politic<~ 
odienta.., mcsquinhn., pessoal e de campanario do nosso -Cattete. Er<L 
de-· .resumir portanto, que a minha proposiç.ãc doscnvolY<.>ssc logica-
m ;utc o meu protesto. ;\ Camara approvando, que fizesse as suas 
restricçüc.s, se qui:t.Cs$C. o tanto pcior se o vue fazer agora. · · 

Eis porque entendi que a homenagem só podia ser naq11el!cs tcr
l.llo.s; cntrct~H)to, rnc apl'esso a render justiça. ao illustre lcadc1• da 
maioria. Não é e~a.éto que S .. Ex. tivc~w me. solicitado, por motivos 
alheios áqucllcs q nc cc.clinou 1 modifica.1· a -bomona5em ao Sr. Ru1 

• 
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Barboza~ de m·odo ~ dlminuil-a. Eram apenas modalirlades da. ~xe- · 
cuça.o do requerimento que o inspiravam então, donde S. Ex:. en
te~dia. qu~ dad!f. a noss~. cordial espma p()daria. !lPPtllla.ndo par~\ · 
mim, pedir que lhe fa.c1htasse a a.cce1taçào d.• requer1monto, em prin;.; . 
cipio já. ari~ptado, e que não queria S. Ex. ·qne fosse appruvado 
com qualquer·modificaçã.o é sim . na. íntegra. como foi ap.resentaoo. 
Não lhe pude attender, por~uc insisti', pl'eciisava. de dar ã. homenagem 
o caracter qúc lhe emprestei. - . · 

·O nobre Deputado pediu a palavra. Eu deseja.L'ia tanto, tão immcn
samcnt;e qu~_dos la.bios d~ illustre paulista. •. usando da tribuna. para por. 
ella pronunciar á.lgumas palavras relativas a este caso, pois q uc -S. Ex. 
a ~-0licitou. quando interoorrentemente, eu à elle me referia, não viesse 
um de.c;ses deslises politicos para acollerta.r com a sua rcsponsabili
da• !e ·a sua figura e a sua autol'ida.de. possiveis e mesquinhas repro
salias quo estejam borbulhantes, como parece, neste momento, effer
\'escci--na a!ma do Presidente da. Republica, dirccto inspirado1· do~ 
a.taques pessoaes de hoje, seu otgJ.o omcfo.l na. imprensa dc,.:ta cidade 
e reaellado coutra. a homenagem da. Cama.ra.. a quem impõe uma i'e
tractação,, Sobt·cLudo que considci·asse o lcader paulista. que o jornal 
que·hoje.a~ridé a Camara, que hoje me aggride, pela. homena.ge:rn 
que julg~ affrontosa, que julga ser uma pilhe1'ia.. quaudo fni rias .mais 
sincera.'l," . .ao Sr. Rúy Barbos~. se esqúeceu do uma cit'cumstanci~ que 
é prec;isó~ ~m·touvor d.a Bahia, citar. Não.houve um Dq>L1.tad11 sit~a
cionista:bahiano qae proté:-:tassc -centra o ea:cesso . da. homenagem ·ao 
s~u adver~a1:~0 r@~i~na~. ·Foi o jorn~l que sustentou a revolu~ào .ba~ 
h1ana; ape'Zar.·de ep1tac1sta e sustentou o Sr. Ruy Barbo'ª contra a. 
situa.ç~o· seabrísta que entendeu romper .pessoalmente com migo para 
condemnà(:i. homenagem que os mais acertimos e directos adver:;a
rios ·do Sr-. Rul't Barbosa tiveram a nobreza. do suffr~ar, esquecic.io do 
tempo ·em que' ~ndeos1.va Ruy, do tewpo em que cobria de ba.1 iÕP.s ô · 
Minist1•é)da. Justiça de Campos Sa.Ues· e m~mbl'o do Supremo, Sr. Epi-: 
tacio. · 

Esse có.ntraste. é jl!sto que ·se. o taça sobrQSahie. E o.ã.o. é sem a. 
maior núigo:i. que vejo esse orga:o ápôsta.do énI: urna luta. mais cootta. 
a: minha: pessôa. do que contra as miu:Q:as idéas; pois que o adjectivo 
que insolentemente hoje se permittiu a meu re~pcito usa1\demunst1·011 
existir um secreto rancor pesso:i.l em su~ a.ttidude, !'em o que'conde.
mna.ria om termos venementcs, mas n1lo dirccta.mente, na.o iridivi
dualmente á mim. · 

De que ba essa .. attidada não rest;a duvida. Na vcspcra. eu tiaha, 
com uma lealdade que a Camara me pcrmittirit som constituir vi1tu
porio, por vir de bocca propria., a reroroncia. á correcçào de minb& 
parte; a Cé!mara permittirá. que eo cite, com uma lealJaàc prej tidi~ 
cial aos meus interesses de momento na. lu r.a politica contra. o Sl'. Pre
sidente da. Republica: ou contestavJ. que; 11a.s occurrencias das ,~uas 
desta.-Capita.J,.tivesse usado quaJquor expressã.o, qucl' de louvor ou. 
apoio aos actos da. policia, .quer de condlHnnaçào tronitroanto dos mes
mos actos que os jo1·nacs da minba. mais d.recta sym1,a1.bia e mai~ al
liados de meu pensamento politico tinham · reío1·idu .. Prova maior de · 
que eram inverdadeiras .. as rofcroncia.8 alo se pedia ·· daL·. En'ke
\a.~to• esse jornal. no . dia soguíutei em tormos demasiadaJ.Uente be• 
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nevolos para, as int<.mções· que agora .vejo que nutria a. meu re..: 
spcíto, conta .. que . telephonara: ao 3(1 Delegado a.uxilia.r e que esse . 
moço respondera haver eu proferido a.quclla.s pala.vra.s. Sinto ter <l~ 
usar a. respeitó do joven DeJega<lo uma . expresstl.o, que é üm pouco 
dura, mas verdadeira : s.s . . é um d~vergonha.do mentiroso . , 

Com isso tenho respondido ;í. referencia do C01·rcfo e í'éspQndido {!, 
imputaç!o do dcl~do. · · .. . · . · . 

Quanto a dizer qne o ambiente natul'a.lmento m:e teria. il)9pirndo 
o rui.o prot.e~a.r. pbdo ser ; :v·. Ex. Sr_- présidente comprehende que 
n~ abro mao de ter neste pa.iz ao . .menos o :direito ,. de não apanhar. 
Si o Correio ont9ndc que.devo . a.panbar, que·' ·não teq.ho 4íreito si:ião 
de apanhar, é ddfüronte. Entà.o vamos reencetar o .tempo em que. 
nos ''eseau.rants do.c;ta. cid:idc, os pimpolhos · da politic;i aggredia.i:n a. 
chioote os jorn:.tlist..15. . · · · ·.. . · 

. Pa.ssomos a.deantc. · · 
, · ilontem a.ind:i, Sr. Pi-'esicl.cnte. ila.s , homenagens p1·ostii:.da~ ti.o 

· Sr. Ruy .Bt<,rbas:t, se saJientou mais uma. · vez, para. · ,robnstecor a. 
crença. em que está. a opinião nacional, de que<> Governo·teme it · 
projet;çã.o d(38Se grande nome, como uma. sombra. àe remorso capaz 
de a.pagar as !.'efulgencias. de emor~timo tomados pela importanci:t 
do cargo pela possô:t do Sr~ Epjtac.io. .. · ,· ·. · ·· . · 
.. · O Gov~rne; para demçmstrar.i eviden~ia a.· sua malqaercnçat füz 

a tranSJ>OSI~.:10 do canga~o p11rabybano par~ _ as ruas da capital da. 
Repubhcn, :1.rmou cm pé-de guerra. sua p<>hc1a, durante o traJeCto d<> 
~nador b.i.bla.no; o, quando, na. rna da Gloria,, ~m direcção ao Cattete, 
o prestito tomava. o rumo daqoella. via publica., foi, um yerda.deiro 
apparato mllitar para cortar a.. marcha. ·pacifica: de um cortejo politico 
cm um paiz livro, de opinião independente e da famosa cpnstif.uição 
mai5 liberal da terr:\. Não fosse <i ~ttitude .do Senador : fluy Barbosa. o 
fio das espadas teria cantado sobre · as · c.ostas, ·não · mais s6 de opc- .. 
1'3rios, porem da moc<dade dás escolas~ ·que cercava o carro de S. Ex .• 
oomo aindn. do todas as cla.sscs do pQVC> alli confundidas. que o .vinham 
ac-1 lam~ndo. nrdontcmente, desde o seu ·desembarque; e ·' cuja mani
festação, confosso A V. Ex. Sr. Presidente, sendo a primeira. feit3. a 
um polllico. a que nssisto; foi realmente ponpos..'t ." . ... 

. Dopois dossc acto~ era natural que · a ·massa · se irritasse, 
se agita.ase> a veja. V. Ex. . o duplo resulta.do dess.-i inbâbilidàde. 
d~ pro,•ocn<:.fi.O : o prestito, que. teria. pa.s.c;ado em . frente 
a.o ·palaclo do Cattetc, apenas viva.ndo a · Ruy Barbosa. passou 
pelos i'Qndos. vaiando o Sr. Epit'acio Pessôa. Este·_ foi o pri
meiro resulta.do. · ~undo =~ a._ ~nvicçã!). que . ~cou no ~piri~o 
<lo. po\:'O, 6 que o :sr. Ep1tac10 JUiga . mcompattvel a. cxIStencw. ac seu govor1lo o a. .pt•esença. de sua. . pessoa.,· ·. com a existcncia. e a. 
p:('eseoça do :llguns vuJtos mais ·populares de republicanos do nosso 
paiz. · 

· Diz o jorna.l cpitacista que nunca prestei homenagem ao Sr. Huy 
Darbosa.. · · · · 

Eu .nunca, Sr. PresideQte, terja. mo collocaclo a.o fado do 
Sr. Roy Barbosa, po.rn, no momel;ltO de grandes effusões populares, o 
col1S3gr-3r, · 
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Honvc 1."cmpo em que, do facto~ não acompanhei ·o sen~àot~ 
bahia.no. 

Depois do rompimento de S. Ex. com a situa.ção piohéirisia.~ 
nunca. me en~pntrei senão onde estaxa o senado1· Ruy Barbosa. Foi 
.issim quando se. assentou a cançlidatura \Venceslau, ficandú eu com 
o Sr. Nilo Pe<Flnha. e o Sr. Ruy Ba.rrJosa. · 

·· l\lais tarde, tégl'essaado da Europa, <'Jndidato -e> SJ.· .Huy llarbos3.' 
obediente ao meu partido, füi ainda votar na convenção, no nome de 
S. Ex., e~ quando todos se a.ccomrnoda.ram á. politic.a. geral.. ao lado 
do Sx-~ Epitaeio Pessõa, nã.o fii declarac.ão nenhuma qun se possa. dar 
como mentjndo ao credo politico que abracei, no momento em que 
votava. no senador bahiano. Ora. Sr. Presidente, se não fiz m:inifcs• 
tações. foi por motivo muito curial: porque sou manifestamente avt-s.50 
a. manifestações ,de rua; J)ürém se fiz boatem 1 foi por motivo a.inda nn.o 
menos curial, porquanto sou inclinado . ·,t.1- protestar contr~ os 
iniquida.qes, a reparar as injustiças. · ·· '. . . . 

E o meu requerimento de bontem - bem alto o digo _;_ não & 
t~ma simples explosão de enthusiasmo, ma.s um protesto vchemonte 
contra essa.. politica. de sepa:ta.ção do. Sr. Ruy Barbosa, da su~ 
proscripçã.o dos meios politicos nacionaes. 
·· Sr. ··Presidonte, si .eu tivesse se~pre. comparecido ás festá!; 
publicas feitas ao-Sr. Ruy Barbosa. nada. mais natural que dizer qu~ 
eo continuava a ser o mesmo admiradm· de S. Ex. Mas ~omo eu n~o 
era um habitual de taes festas, em logar de. se classmcar de .atrroritosa 
essa. maniíestaÇão, deve-se dizer que, agora sim, clJa é significa.tiva. 

Fui o primeiro :t desenrol:lr & bandera. no di~ em que o nobre 
proscripto voltou de sua convalcsccncia em Minas. 

Quanto ás idéas guc me separam do S.r. Ruy Barbosa são justa
mente as idêas referentes ~ q uP.stão so.tial.. l\las. Sr. Presiden to, si 
entre a.s idéas que o Sr. Ruy Barbosa prega sobrti a questã.o social e. 
a concepção que o-presidenté da, Repnblica. tem dessa. questão. Gu 
tivesse de escolhei- quem esta\'a m:i.is proximo· de mim, era o Sr. Ruy 
Barbosa. porque este ainda tem idêas. que não a.dopto, porque tenho 
idéas. vamos dizer, radicaes, não tenho idéas de eqQi1ibrio. mas àc. 
reforma.. Mas, ·o Sr, Epita.cio. nã<> tem idéas·a .~respeito. Nenbama. l 
E no Governo, digamos, é mesmo· uma. figura quo;.. a respeito de 
idéas, pouco dado de sua. energia., sinã.o o P.spaldeira.rucnto de ope-
1·arios. a. brutalidade, a força.. a violcncia. instituidas em pri11oipio do 
govorno. . · · 

Quer V. Ex. um exemplo? E."se.caso da grévé goi·al. 
E' sabide> qne o chefe de Policia. :!nnunciou va.da.s vezes quo a. 

chegada. do rei estala1·fa um greve geral. As assriciações operarias 
desmentiram. O chefe de Policia, · não satisfeito com essa mentira.. 
®meçou de prender operarios a.os magotos, preventivamente, como 
Lontem salientou o nob1·e Deputado, quer dizer, prendeu-se preventiva
mente 20 ou 30 cidadãos, par.que havia suspeita de que chf!gando o rei 
Alberto pudesse bave1~ um d(!i,;ãcato a Sua l\lagest3dc1 mas não prova que 
esses cidadãos pudessem sex- dirccta . ou indirectamcutc intessados <:m 
qualque1• desacato. Ficam presos. Refet'i isto da tribuDa. e o chefe de 
Policia. »nega qu~ tellh>J. 1·1.màameotQ Q facto; decla.r~ quo só iez pJ:isõe~ 

··' 
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de tJ1inguistas, dPsor ieiros e ladrões conheci'.ios, teor.lo . deixa.rio · os 
operarios livres. ~o me~mo dia em qtie fiz esta dcclaraç~o · f'fª' t.ribima. 
rf:pro luzi os nornes dos operarios presos e agor:L querp decli.ha.r á 
Cama1·a a f~n·cção rios. punguistas e b.-I:rões; que . n~o foram . pl;'~Os : 
fazam de agentes contra os opera.rios. 

Aqui está. um ; ' • - , 

. . . ' _. . . 
<e Paulo da Zazá n é desórdeiro, :ladrão. ·a .·eon trabandista.. 
Já foi condemnado e cutapriu sentença,-: aro· i9l2 · ~ como 

im~urso no art. 330 § 4° {furto), .do·Codigo ·Penal. e ·em, i9i~ 
foi preso e proces5ado ·pelo a.rt. 294.§ .. 2°. (tenta.tiva de ·assassi .. . 
nato)' sendo con'lemnado este.vê " q~tro anaós, na Casa de . 
Detenção. de onde sa.hiu ha d:ms ll,nno3,. pouco màis· ou menos. 

Logo q~10 sahi u da. cad:.!ia .. deciicou .. se ~.o, contrabando e 
agora se acha n·a Policia como tantos outros criminosos • 
. · . Esr a.o ta.m bem a serviço, do chefe de Policia· os ladrões : 
Emilio Lima, la.di"à.o conhecido, com varia.s entradilS na De

. tençao; ((Russo Jornaleiro»; .fad,cãu '.conhecido, tambein ·com 
varras entrarias na Casa do. Detenç.à.o. . 

São estes os auxilares da · actual poliria.' : , . , 
. Esses fadrõ~s conheci:ir s :pl'aticam . f~r~os, .:'!1-cha.camcntos» 

. e o que eoten icm, gara.n.~li()S pela. prc.prta ·policia..» . . ' ... 
· · . E' trecho de nma carta · di~igida á ]'.'olha pelo S1". Jôsé casemiro 
dos Santos, e que não foi desm~ntida. . . ·· · · · · · · · 

No dia seguinte, o jorn~ dp_c .. rar~o accrcscentou ·isto: 
. «Nicanor de , carvalho·, . vulgo tiPinga.fogoll, desordeirG 

a.~ás ('O_nbecido. Co~stantino ·de Souza, vulgo uCar.a. 4e Velho•>, 
desordeiro e ladrão, perigoso. Agenor Augusto Pinto, vult..o «Ga· · 
pitão,>-. achacador de politicos. Ivo da Costa, vulgo ccZeea Ivo)> , 
famigerado desordeiro."· Jaymc de Souza~ vulgo (<Xuxú», coobe· 
.cido turbulênto. Fr~ncisco de ta.l, vulito e<Chico ~faleque1;, nl.o 
meno.s perlgeso . desordeiro e ébrio . .. Santos CA.taldos, bicheiro . 
eonheci<lo; va.r~s . vozes .proces.sado por tal; e · outros ,ma.is, 
como "Caboclo>), · «Bexigau, «Paulo. da ~i», e muitos · outros 
nao me~:os <<babituês da Pensão Mc~ra. Lima·. )l 

. Não fica ahi', pÓ~in, te~ roa.is·. O chefe -de Policia ·. declarou .que 
só prenden lri•trõos., pu·ngúistas e·desorcteiro:;. Provei que só prenjet1 
operario.s e que só nomeou agcnter; péu·a prenderem esses opcfa.r.ios a. 
ladrões, purig:uista.s e desordeiro~. _ · · · · 

Agora., .ve~." um cafteQ. Aq~i estã. 
Dii o Jorit ii.l .' do Brasil: 

.. ~(u ~· dias, Uill d~se~ agonle.;.· ao . ser inte1•peUado por um 
~01n~issàrh do.polh:it, na pr~ça.):!unicipa.I, desacn.tou-:01 sendo 
por isso preso"" levado, quasL a. .. força, atê · á. delegacia d'.> Hº 
distt-foto. · ' · 

··: Ahi verificaram tra.tar-so .. do eelebre fadrão c<Pauló da. 
.. Zaza.,,. cow varia§.. ~~tra.das n~ CMQ. de Correcçá.o, onde cum.~ 
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priu t~es condemnações, por tor pi·atit.:~do asEaltos á m.:io a.r ... 
mada, e na Casa <le Detenção. -
. Na delegacia, quando lhe. er:i. lavrado o aocto de ílág1·ante, 

. o n:iéliante, que usa. os nomes do Paulo José Gonçalves, Antonio 
Gom~s e José Gonçalves, declarou .. ser agente do Corpo rle Se~ 
gü1·ança Publica, destacado no Palaoio Guanabara, onde csta\'a. 
ao serviço das Sobel.'anôs Belgas:» 

· PêÇo a attenção Q.a Ca.mara para onde oram exercidas as suas 
funcções: destaca.do no Pa.laeio Guanaba.t•á, a ser~iço dos Soberanos 
Belgas; o Paulo da Zazá, lad1•ão, contrabandic;ta e assas.<>ioo.; era um 
a.genta de policia a '3erviço na. residencia dos Soberanos Be!gns, o que 
n1io admira quando se sabe que ao lado do· rei pu7.er;i.m o . as~a,:.._<>i no 
do cunb.arlo do leader do Sr~ Epitacio e parente dest.e. . . 
. Qu~r di~er, portanto, qne. o chefe d" Policia.; que prenqc1i opera

r10s preventiy.amente, para nao desaca.ta.r o Soberano. Belga; collocou 
como guarda. do mesmo u~ ladrão, assassino e contrabandista . 

. Pensaiµ os nobres Deputa.dos quo minto? Esperem pelaconclusão 
do Jornal: 

Ninguem qulz ac1·edlta.1· no que dizia «Paulo da. Zazá.. 
Seria. _1ã-po~ivcl qtie nm ladrão conhecidissimr;, apanhado 

iumü11c1·as vezes a assa.lta.r ca.siis o os tt·an~euntcs :i urn.n a.1·mada, 
fizesse part~ da policia e, o qüe é nrni:; grJ. vc. do Corpo de St:
gurança. Publica.~ quê, 1:>0r soro deparla.mctito·rua.i:; importante, 
::;ó dev~a admittir em seu seio homens coctlpetentes e dignos·? 

· «<Paulo dá Zazá» não mentia , entféta.11to. 
Poucos minutos depois da sua. pI'isã.o> comparecia na.queUa 

.:-lelegacia. o sul>-dircctor do Corpo de Segurn.nça, Raul Gonc;alv<'.s 
Sibeiro, que, dépõis de procur ar inutihnante anunllar o auto do 
fl;r.grantc, á.~ que :;e oppQz tei·mina.lltementc o Dr. F1:a11ci~co 
ChriSto·.•ão Cardoso .. respectivô delegado, prestou fiam;n. pelo mi~
liante. q3e foi posto imrncdintamentc em liberdade.. . . 

Ainda nã.o bauia passa.do a má. in1pres.~1'lo cau::iada por esse 
escondalo e. utn outro, de ·ma.loI' gravidade ainda.. robcntav<t 11:t 
rnesilYa delcg~cia , <:om otn segundo agente do Corpo rle :;;egu-

. rança. - . . 
· Chama-se o protagonista · desse segu~do csca.t1 d:i.lo Oscar 

Nognéil"a. dé B:i.rros e sOr\'e sob ª' 01·cl~ns do· Sr . .T 1iHo RMrigucs 
e do Sr. Raul Ribeiro, · 

Ladrão e •ccaften» canhecido.· com val'ias entrada. na. 
cadeia·, o ae\'O aüdliar da nossa policia., bcpois de explorar_, riu ... 
rante puátro annos, uma pobre mnlhor. acabon r oub:tndo·lile a.s 
jôias e a; quanti:t dê i~OSOOO . · · · 

Bcnevennta da. Cost<L - é este o ll l• h.1e da victima-tendo 
conhecido Oscar N,ogueir:i 'de· B.arros, ha quatro annos, na ca:.a 
de toleráilcfa. da ·1'ua Gencr:i.l C:imara. n. 20 l , com· ello so 
nmasiou, ind(} n10rar juntos ·na. .qasa . da rua-Jofw Alves ~ . ;;o . 

Oscar, que erat nessa época. , caixeiro do um botoquuu ~·~ 
ru<l Lavradio, foi de'lpedlrio, dous mczes àcpois, d<> oslabelo<.:i 
mentc, por ter abusado da confiança cio seu patrão, l l que m o 

. Jlif~QU • . _ 
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. Desemprega.do .e sem recursos · o actual a.gente. do C-0rpo do 
Segurança Publica, ficou vivendo a. expensas de: Be.ncrnnata.. 
ou Bené, como · é mais conhecida, que para isso continuou no 
sou triste commercio, de .onde tirava os meios ãe sub~istencfa. 
para si o pa.ra o ama.nt~ ~ . · 
. Mais tarde, conseguindo juntar :l :750$, a. pobre . mulbet• 

çoruprou uma tenninha; para Osca.r, na r11a Joã.o dicardo. 
Accint('\ceu que Bené, pouco . d~pois de"sô. compra, cabiu 

doent.e foi internada em um quarto pa.rticuta:r do Hospital d& 
GambJa, afim de soffrer uma operâ.çãc. . · · . 

Emq~1anto a ·inf,·liz ra.par.iga,- entre a vida. . e a. morte, 
sotfria. -dol"es âtrozes no fundo -de um lrito,. Noguei~a de Barros, 
approveitanrJ~sa da sua a.usencia. venda a. tcndinha. gastando 
uo jogn não só o pro.tucto da. venda como t.amhem . a . quantiâ 
áe 1 :2008 que Bonevonuta tomá.ra por emprestimo e lhe déra. 
para equilibrar o negocio. 

Depois de restabelecida. Bene · ·sou.be da trausa.cçao feita. 
por Oscar e com elle brigou seriamente de que 1,'.Cseltou·· se 
separal'em. . · 

Tempos depois, porém, .o novo · «Sberlock», que a.assara a 
. viver. de pequenos fnrtos. valenrio-lhe isç.o ser . preso varias 
vozes, rPaton as relaçõe,; ci m Feneveuuta. da Costa. voltando a. 
viver ~m sua cômpaohia e a explora.1-a.. · ·. . · 

René,. t~ndo ahaadanarlo a v.ida à~pra.vadà que levava, 
entrou para. o Hospitúl dn. G<tmbôa, como enfermeira. e, a • 

. • conselho das ·irmãs de c~rida 'e do mesmo estabe}í'Cimento, 
· ~ condesc-enr!~u em ca.sa! ·-sà <·cm Oscar No?:u9ira ·de Barros, 
· pelo religioso. conforme erêt dc~~·!o do amante, · . . 

E assim viveram..:·m~i·' àlgum trmpo, ate que, ha dias, 
.OS.Car. f•l"ecisando de · dinh :~iro e valP11do:-se da ano;encfa da. 
companheira:, lurt.ou,lhe d ~~ uma. ma.la todas as joias e ma.is 
a quantia. de 750SO O, ,·ies:1ppar<>cendo ~ em seguida · · 

Como unica con.;ola <.,'.à::>, Raneven.uta ou Bené p°tbcurou 
a. policla do iJ.0 éi$tricto, á qual apresentou queixa. cootl•a 
o amante. · · · · . . . 

O primeiro cui'iarlo <lo accusa.do ·ao ch?gar áquella. 
del6gacia. par~ · ciepôr. foi dizer que era. agente do Corpo 
de Sf\gura.oça · Publica e como tal, nil.o podi3. ser procos-
~a.do. . · 

O Dr. FranCisco Cardoso n3.o so deixou, porem, iropres
siooar. com as a.tnea.ças do polfrial improvisado é prosoguio 
no . rrore!il>o, communicando o facto ao inspector .Julio 

·Rodrigues. . · 
O processo foi enviado, houtem, devidamente relata.do, 

ao · Juiz da · 2• . V ara. Crirniu~l. onda tiramos essas nobs». 

Prosigo ua minb3. oração. Assim armado do que ha da fina. flóI" 
do·cnme, para l'c>primir a.-. possiveis manilestaçues do operaria.do. que 
elle sonhar11. o chefe de Policia in~tituiu um verdadeiro regimen de 
esta:do de ;,itio; opcrarios em grupos eram presos, i noite, re.vistadc:> 
e conduzido::> á.s delegacias, !:lesundo a:1 sywpa.tllias ou antipattias do.., 
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agentes_ Em uma. dessas buscas foi preso Antonio Silva. Ne:::sa. a.cca
sia.o eram pres?S como fabricantes do dynamite alguns inriividuos dos 
quaes ·certo numel'o foi deportado pelo Sr.· Ministro da. Justiç.a. 

O chefe de Policia ma~tcnjo a prisão de Antonio Silrn, o procu
rou envolver no pro~so das bombas;. mas. não colhendo cont1·a. eile. 
nem mesmo indicio::>, re~olven desvoocilha.r-sc dosse homem. sem ex.
pol-o ás' vista':'! do publico, dizem que por te~ sido csbordoado n;l. 
Oetc>nçã;o; mas. quando a.Ui preso, roi requerida um~ ordem de habeas;. 
'~orpm. O chefe de Policia, qne vem dizer que Cl~<L um dyna.miteir'O 
perigoso, informa ao. Tribunal q11e o soltara, prejudicando a.ssiiµ a 
ordem, dando dest'arte da c;ua activida.cl~ 1'.)o.lfoia.l urna triste prova. 
porque si se tratava de um individuo perigoso, preso durante a esta.
dia. do .Rio, aqui, pelo receio de que elle viesse a attental" contra. a -
vida. de S, M.; oão se justific:i. que e> soltasse durante sua permancn- ~ 
cía entre nós. · · 

Diz o nobre Dl"pUtado pôr S. Pa.alo que a pris.19 er~. ,Pto-vcnth;a. 
para. evita.t' esses fu.~tos. Em primeiro logar, pl'isã:o preventiva é uma. 
formula judiciaria muito dí\'ersa. <la.qm~ua. que no vulgar quiz o nobre 
Depotado estabelecer. O que o nobre. Deputado quiz cba.mar foi pri-. 
sãc_prévia., ante.e:; de qualquer crime. P1·i;;a,o preventiva dâ-se quando· 
o iudividio é colhidri nas malhas de um inquerito policial, o ba. ore~ 
ceio de. que eHe possa se evadir das m:1 O!Z. da justiça, e, nessa pre
sum pç.-10, a justiça prernntivamente ,o detem, par~ que nã.o fuja a 
puniçao m~rcada. Prisão prévia. V. Ex. quiz dizer; prisão prventiva. 
seria uma her"esb juridica.. 

O SR.. CARLOS DÉ Cucros ---Eu não fallci em prisão pr~vc:Utic:i, 
ruas, sim, em medi::fa.s prcventivàs e não repi'essiv::i.s. 

O Sa. MÀ.ualCio DE LACR!lD& - l\>]etlida preventiva· qual é sinã.a 
prender p:·éviamente antes de apurado devidamente o delktQ '? 

O Sn ~ CARLOS DE <1i~Pos - Com o rectificar o que o nobro Depu
tado acaba. de ,dizer, quero a.penas salvar o meu nome de jurista .• 

. O Sa. MA_tmICIO DE L'ACER'D..\ """"." V. Ex, diz mei:d \S de preve111~ã.o .. 

O Sa. CARLOS-DE Cui>os - Medida.$ de prevenção, em vez de me-
d lda.s de rapressa.o. -

ô Sa .. MAuexc10 o.E LACERDA - Então, nlo ~ta.más.no caso da pri .. 
são preventiva, esta.mos no caso de medidas preventivas. 

O Sk.~CAru.os DE CAMPOS - Entro as qua.cs está. a. dei deter o 
individuo. ·· 

O Sa. l\IAU!UCIO DE LACERDA - Está a. de dcte~ por vi.nte e quatro. 
horas para avoriguaçôes." .• . : 

O Sa. C~os DE CAltPOS - Perfeitamente. 
O Sir. MAua1c10 DE L.~CEl\1>.\ - ••• fir1das as qLia~, si não foi apu

rada qualquer. culpa, a prisã.o não póãe sub:Jistil", sob pena. do insti
tuto do habeas-corpus, libe.ral e democratico rla legislai;.a.o iagleza 
bater ás po1'ta.s das prisões, ;.i.rrancar os defülos e rostituil-os ~ 
liberdade. · 
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Mas, na.o saiamos da. nossa. rota. 
Preso poI" essa medida.. da prevenção, diz o cb.efe de Policiat 

apertado paios operãrios que lhe indagavam do paradeiro desse col, 
lega .que o Tribunal deixara. de soltar. por. meio do habeas-corpus. 
porque S. Ex. à.ffirmára estar em liberdade ... · 

Onde parava êlle? 

. Declarou qu~ em S. Paulo. 
Veja.m os nobres. Deputados a· cont~adiCçã.o n,agrante entre os 

actos e as palavras~· . .· 

Pois si este homem, dyna~iteiro, anarchista. e terrorista eomo o 
<1bamo~ G chefe_ dé Policia. foi. por .. m~dida . p::eveutiva. 1"CColhido ã. · 
Detenc;.a.o; previa.mente, afim de que elle não ti\te.-;se de da.r logar a 
met;Jjdas de repr~ão, attenta.ndo cont.ra· ~ vida. do· Rei e, si era. seu 
pensamento não' o soltâr cmquanto o Rei estivesse no paiz,. comP o 
mandou ·soltar em S. Paulo, jnstamcnt~ n~ occasião em que o R~i lá. 
se encontrava? 1 · · 

· Entll,.o S. ·Ex. quorl~ que o Uei rô.sS'e asS:tssinado ôu. si não, era. 
umin~~t!>;. si não era um,inepto,. çstav?,. allágando uma t.ilsidade. 
. Pros1gamos: chega.do a este ponto;· .os.operarios resolveram recla

mar dJrectamente a presença dQ seu companlleiro; ~()i quando se deu 
a passea.ta; d.e solicitação de solid~i·iodadejornalislioa em que eUcs fo
ram espaldeirados~· corridos à tiros; a sabre, e mettidos nos cã.rros de 
socoorr~... · · · · · · · 

O. Sa. CA.RLos DE CA.àU'Os ._:. Entretanto, só os ·representantes da 
autoridade é que appa.reooram coiltupdidos. . . 

O Sa. MAmncro Dt LACERDA - .•.• ,a. atulharem os logares desti-
. nados ~os presos de crimçs ccn~1muris. . .· . · · 

Y. Ex. com o seu apar~ me dá' azo a.replicar_ tri111npha.lmpn_te. 
O SR. Cuws·Ds CÁmos ~São n)odos de.vér.:.. . 
O. Sa. MA.'lmleto DE L."-CERDA-.. Somos advogados ambos •..• 

. O S.11 ... CA&os DE ClMros --·_-Y. E~;;«1uer se ater ·a uma expl'essâo; 
ou pergunto': qn~r foi o opera.rio que a.ppa.receu contundido ou esbor- . 
doado? · · · · 

. ' . ~... , •' . 

O Sa. MAUl\IClO D.E LAC6l\DA - Ea s:li · qun só .á.pparaoeu oom os 
dentes Qlíebrados e as gengiv:ts rotá.s o delegado Cha.v,es o que só ap· 
pareceu fürido no rosto llm gua.1•da civil. ~ . 

O Sn. CARLos 'DE C.&MPos ·--·Mas· se é só a. policia. que élppa1•oceu 
ferida,, como· concluir que a poUefa foi· qunrn aggt•edlu ? ' 

O Sn. MAURICIO DE ·t.AcmrnA '""'."' Este é um al'gumcu to ingonuo quo 
uinguem mais colhe'. . . ' . '' 

·O Sa~ ·c~1.os DE CAMPOS - Argumonte>. ingonuo, nn.o sanbor; · é o 
o ::i.rgumenta da. verdade, que eolhc scmp1·c õ Y. Ex. nr..o dôva in-
sistir. · . · · · 

o SR. r.IA.t1RtOCIO 'tlf: LACER~A - E' a. logica q~~ o vae atra.palb~. 
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SEss.,\o EM f5 .DE, OUTUBB.O DE i92ô 

-O S11. CAJtLOS DE CAl!Pos - V. Ex •. tiã<> se retire dalogica quero-
sulta dis.~; dq c011trario ~. cahirá. Q~ ·s~p~ma .. : . . . . . . . 

O Sn. ~IAomcro DE LA.CERDA - ~ao ha sophisma. Vamos di.iecta.-. 
mente .. á. v;ei>dadc. · . ·:: ·. · · · · · · . 

Dá.'-se o cóníli~io entre a. pollcia. e ~s opera.rios; ha innumeros tiros. 
nã.çi ba um operario fcric!Q a. ~lã., ll)as _ta.m~m nao ba; ~m só policia. 
feri lo a bala.. Porque presuPllr que os Qperanos é que atll'aram e liãO 
a policia 1 · .... . 
· Hi dous representantes da policia f~ridos a: pedra. e V~ Ex. bem 

sa1Je que·si o opeca.rio atira~ra ·é pOl"qne nio tem arma.. 
ó Sn. Cu~ ~E CAraos..:..... Q_.a.rgument~ prov.a '<temais. ci.~tirou 

pedrá porq\\e não tinba armas o ~s outros tinha.m armas.» . . · 
o:sn. MAURICIO DE LACE'R.l>A. ......... A poliéia é que dispunha. de at·mas; 

si os opera.rios dispozes.sern de armas, ~ão atirariam pedras. . 
i o sn: Ci\nr.oo- DE -CUIPOS .;_ A·üunara . está. oomp~bendendo per .. 
feita menta onde está a. verdade. O. ma.b'é estarmos aqui a fw.e1• . jogo 
d e~:ila \'tas.. · . '· . 

o SR. M.ünúCIO DE "LACERO.\ - V'." "Ex." nti.~ o ·füz; f'a.ço-o cnn~· estou 
no meu nireito. . · 

· . Farei o jogo qoe quizer e no assumpto que bem entendor. 
. . O Sa. CARLOS DE CAlllPOs _:..E' um di1·eito de· V~ Ex. que eu não 
contesto. . , . . . · · · 

· O Sn. MAUlltCIO DE LA:CERDA· - 'femos ig~aes dire!tos e iguaes res4 

ponsabilid8des .•• 
. o Sa •. CARLOS D4~ G.t.W>OS ~ Perfeita.me11te, estava apenas explJ.. 

cando e V. Eic. n:to leve a mal o metf'sitenc.io · de µ.gora. em ·diante. 
que n:io significar:'!. que esteja cu conêordand() oom ns conjecturas 
de V. Ex. · · 

. . I . . . 
O Sa_. ?-,bcrucm DE LAcEnD.\ - V. Ex .• · qnan:io o arguménto lhe 

<lesa.grada, é sophisma.. 
Estava eu expondo qtie não- fQi ferido nenb.uri:i operario; mostra

va. qual a natureza dos fel'lmentos e como se- dera.· ·.es.qa. a.g~. 
tiara. demonstrar ql1e 'os !!)per~l'ios n~ -usaram <le armas de _fogo. 
V. Ex. ,-entretanto, conjecturou ·que os operarios é que foram M 
:.i ggr~.<:Jsoros. · · 

· O SR. CAaLos 1>& CA~U>o~ - N lo 4acNi mais a._pal"têS. 
O Sn. l\'l.unu:cto DE LACÊllDA - V. Ex .. da.qui ha potico terá de 

re~mar os apa.rtru, não par~. confirmar ... _:. . . 
- . G Sa. CuLos DE CAi\fPOS .:,_ Protesto quo · não da.rei ma.is· ~partes 
qualquer qua seja o assumpto, o rnôtivo ou a t•a.zão pa1os .qua.es V.~ Ex. 
so manifesta. 

O sa. M!tJMCio 1>~ LACERI>4. - Si 6 uma. desfeita pessoal ••• 
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· . O S11.. -C.uu.os »B C.uIPCS - Não; uão é. uma desfeita pessoal, '. é : 
uma qoestao de tnão impedir~ oração de V. Ex. , uma ;·cz qne já. pedi 
a. palavra.:· . / . . , , · · . ·. . . . . 
. Depois dosses acontcetmentos, a Federação dos Tr.a.ba.lha.dorcs 

i/' mandou. a.o Sr. cbefe de policia uma commissão dizendo que7 pela 
altima vez, a.pezar de esbordoado e ·,preso . o · seu · consocio; .a.ppeltae 
para S. Ex~ de modo a idform;i.r ond·e o paradeiro ~e -Antonio Silva. 
O chefe de policia· cabiu cm contradições e acabou por db.êr qu·e .-Ja. 

. fã..wr defot'ÇOS · para. respoudcr, por fim, ondc-csta.va Antonio '_ ,Silva,, 
as.severançto. antreta.nto~ ~que o ma.ntla.ra. pal"a s ~ Pa.ulo. Nessa mes
ma. tarde era assalta.da. a assocjaçao opera.ria, eram. vareja.dos os ca
fés e feridos operarius e solda.dos. Já. abi c5tá contenta.do "º ·nobre 

. J.eadtn·: ta.'mbem foram feridos opera.riós. l~ ·se a · conjectora de ba 
pouCQ servia, ago!"a. ser.virá. For3.'m fel'id()~ .operatios a. sabre· B a es- · 
pada no co~.":-0 cabelludo, ·não me consta. que os operaiioS usem sa-
bre ou e9padar . ' . . . . \' 

O SR. Tuowz Rooruc;.uES-Um soldado foi fe1·Jdo à tiro~ ' 
() Sa.·'r.!Aua1ao DB LACERDA.;..;.. V.· Ex. !Oi delegado~ oonser.va_a esse 

.l'êSpeito uma. CO'lcepçã.o_qoe muito acato, mas qu~,na.o poss~ _a.pa.~r 
agora. em um aporte pois não di~uto o a~µmpto só .nesse ponto . de 
~~ .· . . 

· . Prosegoindo e.m · minha demonstraçã.O, direi que o sr, .. cbcfé. de 
policiá. teria cabide> ~m :ierdadeiras contradições, mas prometLido fa
- esforços· j)a.ta. desoobril"<> paradeiro de· Ant~;miô . Silva, -que S. S. 
accrescentava. ter segnido · para. §; . Paulo, pai-a onde o mamja.rat;n. 
Desta sorte te.mos o Sr~ chefe de p'.)licfa. primeiro dizendo a.o '.fribu
nal que $>ltara Antonio Silva.; segundo .ceafessa.ndo que não o soltara, 
porquê o mandara. deporudo pará S. Pa.ulo, deportaçã.q iUegal' e fóta. 
d!? estado. rle sttio, deportá.Ção mons4'llóSa; . pois, sobre ser, interest.a -
daal7 o. depor~ é na.clonai. -. _ · · · · · 

. Diz.se: mas es,,e nacional era. um individuo q'ue:tinba. culp.i . e 
responsabilidade que se não1>0ude a.pur~r. po~ não se poder provai· si 
se entrQgá.ra. ã fabrica.~.ão de 'dyaamite~ · . . . · · · · .. ·· . . · 

Si :era indiciado· ~r eSSJt fubricaçàõ, _a. falta de prova não :uitori· 
zava. ~ m&ndal-o daqui para fóra.; deporta.do, porque, DO ~n~uerito, · 
não se cpgi.ta de prova; procura-se conhecer e· r~vela~ o mdiciG·do 
1..--rime. E ·o individuo chama.do indiciado é _ c,o~âerado.como tal, no 
relatorio, até a denuncia.; depois da _ denunci~ sobem os ·autos para, 
com~r'?v.a~a. a r~s~onsabilidade · e a. culpa., sub~et.t~l--0 a julgamento .• 
. O rndic10 soi-viu sempre, leve· ou mesmo_le'i1ss1mo, para a _a.oton
dade requerer a prisão preventiva., porque o p<'riodo em que<> indi 
cfa.do.se destaca. da massa .• fica á. vista~ a.utorida.de joquiridora : 
{! o periodo em que começa a. evidencia.l'_a verdade. . 

Nest.e instante o indicio pode se tomar de leviSsimo pa.ra leve. de 
love para. ~ra..'~ o de gra.ve pa.ra gra.vissimC?, de tal sorte que, quand9 
ba. ~lgum mdigit.ado responsavel do um m•1me~ o que se póde fazer t~ 
requerer a. prisã.o preventiva .. A~im; o cbefe do policia. tendo cm 
~uas mãos um .terrorista., um dynamitoiro e sa.beQd_o que ~e era um 
~brican~ do·41Cami~ i@gdo· iQdiciOi a reapoito, em· vez de àotermi"' 
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na~a prí~ preventivo. que inutiliza.~ia qua.lquer pedido de laJ.bcus~ 
-~orpus, mentindo ao Tribunal, soltou o pteso em S. l~a.ulo~ onde se_ 
encontrava o Rei o ~o o guardou em ·custodia., meio legal para o 
proeessa.r. Mas; St'. presidente, porque isso? Porque o chefe de poli
tia. é urn iovcterado .. falsario da verdade. Antonio Silva. foi deportado 
desta. cidade p~ra Tres Lagoas, em Ma.tto Grosso, sa.hindo daqni alge-
ma.do. · ._ 

Vou ler a. carta. que o pa.c Je Antouió '$ilVà a.caba. de rccebel' do 
Tres Lagoas, cuja; a.utllenticida.de asseguro i Carnara. A carta ó ex-· 
pressa : .·· · ·. · . ·. . . . · . . . . · · 

t< Trez ~gôa.s -Car,.imbo, ii <l~routtibro -Ma.tto.-Gro!:iSO --: 'fres . 
sclk>s de du~ntos réis - RecePÇão no Rio - H~ do outubro - P· Di· 
visão da ·2a ~o postalii. · : · . . -

A. carta. ê. diriglda. ·a Quintino:Antonicrda Silv~, á.·rua do Hospício · 
n. 228, e me. foi ent,regue bontem. :depoiS'de um pedido de eoufercn-
0ia_, solicí~a.d<? p~lo t.eleph~l)e,_á.~ 7 bo~, · em Laranjeiras, pelo pa.e 
c:le Antomo Silva, po~ seu 1rma~ e sua cunhada,. que rcc.onhccem a . 
lcttra.; · . . ·. · · · · · . 

E diz: «Tras Lagoas. 8 de oatubr{} de 1920.» Peço a: n.tten~.ão da 
Camara pa.!9a. es~ docuJllento. A carta. ê ditjgida á. t(Uoill.~ Operari\I. 
de .Coustrueçõeg Civis»:... . · · · 

· .·. «Camar:-a.das, chega.mos a ((tres ~ fa.goa.sn no dia. 7, qlJcr 
1 · <liser hontam á noite, depois de ·termos . pa.$8.do , · péla policia: · 
· cent.ra.1 do Rio ·e pelo posr.o _i de·a.bril, oni Sã.o. Paulo, e pela._ 

· cadêia de Bà.nrú e por ~1m chiqueiro que dão o nome d<t posto 
- :policial en:i Ara~.a.tuba ••. }~ . . . -

· EiS abi o home·m .que fói deix&d& 'livre em São Paulo t · ., 
,Foi·í.a.zendo escalas~ algemado~ pelos prisões do interior até cha~ 

t;ar á Aràça.tuba.'." · · · ,, · · 
·. , . . . 

· rcestemos finalmente em tres lagoas, Estado de ~fatto
.Grosso, iSto é) a umas 500 léguas.do Rio~ Camaradas, ~ _ nOSS3. · 
chegada aqui, foi na .ma.is extrema miseria, pois os poucos 
nik.efs que· tr~iamos, fomos· _gastando ·no cambiho. para. . nãO 
morrermç,s de ~me. pois quedul"ante tod<t a. viagem não nos 
· dorão na.da. pa.ra comer •• ·• >1 · · . . . _ · 
. . '. . ' . . . 

Quer dizer que o Cbeíe,de PoJicia fer. partir Antonio :5ilva, a.lgc1 

;11ado1 do mo até s . . ,Paulo, em s. Paulo r.ão foi posto cm libcrdado, 
foi recoibido :to Posto ' Sete de ·Abril e dabi rcmettído pa.ra a cadeia · 
de B3.urú, e dábi ·para. Araçatuba .. Foi deixa:io, entf\O em ~iberda.de· 
wisf?.fa._el, sem um nickel no E~odo Ma.tto·Grosso, cm 'fres I.agoa.s. 

e< ••• porbm se fÔss01nos agora.' a, narar,· t(}(}a.s as pc~ieecia:
da. nossa viagem t-OO ·folbas deste papel niO ·ohegavão pois q-çie 
a.ndamos até atgemadoi principalmente do Rio a. s. Paulo pois 
que fomos algemados na. Estrada de .Fer.ro Ceutral do Brasil .e 
demos até & estaçãQ d~ Laz sempre oom · ~lgema~ porem mais 
urde faremos a narrativa de·. todas as penpec~as. da noss-c vip· 
gem a.gora. vamos ao que Jllais •Dos-importa... · 
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. Co.mií.riidas; como Sàbeis chegamós sem Viiltem ê cor&1 a. 
roupa: d~ corpo quede ~oinmund~ a.té~-!ieíra JI!aI • . Transportar 

. a no~a roupa par::. aqm e cousa. 1:mi>oss1vel pois oue · passa-se 
. ·por m~itas est,~das de _ferro_, po~ i;s() peílirnos·_ pá.ra. que~vós 
mandeis a quanba. de .200 mll ré1s·.para ·cada um de nós -para 
comprarmos«llgurua roupa~ ''el' sa p~emos V<>ltar pois o luga.r 
aqu_i é io~uportave! e a p~gcm pa_ra . ahi é quasi . impóssh•el 

· d_endo a 1nchorada c,ue exiStem_ todas ·a.s estações -quanto par<. 
comer pf?s vamos vet se ari:'afi}amos trabalho por hoje n~u.la 
roais. - , · · · 
. · 'Sande · e Libét(fade é o que - aó~ \'Os dcsejàrnos • .:.._ Antonio 

Sil-va.. · _ · · · · _ _ · 
.. ?.Íandcm . inforµlaçõos do~ .1c:u~aradas que êS_tavti.o .presos 

júntQs com a gente e que ficar:i.o ·a.in~.a presos ,» ·. -: · 
· .Ahi i~m V. Ex., Sr .• JlI"~id~nte, o facto que cu euti-ego,i:;ein ~om· 

men~rj.os, aQS homens Justos· da. Cam~ra; que eutrego~- sem commen
tarios~ á eonsciencia.' dos rep.ublfoan.os que me ouvem, e '_que· não das- · 
animara~ do r~i~e1~ · da llbar4ad~ e igualdade que ~p~~a.ram , os 
nossos.ma.Jores;-,afu _te.m Y. Ex •. o fac?>. do · ç~efe de. Policl,3 . algeµia _1· 
um concidadã.o brasilen·o, ra1.cl·o partir daqui para Sã.o .P.a ulo, por cs
c.llas P.elas cad.eias do interior, e largai-o, . · a.bando~ado, t;tos sortocs 
matto •grossenses, ·e ·ier informado falsamente aos tribuoaes dó Paiz. 
· . Era preciso que lJm ex-:-magistrado prcsidi~e a · NaÇã.o, ·e~ qµe o 
ex-magistrad~ fosse tambem ~ chefe . de Policia para . que .o Snprnmo 

·Tribunal da Republiça; :roce~ a. .atrront~ dessa. mentiI'a. c0nsta1ito 
da iofürmação de qu~ tinha .sido -poste> em liberdade( em'.: : Sà.o Paulo, 
alé~ . d.e iilforínar falsament~·~·· 9pel'arios,. q.u~ ,.~!o sab~.-~ ~o seu pa 

. radeiro; o que p0:ila .garan~ era que Antonio ::sdva. ~ra. c1d~dão 11-
_ vre~ que sç encontt-ava naqueUe.Estadó, e qúe clle; cbere .de :Policiã 
ia fazer: ~sforços para. descobri!~ . ~ jsto impeniteoteniente, dia.5-a fto 
em que os opcrarios m.u~m~1·a'fª.~. ·_9 :1•osar.~o ~e .. s.ua. s , qot>~as e .'Sa.uda. 
des;-lembr&odo o eompanheiro ausente; isso· uppenítentemenca com a 
consciencia imJ?àd()1•nida pela. · approxhn~~P; . ~ç~ _fav~es presiden-

:ciaes. :B o mag~trado, o·dçsemba.rg~o~, }l,rosaguiu nessa. . Pl".â.tica. .in
quisitorial, que nã9 destionra \li!\ . gov~~~, . S.r • . Presidente, -:-destionra · 
uma--Nação; que não desho~ra. u_µta. ~a~ qon~urca. a polue as me.;. 
lhores in-stituições e até as rntençõe~ ruais · nobres · da nossa formaçãc 
polltica. Ahi tum a ca·ma:.-o. -· · . . . ·. , : - . 
, 'si o· caso de Ev.er.a.rdo Dias; cm qt!e hou\fa·t afinal, aJg_uma fórma 
0 processo, tumultuano, é ·verda~e, ·f. 01. tr. ansfcrmado e~ · um caso de 
inlqoidado, que comoveu 'º propno Presidente d& Republtca, que o·re
patrfou. Que nome morece o' Presidente da Republica qüe .pratica 
!lesta .. hora . um · a~to_desse ~il ,,·ezos. ma.is ~eg;ra~ante · ciás · nossas 
tradicções. da nossa cultu1·~ <: da nossa con:re1encilf J)ol!tica ? ~ . 

Está o Sr. chefe de Pohcut emprazado ngcmi. a dtzer, <!ntfim, · ·n. 
verdade. · Ten·bo quasi a: ces.-tez.a .de que amànna. este nl!efe de Policia, 
que va~i~ de minuto a minuto, na expoSiç&.o de um só .. facto, vit·1í 
tecet: um ro_pia11co em tor110 deste cnso· de Matto Gross~~ Mas elle 
e.qui está:; a. ·camara n~o tom podcre~rpara. ttPºrar a. rospe11sabHidaàe 
'1ems acto~ -do~ v andalissuo- po11clal ;-·m tl-S ~ n.1 do ,, nó~ · so o ·. Su'1rema 
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6 . . 
Tribunal . âinda recusasse de meter na en·).".~Via o ex-magistrado qtió 
· polluio · sua. toga e neshonrou as tradiÇõcs b'rasileii-a.s ao serviço da 
iJlegalidade e do arbitrio. · _ . . ·· 

Si esta. ·sr. pr~sideute, na.o ._é a fórma de iniplautàr ·o desespero · 
e ~om o· . desespero a violem.~ia. no coraÇã.ô do3 prolctarios. não sei 
que. . ()Utra será. men.101.': e.'IJiai~· _!ecuoda para. a messe d~ · crimes· qüe · 
csta'tnós colhendo d~e honténi. . . · . . 

·. Mas, q'ue ma perdoe a: C~tnara ; esse pre~ por-.. moe.lida . preven.
t,i.va. está deportadp_ pelas )'ronteiras .de: ontros Estados, osti· co~rido 
de cad~ia em cad~ia.. está algemaâó : esse: nos.c;o coac::idadã.o n.r~ 
aperfas ~m h1dividuo contra o qual nem indicios houve. · . 
· E · boutelll' dynamitam um trem de ferro ; fereJU-se ló pes-
soas~ morre uina e o indiciado- a.uto.r do crime é ferido, . medicado, 
transportado para nm posto d~ policfa. . , · .. ·. · .- . 

. Desse posto .ellc vac· i Policia Cen~ra.l, e porque as te.ste_munll.as 
de vista entram em · duvida . quanto · á. . sua. · identidade, màndo:.. 
se-o cm paz. Entã,o a.quclle de . quem.~ .su~peita que póde .vir a dy
nàmi~~ é preso,, deportado, algemado, tor.turado; e aquclle que 
dynamitou, sobre o qual ha suspeita de que dyn~mitou, só p0r.qu9 
ne5S.as ·suspeitas ba uma duvida qoatitó a i~ehtidade, é solto, posto 
em liberdado, · tondo r~ultado do sc1L acto · mortes e . - fcl'imcm-
tos l · . .. · · · . 

· A$Sim têm a Cama.i>a. o çriterio '.'ln.ssâ.llÔ. desta :policia que deprime 
o regünen .const.ituoional_, éSta.beleceudo ·na · Ca.pital da .Republica, du
rante a peI'·manencia do rei; o estado ele sitio de facto. porque 
~1i11gue':ll. · pó<;l~ . {lercorr.ei.' á noi~_e, com aspecto . tle ·obreiro _o-u trB:ba- · 
,bador, as rua.s desta cidade, em grupo. de ma1s de tros, Sélb .ser-1m.
me~ia~nie~~ .. ~etido, .. revis~do .:~ · preso. e· bem_· preso pcw taes __ 
agentes _def:eollc1a~ entre os ·qua.~ se .encontram ca{tcns, la::lrucs .e 
contr~bandJSt~. . . . · . · . · . -· . . . . · . . · 

·.'Ahi tem ·v~ Ex~ a quanto deSéemós ! _ l\fo~ n.i.o admira, · ta.Ubem 
não estranho~ Si à Repablicà póii~ ~mittir d~s mo~ruosidadm; 
isi o regimeii'ipó:ie-convivet· cOm estés-arbitTiós ; si a. l~lidade cstã. 
nvertida em··tórmii. d,~· governação, _e si a- 'Jnconstituoiotiali,dade ê,,o 

.. sonho dourado. do poder-; e~tão conf~omos .19go -que .· melhor é cn- · 
~régav ~ diêtadura. ao Sr~ -.r..P.itacia P~~a. ·e. dei:fa~· · qu~ . ello receb.a 
os col_lares. cobre.os llonora-_r1C>S que .. quiz~~ . como - ~dvog~do . hontom 
da. diyjd-a do Amazonas, ·raça os negocios gue quizer 1·ererentos ao 
Dique da. Ilha. das -·Cobras ; propo~ba na. cmi~o emprcs~rno â S~o 
Paulo para que este Esta.do collabo.m com elle nas :?.yentur~ do O}lr<>
amerie~no em que estâ empenhado o Esta.dó e ~a ·vae empe~har 'a 
Un~-. · . . · . . · :: . . · ·, . 

Deixe-~e que ·ó Sr. Presidente' da.: Republica. \•-i. além~ ~· ac ... 
cumalo vencimentos de seu cargo 1.com v~c~entós de sua a.posen~. 
tadoria., com"<~ ~e a. accu·1nula.çlo,se·'referisso a oa.rgos e nã.o a. func~ 
eleciivà.s. 0 facto da :LCCUtilUlaÇi.tO ser' de· cargo em. ·que .S(l e <l.pO• 
senta.do por tn_valic;tez com :a, fum·çâo.etectiva cn;i' ·quo e~a. decla1·a~o .. 
de invalidez ·é ·desfeita.. pela acti\lida.de da. subsequente· funcção ele-
ctiva. na.o ii;opilnha o cievcr, o. e~cru pttlo ·de r.enunci~. ao prirqqirQ cl9~ 
venç1mentos? . · 
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, . . t! tx>mo sê nKG bastasse~ a. Ca.mara. .dos Deputa.dos v:m lavrár un1 
parecer contrario a .um accórdão u~anime do Supremo Tribunal, que 
deelar:l. inconstitucional a accumuláçã.o, ltO caso do Sl'. _Epitácio 

· · Pesgôa; . affirmando que . clla é constitucional. · E sabe· V. Ex. a baso 
do estudo da. ·Ca.mara qual foi? - . · . . . 

. ttma série de ·artigos püblíca.dçs em um jornal paulistano,. sob 
duas iniciaes, transeriptos no Senado, a. requerimeuto do Senador 
.Pedrosa, e que são. da. autoria e punho do impenitente accutttalaãor;, 
que é o Sr. · Presidente ~ia ~epubüca. · ., ,_. · 

· Pois' 6 nessa defesa ·da soa maquia n0 Thesouro PubÍico,. qúe .a 
Ca.mára vae se afl'rontar a. crea.r ·um -conflicto com a ju1~sprudencia 
do Supremo Tribunal, para· garantir ·a.o· . $r. Epitacío Pesroa. a!gun;;· 
diobeiros mais na· Presiqeneia ·da &publica. . . . · · 

E ·é e:;Se ·homom qµe 11os. ,,·ern . reel~mar economias, que nos· v~m 
pedir novos . impostos, que n'1S vem. ·pooir o sacrificio de. cnsas. de 
soocorros e a. paralv:saçã.o de obr:as de propulsão"·do ,lloS150 p1ogresso, 
para dar uaiura.lmênte maior ma.quia. nos . 'cásos condemnadós pelo 
supremo interprete da Cón~ituiÇão.Federal.. . · . ·· . · 

, P2.ra tal Go~ernô não é p:reci •. a. a pa.Iavr:a tios agita.dores p:u;.i 
derrubai-o.: A um Go,·eroo em~tá~ f-_ondiçõeS, ~esses é~rupulo~, :Oasta. 
a. ~aa. presença.• _Nisso será'. à ·.contemplac;ãQ de alguem que vem tocâdo 
do raio da morte em um ~rpo vivo e que dei7tã a chi.tnit& inconsci
ente que a morte oper~ nesse organ'ismo, a. destruiç!ío, a corrupc;10. 
a. pulverização de todo esse arcabou~.o; qne fQi um corpo de vjda., de 
pensamc!lto,-de luz, no tempo· em· que tinha su~ alma..~ bra.ndiild~ . 
e 'vibrante. ' . . · . · . · ·. · 

cruzelriõS-os"'.bra.çoo; _ãq-uei1es qtie ·o ço1:ubaterc~; ·eue ·. vae · c~bir 
pór si mes~c;>; elle vae se_de,,fazer por s1 ~es~o; · eJ.le vae . -desapp~-
~_ecer por· si .mesmo. Par&.-1~ J:>~ .a. amb~enc1a., bast~. a a~mc>spbe:....:t 
li\le ·o está envolvendo, a antípattna. o--vaeuo. a h~tilidada nacional. 
. E si qulzarem os nobres Deputados, vo.lvamos p~~: o· silencio ·qúc 

o acolheu em S. Paulo; volvam~~ para. o silencio .que o acolheu ~m 
Minas, a.tnv~do oomo um ragitiyo.,· nocturnamente . enclausura.do 
cm seu carro de luxo, nas linhas das·. vias ferreas que-cortam aqt1ello 

· Estado-. ' • · ' . · 
Lem bremo•nos, ·. como diz o · Cor~eio ele . Minas~ «ASsim corri o . 

· áqneila P1·ovincia recebeu Padre; i 0 , a. .dQbres de fina.dos, não .dobrou 
menos a fiou.dos~ í> t•ora,ão do povo mineiro, qaandci.por alli~ou o 
P.resldente ·da. R~publica, ho~p·ede f:: tictico, que elle, nu-ma ·bC1ra 
imponsada, gaJa.rdoou collocando-o na. direcção do Gaveriro aa. .Nação, 
pata àlli a.ccumular vencimentos e prepar.ar favores aos seus acnigQS. 

.. E si o povo ~e S. Paulo. tambem .em' t:emi~º Jo. I 1nper10, poude 
d;lr demonst.raÇões dessa. n~tureza ao . pr1me1ró chefe do Estado, 

· n!l,o foi menos. significativà ,a s1;1a attitudc com o síleucio glacin.l cottl 
que .o acoltlcu cm seu terr1tor10. · · . ·' . . ... 
. s; o pi.AVO da Capital da Re_pul,>lica~ que ta.m_bem. teve d3S~a:; de
nionstraÇôes ~aqu~lle . to~po, c~lla;:t>orou . c1esse s)J_.mc~o~ · ~.i:.teJam~s 
certost que o silencio e o vacuo qué derrubaram cor.oas, · mmto ma.is 
pt><;lem _aba.ter. o ban~te pbrygio de circo do c~vallinbos, que ~bi está._ 

· i\ frente da governanç.a.. - . ·. · · . · . 

"" 
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SESS,\o EM 15 DE OUTUBRO DE 1920 

.. Esperemos CQm pacienciá . .A obra da justiça é certa e . são as 
obras da. imprevidencia ~da iniquidad~ que se precipitam e .não se 
coordenam; porque parte~ à.o galope da.s pa.i~õc:> que sã.o impul-
sivas. · · . · · · - · - _ 

' Ajustiça é se~prc rcOexiv~ e serena.' Na alma popula.L" desêau a. 
cortesa de que(· Presidente dos credi tos illimita<ios ha . de pa..-.sar ã. 
Historia. Côu:o u~ esbanjador da fórtrma da. nac:ão; mas, peiot do (tue · 
js~ como .um· esbat>jàdor:do seu1pattimonio _moral. come~.aodo a. des·
iruil-o Oagrantemente em erimes contra. à. liberdade de seus conci- . 
dadào'S, de:stituiudo· de sue.s faucções apostolai-e_s os seus grandes pre"'" 
gadores. · · · · . ' -
. . A proscripção de Ruy · Barbosa era.._ necessaria neste go'{erno, 

para. que _eil~ pudesse c()IIlmette1· - actqs, como a prisão· e deportação _ 
da Antomo :sih·a~ · , · · 

A pr:esença do ·grande advogado do dire_ito das . n~Çõe.i, do direito 
de todos nó~, porque nã.o b"a um sõ Estado que ainda ten_ha dei xado_ d~ 
:-;é acolber á. somb1·a daquellp. _pal~vra, .. çomo a um pallio de protecção 
libertadora -nàs horas de · _afllicção politica; a ·presença do Senador 
babian_o era., é e ha. de sei· para o despotismo,. para a." tyrannia, é e ha 
de ser como o remorso vivo da. democracia brazileil'a, levantado pe
rante os _seus"olbos. O_ Sr. Sená.dor Ruy Barbosa não precisa. fallar. 
não.precisa. dizer: Basta que surja deante do Sr. Epitacio Pessôa, no 
seu glorioso silencio.· . _ ·.. . . · . . 

.· Seu silencio, sua. augusta pr~nc;a, sua magestade liberal, deante 
d,a caricàtu'ra de tyranno, qoe aqui temos, bastaria par~ cotidemnar, 
no confronto que s:a faça. coµi serenidade, enti·e o símplcs defrontar 
do perfil do soldado ,da_ liberdade, do -apostolo do direito, e Q perfil do 

--apQlt>gista 4jo gotpe-"-de--Estaüo e do. futura. autor do · estado d e sitió da. 
R~~~à. . . . . - . .. . 

-Não ha duvida. Fico ~om Ruy Barbosa, fico qom a Uberalliber~ 
dade; fico com o dir·eit.o ! (Muito bcni). · · .· · 

. ' • j ~ • . ' ' 
O Sr. Presidente - - Est~. ·finda a hora. ,destinada ao exp,e-

Ji&nte.. · · . ~- .. 

.. : o .Sr. 'carlos de é:amDos :(•) (pela · o~dem)" '(movimento · 
de attenção) - Sl'. Presidente, ~a de permittir a Camara 
qu~. eu, a proposit0 1de alguma.S idas. ]'Palavras do illustra 
orador que ao.aba "de sentar-se" acerca de ·sUa indicação, honoo1 -
tem votatla ·-nesta Casa;· e a bein de evitar intcrpretacões du....; 
bias ou commentarios inadequados, tT:aga, a esse respeito, em
.bom em rapidos termos, um cschrecimeiito decisivo . 

· · · Sem - ifundamenta:çã'o -Qxprcssa, foi, ·hontem, posta ln-a 
mesa uma indicação,· -afim de ser . nomeada ·. uma. com missão 

· que reP-tesentasse -·á 'Uamara dos .Deputados.- no desembar<J.ue 
do eminente brasileiro, .· Sr. Ruy Barbosa, . nn.quelle dia, de 
-voltB de sua~ viagem oo . interior do paiz, para tratamento de 
su~ s;iude . . Inil'.'1iavar.1os , os · tra.balhios da. ~ess'ão~ no seu pri:-

. Este UiScÚrso nau fo1 J'CVJSfo pelo Orador, 
e .. - Vcl. -IX . 
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. meiro ícstante, para os quaes ba::ta apenas <:1-u·e este.jam .pre-· 
serites Deputados representando urri ; quarto do · ~umero to.ta! 
d:e .membros da Camar3:. N'a ordem . do dia da sessã,o figura
vam,pro}ectos de~tiuacios a rendei· novas h()menagen." ao vi~i
tante real, que· tem honr~do 0 Brasil corrf a · sua presença.. 

A Gamara, certam,mt~ &P, rec:ó1~da. do. que esses 'Pl'Ojecto:-;. . 
cogitam d1e conferir a SUà Magestade as han.ras da cidadania. 
brasileira e- do posto de marechal do ~1ossQ Exercito. - • "' · · 

· O Su.. · !MAVRIOIO · D.I:i LACERDA .......- . E o Govern.o tornou lanío . 
interesse, que fui q.ljem pediu ,Ul'g'erteta para ri' rpateria, send'o 
opposicio.nista.. · · · . . · · _ · · . · · . 

, O Sn. c~\.m.os n.E CAMPOS -- · ••• e de se.. levantat· uin mo
. · numento co.inrriemol'átívu dessa. h.onrosa visita áo. Brasil. 

. O SR. i\LtURlCIO. ·DE LACERDA .;......,.. Ao Brasil; a.o Cattete. S(~-
. E:tmclo . a. . cónccpl}ã'O ftUe ahi .· está. · . , . · . 

o SR. C"\RLOS DE CAMPOS .._ ' ... bem como -º'~ . uma aü
toriz~oão ,pàru que fosse ·elevada á Ji:mbaixa.da p.. Legação do 
Brasil, na Belgica, no momento em · .que tü.n.a reciprocidade · a· 
esse resp~U.o se: pudesse estabelecer.. . 

o . SR. iVfa.un.rc10· DEl LACERJ)A ...- ~~ . autOrizai;.ão '1!. o Ümltc 
que o Governo poz :~ lei taxativa do Senado . 

. O Sn.. CARLOS DE ·c.'\MPOs ~ . Es.tes · _projccLo~~ Sl' • . Prcsi
den:t~. ·vindós <lo Senado, ·. tiveram uma ·.marcha -acQ._elerada 
nest..a · Camara, sempre co·m DSíe pensamento ela ho~enagem 

__ _gue _gg_lle~ ~~ __ continha. . - · ' · 
··. . .- . . . 

·O SR. MAUEl.ICIO DE J ... ·\GERDA - · ·contra a vontade cto Go
verno . . Quem requereu a urgencia f uí ·cu. .. 

O Sn . . JJARLos DE CAMPos ·- As com.missões se apressaram 
·a dar rapidos pareceres, reconhecendo sempre o fundo dt1 • 
. . grande e .fidalga. cortezia intcrnacibnal que o caso ·,~omporta.ytt .. 
Foram até .. expedidos telegrammas convidando os Srs. Depu

, ·ta.dos a não · deixarem d.e comparecer\ afh~ de que esses .tn·o-
Jectos se transformaesem rapidamont.c cm Jei. . . · · .· 

O Sn. I\IAuruc:10 DE LAOERDA - De accôrdo com a ruslJ..·i-
cç5o· do Sr. Epitacio . . Autoriiação não · hnperativa. . . . 

·O SR. CARLOS .nE· {.'d\.:M:Pos -. - · • ~. ainda · bsf.amfo .presenln 
Orn terras brasileiras O g-rnncle I't'l homcnagca·do por essas me-:. 
dld:?s. · ~ · 

o SH. M.·\.L'P1ICIO D:E LAUEIWA . -.- . Dilninuiildu •) f)l'OJ e1.·.to du 
Seriado • 

.. O SR. CARLOS D'E CA:Ywos - · Nesse arnbienle, surgiu a in~ 
dicação do nobre Deputado pelo · Estado do Rio. O eminente·. 
b1·asile.iro, Sr. Ruy Barbosa, conforme se annunciava, ern. 
~'lrnvicfudo ~;c.~la mocidade u. vir tambcru encontrar ... sc com 
;:'S. '!\IM. ft-9 Rei3 cla Delgiea, eHe que HÉ'ba usi,do ·g graIHk 
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i.1uladü10 .Jv:s allia<lu~ . . no l:kàsil, sem ueuhum e~;.1iót.01 ::em. 
itenlluma outra p1·eorcupaçuo: qu••. nãi.· não fo:;s'~ a da grand('z~ 
r.ltt homcnag1m1. no mcamo <.lia. · om qu•~ t!lla rcw~st.ia um ea
ractm· tão soieinrn~ .. tãc.~ imponeuti.~ . Jl() ~1~io · di:!-!là · a~.sernbI.ün . 
. . · Ki!Jg-l~em ~ imag·inutr,. vor inRLanti~s siqut>i:. que~ no fúndr.1 
lfo~su rnd1c:.H.:ao .outra C'JUsa .•:e cont1vc:sse .. -:mãu essas nova." 
1>ahnas .. que 1wstc me~mú l'~ciuto. a Gamara. cm vihrau~e rno-

. virricnto de' sag-ração da hospHillidadc bmsileira. qut~ se dev)~ 
üu Reí heróe, . nmi~ uma. vez lhe ~oroa!'Esem à ft•on~e augustu, 
fazendo rcsul'gir, mais cohcs3 , a amanQft cnLr~ cous povos. 
Outro ' inLuito. digo, hem. ·sr. )!1•osidente. 'não l)Q(!ia C(lllter. em 
uma tal indicaçfü5 . . •· po1· i::;::o · ella foi ~p[irovada... · · 

O SR.. ~AumcH.• 1>1:: J~cmt0.\. ::..:.. . Quem tli:i~" lJlle eonlinhn 
~·1.·i v ol'gãt1 do 1~pílac-ismo, ó (J(JrTt.:h> dv. Ma:nh.ã. 

O Sr.. · CAl\LOS Dt: C..\!\Il>O::; --·· • , . peh.1::; . S1·::;. i"~1:..1·1.~~enLaufr::; 
JH'.1.:::;cntef!. todos ~ituacionifjta.~: com t:!Xcepção a.pcuu:s elo:{ dou:-: . \ 
unkos rep1·csentantc~ d<.t opp,o!:ii1,;ão; qt!O t<nnlwrn eom 1! tü~o. 
c~tin~ram df: a-ccOl'dc•. 

Ó SH •. · .\Ln..:iuci•J DE L\CEltu\· - . ü1·açw:; a Deu~ ! 
O Stl:. t:.i1u.o::- m: GA.;\lPO::; - E\ · t)Ot'lttut.u. eum 01·.iv•-.: sur·- · 

pt·l·.za -1.1ue a Cu.m~n·:i ·r~ct~bc a::; palavra::; do nobre Dcput.atlo · 
))elo ·Estado dr..J'. ltfo, l.iafü!o a l..'fltt.md1~r .qu·~ outro foi 'l nl•.i 1~-
vlivo· da indicacão. , · · 

O :::;n. l\I . .\Úmc1n 1>8 L~cr.:.ltOA - E' dan1, ~ão p11Ji:uu ile.i -
· xnt• de ser. · · · · 

. . . - -- ~ -~-- ------- ~----- ··- - __ .... -º Sn. C:\ttL<Js vE CA~1po:; - Cuu1pr1~~;1;; .. dedarar, 4tw ~i 
~·un.damenlada.. tives:-:;l~ sido t~Ssa indieação. hontem '-'ütada pe!n 
t:.:amara. · r.om · o:~discui·so lloje prnferido p~LQ nobrl' DéputatlL•. · 
1.:t'lll · .Pezur, núl5 da maioria. tel.:.a-i:11nos· 1·cjeitado. J·: i~s(1 por
\./UO, .. Pelo 11osEo . Regimento, uma providencia dessa ordem 1rnm 
• liscussão teve. P, logir.ament(•. nftq. pódo :o;í'r e monda.da~ dH 
rnodo qui.~ no:; :.u~ha\•amo!; neste dilemnrn: ·ou acel"!itar ou r'~
,i ci tal' fal indica~ão t•omo estnv!\ . 

· O 'Su .. l\tw1t1c.10 n1':. LAGBllDA - Podiam r1.•kitat .. :i. 1.• ap1·1~ .. 
~untn.1.· ()ufra ~ .. · · · 

O 8n. CAHL08 01~ C;\~H>I>~ - ·-' 'i'le~l11 t!ilemma. ~i a indíca-
1.:ão tivc:::se sido fundamcr,tadu. com as palavras bujc~ iirofl.! 1·i-
11a~ pelo nobre Dcput.ad-01 a mnioria ua.· Gamara. l.el-a-ia rcjl•i
iac.Ju, c.wrn pe;;at', repiLe, reconhecendo. entretanto, que homl'
Hagon::; . podiam .. ~r:r presta<la:s. na~ ~ondir..üc~ p,:i;:posta$. ao · j l
l 1.1s(.re braRlich'o. ·:Olnif.'o bem; muilo bcú1 .. O orador,,; m.u:Uo 
1· 11 ·m1J'1•úne'utrulu.)' 

o . Sr. Presidente ·- :Vê\ f! -~t_' J)tlSSHl' . ;í. onlr.m do d.ia-. 
. .J•<Hf,.S(t,) 

Coinparei;em mu.is os Sr~. Souza . CasLru. Bm1 lo Miranda. 
P'it·H~ · Rc~ello, 'fh~1m1,z Aecioly, Ilde(onBQ. 1\Jbuno,. Jo$é Au-. 
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·gusto, .Alberto Maranhão, :Affonso Ba't-ata, João Élysio, Ar·
naldo · Bastos, Alexandrino da. Rocha, Estacio CoiIDhra, Austre
gesílo, Turiano . Campéllo, Castro · Rebello, Ma.rio Hermes, Pa
c!J.eco Mendes, Jqão. Mangabeira, ~lindo Leone, Eugenio Tou
.rmho, Manoel Monjardim, Salles . Filho, Lengruber Filho, 
'.Azevedo -Sodré; . João Guimarães, Themistocles de Almeida. 
Ramiro Braga, . José de Moraes, Ribeiro J\mqueira, Antonio 
Carlos, João Penido, Gomes Lima, Landulpho de Mága..:.. 
-lhães, Vaz de Mello~ Salles Junior, Prudente ~e Moraes Filho, 
Eloy Chaves, Manoel Villaboim; Arnolpho Azevedo, Celso 
l3ayma, João Simplieio, ·Carlos Pena.fiel, .· Domingos M3.lilÇa.re-
nhas e Joaquim Osorio { 44) ~· . · · · · · · . 
. · Deixam de ccnnparecer os Srs .. Juvenal Lamartine, An-

níbal Toledo, Octácilfo AJbuquerque) EphigeniO ·de·· -Sanes, 
!Monteiro de .sonza, . Abel Chermont. . Chermont .· de ·Miranda, 
H€rculano Párga, Aggrippino Azevedo, João Cabrai, Hermino 

· Barroso, Marinho de · Andrade, . Thpmaz Cavalc.anti, . Cunha. 
Lima, Solor:i de Lucena.~ Balthazaf: Pereira; Gonzaga· Maranhão, · 
oGervasio Fioravante. Correia de Britto. P·edro Corr'cà, Julio 
de Mello, Natalicio Camboim, Alfredo .de May.a, Miguel Pal
meira, M~ndonça Martins,. Rodr·igt~s . Dorfa, . Manoel Nobr·e. 
~Pedro J4ago. Lauro illas. Boas, Pires de Carvalho, 1Jbaldinó de 
Assis, ·Arlindo :Fragoso, Alfredo Ruy, .Tosé Maria; .. Raul Alves, 
Torquato Moreira, Ubaldo Ramalhete, .Antonio .Aguirre, ,Ocfa..c. 
vio · da Rocha Miranda. Azurém Furtado, Aristides Oaire, -Rau1 
;Barroso. · Norival d~ Freitas .. José Tolentino, Maeedo \Soã.res, . 
. :Buarque de Nazarcth, '.Francisco Marcondes, Raul Fernandes. 
José Alve~. José Gonçalves, Herculano Cesar~ AlpeI'tJino Drum
mond, Silveira . Brum, .José Bon:ifacio, .Zordastro Alvarenga, 
.Josino de Araujó, Raul Sã, Jayrile Gomes, Camillo Prates, . 
:Manoel Fulgencio, Edgardo da ·Cunha, 'Mello Franco, Carlos ·· 
Garcia. Alberto Sarmentq. Veiga Miranda; Palmeira Ripper. 

· ~loão de . Fn1•ia, Sampaio Vidal, Pedro Costa, Ra-mos · Caiado, 
Ttillo Jayme. :.Pereira Leite. Cost:A ·: l\farques, ·Otttoni Maciel. 
Luiz Xaviier. Abdon Baptista, Pereirà de Oliveira,·. Gumercindo 

. Ribas. Evar:islo Amaral, AugUsto Pestana, Alci<les Maya, .Na
. ibuco ·dt- Gotiv0a. Flores da Cunha .e Barbosa Gon~alves (i04). 

ORDEM"'DO DIA . 

O Sr ... Presidente - A lista de presença. aoousa o com
parecimento de ·125 Srs. Deputados. . 

Vae se proceder ·á .:votação das materías que se a.cbam 
:Sobre a mesa ·~ ·das constantes .da ordem. no dia. · 

. Peço ao~ nobres D~putados que occupem as suas cadeira~ . 
. {~avsa..')' · . · · . . · . ·· 

Vou submetter a votos uma. :redacc;:.ão final. 
E' ·1ida e . sem Qbservacões approvada a i:'edaeoão final do 

·projecto n. 84 D, de i 92-0, se-pdo eJ:lyiado ao Senad(\. 
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S~li:i~Ão J!.).l 15 DE OlJTUI:UW DE i920 

O Sr. Presidente - Vae ser considerado objeoto de de
liberação um projecto. . 

E'. ngo e consi_derado .objecto de deliberação e· enviaJo á. 
Commlssao de .Marinha e Guerra o seguinte · 

PROJ'Em'O 

N.~; 500 ~ 1920. 

'Cim,'t~ pelO ãoõr"i:i, o ·ee1ftPO <'!m q~e os of(iciaes do E~er-cito
e da A1'mada, servi1"am. corno addidos •. rw,s f.egaqões dM 
paizes em guerra . 

·.O Congres...c;;o Nacional decreta: 
Atrt. ~ .º Aos officiaes do Exercüo e da Armada que set~ 

viram na Europa, junto· aos exercifos belligerantes, durante 
a guerr!t• ele. 'l914 a f918, s.erá contãdo' pelo dobro, eo:m.o de 
ea.mpanha, . e para todos os effeitos. o periodo de tempo em 
que serviram, como addidos militares, junto aos respectivos 
gcvernos €m nossas legações. i 

Art. ::::.• Revbgam-se as disposições ~m contrario. 
·~ Sala das sessões. i5 de outubro de f920. -. Mendes Ta-

·:)a-res. . 

O . Sr. Presidente '. ~- Passa-se M v~tacõe~ • constantes da 
(lrd.em dO dia_-:-~-~ · ~ · --- - ----· ·-·· · - · 

Votação do\projecto n. 180A, de 1920, do Senado,' auto~ 
l·izando a âposenta-r com todos os vencimentos o Dr. Eva.Tisto 
1ia Veig:1 Gon7,aga: com parecer da Commissão de Finança:;, 
.·rmtrario rªº projeeto P- .á emenda apr~sentada . (3ª djseussã.o) .. 

o sr: Presidente -· A esse projeoto foi offerecida a se
guinte em~nda. t!Om parecer contra.1'io da CoaunfaSã.o de Fi
nanças. 

EMENDA 
No art. 1º: 

Em vez de - com todos os venl!imentos. díga-Sf' 1:<nn 
o 01·den1;.do do cargo. . 

Vou ~ubmetter a votos r .. emenda. 

o Sr. Ribeiro .Junqueira (") - Sr. Presidente. ouvi· as 
l~onsiderações feHtL.S pelo meu illustre collcga, o Sr. Paulo d~ 
Vrontin, em rela<)ão ao projecto qúe o~a a -Camara yae votar. 
~ não me pareceram justas em relaoao ao procedimento d~ 
Com missão d'e Finanças. 

--·-·----
Este discurso não foi revisto pelo óraéior,. 
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nealm'enm. á Uommissão· se oppoz ·a approvâ;çã.o da· cmc.~ii
:du. declarando que, embora · fosse mais .Conveniente · aos ü1- . 
1 creases : do Th~souro do que o project!J, i.~l qual estava-. se 
1•ppunha ,porque ,i:.'í. :;:~ linha opposto no Heu rparMP.r a 3J)pt'O·~ 
vação do projecto. ·. ·. · . . 

. E' .eln..ro e ninguem, póde po1: em <luvM.a, qu,c ~ .Cum.tti·a 
'f.cm o diréUô de. y.otar. ' t.odo e qualq.,uer project.o cont.rn. n 
parecer das respcctiva•s. Commissõest mas. desde que ~st.:. 
1ú.·ojooto f;enha opp.ortunida'de .c:Je voltar ú Commissão, · -é nat..u.
:ral que clla tambem tenba o ilirr.ito d~ .se manif~stnr .oont'ra 
a approva<;ão. · · · 

O illustrc colleg·a. -<fo . Dist.1·ict.o Federal. . cnti·etant.o; . •~ 
1f~uito acertadamcnt,~, opinou. pela ~;pprovação dá emenda; "-' 

_a pr0!1Jria Comnüssão, no seu prime1J;'<) parecer. desse que. 
Gàso o illtistre í'm::iccionario, ... _a que visa .. o projecto. tenha s1~ 
:invalidado no seryico pubiico, a <.>lle assiste o d'ireito. d~~ ac
,,,1rdo com -a lei geral, que rege· o assumpto, de obl~t' a a.po-
:'enta<loria éom o or·d~na:d'o ·'por inteiro.. · . . . · . · 
· :E foi essa corrig'enda. que. a oinenda :visou •. AssignalO 
qw~ sou 'inteiramente contrario ao projectp. pensando, tonin 
hen:: pensou a maioria da Commissão. de Financ;as~ 1pórque a 
meu . ver; ' essas leis µc"\'cm regular todos os ~sos, e nã,o clC'-

. vemos estabelecer lei·s ele · mrnepção ~ Como, porém. .dé ác
'f:í}rdó r.om o Re~imento. a emenda· é votada em iwimeiro lu-· 
;:;ar, " ~6mcntc -de1poi!; o projeet.o. votarei pela approvação da 
·~mnnda, fican:do-roe, entrêta.nto. resáJvadn t• ílirf~it.o d~. :po~.:.. . 
1)->riormentc, v.qt.ar contra n pr',,j.ect.o ~ -.. · · . · ·- · ·· · · .· " --- -

· Chamo a aU.enÇ5.() da Cam~-.1·a parn t·~~n ll'i qut• /· um~ 1Pi 
tf() «'~xceprik1. (ll-/'uitr: hmw.). · · . ·· . · ! · 

O . Sr. Paulo de FrontiD ( · ) {pa-ra enca·m.inluz:r a votaçiJ.u >: 
Sr • . l)r~sidonte, ·lwntem.· Jurante a. discussão, ·Livn oppor

hmidado d1' mµ.ui:festar m-inlla opiniã(.1 . sobro o mudo por q,u(! · 
n· honrado . Rí'.lato1~ da. Commissã1J de Finan~as se manifostou 
c·onc.ra. 1) · Yolo dndo pela. Camnra em · ~<'stmda. di-scuss'ii·o. 

:\ Qa.mnra. entendeu, apez·aí· do pal'cc-er t~Qutra't'in íklss:l. 
Commi~~ãci, apip ·l'OV:ll' a. medida <lU(• ' ~onsl~1 d.e\ 't.lln. pPÔ,i<!ct~ l 
d{) Se nu db, eoneedendo apo~en ladorin corn . toflo~ · nR. Yf'nr i-
1w~n tos ao !h·. Evaristo da. V cign. Oonzagn . 

Nfü> e~ ·mH úw~n~; l 1·at.a-sr <le um runccinnario que . .;l" )11-. 
\·a.lidou 1w exercicfo do ·c~ngu, que. ez:slá ate~ tlUUsi ce.go e tem 
sido- constantcment,. ~nl>s.t.ituiid.o. 

De.vo pri,stae a. Camara uma informação qu<' v~in. muito 
a p1•oposito. ~ <> .offióiat :<la CC.-rt.c <ie .Ap1pnlla<;ão, que :rnbst.ituiu 

· o .Sr. "Scc.rela1'io 'Ch.~r.ante ··~~ seui:.: impedimento$, :-:rm . rem·u
nel'nçl'.i0 · t-tlguma, e'()mo · (!ollr.ga, foi ·~ohrer.arr~r~mdn <l<' t.rabalho 
dt' ·1n1 mod'D qtw Vt'iu, .a f\llf N:('l' l'fl1•f'nt(>fo<>nt". í Apolodn. 1 - . 

' I 

Este discui>w nfio fo'i rov:isto pefo or~·d.or, 'Jf 
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O Sn. UEL.so BA Y.!\íA . -. E' verdade. 
. ó Sn. 1) A'UL-O m-..: FRoN'l'IN ·- E::ita G a ~ilun~ão de facto. 

r:, quando esta é à situação de facto, nada mais .iusto <Ii\le o 
Congresso· dar a esse funccionario um fa':or ..,..... que. t.em con-
i:~dido innumera~ vezes a outros. · 
. Eu penso que 0 favor constante da cmcuda 13. sufficiente, 
in.as,, neste ponto, divirjo do. . illustrc· collcga Deputado por· 
l\Hnas; .si não se poder aipiprovar a emenda. restringind·o a 
metade óo f&.vor feito pelo ~enado, a justiça não r. rejeitar. 
~.: approvar o que o Sena.do propor.. · 

Assim sendo .· votarei pela emenda, e. si a. emenda for 
1·e.ieitada, v~rei ·pelo pr<>jecto. ·i~;-~ria um injustiça a re-· . 
Jeição .·ela medida rrraposta. que }Jeneficía ·uni servidor que s~ · 
invalidou no .Ser·d(1o. publico. (ZJfu,ito bem; muito bem.) 

·.' !Regita-Oa. a l'êfer~da emen.da do S1•. ~homaz Rodrigues . . 

O Sr. Ribeiro J~nq.ueira ~( pela ordem)" requer a. verifi~ 
c!l0ão ·da votação. ·. . · · · . 

·Prcc.edendo-"se á verificação de votação, . L'econhec.e-s(~ 
t0rem votad-0 a favor ·25 Srs. Deputado.:. e !'ontra 87: f.ot.al 112. 

O Sr. Presidente. -:--- A emenda :foi re.ieitada. 
Vou submdter a votos o projeeto. 

-. --Appr1wa-do-~m-· aª--diseussiio o ~ seguinte - .. . :·--- · · -- ---· · · · 

.PRO.TECTO . 

(Do Senado) 

o Congresso Naeional dec.rela: 
I 

ArL 1.º Fíea. .b Presidente da Republica autorizado a :i.po
~;m f.ar ·con1 lod.Qs os venciment.os -0 Dr.· Evaristo da Veiga 
< ~onzagu. secretario . da Cf>rto de Appellação do Districto Fe
;lrl'al. obscrva<lns as dernai.:-::; condiçõ~s exigidas pelas leis orri 
v ig:01·. · 

:A'l'f:. ':! • º· H.cv.ogn.m-sP. a.s disposjções em conú·al'il1. 
O Sr . Ribeiro Junquei~a (pela m·dem) requer n. verifi

i! ::t(:ão da votação. 
Procodendo-s~ · {L verifiiead\o de vota.cão, reconhece-se 

fc•1·17m\1otado a favor 93 Srs. Denmtados e contl'a 17; total 110. 

o Sr. Presidente - ·· O pro,iecto foi approvado B vae · sm· 
t·nviado ú stmcção offiefaudo-se ao Senado sobre o occorrido. 

- V.oiaçâo do projecto n. 325, · d;e i920, auforizarido a ceder. 
mediante arrendamento, um ~erreno :ao ;Rio Moto-.Clu·b-; cqm 

-· 
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parecer da Comrnissão de Fina.<;as favoravel ã emenda apre
sentada (vide projecto numero 325 A, de :1920) (3ª discussão}; 

o Sr. Presidente -. A é$te projecto foi off erecida a. se
guinte 

EMENDA 
Onde c~nvier _: 

. ~ Art. , Fica -0 Governo autorizado a, nos termos do art. 1c. 
éfp projeet-0, arrendar a área cedida a titufo precario ao J\ero
O'lub, na TJha do Governadort Ppnta do Galeão para,, 'D.O prazo, 

1i>rél}O e condições . que· se convencionar, ahi estabelecer e man
te~ uma escola de aviação civil a aerodromo para. provas 

· desportivas, óu sc~entificas, a~ronauticas, bem como ser utli-
lizado pela naveg~c;.ão áerea. ", · ·· 
· Art. · , · Revogàm ... se a.s óis.posições em contrario . -

. .M:a.uricio ·de Lacerda; ·· · · · 
. . 

A esta emenda e ao projecto n. 325, de 1920. a Commi·3-
siio de Finanças óffereceu o seguinte . ~ 

SUBBTITlJ?,'lVO 

.:-., 

O Congl{esso Nacional r~scH".\'e : 
, . 

Art. Lº }"Tica -0 Poder Executivo . autorizado a. <'eder. tne~ 
diante a:r~enda:niento :: .. , . ... . .. . .. · 

a) àO Rio Moto-Club~ com séde nesta Capital, . uma área 
d'e 900 ' metros quadrados, na esplanada· do morro do Senado. 

-ou e~ outro locat que julgar conveniente; 
' b) ao Aereo Club Brasileiro, ·com séde riesta Capital 

·Uma area de terreno ,já por elle occupada, na Ponta do Ga-
leão, na Ilha do G.overnadór·. _ · · _ · · 

. . ' 
. Paragraph-0 . unieo. · O preço, prazo . e condições dos a.1'-· 

rendamenlos .·3erão. estipulados . no aeto da .escdpturti. · · 
Art. 2 .. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Vou submetter a votos o. substitutivó da Commissã.o . 
Approvado o referido substitutivo da Commissão de Fi-

nanças, frc.an.do Prejudicados -0 pro,iecto pr~mitivo. e a emenda. 

· . O Sr. Presidente - . O snbsiítutivo '\-"8.e á Commissão dP. 
Redacção. · · · · · 
. · Votacão do projecto ·n .. iJ!H , .de. 1920. autorizando a aber-

" t.ura do cr edit.o de 198 ~-180$43'6. supplementar ã verba 21ª do. 
orçamenlo vigente do Ministerio .<la Jusftica e Negocios Inte
riores; coin 1parecer ·da Commissão de Fina.n~as. favoravel a 
11ma e mandando. desfocar outra das duas erneurlas apresen-· 
tad3s (vide proj~..cl.Q n. · 331 :.A, do 1920) (3ª discvssão) •. 
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SE8~ÃO B~l 1~ UL OUTü~RO DE 1~20 

O Sr. Presidente 
5eguintei: . · 

A., este pro.iecto foram oífet"ecidas aH 

N. 1 

Accr<!scen te-se onde oon.víer : 

Firia igualmente . autorizado o f:>Cvei'I\O a . abrir o credito 
especial de 4 :300$~ . pàra pagamento .da differença · dé \·cnc~-
mentos .: 'l . Que tleem direito, por substitui~ões, divcr:;os fun~· 
(~cionario8 da Secretaria da Gamara <lo~ TJeputado,;, ::;('ndo :~ 
um chefo de SMCão 1 :800$, a partir d1~ 1 · df• novembro rle 
l9i9 a 31 de julho' de. f 920 ~ a uril 1 º -0fficial. 500$, a purt_ir d{' 
.15 de . maio a 31 -Oe julho do corrente ~nnõ: a. mn 2" offi.cial. 
:500$. lambem a partir · de i5 de maio a. 3'1 tle julho do cor
renté; e a um amanuense interino 1 :500$, cm ü;nai pi>r in1fo 

.• ·te 1 n de maio a 31 de julho. -· . CfJSt(T nl?ffi>. 

N. 2 
:'\cc.resc,entc-se : 
Art. Fica o Governo autorizado a al}1•fr un~ -001\tta co1·-· 

rente garantida no Bancl'.L do Bra.siJ. de . duzentos e vi-nte eon
tos <le réis (220 :000$) .. pà.ra terminar o pagamento da con

. l3trucção · do Quartel da 2(l · Linha do Exercito, no .. Estudo do 
Rio··de- Janéiro, .. eonstruido no terreno ·quo. · pat'a·-p,s~-fim··foi ___ _ 
;ioa<lo · pelà camara Munic'ipal de Nitheroy. ao ex-comman<lo 
da Guarda -NaC'.ional do Eistado do Rio . . O resgate destn. im
portancia · deverá ser .· feito dentro de dous annos. fitand9 o 
~difirio como gara-nlia do ipa~"amento -deste r.rooit..o. -· Mcn-· 
1iP..~ Tavdres: , · . · . · · · 

A' emenda n. 1 a Commissá.o de Finanças deu parelcér 
favoravel e á emenda n . 2. offereceu <.> s:eguinte subst.itutivo · 
quu, umn vez app'rovado. const.itluirá. projectn em· separndo. 

~UBS'l.'l'MJ'l'l\'11 

~.F'ica (1 l 1oder Ex~r,ti tivo aut.orizado a abrir e. credito ut. 
~. :_.o conto3 pa.ra um empresLimo om <linheiro. destina.do ao fi-
11al pagamento da r.oxi$trucção do quartel da 2ª I. .. inha ':lo Exer
cito, no Estado do Rio d?- .Janeiro, inscreven.do-r• ua nire-· 
dor'ia do Patrimonio, como proprio nooioriaJ.:i> 

Vou subme~ler . a votos as · emontlas. . 
Alpprovada a referida emenda n.. 1, do 81·. CosLa Reg-o. 
Apiprovado o referido substitutivo da Commissão de Fi-

nan1;M para ser d~stacado ·e constituir 'projecto á part<:. :i 
emenda do Sr. Mendes Tavares, que fica prejudiicada, 
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;\.pprova.do em ::'• disc.ns:;;.rto 0 enviado ;\ C()m1nh:<iodc Hcdn.cç.ão ~ 
sr\frUintc 

t•ROJEC'l'O 

~ :n1 - ·J. 'J'.'.20 
' 

ú Congresso Nacionalõecrcta.: 
/ 

A1·t. J." E' o PodeL· E.xcc.utivo autori?.aào n .'.l.brir, p(;lo Ministerlo 
da . .Ju:->Liça e Negocio.s Interiore:S, o credito de :l98:480$i3G, supple
mentar á. verba. n. 21----Direetoria. fiernl <lc· sa.udc. Public~., do orça- · 
mento vigcnt.c. 

I 

O Sr. Antonio Nogueira - (pela. orde.m.) r~que1· n 
obtem dispensa de hppressão da. redac.,:.ãt tinal do prejccto n. 331 e 
de :1920 a.fim de sct· ímmcdiH.fomente votacln. 

F' lida. í', i'em ob&enar:üe:;, approvad3. n. seguinte· 

·iu·:DA~.:I11 .. 

:\. ~13i ,n -·- i ~l2· t 

n(•dacçâ-o final do pN>jcctu JJ. :3:31 A, (j(IU <llllOi'i':.!f a abi'it os c~·ecHto.~ 
de 198:480$-13(;, :;11pplem.enta1· á vf?rfia 21:1. da u1·çamento •1Jigentc 
do 11tiniste1·io cta Justiça e a·egocios ln&e1·iorn.s e especial de 4:300S 
1~m·a pagamento de dilfennça de ?Jencim.Pnt.or:: a f1mccto11'1.n·a!: d(t 
Se'creta1·ia cta, Camm·n do.~ D1~pirtqrfos. . · 

!) c;Jtigrei'~ó Rádon.ãi ~:e~ü1~-º-~- - ·----··- - - -- - ---· - - ... -. +- -· + · --~- - ·· -:-· . 

Ai·t. i. º E' o Podet• Executivo a ntorizado a ri.brir, ·pelo ;\(iuistcrio 
da Justiça. e Negocio"- Interiores; o credito de 198:1:808436, snpple
men.tar á. Yerba li. 2f-niror.tü1·ia. Ger~l de.Saude Publica, do url;a-
JJWnto vi~ente. , 

I A 1'Í. - 2. n Ficá. igualmenle il.Utol'izado o t1ovcrno a abrir l) creditu 
ospncial do ·Í::'.:lOO~~ pal'a pa.ga.mento da. ditl'orença de Yeocimeutos ~t 
<1ue te.cm dirr~ito~ por ,;ubstituiçüe;-;, diverso~ funecionn:rio . ..; da Sccre
faria. da. Cnm~1·a elos Deputados, ~nod11 a um chol'e de secçã.o 1.; 800}:. 
a p:i.rtir de -1 de uovombro eh~ :l.Hl\l a. 31. do julhu do 1920; a nm. 1" 
111licial, !)00~. a partir de l;) de maio a :a de jLJllw_ do eo1·rente: :t!11111: 
~l nm 2" officia.1, ·:.iOO~, tambcm n. p:u·fo· de -15 dl~ maio a :u do julltn 
Cio col·rantc; e·a. um amanuem:e iutorinn l: :iOOS, 1)m i~uai pP.riodo dn 
l :i de maio :L :.a de julbo. 

:\rt.. ::." nevogan\~~e :\:- di:;po:-;i<i'ie~ ('ll\ ('.lll\!l'<11'Í~1: 

Sal:\ da~ \~ommi~:>üe1', -L ;j de un i.n llL'•'> de '1 1.1~0. -·~ J)oNa l f'ct1•fo. --- · 
J' J'ldn f,opes. ·- Ca ~11·0 Ht'fiello. 

O Si ... Presidente - n proj0ctu vac ao Sen:i.do. 

· \'oração .dn projecto n. :~IS. - cJ,) ·:1920 (rAdu.cc:.ao clci. emenJn. desta
cada do pro.)0.cto n, :ia, •.1u '19~0)} mandandc1 revigoi·ar para. o e~or-: 
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i :icio <lc :1 ~:!O o ~al<lo <lo credito de -! .~OO:OO!)S, <1 bcrto pélo t.lecrei•l 
u. 13.3:17, de 5 de dezembi'O de HH8 . com snb<.:titniiro ri a Comteií:ôsli.rr 
, fr. Fin:i.nças (disc11;;s;.lr> cspccbl). 

· O Sr. P.l.·e~.idente - A c-.t.e pt·-0jecr.1) roí offct·i;ciila pela. 
· 1:c1mmissl10 <lc Finnrn;,a:; a segnintc 1·mcnrla ::;11h,;titlHi\·a: · 

.\c-r .. I." Fica o l'rcsidonl.c da Hcpulilic;1. autol'iia.:lv ~· ~lbl' iL'. pelo 
\l i11isterio da Fw~cuda, o ci•edil.o especial de ~.300 coq.tos de réii.:., a.fim 
de serem feito;; os concertos o ;1~ obras ele qw~ ncces3itam os cdi1lr.ios 
d<l~ xcpartiçi:i0s íisc~11 .,:; do pa.i;-. e (totrc;;; :t. carg·ri do aJludid•• Minii:;-"." 
h~rio. · · · 

.\ rt. ~-" fü;,·og<1,m-sc a:- i:li;:posi~õ0~ ~in i;ontrat'iv. 

Vou :>nb1netter ~ voto5: o .~ttbEtitutivo da. Cvmmi§ã.o de Finanç:1:-:.: 
. .\pprovaáo ô rete!'ido substitutivo da Commissã.o de Finanç.1.~, fl-

c·(l.nd•í pl'ejndicado o projccto u. ~{ :l ~ de ! CJ20 (.;m1 \nct:. {lesta.cada:·. 

O Sr. Presidente - (} s1ilYst itôiirn y;w á Cvn1111i,;&t11 de 
liedacção. · 

· Votuçií.o do projocto ia. i-; 11 de ·1 \1:20, eou:-;idol'ando c.1 1 ~ ,nt i lid:i<lo 
publica: federal .o Jnstituto llis!.orico e Geogri'tphk .. i. E-::pirito Sa.ntense 
e i1 Liga do C'.ommercio <lo Hio de .Jaociro, com parecer cht Commi~o 
d~ Constitllk.ão e Justiça i'a.voravel :í <'meud:i 1\ roto em sep:tr:ido ,-10 -. 

. :'1'. Mar<;arde Eseoba1• (3:\di,-cus~ão) • · · · · · · . 

o S1•. Preisidente . .\. t'..SW 1a·.-1jceio rl1i otl'm·e~ic.la ;L 
:'o;l!!!'lli n f.t~ · 

.-
Fir:l. a E!'cola dt~ l 'ba L'ma.d:t ô (Jd(ll\LO!ogiil .do Ui i• de .JnneÜ'.1) l 'Q(·c~ 

nhcciciã r.om(I Assuciaçftfl 1fo nr.ilid:i de publka;i , ~rndn ;1 clinica Qdnn .. 
tologicn. o <l CX(!t'cicio d;i, pila rn1aci:1. autoriz:ld°•t a 0'> · hahitnnt.c;; pela 
1·eli:widn. e:-;cola~ · th:ando n. mc:.:111 a :'11_ic)it:i. n n r1"'gimc!n '1E1'~'1 rn i·i11 peb 
1·úf..:1rma. do en~iuo \'ig-cnl.n . · 

:\ Oiit:i om••nda a C1Hnmi,.; ~[ln 1in 1:011;;t.itul1;;j., 1 ~ .111.-:ti<ia. ap1't'.'(~t11 o u 
:1 ~c;::-uint(• ., 

1-:.\t EX li-\ S\; llS'flTl:nv :\ 
\ 

Fka a l~scol:\ do Phanu;1c i<1- e OdonLologín 110 il io 1k .ían<~i1·0 
l'<',~onhccida.. como a:,;soda.çãv de ntilidade pt1 bl ica. 

V oú su bmettei· u ,·o tos a. cme1Hla, su h~tiwt.i \' l. 
At)prov~ld:t ,'\ 1'<-Jforidn. emcod:i. .~ uh:>W.ufi\·;J Ja CommisslD do 

constituiçfi.o o Jmti0a .· ficando prejudic:i.d ;"\ ~ r.mcncL1 rio ~i'. Nicnnút' 
l.lascimento. 
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7-t~ . . :\NNAE8 DI\ CAMAft.._-

,.~pprova.do em 3ª iiiscrn;são o seguinte 

PllOJEC'ro 

N. 47f. ...... i920 

( Do Se.nado ) 

t) Congresso Na.ciona.l decreta : 
. ·Artigo nnieo. Sã.o considel'"a.dos de utilidado publica. federal o 
Instituto Historico e Geograpbice Espit>ito Santense e a Liga do Coru
roercio do Rio de Ja.ueiro; revogadas as di.Sposiçõe.S ero. contra.rio. 

O Sr. Prel!iiden.~ - A ém0ncla substitutiva. . a.pprovada 
vae .á. _Conimi$ão de Reda.cçã.o. 

VotaÇão do requ,arir:nento Jl . 59, de 1920, .i9 SI". '.\'fauricio . d<! 
La.~rda, sobre se foi deportadç) Antonio Silva. 

N. 59 

. R~queiro que, pelo i_utermedio da Mesa., o Governo infot·me : 

Q) se deportou Antonio Silva para S. Paulo e·eru que lei se bà -
seou para o fazer; · ' · · 

· . b) se o fez depois de colher indícios ou provas de gua culpa.bili
úade em qualquer crime. pot•que não o processou regularmente, 

. · ~la.ndo preferencia a arbitrario,· iUeg~l . ~ inconstituciona.l d eportaç:i.f• 
mterestadoa.l ; . . . . · 

e) se foi deportado o deixado livl'e apeuas em S. Paulo, corno 
affirmou o cbere de Policia. aos ope1·a:rios por duas ' 'ezes, ou foi sim
plesmento solto como:il'}farmou ao Tribunal <-~ mP..stoo desembarga.do r· 
•l autoridade; . . 
. d) se conduzido pre~o a.tê $. Paulo ·cüntinuou abi proso por ~oli

~1ta.~ã.o da policia. do Rio. e onde egteve~ · so na··· ca.pita·I · somente ou 
em outros loga1·es ; · · . · 

é) onde no caso amrm.iüvo fdi tina.lmente, depois de Lür passa.do 
por diversas prisões, abcmdonado ou posto om libarda~le o o.stranho 
deporta.do nacioaal, fóra. do regímen d o estado de sitio; 

. . f) ~e o chefe já. acabou de f a::.er esfor(:u~ para dar couta 11c :\u ·· 
tomo Silva. de modo a evitai· a grévc gontl t• para o Hei .\ lbm·t.o ver" 
·~ onde póde inlcrmar se cncont1·c no' pt•esento o l'el'efrlo opol'ario : 

g) quaes os a.gentos que o acoiupauhara.m em libedade até Sito 
Pa.~lo e como foi elle conduzido daqui :Ll;ó 0 pont•.l 1?-m q nr o pnssa t<>.r 
deixado a. nossa. modelar policia . · · 

· Rejeitado. 

· . Votaçã.o do requedrneute n. t;O, de i920, do Sr. Ma.uricfo da. 
Lacerda. sobre a data dà prisão de Antonio Silva, operado e cidadlio 
brasileiro. · 
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SESS.l:'O E~1 15 D E OUTU.B.RO DE { 920 

REQ'IJERl?ú.\!.!"'J:O . 

N. ôO 
Hec!ue~o que. 1 pelo iulcm1edio da. .Mew o Governo informe; 

~ . . 

~) .qu.-1.ndofoi pJ'~O, data, logat· e ho1·a, Ahto11io Silva, •..:i dfJ.di.1.. t'! 
hr:1s1lenra e oretar10; ; . . . . . 

b) tjual o )nativo rJ;i ptisã.o. peç.:1. ou . peça:> dó fH:ocesso a q "e 
tenha resf1ondido; · · 

e) qual o crime que lhe imputam e quaes o:: indícios de qualquer 
natureza ou provas que o ,indiciam coroo culi:ia.no• directo 0 1.1 indirecto 
delle. · 

Rejeitado; 

· Votação do reqoe1imento o. iH~"de 1920, do Sr. !\faurido rfo La
t:nrda, sobre o pa.radoiro de Antonio Sfü•a. 

1'EQUERIMEN7'0 

N • . 61 

Requeiro que, pelo · inteL·.roedio da Mesa., o ebefe <ie Pplici& m 
!orme ; Onde está Antonio Silva. opel"ario e cidadão. brasileiro, a qU<! 
·l13u sumiço depois de pl"eso . . 

Rejeitado. 

Votação do 1·equerimento u. 6~, de 1920, do Sr. Maurieio· de 
1 .;1.(;erda., sob a prisão de operar!s;i . .:: 

l tl~QUERIMl~N'.tr, 

. s. 62 

Hequeit•o . P!t}l) intct'medi0 óa. ~tes;a . o ..;hc(~ d~ Policia infvrllltl 
qua.u tos e quaes os nomes, edadc e sexo dos óper~rws presos «preveL\.
: i va.men1m~ á. chegada. do Hei; qua.e . .- os presos depois desta e até l1ok 
.:ous DQmcs. eda<Je e sexo, logar e mottvos das ·· prisões etrectuada.s o 
nr csidio oro q IH~ se encont.r~lHI . qtl:\ 1 :'I n('lta rle culpa -'lue foi pass«t<fa 
:• cada um. · 

. Begeitado. 

· Votaçao de rcq um·.i1uento 11 . ti :~. de i9:W; do Sr. Mauricio ric 
l.:.i i'Ci'd<l. sohre o. paradeiro rle Antonio Silva . 

11 t•:l)li f:HlM.l!;N'l'ü 

N, ô3 

Requeiro que.. peJo ;ntetmedio ,fa \fesa, fJ Gover110. infot'm:1 com 
•i:·geocia.: -Onde está .4ntonio Silva'! 

No Cairo, em Ma.Jt.\i., rm-. Na.z;i.rAr,11. fl ( l Egypto '? 

l tt'geitado . 
1 
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o Sr. P1. .. e8ideute - E:.; 1J1n fi 11da .. ~ :1 .~ \j.1L11;.ú•.:s . 

l 'a.~se-:-;e á~ materias e111 di~e 11 ~·:-'.'.to: 
1 

:.:" discasS[Lo-do projcct•J n. -i. ;1,-. : de l!J:.!:.•. a,bt•iudo o e1·0Jito d 1~ 
1 i: :!:~~j:-:;, supplcmeutar {t. vc1·ha ~>ª . do (1t•1:.a.rnc11t1) eh n uerrn do · 1 :1~1.1. 

l~n·..:err;id<t e annunda(.la u \"OtaÇã.(1. • 

. \ppl'O\'~d<• cn1 :1 '' di.:;c ~ us~::i.t) e C'il\'Í<l.•.ili :'t 1.;01ur11is;:;Jo jo n•JUllv<~à(• '·' 
s~guint.c 

s. -'.1·/1; -· .. J '.J.2u -. 

u 1 :ou!!re:$SO .\aciona l <l0c1·da: 

.:\rt • . ; . ;-r.'ica. o Poder Executivo autodzado .a <.i.brir; pelo ~liobtc·· 
r .i.o da. •iuena., o credito de 77:2~6S, :-:upplcmenta.r ii. verba tiª-Fabri~ 
J:.a.s---do or<.;<tmcnto para o actual 1~xe_!'cicio , destina.do a.o pagamento, 
no corrente anno, <lE\ 4:1 operariu.i\ · cont ql!o foraru augmentados os 
quadros da Pabric<•· de Cartuchos , . . .\ rtcfüctos do Gnerra 1 em virtucl r.• 
üe rcvbü.o dos mesmos quadro:;. · 

J\l't. ~- 'l ncvogam-se as disp1>sii;h"\~ ~m coílt.l'<.Lrio. 
:~" discus.~ao do projci.:.to n. ·:i·7·L de · -.LJ:.?ú, abl'indu íJ ci·c.Jfü; e::;pc:

t.·.ial de ·H 3: H2$ para pag~nu~11to ele vr:ncimcnto;.; a funccionarios t.'L.1. 
' Escol<~ do Esfado Maior, . pessoal .1ornaleiro da Escola :\lilitar e ct1::iteio 

de offil}ina-s <le:;te ~3ta.belccirncnto . 

. E11ceri·a.da e am1uuciada. •~ \' •.1t;.u;.;'10 . · 

1•.no.1 ~:cr11 

~ . .. 
... U Congres.-;o .\<~eiu11i.ll dec.rnt<1 . : 

Ar. L º Fica. o Poucr Exeuutivu auLol'i:lauo '-~ •tb1·il' 1 µelo jliui::.t1'~ 
rio e.la Gucn'<t, u Cl'eciilo cspcdn.l · de :l 13: f.í.2$, pa.rn pagamento dt~ 
vencimentos a ftm<:cionarlos d:t E::;cola. de Est::i.tlo Maior e pessoal jor
ll alefro d:1. Escol:i. !\Iilita.r. e hem ;:i.ssi 111 cu~toio de oflicinas deste c~t.a- · 
bdlecimcnfo, tudo no coi-rcntc annu. · 

Ai·t. 2.B Ht•.yega.m~~o a.:; di:-::po::;içüü~ em coj 1 t1·J.riu. 

. ~1~ discns-:ü.o do p1•ojecto 11. 19S ;\ ~ de Hl:W, sub:::t.itut,ivo apJJrn
Yado da. Commissão tlc histrncçii.o, permittiudo ~ubmcttercm-se ;"1 

prova. final os 1'stnda nt•~s de prcp;.fratorios que dependerem de um 
~x.a.mo . 

O Sr. Prelfid.ente .... :\cita -~·".} ~obro~~ mes;.i uma cmeuthi, 
que v;le ser lida. . . 
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7M .. 

E' lidaJ apoia d<>. e p<Js!.u. conjuu ta.meulc e.m discu::;-:J•) a .:;c;uinte 
1·:,n:'.\o.\ .\•J l'!;1).1i::cTo :-;, :i::is :\, \\I·: l. 'J:!n 

•• Onde con \ ict·: 
.. Qs estudantes dr,; prcp;r.r:-ti-orios que teullu.m liea.do 11a düptmdo11-

<·i~t de unia só m<.tterl;:~ t:m .de:r.ümht•o tk JÇJ1•.1. 1 .ci ·~to o <1í1·cito d ·~ 
l'a;.el-n, indcpendentemcnlc do~ exame:,; prescl'iptos pdo · llecJ.·eto 
n . H _;;30, de JS de IU<ll'ÇO rlú :Hl21) pa.r.-1. que lhe~ SCj'1 JIOL'11ti1. l.idn. 111;i 
tdeul:.i, na;-; e.:5eolas 011 faculàade,.: ::;11r.1erk1res ào pat~ .. 

. . ' 
S:ll<1. 1la~ ses~õés, 1:; •k 1'iHtuh1·t) d·~ 1~20 . . -Cinc_innto lJril!f(t. 

Encerrei.da a ;\" di:,;cus:;ã.od<> p1:oj0rJto ti. iOS A, de :UJ2tJ, e :JdiB.Ja 
i1, yotaçã.o atú quu :1 t :.;.mmissflO de 1 n"'trnct;fí.o Llô parc•:er sobre a 
emenda 1)fferecida. · · 

::"' <Uscussã.i) l\u prujecto n. :-n1i. de l'J.'.W. :dJrind!• 11 <:r';!diLo 
"~pecia.I do 1: 713;5:;30, pa;•;1 pag;m1cnto ~11:i ;ii;ijo1· ~·<'fot•mado d1) E~er- -
r·it.o l\fario Crnz , 

Encen•:t d:1. e ;rn u n L1c i;trl:L :: ,·1_1t, ~1 <~<~º • 

. \pprovndo ern :~'t <.1iscns:<w" enviado {L Cornm!ssão de Hcdacc/•.•) o 
~c.:;uintc .: · 

1'110.TEC.'l'r l . 

· '.'i. :3,J:li . -: J 9:W 

O Cvn!!:r~s:;o :\acioual <leeret;i: 
..:\rtigÕ unico. Fica. o Poder ex~-culirn :Lu\.Mi:tado ' a. :d.>J'il'. pelo 

_\linisterio dn. Gnerrat o c1·edito especial de :l: i BS3:~o, par•• occor1·et· 
:nl pa.~::i.mcuto do va.nh~;ens, que competem a.o .adjunto elo CoHegio ?\li
!ita.:r «e Porto 'Alegro, . majo1· reformti.do ~[:1.rio Cruz. iw pe1'fodo de 
11 d.e .)unllo de HH8 ~t :20 de 11ovcmbro de 1\H 9: .revo~ada:-> ª" d i:>p1):-;i-
,·.õcs em coutl'ario. . . 
' :f• discu~são do projecto 11. 1~:.i,. n, Jc 1'J2ú; :i.lJt'iudu o crcditn 
c~pecial <lc 7:3HISS;;~J, para pag;nnepto de snhst.ihtiçuc~ mts commis
~tics e fis6a.lizaçõcs de portos o o ctedito cspeciaJ de · :;3: 1100$ JX1 1·:~ 
pa~a mento a.o pesson.l ~itufado da fiscaiiza<;ii.o do pm~tu da .Vkto1·ia: . 

Enccrra.dt1. e ariouncia<l<t ~t. YOtaçã.o. ·· · · 
Approvaclo crn w~ dis<;nssiio e cnvi;1.do ;'1 Con1nrb:<u1 de liecl<le<;i"to o 

:::.• .. .i.i,;uintc · 
' r>uo.mcro 

. . 
1) C•.'OQ:t'üSSü Nü.cion;Ll rfocrnta.: - . 
Art. f:.1 E' o Podei.· ExcGnt.irn a.utul'izadn :i. ;i.brir, pelo ~Iinistct'in 

·1:1. Vfa.<-ão 0 Obras Publicas, um ·credito espcci:tl ·de 7: J19Ss:-;s, p\tra. 
paga.monto ao~ cngculleiro~ Fern:~ndo Viria.t:o de !\Uranda. C:u•vall10 e 
.íosó Gomes ~arnnt0, de snbstitui<:.uc::: nffocf.i.w.da.s n:i~ <'Ommissões <-1 
íi~L~ctfüa.~~ÜCS de portos no anuo de 1H1 'J. . 

:\rt: 2.0 E' o Poder Exeeutivo ig-uahneúte a 11t.orliw.du :.t <tbri r <~ 
<.Todito üspcci<.1.l de :;:~: OOQS, para j);1.g<tmento a.o 'pessoal ti t ttbd(:-
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<~ Fiscalizaçã.o do Porto õa Victoria, eorresprJ_ndente ;11) anno 
de f920. 

Art. 3~r.. Revogam-se' as dí.;posições em contrario. a 
Emenda. a 2"' discussão dos a.rts. 1 º e 2" <lo prrjccto n. ~63, c.h· 

{920, ab~inrlo_o credito especial de 688:964-$4-40, pa.ra pagamento ~ 
Compaab1a Editt .. cLdora, e annnucia.da. a vota.qào. · · 

do 
Appt•ovados <5uccessiv:unente era 24 discussão os :-:eguint~ a11.igo~ 

PROJECTQ 

N. ~75_:_!920. 
1
) t:ongr~~ Naci('nal resolveu: 
Art. L <> · E' o Poder Executivo a.utorizado a. al.H"Íl" pelo Ministerio 

da Via--:~o e Obras Publicas. o credito espeCial de 588:964844:0, des
r.inado a pagai", a. Companhia Edificadora, á importaucia., a ella. de

·vida paio fornecimento de material rodante â Estrada. de Ferro Con-
tr-:.l do Bra.s.il, em virtúde de a.ccôrdo ou contracto, celebra.do; em 
J 91.6, entre a directoria da mesma Estrada de Fe1'I"O Central do Bra -
sH e a. Companhia. Edificadora... · 

\rt. 2° Ficam revogadas as di5posi~ões em contrarlo. 
O Sr. Presiden~e--·O projccto p:.i.ssa i :{" d1scLtssão. 

·O Sr. Paulo de l:<-,rQnt.in -(Pela 01·dem.) requer~ ob
. r.em dispensa. do intcrsticio parro proj<lc.to n . J73 rle rn:w. figur.'.l.!" 
na ordem do dfa da. scssào segurnte. . . · · 

-t~ d.scussl\o do p1·ojecto n. ·i-25 ·A, de 1920, 1·esta.bclccendo a ver 
b<i. .da rept•esenta<:ã.o do Presidente da Camar:1 do~ . Deputado<::; C('lm 
parecer favoravel dá Com missão de Finanças: · 

Encerrada e a11nunciada a votação. . . 
:\pprovarfo em :t!I di!::cu~5ã.(l o scguiui1.~ 

'" PlluJa...fo 

;'\i. 425 A .-i920 . 

· (1 Congrtl::;so Na.ciona.l decreta :. 

· Art. fica. restao'3lecid<!. a vcrbµ. de rop1·esenta.ça.o do Presiden- . 
te da. Cama.ra dos Deputa.dos~ na importa.ncia de 1 : 000$000 nt~nsae~, 
a con.ta.r de jaoeirí> do corre!lt.e a.nno; revóg;:mdo-sc as disposi'Çõe8 
um contra do. . · . , 

O S.1..•.P:residente·--lJ projecr.o passa ;i :?? di~~m;são; 

. O Sr. Paulo de Froutin (pela ordem) ·-.. Requor e 
obtem dlspensa. de intersticio .para o projecto n. 425 A, de 1920, 
tigura.r na. ordem do dia da sessã.~ seguinte. · 
· P discu~a.o do projecto n. 378 A, de i920, mauda.udo art'endu· 
.um terreno ao Acro Club-Brasileiro ; com parecer da. Commil>são do 
Finunça.s~ considcra.udo prejuuicado o projecto . 

. t 
'Encorrada e annunciada a vobção. : 
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~E~::..fo E~\! -15 DE Ol'1'UDtlO DE l ü.20 

P!lO.JEGfO 

S . 378 A --"-- 1921) 

O Congt·esso Nacional re~olvc_: 

Ai·t . 1.0 O Go1;croo a.rrcnda.t•á ou aluga.rã. pelu pt'e~, pr~o ~ 
1:ondições IJliC forem convencionados, ao Aoro-Club Brasileiro pa.1•a. 
funcciona.wento da escola._ civil.de a.viaç.ã.o pelo mesmo mantida. ou 
contracta.da., a área de terrcoo a tal fim necessa.ria na. ponta. do 
Galeão, ilha do Goveroaçlor, uo Districto Fedel'al, terreno~ de cuja. 
µ~se precarza se acha inve::itido pé~~·a. o roforido fim; o mesmo club. 

,frt. ~." Rcvog~m-::;e as disposições em contrat·io. 

· 1"' cliscu::;sã.o do projectci u. 29:; Á. ele 1920 .• despendendo até 
MlO:OOOS com a in:::.tallaç.ão .de uma rêde pnoumatica no Tclcgrapho 
Nacional, em llello lloz-iiroute; . com pa-rccer contrario da Commisgã~ 
de Finanças. ·' · · · · 

Encerrada. e annuuciad;_L a vot.1.ça.o. 
Hegeit<tdo em ·l" discns&ã.o !' seguinte 

·.\ 

PROJECN 
/ 

N . 2'l3 "A ~ 1 ~30 
-, 

O Congresso Nacional re::oive: I 

A1•tigo uuico. <YGovcN\q da. Republira despenderá. a.tê 500:000S 
pa.ra a. insta.Ilação, anncxa. ao TelegL'apbo Nacional , em· Bello Hori
zonte, de uma rêde pneumatica para corr~pondellcia; .revogadas as 
<1 isposições cru· contrario. · 

-1'' discussã.o do projecto n. 280 A, de 1920. a.ut0riZa11do· o dispen~ 
dio de oOO:OOOS com casas para os fUnccionarios dos Correios e Tele
;;t·a.pllos de Beflo Horizonte, com parecer contra.rio da Commissão (je 
.Finanças. 

· Eacen·adi e annunciada. a votavà.o. 
Rejeitado oro -1 a. discussão o· ::;eg.uínt.e 

! •JlQ.tECTO 

O Congresso Nacioual resolrn: 

. ..\1·ti1;0 unico~ Fica. o Governo <.1.uto1•izado a. ~esponder at/, ~00: 0005, 
1m~p1.·egando-os n<t. coustrucçA\o, em Bello .Uor1zonto. de ca;ias para O!) 

C ,, - ,\'u!., l _X. 48 
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· A.,"'{:-<.AES DA CAMAM 

funcciona.rios elos Correio::; e Tele~raphos, que a.inda n;J.o gosaram 
de~~e beneti.do: re\'ogada.i as disposiç.õe:-> l~m contrario .. 

· , 'l" discussão do proieeto n. 412 A, de 1920, oomprehr.mdendo o 
E:sta.uo <lo .Maranhão p;i.c·a o pagamento da quota addicíonal:. com sub
stitutivo da Commissão de Finanças. / 

Enc0rrada e annnnciada. a votaÇão. 
Approvado em ·1"' discussão o seguinte 

. PROJECTO 

N. i1.2. A-:l920 

O Coogi·esso Nacional decreta: 

_.\.rt. 1 : · Fica o Poder Executivo autol'izadoa abrir. pelo )iic.iste
rio da ~farinha, o credito neccssario ao pagamento da quota ;.Lddicio
ilal de que tt·atam os a.rts. ,~\) § 2'' e 28da1ei u. 2.290, de -13 de de~ 
zembro de HHO, aôs oílicia.es da Armada em ~erviço no Estado dv Ma~ 
ra nhà.o, no exe1·eicio de rn:u. 

Art. 2.º Hevogarn-so as disposições em contral'io. 

O Sr. P:residente.-0 proiocto passa á ·2•~ discussfio. 

O Sr. Rodrigues Ma.eh.ado (pefo o!'llem)-Rcquet· e 
oüteai dispensa. de interstício para o projccto u. -H~ .\, ele l 'J20, ligü
nu· u;~ ordem do dia da ~essão seguinte. , 

..í,ª discnss,i.o do projecto n:. ·27•J A, de 1020, aútori;:ando o c_mpl'ego 
de uma draga na dl·agagem do rio Arary, com parecer favoravel da. 
Cummissã.o de Obras Publicas e Viaçao ; ,. 

Encerrada. 'e ann~mciada a votaQào. 

Appeovado mn l" discnssã.o o seguinte. 

Pi\OJECTO 

N. 279 A - i9'.20 

O G:ongresso N<icional resolve : 

A1·t. 1 :º Fica o Governo autorizado a e1upregar ·urna. <lns cfrasra~ 
de sua p1'0priocladn ou que vier a. adquirir, no s~1·viço d.e dra 1•a.t•o1ú 
ele rio Ara1·y, ilha do i\larajó, no Estado do l>a.rá.1 sob a direc~ã~ d:.i. 
Commissão de Fbcalizaçã.o do Porto do Pa1•ã, uma. vez obtido-; 'os re
~11rso1-; para a execuçào do projeoto a s<W eln.borado pela. lní$pectoria. 
Fedcr<Ll de Portos, Hios e Ca.11aes •. 

Art. 2." Hovoga.)11 -se as disposições etu cou tra.J'io. 

O Sr. P.reaidenw - O proj0çto.pa.ssa a~· di::;t;u~süv: 
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SESS.'.fo f;:;\l ·16. n:c OUTpI3RO DE i 920 . . 

, 'f> Sr. Bento de 1'>.:li:randa. (l'ela urdem) - Hcqucr o 
ol'.ltem djspensa àe intersticio para. o projecto n. 270 A de 1020, fi
gurar na ordem do dia da sessão seguinte.· 

. . -
· f& di:;aussã.o do projecto o. 96 A, ·de 1920, autodz~u1<lo a con-

cessão de uma estrada de !'erro de Ubera.binha em Minas a Sant<i 
Hit.a de Pal·a.~a.hyba, ent Ma-tto Grosso, com p<m~cer favur<Lvel da 
Commbsão de Obras Publicas e Viação; · . 

· Encerradà.e annuaciada a votação. 
' ApprQvado em primeira discussão o seguinte: 

Pll.O.r:J::CTO 

N. 9G A - 192.0 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. f. 0 Fica o Poder Executivo autorizado a. conceder ~eLu ouus 

pal'a. o :mesouro, a constn1cção de uma éstrada de ferro de um metro 
de bitola, que, partindo da cidade de Ubera.binha~ no Estado. de Mi
nas Geraes, vá. ter á. cidade de Santa Rita. de Paranabyba., no Esta.do 
de Goyaz, com um ramal para Sant'Anna do Paranahyba., ·UO Estado 
de ~fatto ·Grosso, e outro para Monte~Ca.rmeUo, no Esta.do de )finas 
Geraes. 

· Paragn~p.bo unlco. Além do direito <le desapropriação dos ter~ 
rnnos necessarios á. construc\,ão d<t estrada, será asse::,17'U:r<tdo o de 
utilizar-se da pante AtTooso Penna, sobre o rio Pat"auahyba, se-m pre· 
juizo do transito de vebiculo:1 e pedc~tres, que_ po,r _ elle . . se. cffe~ -'·-
ctua. · · - - ·· - -·- ···· · ··· - - · --

O Sr. Presid~u:te - o. projecto pa~ a segunda dis
cussão • . 

O Sr. Francisco Pa.oliello (pela ordem) requer e 
obtem dispensa âe inte1·sticio. pa.pa o projecto u. 9ü A, de 1Q2(l, fi
gurar na ordem do dia da sessão seguinte ... 

· Discus&'io ·especiaido projccto u. 477, de 1920 (l'edacção da, 
emenda a.pprova.da. e desta.c~da do projecto n. 260, de 1.920), a.L1tori
zando a abrir o credito de 35:000S, para pa.ga.mento de obras no a.viso 
Scr.:.edello. 

Encerrada e annunciada '1. votaçã.o. 
Approvado em discussão especial o enviado á. Commissão de Ho· 

dac~ão o seguinte · 
PROJECTO 

· N ~ 477 ..,- i.920 

O Congi·esso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 O Presidente da Republica fica. autorü:arlo a :.i.brir 1m1 

credito de 35:000$ para oocorrel' ao· pagamento das obras de recon--
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. '\NN.u:s DA C.·~o\l\!AR..'i. 
..... .. 

:)Ll'Uc~ão pot' que pas:>ou 0 avbo . ..:.a;;:dellu, do ~erviço de fücafüa.1~ão 
da :\lt'anú~ga Jo l-'ád .• 

. Art .. ·~. º nevogaro-se a.;-; disposir~õcs cm eoutrario .. 

o Sr. Anthero Botelho ' 1Jel1.1. IJl'd,:·m,) - ~1·. Pt·c~idcníc. 
<\ chundo--i-:·· c.w~c.mtc::: o~ f31·s. ~fonl.eiro d1• ~ouza ·~ .·\l~idc.~ 

. :Maia. .. 1l1'!mbT'o1' da Cun1mí::::;ão . dP rn~l1·u~i;.ãu :l'ubl icu, pe~:o a 
V. · :E:x. ~·~ dign~ non.H.•::11: ~Hhstil.uto!'S pat·:i u~ r.lW::illlO::> • 

. O Sr. Presidente - !'ara ::;Úhstituir 1> S1'. Monteiro de 
~ouza. norn1~io o Sr. B(:nto. de .Mil-anda. •• tHtrt1 ~uh~liluir u ~1< 
· . .\lc idc$ )faia. nomoio o ~r- Hcito i· d1 • Souza. 

. Nada. mais . havendo a 1.-t'aüu" , .,rn . h .. ~\-<ml.u1· a. ~e~:::áo de - -· 
t;uando para. auitm'hã. '' :-:eg·uinfy · 

,_ 

'.:' di~r-ust'ào Jo p1°1)jr:'du u. :!:..' '• A. d" 1.V~O .. fixündo a 
de::;1:i~:ia do M.inist<~1·io da. Gw.~rra. pahl (\ ~~xerckio de .19~1: 
-.:um parr..me.~e da Comuu . ..;são dl' .Fi nan~·a l'i l'iubl·c as e1neudal' 
u pre~cnt.ada~: 

:J" dü:;cU8Sào do pl'l),Í cct.o n . ·ii:J, de Hl:W. aliL·i noo o ere
·<J ito especial ele H88 :9611$/i-'!O. par:i r~aganH~nLo ti Corupa_nhia 
~~difi.c-.adora; · i 

• 1 

• · '2,· di~cu~i:iãu <lo p1·0.iecLl1 11 .. !IL', :\,. t.lt• lH~u, aulol'iz.amlo ;,t. · 
\'.; •lwc:;sfi.o de uma e:::t.rada. de J1.~1To de Ubcrabi nha, eni ·)Iitta~ . 
. ã-· :'}.ant.a;·-Rit"U ·dl·· .Paramrhyba·~ ··p.m ---.'.\tal;to ·GrosRo; com -1nu·ecc1· 
fi:l\·01·avd dtl Conuni::;sflo d1· OlH·a:-; Publicu:; t." Via<;ào; . · 

-.!.~ tli::;tmssffo dcJ · p1·0.i1x~10 i1. l -'1~ ~\ . t..k~ rn~O; · e1)il8it.leran<lo . 
d+:\ ut.ilidade ·i•ulllica a · .·\ :-:--:;uc:-iaçáo r.ommr.i'.cial de l\los:sort;; 
1·1m1 IH:lrni'«'l° ravnnlYf'I da Commis~ãu d_,. "Corn;Ul.u it;fio (' .Tus-
-tit;a ; · · · · 

'..!" di~i:.us~ão du 1.•rO.i•.idú n. :!/\l . • \ : ,·J(• IU~o; aut.1Jl'i.;1,;,mdo 
1; 1 .~írt!)reg\1 (fo urna fll'iH;U · 11a dt":ii;age1n do · t'iú Ar:\ry; co1n 
._pt.1r1~cl~I' J'a,·r11·av1>.l da Co1mni::;::;f\o de Ohra:; Puulkas n Via1;ãi); 

:!~ J i:ie u::;::-fw uu µ1·ojc c.Lu 11 . ·Í 1.-:! A. tk HJ·~O. t;omprehe117' 
·Llewlo o J~:-;taJo do ::\la.niuhão pa1·a o paganH~uLo .Ja qnokt u<l
'l.lieional; eorn :-;n))st.it.ulh'l) lia C1)mmissã·o d<' :Fiua111:as; 

:!" tliseu:-;~uo do l-Jl'l>.i edu · 11. . '.d5 A, ue t U~o. t'e:5Lallele
n!11tlo a verba du. 1:(~fJl'l!'i::f!tl t.at;ão de~ P re::;id en.te llu · Camaru dus 
Deputado$: ·i·um parec('t' fn.vorav1~l tla Commi~sã•J de Fina.uças,; 

:!n di;.;cu::;::ão do projecln 11 . 'ti:!, de U:tW, eon~iderunuó d1~ 
·n t .ilid:.u:i1~ publi<:a a As8ociac;fio do::; .Enn·,rêg;ad·os •.lo Commer~fo, 
~o· E~tu.do da P<.1l'ahyba; 1:om p;.n'Pce1· ra,·oravel da. Commi.~-:.;a'f 
de Con~t.ituiçií.o •' .lu8t.icu. -' 

Lú''tmla.:.til~ iJ, ~.es:;;fü) ú:; i;) honts._ 
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.L :\CT:\, E\1 IG DE orTCBH.0 DE ·1\1:?0 

j:>ftESIIYENC!A DI) . sn. BUl':Nn Bf\:\NO.:\o,. Pl\.l~~JIJg~'l'E 

. · A's ho1'as r.ompareL~<m1 o~ ~l'~. Bueno l~t·andão. Arthur
Collarcs Moreil'a, Costa Hego. í..uiz Domin~uí:~S:. Rorh·i:;nes Ma
(\hado. :-~mando' Rnrlama'fJHi. J !\1ol'~it•a. ·da Rocha. 1'homaz · Ro.,.· 
1irigúC's. Osorio de Pai\·a . F+rcterico Borges. ,Jo~~ . Augu.st.o~ 
Osc2r Soares. Al'istarcho . Lor;>e~. Ocl.avio l\fang·abcira. · Cast.ro 
Rebello, Leonclo G'alrão. Torqu·ato ·!\foreira. Leão Vf)lloso. Hei-· 
t.or .de ~ou7.a , Sampaio Co.rrfül, Nicanor ·~ià~ciment.()1 'Paulo de 
Frontiü. Vieml!t.C ·Piragibe. Veríssimo .de i\!Pcllo. Ma.rio dP .Paula. 
i\fauricio d~ IA1cerda" Teix.P..ira · Bt'andão, .-\ugusf.o rfo .Lima .. 
. EmjJjo .farclim. _t\meri1~0 Lope::;, S<'nnn Fí::;-u eiredn. La.ndulphrr -
dP. Magalhães, Odilon de Andra(k'. . Ant.<'l'O .Bot.elh(I. F1·nnr.isco
firess:rn(', Lamounfor HodQfl'f~do. ~foreira. · Brandão. Fr.anei::;nc) 
Paolíello. • Cin~.inato Bt•3g-a . • lo~~ · Hnb<'rto. Barro~ Penl~ado, 
1'.f•sar V~cgl19iro, '.\farL' olino Barr<~lo, .TM•·· Lohn. Rodrigues Al
\'CS FHho, Carlos dr, Gnmpo$, Oleg·ario Pint(l, .Tofio Pc>rncua. 
Alva.ro Baptista, )fa. r·~al d<' · E~1·olrn r·. ó<'t.aYi1) R0d1a 1• .foa<tu im 
O~orio · (52) . · . . · 

l!Pixam d1~ eo111pari>e1:'r. n~ :-'r:::. Fdix l':H:h1~co. · :\nd rarlr~ 
Br.z(lrra .. Tln-<!nUI LãmarLine. Ann il'rnl Toledo.. Octae.llio de Al 
bilt!Uül'QU(', .EpbigP,n]o <lf:' S~lh•s. Don:al Pot'lo; Mont.eil"'o ·d"' 
Souza, Antonio Nogue ü·a: ~ouza Ctú;tro. Dío11y8io B<mt<'s. Abf'f; 
Ghermont. Bento M:irandn ; 011nt•monl · d.- i\l i~anda. PradD 

__ l-!!m~s,_ll_er<:culanô_J>ru·g·a.. -Cunha M~H·hado. Jo~é -Barreto. ·Ag-rip-.-." 
pino Aze\·0clo. :p]rP;:; R~hr.llü. João C:li:wal. . Hermino Bill'l'<B1). 
:'.\farinlw . rlf• .-\ndradt·. Vie1.•ni.r- 8a))oya. Thomaz . Cavalcaut.i. H
<iefonso · :\lhttnn. · Albe1·10 ~faranhfi.n. Aff!m~o -Bar a.ta. Cunha. 
l.ima. Solott : d•; Lw~ena, Sinwüo~ Lt•al. João Elysio. Balt.haz;.u• 
!>f'T.'l'.ira. tlfl:t.ap.a M:u:nnhfto . . Anto.niu \ . fr('nl 1-. 'Edl1ard1) Tn\'U 
r f•!o=., <~"rvn ::; io Fio1·nvnnl <> . .. \rnaicl1l B<.lio;I<'>~ . ·(~t·f'eia. d1" B!'itln. 

· :\l~xandrín<~ da noella. f>p1 ·1dn1 df' Lvra. E.:>t.ad11 Cnimhr·n, 
:\u ~lreg;e~Hn , p,-..;frn Corr1•:.t. Turi:rnn 1~:\•l1j~1· ll•1 . .f11lio ,J,~ :\'le llo. 
Xataliuio Co.mboir11. :\Ífr'f'fi(1 d<· · l\faya. Luiz ~ilv<'it·n. )ligu<?l 
Pnlmr>ira. l\fonrloni:a l\lar.l. in~. ;foãn M1•m•r,P...:. Ro<lriA'Hfl!' f>nri:i. 
:\Ln.no<>! Nob1·<~. D1~l·;<lalo Mrda. P<>drn La!!.·!1, La111·11 Yilla:-; Hó:.ts ,' 
Pi1·rs ân ·c:t1·\·::1lhn. Mario Jl1•i·mr>~. t : tn1l1li111) d1~ A~::;i~. Pncl11wtl 
\í,~ndt-:;. A ri indo F1·11g'Oso .• lo fio Ma n~a lw i 1·a •• ·\ 1 f1·fld1; H 11y. SNh 

h1·a F~ilhn. At·lindo L<\on<• . .fri~i.! ~fa1·i[1 . llalii :\lvN;, Elpidin c.le 
Mcsquila. · Tloclrigt1í'5 Lima. 1;:ue:•~llin Tnurinlw. :\la1Hh'I i\lnn
.i~w<lim. Ufrnldo Rnmatlwt.1" Anloni..1 A~·Hii 'r•• . <ktnvio dn llo- · 
, .. ha Mir·anlln. Az111'/~111 Ful'l.UJin. Mnll1~s Fill1n. :\l'istid<•~ Cair('. 
\1r.1H!(·~ Tnvarf\5, füml Hn1·1·n~o . Nrwival dr' F1·1 ... ;1n::.;. LPngr·t1b("'L' 
Pilho. Jo~c'· T<llenf.inn. AZP\"1•dn ~nd1·1 '. :\IDt' l'do ~om·n~. MannP.I 
ll•~ ii-: . .João (1-nímarifos. Thrmi,:;: t..ot'IP.~ d•' .:\lnH•ida. Buar.•011'1 · d f:!. 
\abnr ('>f.h. füimiro Bl'lÚ!a. Jo:.:~~ d•-. ~fnr:w:::.. F1·arn~isl'.o ~Iat'c·on
d(~A . ílnnl y.·,.rnniido.~ . .Tn:-:1~ /\h'f'~. :1 M-1·· Gonçnh·,~~ . · Herrnlm1n 
Cesnr, Albertino Dl'L'A'nmond, Mnl la ~lachndo. IUboi1·0 .Jun-
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ANNAJ::S [):\ . CAM.'\RA . 

(fueirn. Silveira Brum, Franecisco Valladnres, Antonio Carlos1 
:João .P~nide .. Tosé Bonifacio, Gom~s Lima. Zoroastro Alva_. 
rcmga. Josino de .Arau.io, Fust-0 Ferraz. RauJ · S. '-Val<lomiro d<~· 
1\fagalhães .. Jayme Gomes. Alao!' .Prata. Vaz de Mello, Honorato 
!Alve;;;. Cami1Ú1 Prat~s. :.\fanoci Fulgencio, Edgardo (la Cunha, 
iMello· Franco. Raul Cardoso. Salles .Junior. Carlos Garcia. 
Ferr~ira Braga. AlbcrtO Sarmento. Prudente de l\:íor::tes Filho, 
:Eloy Chaves, Voiga ·Miranda. !Palm<'il'a Ripper. João dr~ Faria. 
Sampaio Vidal. Pedrl) Co$f.a, l\fatWPI · Yil·laJ1oim, · .A\i.·nolPtho 

. ~zP.vedo. Ramos Caiado. Ayres da 8ilva. Tullo .Jayme. Seve
.riano Marques. Pereira Leite: Cosia · J\farciues .. Ot~oni Maciel, 
Luiz Xavier. Luiz Bartholomen. Abclon Bnptista, Pcrel[ra de 
()líveira. Eugenio Müller, elso Bayma. nnmereindo Ribas, Eva
Tisto Amaral, · João Simpl-ieio. Carlos Penafiel, Augusto Pes:
:tana, Alcide$ Maya, ~abuco de GouY<1a, Flores .da Cunha, Do
m :ingos Ma~carenha~. Barbosa GonçalY~s e Carlos Maximi
J iano (157) . · 

O Sr. Gasta Rego ( supplen.te, servimlo de -1 • Secretario)· 
de,;pacha o segujnt.e 

EXPEDIENTE 
Qffi'eios: 

pous do Ministerio da Justica e Negocios Int.eri01.-es de· 
j3 do corr~nte. enviando as seguintes 

.Srs . Membro!=; oo Congresso Na-Oionnl . Tran~miU.indo-
. ''OS a i·nclusa exposição qun m" Joi apresenf acla pelo Minist'rü 

.On .Tu$f.iça e Negorio~ TntP.riorc-s; relativa. ;i. aooriura de .um 
credito e:x:l.ra.ordinario, nn. 1m-porl:rnria c3<' 1~:2:00$, ipar:l pa
~amen1o. , dP :!:! r{?tr·atos "1m medalhô~s. de .cu.ia. eonfet~ção foi 
·~ncarrcgado o pr·ofo~so1· fft'nri()11í~ Bc-.rnardclli e <lllt' deveria 
(!OlllPlflla.r :t r!P.Corat.•ão <!Xlerna dn ~rlif:iéín da. 11:i::<'rila Nacional 
de B~llas .:\1·t.c·~. l.ei1ho a honra· <lP suhmctter o ca5;o á ...-ossa 
i<l·Prgciai;:â1J. afim <"~ (JLH~ i<'Hha n l"olucão qun jnlgm·cks cou~ 
i''emente. 

' Rio de Janeiro. f'I de ont..uhro de 1920. ~9" da Indepen-
-·lencia e :l~'' da Ropubli!'.'a. -- E1n'.taclo Peúóa. 

EXPOSiç.fo 

. Exino . . Sr. Presid'0nfr da Hf'publirn - Trndo o Governo 
(•1wnn'eA·ack1 o 1wofessni· .H1·~nrique. B.eruandeJii <le conf0çcio
lHH' .Para a ·dc0ora<;ão da 1iarlP J\Xlct'na do ' ediifi'.r.io da E~cola 
l\'nc1onal d1.• 'Belln .-; .:\rtn~. 2:? l'~lrntos · mn rnedalhifo~. 'rep1·e-
~N'll~ndo pesso:ts q1rn concorreram 1)ara a fundação e· desen
;yolvimp,nto das Bt'lla ~ .'\rt.es do Brasil,· a.lguns de.3ses - meda--· 
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SESSÃO R~'! f 6 DE OUTUBRO DE !920 

'n1õcs, em numero de cinc:o, fntum <lesd~ 1909 ' cnn"'<~ arfos nos · 
JogarP,<S rupr.opriados. na .far:hada daquelln fHJifi.ci o. 

. Esf~ndo promptos os 1.1 r0st.antes P. convirn:ln 1\nmpletar a 
a1ludida d ecoracão. colloratido es~es medalhÕPi:' no~ logar•~s . 
qnf\ lhes sã<>. d~stiriados erobora a. Y. Ex. a OP'i\nrf.nnidadt:l de 
~Pt' solicitada ao Congresso Nacional- a abe1·( ura •h· um <:1' ~··
d ito f!:Xt.raordinario na hnlparfanci::i. d~ ·J ~1 :200$. pot· quanto · 
foi cont.racl.ada a exect>ção do Lra.halho. Yi,::rto nãn h:wel' na 
l_ei ort.:.a.mentaria credito onde se l>O~sa l'.nquadra r n df'spr\:t,a , 

Rio de Ja,nei ro, 1.1 <le out~hro de .1920. - Aifredo Pütto .;: 
.VitJira de M elto. 

Srs. M~mbros do ·congresso N'àcfonáJ. - T e.nhr) a hnnra 
de subínetter a vo'sso exame. para que tenha · a . sotuc.ão qne 
' ' ºS parP,0er eonveni ent.I\ a inclusa es:posicão qn'"' . m~ foi 
apre~nt.ada pelt) Min i!'lrn da .Tnsti~-à " · Negdcios In f Pt'i·OT·P:::. 
<·oncern~nte . á ahel'tnra. de um credito especial. na ilnrnrtan- . 
eia· de · 1 : 598$275. ·dMf.ína-do ao r:iagamentu.. no per iodo . de . i 
<le· foYP-reiro ult~~o a 3 ·1 de dev.ernbro vin<loú1'0. fla pf'n:::ãCl 
Que, nos ter·rnos do decreto de . 15 do me.z findo ~ omrwh• a 
D • . Julia Martin.s, ·viuva do guarda civil <le iª rla3S~ da P n...:. 
Jicia do Districto Federal, ··J·o$é Martins. fallecid.o em t 1 d e 
f everP.fró d ?.~Le anno, em .. con~equenJcia de desá·st.re . 

. i • 

Rio dt1 Janeiro. 11 fie . outubro de 1920 . 
Pàsóa. · · / ; 

Epitacio 

. Exmo. Sr~ Pr~sidente da Republica- - 'Por aecrf't.ft de f 5 
Hd me7. findo _foi r.,oncecl.ida rr pensão dP. um conto " oif.o
r·ont.os mil r~is (1 :800~). -annua~~. · em cnnformidnrle cnm 
o paràgrapho unico do art. lº da lei .n . 3 :60!'L de f ·L de de_. 
7.P-mbro -Oe l9fi8. ~nos t.ermos do art.s. H'i P\ Hli. do dNwet.n 
'n.· 1.3'.878. <h~ l t. dr. Il·OV<'m'OrO .do ann(l PM~a<lo. ·a n .. Tu lia 
Martins. viuva do guãrda civil de 1" ~IaS.Se ida Policia <10 
Dis frieto F ed"ra l. .To~r~ Mart.in~. f:tllaci<lo. erri ·H dr>: f~vrr·"iT·o· 
de$f;P a.nnn, /'\tn ~on~P.f'JUP ncfa. de d~sastre, ·(lunrnlo f•m . <'Xf'l·~i
\'io rta~ furn·çõP.;,: do ::<t'!U <"argn. Nifo con.s-i~:inií.lo a l 1d fH0•;a-
1 1 1<'ntari~ ''i g<:'nt i> rN\ur~o~ para. o p~.ga.menljo dn. iwu~ãn no 
•'nrrpnf E> f'XBrr. i-1.~ io t<~nhn a hcmrn dP pondP-rar a V. F.x: . . ri11e 
~11 t.nrna i trriprP~t. índiv<• I .c;:o lí~~it.ar ao Con~r~l'~fl Nnciünal au
!.nr·i?.açã0 pnrn :~ abPrfm'n dr. nm credit.o PRPN"ia.1 ri r• um 1•onto 
qt1inhenlof; " nov1~nla. (\ nit.f) mi1 <fo7.er1l.o~ e ~f\l.011ta P cineo réis 
,·., : 59~$27:) \. 1• 1H qnant.o import,a:1·á a de~me'l.a no 1wr iod() de 
H. dA fPYf'T'~irn n 31 1:1" dezrmhro vindouro. ·. '· 

Rio d1>. ~janl'liro. H 1fo outubró de -1920. - Alfrr>do Pintl'J 
rir>frrt. de . . Mr>T.lo. - A' Gommj~gão 'll E' Fhiancas. . 

Do ConsoH10 .'.\fun ic ipaJ do Disf.r ic.to F Nlcrn.J, ct·e 1·3 'da 
~orrentc, , en~vian:do. ~ôpfa ' <l'a inldica-ção appro~da · PO'I'. .. esse 
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~~onselbo, tlla sessão de 20 de. estembro uHimo, .soliritmido a· 
iaeção do Poder L·egi,s:lativo Nacional para o ·fil)l de ser eri
.g-iod·o, nesta Capitail um monument-0 ú. m-emorin do maestro 
Pranci•sco Manoe1, autor ido Hymno Nacional. -. _ A~ ·Commis
silo de Finanças. 

Vão a imprimir os ::;eguintc~ 

PROJECTOS. 

N. 106 A - 1920 

A hre o r.redito de 45.000:000$ pai-a. electrificação d~~ frechos 
· da Estrada de Fer'l'o .. Cent"ral do B1•asu#. com, pm·ecer. do 

Com\mis,çéi.o de Finaru;a.-; sobre os cmendlls a.prPsentaªas 
cni1 :r di.scussãa 

Ao .pro,iecl,o n. 1'06, de 1.920, que abre. o credito de réi~ 
4r>. 000 :000$ par~ ri clect.rificação de diver.sos trochos da Es- · 
'trada de Fe1•.r-0 Crmtral do BI"asil, rapresenLar·am ·emendas o~ 
Srs-. Deputados Cincinato Braga e Francisco- Vn.lladares. 

Sob esta·s emendas. em numero de cinco, a Commissão 
de Fina.nçais 1submette a:<J .. julgamento da Gamara o seguinte 
parec~r : ·\ 

Emenda n. 1, do Sr. Cincinato Braga:: 

. ·.A emenda acima ollu<l.ida foi ª'ssim. ·redlg-ida D_i;!lo seu li~ 
!ustre a:U1ot·: 

. «.A.o art. 1 n acc1'e·seente-se depois da palavJ~. ·l\fa.:.. 
ritinia as paHavra.s - e de S. Paulo -. e1evan.do o 
cre.dito <le !t5.000:000$ a 60.000:000$-0no.~. 

A Commissã.o acceita a emenda. 
O grunde -desenvolvimento observa.d.o 110 iei:ecurso 1dbs ul• 

Umas anncj,s no ser\'iço do t.rens do ramal de S. Paulo, já. 
:aconseHrn a int.r()duei;:ão, nnquell~ r:amal do melbora.mentQ de 
que t.ratu. a CJ\lendn. . 

Embora n.iiid.'1 não l.cnha. iSido feiLo o oroament.o das aes
!})ez·as n. rc3 lizn·r, com a müda.nça do systcmn. de tracçftd 
i:ic·Lualment.e adoptaün no 1·amnl de 8. Paulo, desde Barro d·o 
l>irahy at6 a csl.RcÇ,fi.-0 <lo N-0rtc; .tão elevada é hoje nesse. ra
m :il o consumo .dr. combustl ve I do a.J lo pri'çO, quo se póde 
~t1'flrmar ii Jl'rio~·?'., sem mn iol' indagação de pormenorest não 
se1• ·POQU.()na a iW,onomin, .ctccorrrnt.e da ·elec1t.rificação. a fazer· 
no custeio do t1·urego, ainda que" a.~ ·despe1..as de installa<::-ão 
i\'P.nha.m ,exceder da. importnncia a lal fim destinada na 
<'mrmdn.. tanto muis <]u:mto, no ·caso, tod·as as circumstamüas 
fazem prêver que o provaY~l e:x:ces-so não poder-á a-ttíngk a 
~ltOi valores. 

'Eman.·da· n. 2, do ISr . . .Francisco Ya1la~ar-ee, , 
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sEss • .\o É:vr . t 6 DF. otiruáfió DÊ i 920 · . ·1õÃ. 

E' a seguinte a redacção da em.anda: . 

~subs~itua-.Se o pa.ragrapho unfoo do a~. P pet<> · 
seguint-e = A·s provideneia.s para. .a$ installã:cões de que 
i1ra-ta este artigo serão to-madas co-ntempornnea.ment.e, 
quer para a.s ·linhas <Cios auburbi~ quer para as do in -
teri-or ·e rama.es. Os · ·trabalhos· serão organiza.dos. ·. ct.e 
maneira.· a poderem ser . inaugurados ·em 7 de ·setembro: 

·.de· 1922 os s·ervioos electticos ·das 1inha-6 dos subur-. 
bios.>. · · 

A Comniissão não . pódc acceitar . a emenda · como es~ 
redigida. . . . . . . 

· O Relator do .projecto, qu.':i'1do redigido o l)aragraphcii · 
11nico do _art . . 1 º, ·estabel-ec.endo que as installaçõss ·elec-tricas 
i'o-s:sem · feitas successivam,ente nas linhas . dos · su.bu:rbios e 'llas 

..;J.o 'interior e respectivos ram:aes, não qi..--!z, ·· em absolut.o, im
pedir, nem està inte.rpreiàcão püàe -ser <iada. -. ao l'eferido- pa~ 
T.a.grapbó uriioo, que a.s . providencias para. ·a cfü:cl rificatão 
fossem f.()madas· contem.poraneam,mite para todai.s a~ linhas a 
·~lectrificar. Quiz ape-nas estipular . que :.ts 1nst.u.llações' na~ 
Jinhas suburba-nas fossem . feitas, de modo ·que pudessem snr . 
~!oncluidas 1antes daquellas qu,~ fo:ram proJectadas para f\$ 

.J 1r1ha..s do inter!o_r e ramaes. -~ . · · . · 
ú paragrapho -emendado não ·impede que ~ejam te>madas 

('.ontemporaneamente .as pr--0videncia-~ iD.ecess·arias :a elec-trifi .. 
nação de rod:ls ·as Unhas e ramaes de · ·que. trato. o p-rojecto, 
.<'.Clmci deterzn.ina a -emend'a. . . 

A· p1•ef-el'euc"t.a {}ue o -proj-e~tio dá.· as Unhas subuI.'ba.nas, 
J!T'efer-encia · tambem .estabelecida na · em-end:.a, está ampla-
1nent.e justificada no parecer: · elootl'ificação dos eub-urbios 
decorre, a um tempo, de uma ~:x:igeooia. _ ·de .ordem .tech.n.ica, 
J'-elativa .a<> serviço <le movimerit.ó ·de tl'ens, e da -eC-Qnomin a 
reailiza-r no .custei-o· do trafego · pela suppressão do coi:nbusti
vel qUeü'.nado nas fornalhas das loeomotiva:s a vapor, ao passo 
qnc, qua.:nto · á. linha do ceµit:r-0 e respectivos ·ramaes, a van
tagem da substituiçã.<> d·o syst~m:i de tracção em uso a~c;en·ta, 
ao menos· por emquant.o,- apenas ·na eliminaçã-0 ctrls grandes 
\l~spezas hoJe f.eit.a·s .~om a compra. de ca•!'Vão. 
. De outr-0 la.do, não .pa;r.ece conv-eniente. .fixar -em foi a 
dnta de terminação do.s .serviços, como fa7. a emenda, pois 
.:\ ningucm é da'Ci·o :is-segurar qne .po.ssa ser ·sufficie.n f.c o 
JH'a.zo de que Lrat..'1. a .emenda; mui,to embora se.Jo. de dese-ja.r 
:1 conclusão dos trabalhos . até ú data dn comrnemornção do 
i·r~ nt PTI~'lrio dn nossn. Independe~cia . 

· O R~lator. porém, se nã·o a.ccei~a· a emenda como .foi re-:
digida, pelos. motivos ' já expostos, porque deseja sátisfaz'er 
.-.;; int.uit.os dP- seu illust.re autor, intuitos que são os mesmos 
1-;ne dominnvam o seu espírito quando redlgido o paragr~pho 
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t\NN'AE.S DA CAMARA 

. uníco do . ":.lrl. 1 '\ própõle a suhst,itúii.;ão âci :referido paragra~ 
pho pelo se:;uinLc: 

· ~As providendn~ para as inst~llácões ·de qu~ ti·aL.'"I. 
. <!t=:L•: arUgü serãn tmnadas contemporane::i.mentn. quer: 
. pn1·it as finitas dos ;;uhu.rbios · quer pa1'a as do inti::-rior 

r! i·e~peeti vos rarn::w:-;, rnas deverão SAI' concluidas ern 
primeiro logar a~ rnstalia~ões nas linhas do suburbi.O.» 

Emendn · n . 3, do Sl'. Deputrtdn Franç.isco Valladares: 
·'A emenda ·estah~lN!e : 

«Ao art. 2º substitua-se pelo segumte: Os servi
ços e ol)ras autorizadas por esta lei serão e1rocutados 
por concurrenciu pubica, subdividindo-se si o Gover:.. 
no julg-nr convcnient~. dô seguinte modo: · 1", sub'-eS-

. tacões . transformadas: ~º. linhas do cont,raef.o e «fee
dcrs»; 3". locomotivas.· clectricas; 4º, material eletrico 
p:int ÓS Í;att'O·S rnotores: 5°. carros para pass~·cfos; Ôº, 
rn:fohjnismos pnl'a· as officinas de rc1)nra(~ão;7º, trabn:.:. 
lhos <le nlv~n;:irja, (edifícios etc .. etc~); pode11do ape
nas o Governo executar por administraoão o 5.0 e 7" 
il~m. sempre que o julgue ·conveniente.» 

. ' . . 

O ar.t.. ~º do projeclo diz: . 
. ' 

«ÚS serviCOS e Obras . autorizados por esta lei se-
. rifo cxi~cutndos ,por administrac;:ão ou por empreitada, 

rio todo ou de partes dos mesmos serviços e obras, · 
conforme· ao Poder Executivo · pàrecc:r mais con;:c-
nknt.e . . · . · . 

§ l ". No caso <le sf\r j:lr e.feri d a à · execução: 1)or em_. 
prei tcHfo.$ pardaes ou por emiPreitaàa total, os · servi..'.. 
ços t~ . obras ·referidos nest.e artigo só poderão ser con
t.r:wt.ados m ediante concurrenchl.;publiea, · para ·O que d 
Governe. devP.rá fixar com . ant.écedenia todas as basi~s 
i n<li~pP.nr:.a'\'eis, jnclusive as ·referentes .aos l)razós ele 
pagamento. . . 

§ :::• .Si o .. Pod~r Executivo jtJ.lgar con:venientc não 
. i>i11bordin:1.t .. a concurrencia a d!)terwinado .s:rstema d'-' 
t:eac<:ão clectrica escoHti~lo préviamente. dever•l âLten
dcr, no Julgamento <ia 0oncurrencia, não ~6 :.í:-; vanta-
1;'Cl)S 0cnnomjc.a.~ · ccimo á:s condiCões de ord~m t~c1rnicu, 
rdativns a cada sy81.em~ pro(losto, pelo que deverão 
ser Pspeificadas nos edilues nc concun·oncin. ~ · 

Cori1o ::;o vê. o artigo h';~nseripto não impede. antes exi- · 
'p-e. :-1. conm1rrencin publica. desde qne o Govel'no prMit·a ex~e
en t.:w as obras pnr ompeelt.ada. não hnvendo por tanto . vanta
grrn cm snhstil.uil-0 . como propõ~ a em~uda. 

De out.r0 l::i.tlo, a emenda apre!=;e.ntn o inconveni(~ntc (le · 
imrwclir qu0 o r'roYf.~Pnn c:•rnc.nt,~ PN' adh1inis\.ra(:fü1 os servi-

. ~os a fazer. pois, q1rn. nc~te particular:, limi la a acção do Go
' 'erno apenas á con."trnccão dos carro3 de passageiros e . das 
o1Jr~s ·<Jp alvenaria. tf Relator nüo póde coni'. 1.rrda.i· 1•om o pdn~ 
1.· .ipio ·,·onsagr~do na <~mencta n e::.t~ rf.spei to, en t<.•ndr.•ndo que 
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não · se rlpve impedir [\ acç.ão direcf.a do (~ov(~1·no nn insta·Ha
ôio · ou Tl!•)Jll ng·em do::; Sf'l'Vi1,~m-:: por adrninisLra(.~ãn. d~8t.le que. 
iLdQµil·a em enncur1mci a puhlica. o matü1·ial nel'e!'lsarin a ~~a 
rnontagNn. · 

Em .vista do r~~1·o~to, a. Commissão não af'-Ceil.a a cm~nda. 
• EmPnda n . . t_ do ~1·. Dr;rnll.ado Franei5:eo Yalladm·es: 

Está assi1~i. redig:Ída a P-m011da d'~ q1w ~e ·t.rata: 
. . 

«Accresceute-so ao art. 3'', in fine: .Ao 3crviço 
::icLual e ao augmen t.o provay;~l do trafego fJlH! Sf\ ve- . 
rificar durante: o periodo · do cont.raúto. 

Par~g1·apho unico .' 'rcri'n inado . o c<mt.racto. f.a n lo 
·u uzina ge.rndQra. corno · ns lirthai:: de- transmissão re
vnrterilo rara a U'nião. de ac:.cr)rdo ~om · :l8 modalida
d·~s que julg-~n· ~<Jnvenientc.. e stabelecer no edit.nl de 
<»onrurrencia.» · ·· • · 

A Commissão a«~reit.a {primeira .parf.f' da ·"men<la, que . . 
na .,•et·dade: corrige uma. falh·a do . pi'o.iecto; não aceéita. po
rém, o para..,.<>ra.phQ tmico que ·a e,J))enda. manda· acc~r;,.,Sf'.f'nlar· 
ao art .. · :3º. . · 

Si ~e impozer, como condição de éoncuiTenc'ln pa1·a for- · 
·necimento ·da ene1·gia. eieetrica. a ·reve1•são at1 Estado; tant.n 
l(la uzina gerâdcra como da.s · linhas d'e tram:mis:=:::in, ';1~1·ãn. 
por cP.rto, muito elevados os preços do kilo\vatt hora. 

Er.1e11da · n. 5. do Sr. Francisco · Valladarl's: . 
Esta emenda." determina a. sur>resEão . do arL · !~º c'l de ~en 

paragra:pho . unico·. · 
, , · A Coromissão não acceita a emenda .. _pois que n artigo e · 
o paragrapho. · cuja.-.suppress.ão "-:ella determina. leem ror fim 
a.pparelhai· o · Governo' com os recurs,..,s · neco!;$ar.io~ ' para fa- -
MJ.: i)1st.all?r,-i)e:;; proprias. Si assim ~nt.ende1' Tif'C e.ss~l' Í ci á de-
"l'e::;a. do~. in ter·Ps!':es da. Faz.enda.· l\af:1onal . . · . 

Sala elas Commis~ÕP,S. j 5 de our.uhl'O dE' 192-0. - co,,·ios 
(IP Campos, Pl'("SÍfü'-nl.1~: - -- Sronpm'.n G(Wréa, H.~lal.or. -·.- Jn
~ .. dno âe ArrruJo. corn N~sfriC(!ÕP.S. - . A.nto~rin Ca.rlo.~. - Octa-
1•fo Rochà. - Oscar Soares. - Ram.frn' R1·ar111_ - Carlos Jfo.
írim.ilian~. -· ·- Octa-vio Jhmgabefrrr .. - · Cinci-iwto Braaa: · 

EM.ENDÀ-S A QtJE S'.E. R.E:'FEf\F. O '.P.~EC~_R SUPR..~ 
i 

N. 1 

Ao arl. ·1" arc:resr.entem-se, . àepois .da palavfa J.\iial'itima :' 
:ts })alavrà~ - t? de . S. Paulo.. ~Ievan_dq o credito de 
:, :í .. noo:OOOJ!: para 60. 000:000$000·. 

:Snfa da$ ~cs~õcs, rn de agosto de i9.20. - Çinciri._ato 
IJ"TVJga, 
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N. 2 
·.• 1 . . . 

Ao pn.ram-nphn unfoo do art.. 1º~ snb~t-itl.üi-iSP- pel6 se .. 
g·uinJr>: 

. <r.:As p1·ov idcncias . para as installaéões de .que. trata este 
::tJ'llgo serão tomadas eonlemporaneamel'lfu, quer para as li
nhas dqs i:;uburbios, <tuer para as- do interiúr. e ramaes. Qs 
Jrabalhos sürão organizados · de maneira a poderem ser inau~ 
r:urado~ cm 7 de sef.~mbro dP. .19.22 os servir.os electricos nug 
tinha~ 'l~ sntnrrbiOR:»- • 

N~ 3 

.:\n art. :!º. snhsf.iürn-se pelo scguinr.e·:· .. 
«0~ $~t'VÍÇOB . e obra:s autorizadas por esta lei S'erão ex.e.o 

<'-ntr.1fos; po~: concurrencia publica, subdivididos. si o · ... Go• 
vprno julgu~· conven'iente, do segúinte modo= 1 ºt sub .. estações 

. t r:iw~ro1'madorai:.: 20). linhas de contacto e · f eede"n.: 3º locomo
t i vn~ Pl<-cfriN\.s: ,, ... fmite.i•ial · electrico pàra os carros mot.o
r~s; r;". c:m•ro~ i)a1~a pa~~ag:Piros; 6º,. machinismo~ para as offi~ 
cinas dí' r~parl'H~âo: 7", trabalhos dP- al'\'.:eDaria (edificiOS; etc.,; 
~te.): podendo a.pena~ o Gow~rno. ·~xecutar por.- administração 
.-. 5". P. 7º i~Pn1, s~mprr. . qnP. n julgue _eonv.éniente.~ ·. . . 

N. -'l 

..:\f•c1·e~cPntr.- ~,. fll) arL 8", in fin1>.·:· 
« . .:\o srrviço u.ctual ·e augmento pt.•ovav<>l do -trafog<> qne 

se verificar .durnntP o periodo do contracto. 
Parugrnpho nnicO.. Terminado o contracto. tantfi ·ii usi~ 

gera.dora. como as · li.nhas dt"' t.ransmi-ssão reverterão para a 
l.Tnião.' de a.cr.ürdo f~om M modalidades Qn~ julgar conveni~-
e.n1 t) P<::tM1t'IPef~1" no e<liln.l de eoncu-rrencin.» · 

Ao nrl. -~" ... .-;N1 parngra-phÔ ·lmioo - Snppriniam...,~e o 
nl'f i~·ri r n pn1•~1g·t•npho.. · 

~ttln r:la:-i ~t>i;i::-õe~. rn fl" ag0$ lcJ dP. 19.?0. 
lmirrr<'.~ . Í · · 

,1 Ju stif'i.t•111;6.o 

O qiw rnah: ím[)orla 1>rn urna lei é o modo por que. foi l'~-
1lip:ida. , .. nãci as boas intençõ~!:i de quP:nJ a redigiu. 

· Supponl1::uno~, por oxemplo, que o pro.iecto. dP lei em dis
f'.· ll~:::ã.o i.<mhJl. f::ido J><\fügido nos S(~gnintes ter:i::nos: 

«Fica " PodP.r F.xccutivo auLorizado a exeeuf.ar a elec.tri
f'ica~âo dtl. Central, desde a estação inici;l até á Barra do Pi· 
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1·atiy, ~~m limite d(• 1 ·1 ~ ru1i0 e d•: tl•;spezas. encarregah<.i.~ de s1.:1a 
1·xec~çao .q1JL'JH ll1•: agra<ial', s1~m . obri.g-J1;ão· tle · eoncu·1·re11cia 
publrnn.:1> · . · 

.Teríamos a certeza. de que 11inguem o a.pprovaria. 
· Em termos mai~ · circumstanciados, o projecto talvez con

/ra as int~nções do proprio illustre Relator\ - dá ao Governo 
a::t m~smas faculdades ; sempre que .impõe uµia .1•estricoão, 
c3t.a :fica logo destruída pelas ·faculdades concedidas no mesmo 
~1rt.igo oü ~m outro a seguir. ·· · 
.. · . · No s_eu douto p;;trece1' o digno Relator justifica o pro
.1ecto aff1rmando que a transformação projectada dará. logar 
a· uma sensiveJ economia, - . (nem uma transformação como 
t~sta seria admis~ivcl nas eonfüoões financeiras do paiz e da 
Centràl si não fosse · realmente economica} : o projecto en
tL·etanto nada estabelece que. possa garantir ou asse$Urar esta 
economia. . · . · 

ErnqUanto o art. i.. parece impõr · a somma de 45. 000 
conto~ como custo m~xhno de · toda a · transfor~o, o para
grapho -unico do mesmo artigo torna illusoria eSta imposioão. 

· De . facto, sttppoiiçlo que a tr.ansformat;ão tenha ·de ser 
executada. por secções e e_m épocás · succ_essivas~ isso imp~e 
que se possa conhecer com anteeipação ...:..... salvo dom pro.,.. : 
Tlhelico - para até que ponto dos trabalhos chegarão estes 
-'15 . 000 :000$000. . 

· Ainda. mais: dando o teôr do art. 2º ._:_ :faculdade ao. 
Gov0mo de· executar · a iust.alla~.ão por . a.dministra~ão, torna
sc facil a prophecin do que a.. installacã"J total acabará: por 
1:uslar, Qom . Cértew., muito mais que os" !15. 000 :000$ esta
belecidos . . 

Seria, corü ·eff eito, a .primeir a vez que uma install~ão . 
<le importancia e difficuldade como a ·de que o projecto eo
gita, ~~ecutada por adminis.tração de um~ ·repartição publica, 
1~hegue a custar quanto foi -orçado e não º ·dobro ou triP.lo •.. 

Ora;. si .o custo da transformação attingisse por fim 90 
. mil contos, o resu1t.ado .seria que, · em vez êle econoinia de 63 . 
-contos p-revista para o primeiro anno (vêr quadro demonstI'a- . 
tiva a: pag. ·-.í3l, se obteria, em ·coml)aração com. o systema 
act.u~l <ie tracção, um deficit de 6. 700:000$ -:· calculados so
hre as mesmas bases de juro a amortiz·acão. 

O pro,iecto de · lei em discussão. como está redigi ao, ex
p0e .· a: Nacão não Róroçntc a. este perjgo. ·mas tambem a um 
maiol', e est~, t:ertamen~c, contra as intenç_ões do Relator. 

Trata- se. de facto, · de uma installação · n'ova para o Bra
;-; i l, complexa, difficilima: - - no. mundo · inteiro, : as empre
za:-: riuc podem g-ar;antfr a sua execucão e funccionamento, não 
·cxceden1 talvez- de cfnco. \ · -. 

Supponhamos ugora: · que uma· empreza fiuanceira e· te
'drnicumente possªnte, -- mas que não tenha ainda construi
do lo~omotivas electticas. ,do typa que for· ·escolhido, faca of
:fcrt-íl para. taes 1ocomotlv~s. ·- · . 
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, . A , commíssão de en(;enheiros que for' encari·egada de es
colher. não hesitaria em p~l-a · de lado, não querenC!o expôr
se ·ao perigo ·cta falta de experiencia da empreza para essa 
~3pccíulidade. · 

Dr!vemos ·Procul'·a1· garanti1· que uma tão import:ante, 
custosa ·e delicada installac:ão~ venha .a ser executaàa sob dí
rec.cão e responsabilida-des que garantam não só que o preco 
:fixado. não seja exeedi<io mas · igualmente a . perfeição . do tra-
balhD. . . 

. J~arece-nos . que · só urna séria concurrencia poderia · ga:.. 
i'.a·ntir isso. · . 
. Qual em sti}?sfancia ~ paJ;le que. poderá ser executada 
por . administração ? As ~ocomotivas~ .não, . com certeza; . nã·o, 
por certo, . os : mac.binism.o.s electricos . . e . . meêanicos; .. quando 
.mui.to, a 'montagem dos· mac.hinismos na$. sub.::estaçoos. 

' Dado,· porém,' o não· concedido ·que por : tal maneira se 
possa· obtér uma '"~conomia na$ despezas de montagem, con-. 

· vém notar . ·Que c..sta economia · só entrará por uma parte mi
nima no ·custo ~otril · da insU11lação, uma economia. quando 
mu~to de 1 ou· 2 %0 

- · - com o·, inconvenient~, aliás Iogico; . de 
que .· as emprezu.s vendedoras d.e .machinismos mi.o · assumem 
,ga-ranf.ias sobre· o funccionamento ce uma. instullação que não 
executaram. Poderiam ;:i.té, no caso· de - deficfencfa do ma- . 
:terial nttribuir cnlpa. á execução defeituosa }la montagem. 

O illustrc Relator certamente só quiz .. dar faculdade á . 
. Centt·al de executar ~or ~dministracão os trabalhos para os 
quae!:i tem c9mpetencia, ~ isto . é, todos os 11'.'.abalhos de alve-
naria. · ·,. · · 

E , sí esse é, . Cúrrlo nãô µuvi(lamos, . o seu .proposito, o 
art.. 2º não póde ser m.ais ambiguo .. , Eil-o · na .integra: . . . . . 

· · 4:Art. 2. º Os serviços e· obras ... autorizactos por esta. 
lei serão executados· por administi:a1}'ão ou por em-·. 
· preitadas, de tocfo ou de partes .(fos ·mesmos serviços e 

. . obras, conforme ao· Poder ExêC·'!+tfVo parecer mais con-
veniente.:it · · . . ·. . .· · · . · 

Não está r..h1ro, ·si ,'a phras'é. «Íl~ todo ' ott de parte1 dos 
· mesmos ser.vit.;os e ob.rcts~ s'e · ref.ere wiicamente á ·execução 
por empreiLada ou tamb.em á . execuc~o por administraoão. . 

Dada esta ambiguidade, 6Qverno póce, si assim o qni-
2er. d,ar . preferencia a . esta uJtima foterpretação1 - e . consi
d,~rnr-sc, -portanto~ ·autorizado. a executar por administracão, 
si lhe conviPr, a installação na .sua total'idade. ... · .. 

Isfo quer dizer que o · ~overno poderia, querendo, aaqui
:rir de uma. o.u diversas emprezas todo o material etectrico e 
Ine.canico ,Qer,.essario ·á ínstallação completa, · e ·isto sem · con- 
~u.?"i·cncia. pu.bl~a. fazer. a. ~ontagem dê tuêo com o se~ pe~ .. 
sunlr ou, · 0ventüalm~nte, encarregar da montagem as varias . 
en:iprezas forne<!edoras do material . effect~ando o. !)agà~entq 
de accórdo ~om as facturas apresentadas. · · 
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O resultado, iuevilaYel ·desse-· modo_ de proceder seria e 
sóg-ilinL8: · eliminando a c•rncurrencia publica e adquirindo o .. 
ma.tci'ial . po'r 'contl'aclo.s pai·t.ículares, Q preço de acquisição 

_ rnsulta-ria ce1·Lanient.e tm.perwr; e, não senco possivel,_ pelas 
actuaes ·condiç;ões chaoticas do mercado, fazer um contt'õle 
qu,alquer dos preços indicadog para,. um material desse gener~ 
especial, não ~eria impossível que. ·o mesmo vjesse a custar o 
dobro. do preço. · . --

O Governo, uãu .vrncederia c.eri.emente .aess:e modo;· e 
ass]m sendo, seria. per.feitamente inutil · co-needer-lhe uma li..; 
berda?e ~e. acção de qu~ não poderia usar _a· não s.er com de~~ 
vantagem para.- os int,eresses· do eral"iO. · . -

Sob qualqüer aspe~to. tudo concorre para indfoar que a 
i.mjca soJucão racional e po~siv.el para que a , fransporrnaçãQ 
11ão d~ logar a. uina de$p~a maior g~ indicaa<l üo projectq 
consiste nn abertura ele uma concurrericia publica para todos 
os Sen·iços <? Obras nec-essari11s· para a ír'ansformação de toua's 
•JS see(:ões pro['lo~tas· da est.áção inicfal até a Barra ~o Pi:rahy,
-. salvo j)ara . os traballi o~ <le alvenarias, qpe o . Governo fica....; 
:dá' autorizado a . executa.r por administração.. sempre cjun Ih~ 
convenha. . . 

No caso ~i.'.n (]UP. i-sto seja possível, sem da!' pre}uizOs .~ 
unidade da . installação e .ás gurant.ias do seu· funcionamento; 
ç GoYerno poderá . abrir êoncur-rencias publicas separadamenL~ 
para . as diversas parte~ da. installação, isfü ~: · ' 

...,_ I _. . 

· :1°, sub--estações transfo·rmadoras: 
2°, linhas de contacto -:e -«f-eeders>-;-- --- -· · ~---· ---· · <· -
3°. locon1ot .. i"·as e.1ect.ricâS:. . ~ · · . 
11..c, - m'afer,ial. ·elect.rtco para os-. carro~motores_; 
5º1 carros para ·passa-J!eiros; · _ / 
6\ machinismos para as offic1nas de reparação; 
7º, trabalhos de alvenaria (edificios, etc.) . . 
Ficando o Gavernq autorizado a êxecu ,;.ir por adminis-t 

tração. o 5° e o 7"- it.ens. sempre que julgar conveniente. 
Não. <t!J.Crernos com isso chegar .á conclusão de que a ele.-... 

<.:l.riflicação deva ser suspensa, pot' ser uma medida incnnYe--i 
niente si _o custo da substit:uição do systema _de trac0ão exce~ 
der __ a quantia de 45_. 000 :000$ indicada uo projecf.o de lei. 

A f?COnon1 ia._ nas despezas da eleútrificação será na n~ali-; 
(]ade, amda. maior daquella resul!ante do quadro reprodnz~do 
na pag·ina ~:3 do parecer. 

De mod_? que~ si a suns.t.ituiçãt? cnstat\ por ex•~mpln~ 50. 
ou mesmo :)5. ()00 :000$, assim seria uma medida aconse-
1 havel. . . , ·-

Não quer dizer; porém, que seja conveniente g·astur uma 
quantia tão grande, excedendo de muito. as previsões. Nãi> 
1rnst,a que a .substitu·íç.ão determine economia. E~ pr.eciso que 
r:::sa ec.onomh Sf-ja U maior po.-.siveJ. . . - _; 

P~r;i. ~bf:P.r esse' r.esult.ado in~põe-se 11111 prug1·amrna .be.ri;i. 
!,:lªl'O e det1.n~dQ. d~, tfUQ~Jhos, e llln(l bp~lorganização. . · 
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{Jr:.L é publico e ·noturfo. -não sómente · no nossÓ paiz QUCJ • 
.um t.rab~lho Qualquer exec.utado .pof· . ~<!niinisfr~ção:, aind:n 
mc~mo que se não trate de urna reparticao pubJIIca. e que o 
pe~~oal tenha toda a compete:ncw e ··l).xperiencin deseja~I. 
~u:;tará ··Sempre mais do··. que Hi for ex"ecutadO POl' empreitad'U · 
,Pode.mos ainda aêcrêscei!t.ar que a execu-4)ão não s~râ tij.o p~r
fcita. Tss·o porque .na hypothese da . execução. P'?r a~minis-
1t•acão; · o pesso:)l que dirige os trabalhos nâ(! .é ·fiseahazdo~- e 
;tem ~~mpre me:io ·de esconder . os erros cve:ntuaes, ao .pas.so . que . 

· està .J.i'scalizacão ~ praticada. quando se trata · de um tr:abalho · 
. €:xccutadó .por empreitada. A acção do pess"oal acima torna,·-se . 
·:vcr<ladeh'amente profícua e efficaz, quànQo. a ucçfto ~e exeri.}a 
1m ·.· fi~C.aJ~zação das o'.qras Jeit.us. pof · con~ur:i·encia· ~ · . .. 
. :.No . (rue concerne ao cu.st.o do~ trabalhc;i~s, '-• systema da 
i,.oneui•rern~fa é q pref crivei, , o qt~ tambem ·me oc~orrc ~~b 
outros aspccto:s. Convém qUe ~e nao _eommetta o erro .de deli-· 
;:-c;al...:o de lado. · · · · · 

E '~ tafubeiü. at.leildendr1 a mot.iyo. de economia. ((UC . cn
kndémps .!1Ue a energia electl.'ica sej.a f ornecída · por '1.\lna· .ém ... 
praza ~articular, mçtji3nte . concurrenc-~a _publ!ca. · · . :. : 

/ O · eff eito benef1co da concurl'encia pubhca. póde-se até 
íazc1· 8çnt.ir muito mais no ea.so do fórnecimento :-0a energi;-::: 
electrfoa . do t.Juc . no . do..;· fôrneoimento _do material; 'porquanto 
cs co.ncm·rente8 basearao suas prppostas. ·sobre , a. -eapt;ieão. de 

.. (Jué-das de agua differentes, podende>:-sé vêrificâr, em .conse
qucncia, . crandes · diff eré.m)as · nos preços~ · ~~ ·proposta melhor 
$era a baseada na utilizaç~o -da quéda mais QOBveniente. Des~e 
Inodu, a 'convenieneia da· Central· não . ser~sóme11-te_ .'S_ó~:t .. 9.~Po.gJQ .. 
de" ' 'islã ~fa 'êeonõm1a "<iue·-reãli~àrá· na acqü.isição :da ~nergia . 
electi·ica durante o pertiodo .do. contracto dé fornecimento; ·de
pois desse-periodo. fiearú sendo possuidora da. fueilhor .-instal-
lai::ão possiYeL . . . . . · · .. · ... 

. Não 'parece ltavPr · assim. !;rande. ·c()m.:enienc1a em aut.o~ 
rizot· o Governo a desa.propda ou· a.dciuiir·-~quédas d'agua_;· 
i~to é, ·«da captar.ão da enm·uiri h'fl(ira11:lic~~ sua transforma.çllo 
e t·r<'J.'Uâ''JJOl'tl! tis St1.lJ-esto.çiJes c.f.a:. Es.t'l·ad(i;: de FeTYo Céntral . do 
1D1·asil». · · · ._ ,._ : :· · · · ' · 

· Essâ . faculdade pi)der-se~Üâ · ainda admitti~· si fól' sêm
JJl'e conh·àposLa á de abril<<úma concul'rencia ··publica \)ar.a 
~sso forneeitnent.o. . · · , · : __ · . ... - · . . , 

·o. pensamento do Hlushie Rel~t.or parece ter sido o de .evi-
1~1· a. especula<ião da~ . emprezas forneecd~ras ·de energia. :. 

Não está : isso bem e:xpre sso, no projec Lo~ · . ·. 
De .... factQ,- a iam~ldade de o.brir . concurrenúia publica · não . 

est.á. prevista no pa~1;1.·grapho 'qnico do art.'. 4º. · Elle · estatáe 
apenas · a ·1aeuidad~ · <le desapropriacão e utilização de . cacho..,. 
~iras pe_lo Gov~rno. _ . . . .· · · . ·, ·. ·. 

Assim, · pa~ evitar a especulação possivel das · emprezas. 
nara . rornecimento ge energia -. e que, . afinal. . concor·rem 
para a·ugmcnt~r a riqueza· do pa1z ~· abre.-se n po~.t~ a uma. · 
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Ôutra . especíe · de especulação, aquella dos proprietal'ios dos 
ter-r~no$ marg~naes dos ~ursos de . ~a. ~ especulação ~31ta 
que serve .sómente para ãugmentar a riqueza de alguI:ls.:in- . 
dívidu,os. ·· · · , . . · . . . - · . . . ·. , 

.r A idéa dô mustre Relator "não é, com .certeza, eliminar 
dé antemão . a concurrencia publica . para fornecimento· , de 
energia ~lectfica, nem de desapropriar eãclioeiras para en.;. _ 
tr.egal-as · mais. tarde' a : .~mprezas · partliculares : qu~ se· !)ropc>- · 
nham ao , fim · 'allúdido.. · ·· . · · · · . 
~·· · De facto,' nas -condÍcões actuaes~ é'. dÍÍficil julgar quaes 

as cãchoei~as mais· yantajç.sas. Faltam:. os elemento$ e <lados 
hydrogr_aphicos riecessarios·;- O Governo excluiria. de antemão. 
a possibilidade · dé . obter uma · instállacão. 'hydraulica D,lais eeo
nim:iica,. eliminando .os effeitos. salutares da .co:ó.curreneia, e 
tendo . os diYersos concurrentes .de .. basear .suas propostas na. . 
utilização .·tja ·;mesma i. cachoeira. · l\fas. ·os incon.veniente·s Qt!e 
poderão· resultar- da, utilizáção da . faculdade· alludida, são a_inda 
maiorés. . .. · . . : . : , . · . . · . .. 

· No art. 4º ·essa facUl.dade". de. ~desapropriação ~ limitada . 
ás. «quédas .de,;auu.a !linda -~ :utitizad~, e o .Relato~, . no seui 
p~r~cer,. exphca. melhor o .·que se· deve entender. por cai7ulâ 
não · utilizada~. . . · ·. . '\ · . . · 

.Diz .o:,·parecer: ·.' . . . 
'· «Dalii a ~onveni.en:c_ia de. adquirir · o Góverno;· an

. tes que ·:.se valorizem. as . quédas de. agua/_ utilizaveie 
· .. pela :estrada. ~ .. > · ' . · . . ·. . ... · : ___ . . __ 

. .._ .. A __ au:torliaçãó'-.-par:CC'.ei·"·Por.tantô;:;-1ilnita:(jaj:··ãs· '"Qüedas\ que 
aiilda' hoje . pertencem . ao.s: .pr.imitivo's propr~etarios dos ter
renos -. · · afastandt).a possibilidaÇle'.·:dé . desapropriár. ~ il\le · se 
acham ac~:ualmente na- · iiosse de. ·gr'Upos, ·que as· adquiriram 
no intuito de aproveitai-~ 'Qpportu~ente, sendo. que essas 
quédas se acham, :por i-ss'o~ valorizadias!" ' . . . 

Ning'lieru; e~tre :-tlóS; ignora ctri.e des<ie al_guns annos, . va
rias grupos d.e . financeiros :teem .adquirido ·$s melhores ca
choeiras ria. regiã·o em· qu~ . este serviço vae ser fei•t9. Nin
guen'l ignora . tambem ·que · ~ Light and Power teII1 feito as
tudos sobre cachoeira-s na mesma.· região ·<e as · maiores iestão 
adquiridas~ quando · não com .outros ·intuitos para eli·mina.r 
possiveis. concurrentes. .... ·· . · · 

A competencia dessa campanha em· materia de ;forcas 
hydraulfoas ·não ·se póde pôr . em. duvida. . . . . 

Ná região,. as eaehoeiras que ainda · e.Stão.-na . po9Se .dos 
antigos . prop.ri-etarioo, . são ·OS qe: . pequeno . WUnlé' OU 'impor-
·tancia. · · 

Desapropriar~ bojs', 11a regiã-0 ooll:Sidel"ada, cachoeiras 
ajnda . ndo 'V~, ' jmpôl"f.a: ·8Dl desapro_priar .. · oa.~o.eira.S· 
que· não tem vâlor. . . . .. 

· domo sempre,. e não sómente. iM> · n·o~o rpaiz, a iiidusti.ria 
rin:rticular age com 1anteeedencia. maior oo que, o Gov-eriio; · e 

('. ·-· 'Vol. JX . ' 1
"':·· i9 
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Q coi1$,elho 4a4o âo GQv-erno de fazer a acquisição de quéari.s 
d'agu,a . ~ntes _quª ~~ valorizem, .nos par~e' qu3'3i o <le fechat' 
D. porta do curral 1de.pois que .Gs bois. fu~iram •.• 

. . . Qtl'an<h affirmamos qu-e·· 3S quê-das ainda disponiveis 'rião 
túe.rn va:Iot\ qljeremos apenas ~di~er que· o seu vai.ar ~ inferior 

·ao das sa,bid:ain.ente adqulridas J>.or emprezas de elootricid'ad.e. 
· E' sabido· que ó ·valor 1n-dustrial de uma ·éachoei.ra varia 

largamente, ainda .mesµio que podendo ·dar logar . a · um.a 
mesll\a· pq.tie-nciá. Esse valor ·derivá principalmente d:.\ sua 
l)ôsicão . geographica, e das oondiéões topographicas .da Joc;i-
li~ade. . . · . · · · . . 

Jla cachoêiras que podem . ·ser aproveitadas · m.uito · eco~ 
nomicam-&nte. Ha outras - · -e essas são as mait:i · frequentes 
.- cuJ~'. '. captaçã:o .. precisa ·<J.e -obr~s hydra~lfoas . <!ispendioS;:lS .. 
lia, emfi.1n, . caehoeiras cuja utilização seria -tá<> ' · cust-0sa . . a 
ponto de so: .tOr:nar·1 absolutam.ente --pro~ibitiv.a: · ahi a ei:~rg1a · 
electrica. produzida .custaria mais do qu-e gerada com ntõtõr-es 
therrnicóá, enilw.ra com tiín pr~co <io càrvão mais eteva<ló ao 
que o .aetua'l.· .. . . . 

, 'Mesmo' comparari.dQ cach<>eiras. em eondioões favoraveis, 
o custo dõ cavallo installadô em uma usina geradora. hydro-

. elect.rica, póde variar largamente·. Nas condi:;()es ac,tu_a~ . do 
mercado hav~rá 11,),S_talla_ções á ra2ã:0 .de. 400$ p.or cavaUo, como . 
tariibem,, · oütras; à.inda · bba:S, · á ' rilzã-o de um conto de réis, ou mais.· · · · .. _. · ·· . · · · . . 
· .·. Sup:Ponhamos que ~ pot~ncia ·a installar para ~s. servicós 

-- ·el~trioo:S···da . Q~ntmF .sej~ d~: · a~r. ~ÇQ __ -<Hlyal'lQ~~- .Na prime:ira 
--hypo_~J;les~,--~ u.s.m~. gewaqQra custaria t4.000 con.tos, ao passo 
<Iw~ .. ". c.q~tàrl'a ~5 • QOO ·contos • .- na. segunda .. · ·· - ·. , 

.. Ora~ 'é- muito p~o.v~:vet · qtie ~ cac.lloeíras. crue ainda nin~. 
gúe~ ·tem. procb~ado · à,dctu:it:~r se aclfem · em cQn4.icõe-s mais 
pr.oximás '.da &egunda hypQthes~ -d-0 que da primeira; ou~ tal-
v~z; ~1n.: ooooi'ções ainda m~nos .fávQravei5. . . . . 

• : .. ·No ·<ltie diz _ -r~~~~itq _aQ Çl;ls~o _i;ios .terr~no~. nã.o . h,a , ~u
v1da qu_e · st Q Gc-verno . tra.t&r .. q1recta17_1en.t~ com o~ propr_10-
t~yios; aµieac.and~~os de· <>s · de~~~r~priar de accõr~o · CGl'.J.1 a 
~e_1 •. pe>Q'.e:I!á . 11;dqu1r1_r por P.rEl9.º" ~~us ~barato, -- digamo~ . i;;oo 

·· contO!l <fe réis, a. quéda de que. prec1ea ....__ emquanto ·que, _s1 
for p~eeisô desapropriar -urna . da~ quédas já valorizadas; isto 
é •. :·ria . posse <1~ um: grup.o gú~ a te~ha adciui!'i(fo~ C()~ . o . in
tu~to de constituir um.a éinpreza di~t:ril;midora ,.Qe força P. 
l:uz;· o. G:o\retno preeisar:é. p~gar. ·. talvez 2. ooo ou 3. ooo conto:-. . 
. ténd(;: (lUê iri<lemniiar esse grupo . da perda • dos fücros prova- · 
.vei$ . da, o:i;ganjzacão • . ·_.·. .. . . · . · · ._ ·. · 
. ·, .. ~t.'. . 0~ :~1ee-i~~74J(.it9. 43,~µi,iq. .. d,~ .. - i3Y~41~ e~ .. ~~p~s. · .~"QP. -; 
:plemen.far· de. f. 5Õ.Ô- c;>u 2. DOO confJ~s · que.; o ~ro.J~to. ~e lei 
~~r~in~. ,QU~· .. Q: ~o:v,e..rn~. d ~.'lyíe : -éYd<-Juiii'if só ~.a:ct}J~~s .ainda 
na-O Va.lorlZ8-d.as ... . ~as. pJro.oo-Oend-d, assim, ~i-erá ó. ri-seo . c!O· 
g-asfar . talvez · .20. 000 . ~-~ . .i ..• _;_ · · · · · .. 

.... .. ~ . 
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· · lJnJa cm preza · partic.u-lar ~unca ·faria um negocio como 
·(~ste, ou, p~'lo ·menos, o <lirecfor que ·o fizesse não se .podel'ia 
manter no cargo; e isso porque as emprezas particulares t~em 
ç:ue pagar juros· e tecm capitaL limitado. · . · .. . · 

· .. Elles, porém, são possivei~ nas administracões offici~-es 
que poden1 ~uh~i-stir em um regímen. de. de[icits. pagos pe.lo 
t.:ontribui.ntc ~ que não tem -nenhum . ·tneio de defesa contra 
a 'ággravação de impostós que esse regimen exige c;1.c1a anno. 

Não d:e\1e . ser -excl,uida a possibilidade de que entre as_ .. 
cachoeiras aiil-da não ·adquiridas. •Por grupos · parr.ioularc-s se 
achem algiimas .em · co.ndiÇões ·to.pographicas· inu'ito favor-a-;:. "' 
vei·s -· -· ou mesmo que Q.finai, o Governo poderá ' ad'tiuitir vma · 
Nn boas condições, custe o que ·custar. . · · . · · · · . . 

':A.hi._ será· talv.ez oppor-tuno e:x,aminar a quésião sob um· 
ponto · de vista mais geral, no intuito de demonstrar · que, 
ainda n~e,smo q-q.e a estr:.ada pudesse pro<h~zir a ·-energia ele
clrica a um . C1us.to igua:_l ao <le uma emp-rez_a particular, have
ria interesse . do Th~OUJ'O ·e da . Nação, em. ·d~r preferencia, 
pelo menos durante o primeiro pi3r'iooo, a essa emprez~ . 
· Para tornar claro este ·cciiic-eito, ligeiras conskteraçõe~. · 
demonstrarão qúc se Hh,t.dem aquelles que julgam assegurad-0 · 
com a Mectri}'.icação <!e :.iiossas estradas <ie ferro o ·aproveita
mento de· uma parte doJ.\spicua das nossas forcas hydrauli
ca~ -· e,·. q'tle é do interesse <le. cada~ compµnhia· f-erro-viaria 
prod.uzfr por si a énergia . eJectriea · àe q~é precisa~ · . 
. No s_e~ p~rE'.cer; o illust.re, ª~lato:r:» aHu<lin9o - ~ - hypolhe~e 

-0a elec.l:r-1f1caçao ·de to·d·a.$ .~$ Jmna( que cor.ta.m o. ·nosso terr1-
tbrto .. :-.:: cerêã:~·de 30:000 kilometros - observa . . que o con
sumb ''.de c.ombústivel no eo:Djunto ~es~a.s 1inh~ póde-se ava
liar hoje ·em cerca <le um milhão de t-oneladas de carvão por anilo. . . . . . , . . , ,• . . . 

Yf. jamos a.gora qÜal deveria. ser .a . potencia do conjunto 
das usinas· ~erndoras. · . . · · . 

Si, os 30 .-O'OO kilo1netros que constituem . ·a nossa rôde 
'\P.i.;i·o-vin-r ia, etn \'0i_.de se:r distribuida em um territorio im;.. . 
i r1t>n::io, como .é, o ·fosse em um tcrritorio como o · da Balsice., · 
o fo't·nrcirri'ent.o de !~nergia elect.ric.a poderia ser feito por ·uma 
tmíco: usina géradora hydro-electrica collocada no centro. 
Para maior .cornmodidade e evidencia, faremos essa llypo .. 
lhese ~ . . · · 

·rara càlcular qual devel'ia ser a potencia· mec..~a dessa. 
usina (; .só lJJ'ecü:o · conhecer o consumo m~dio de energia ele• 
c:.t {'.iea · ;1.' <~Lrn· c:orrespon<le- ao milhão ·de ·tonel.adas de · carvãG· 
c:o n::;lm1 íJo. . · . . 

A. quant.iciu(fo nu,•dia. dê: carvão a.. que corresponde· um 
Jd )owáf,t-hol'Ú na ,p·cú·iphüria.' das<rôtjàs motrizes . das .1o·cemo-
1.ivaH Ú indicadfr na pag·~ 27 do parecei'. em . i3,27 l~bras, 'if)tô 
.-~ seis k.ilos . . Podemos adopta;:- com· todà a confian·ca es~~ ãl
;.:nrh~.rno. visto (JUI) Q Relator accresct.•nta que· <não" ha contes
tar;ã.o passive~ ao.s r~snlta.dos das eíepe;>Je_npias · l<1vadas a. 
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effdto.,, e de onde elle foi deduzido~ .Além disso, Õ mesmo Re
--lator o emprega no mesmo -caso da electrificação .de toda. a 
_ nossa rêde. Is~ó posto, o consumo total anrtual d~ energia ele:.. 
ctrica medida na. . peripheria das rodas motrizes, é simples
mento o . quociente do . consµmo totB:l ·de can·ão, isto . é, mil 
mi !hões de kilos, para a quantidade acima de seis kilos, ·isto é: 

t.OC0.\100.00-0 ..:__ 107.000. 000 kilowatt-horas · 

. 6 . . . 
Pnra o ·rendimento global da ínstallacão desde a usina 

geradora . até as rodas motrizes, adoptaremos o mesmo alga
rismo ·indicado na mesma pagina do parecer·, isto é, 55.· ºIº. 
o consumo total . annual · de energia na . usina_ geradora, resul
tará, · portanto, de . . . .. ·. 
· · , :Hi7. ooo. ooo = 303. 000. W-0 .kilowatt-horas 

. 0,55 . 
Para determinar o p0tencia média da usiiia, basta divi

dir esse algarismo pºelo numero de horas do armo . de modo 
q.ue ess~ potenc'ia média · resultará de : 

· 303.000.0-00 -- 34. 700 ºkilowatts..1 ou 47J000 H •. · P • . · ----
• 365 x 24 - . , 0 

!-ião ha o erro de um zero,_-· .é bem qua,rento. e seis mil 
cat•úlld1\ a potencia · méaia que resulta · para .. a _usina geraQora, 
e· nada mais; queremos garantir .que o ·caluculo é exacto, por
que· esse resultado surprehenderá talvez a .muitas. pe~oas . 

. : Isso quer di~er que -um ~ribeirão, ·como 0- -R.io das Lages, 
que a Light and Power captou paro. . a .. sua. usina geradora, 
.seria iaroamente · süf ficiente para gerar · .. ·a . energia electrica 
necessarià ao movimento. dos trens, na hypothese de que toda 
a nossa · rtJde ferren · viw-ia de 30.000 ilometros de .compri;. 
mento ·los.4>e electrifit:ada. · · · · 

.. De · facto, que rl!prescnta essa potencia de 47. 000 caval
los, mesmo' supponho uma àltura de qtiéda. de só toe> metros~~ 
Apenas um vol~1mc de -agua cie 47 metros. cubícos por segUn-

. do; uma gotta de agua, póde-se -'dizer, comparada -eom a im
mensa · r,êdn fluvial cio . nosso immenso territorio, com a qual, 
gracns á. notaveis differenca.s de nível. se originüm centenas 
e eenténas de milhões de ca,·aUos de força.. · · . · · 

A utilizaoão da ·oitava parte sÇimsnte da cachoeira . de 
1Pà.u1o . .A:Uons~, no rio S. .lc .... ranciscó, . :;eria sufficiente ·para 
..-iuell~ fim, .-· - emquarito' qut) a . ü~.teíra captação do grup\1 
denominadiJ 'l8d .e Quédas_l), . no ::-iu Paraná;, - que · pessos~ 
CQJ;npetentes calculam poder. produzir; .a enorme potenoia ·de 
mai8 de .,f Q. milhões de cavallos, poderia fornecer energia ele- . 
ctricu . a *ma rêde de. estradas de ferro 2QO. vezes mm im..:: 
portante .do ·que a nôssa. · actual. · · _ · · · · · 

·A potenr.ia acima é mêdia~ que é aquella cru e determina 
a importancia da ' quéd'a de agua· a utilizar, · - Óastando para 
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js~o· que a installacão hydraulica se.ja 'p;rovid& de um ~ude 
de capacidade su.ff!ciente .para; . ay.erider ás variaQÕes do yo

. lmne de agua, devidas ás var1acoes .correspondentes do eon-
~.;urno de 'énergia electriCa dos trens. · _ 

Pelo · contrario, a· potencia total do machinisrno installado 
na usina é .determinado pelo cónsaino · m3.x.imo ·· de energia 
el ectrica e quanto ma for é a di.ffereRça. _entra a potencia 
médW. .e a maxima, · tanto mais cust()sa. .é" a usina: más essa 
differença quando mais, .- terá. influencia ,na capacidade do · 
açude, mas . não., no cdebit>. . do . rio, ~ i$to é, no volume . de 
agua por ségundó qtie o rio é capaz de ·d~r ~ · . . 

N~a hypottiese ideal ~nna, · · de .uma unfoa ·- usinª geradora . 
para todá· a rêde, a d~ffer~oa · alludi<l~ entre o maximo e : o 
mé<lio 'da potencia seriá · pouco notavel, e isto devido. ao eon-. 
junto dos serviços. O factor de carga da usina, que é, como 
e . sabido, e quociente en.tre essas duas potenciás,, não seriá 
talvez menot-4e 0,15; então, a :P_otenci~ total. do Iilaehmistno 
insf..aUadO' não, excederia 60 ou 70.-000 ·cavallos. A install~ãCJ 

. seria. ~ortanto. bastante e'r..otiomfoa. . . . . . . . . . . ". -
· Mas; devido á enorme- extensãO de tel"ritorio cortado pelü 

Yia.!kferreas., o numero de. usirias seria muito· grande. . · 
Sttpponhamos, por uní momento, que cada uma das · 63 

cm-prezas · proprietarias ·das estradas ·de ferro alludidas, que
zesse ·.produzir a - energia . electrica de . qUe precisam. Mesmo 
na h;ypothese de 'ql:ie cada empreza pudesse lilnitar-s a in
stallar .uma s§ usinà geradora (e isto em mui~ casos não .á 
. posslvel ;-- no -.da.. Central seriam· -precisas ciiic<> ou seis), .. a 
energia · electric~ ·deveria· ser . produzida, ~m 63~, usinas ditíe ... 
re··nte· s · · · · · ' 4 ' 4 .. \ . . • • . • . . . .. • : 

. .Éssr.~ ·. ~sin~s,- no conjunt.ó, teriam. ainda a . mesma .p3-. 
tenc1a _média. de 47 . 000- cavaUos; A ·parte pet'tencente a cnda 
uma della~ seria, em média> . '765 cavallo~l , .. · . 

. A qunntida.110 de . agua. utili1ada em total seria ainda ·(n:\ 
hypothese .de que as _ quéde.s i~ivcssem .. todas a mesma altura 
de f 00 meti-o~) . - de ~7 metro e; cu bica..; por seaundo. - da 
nJodo que c:i:~:i t 1mà utilizaria, Pm média . . 165 litros. de &frua 
PJr . segundo . • , . . 

A. potbnciR do machiriismo installada seria, ao eontrmi> 
muito i:rm•cr. -- e muito maior seria por .consequencia o 
custo .dai:: mstallações. Nos faltam os dados :para se D!Jder 
cmitt.ir ~rna ('rpinião qualquer, - mas· p<\de-se affirmar co"n. 
r.urteza que li:?veria casós em· quP., para uma potencia· m~día 
•'le . sómf.'.'n~o 100. cavallos, . ~?!'iam ncr.essarios mais de 
2.000 .. ~~.va.1105 ·instaliados, -- ') que · da:-ia' um~ cload !at·t&"'> 
d1.: ape·~s· 5 '!fpf O custo do kilowatt.:.hora .não" poderi,. .. ser 
nc~se ca~o. 'inferior a 400 réis! . . . . . . . . 

· N'io 6, portanto, com · a ele~t.rificação das nossas estractas 
de ferro qtíc se póde contar · pa!"a o aproveitamento da nos• 
rit'l\leza cm .. ·bulha branca»~ -· porque as estradas de · fel".m. 
como ~ :abamos de ver, nã<> representatn srande con.sumidor. 
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Nr.m (0:1~ti1.uem ellas mn bom fr~guoz; no caso g~;·:1 1, 
porql.le ~ão logar, como t.einQ; visfo a .um ·factor de car-;.~·a 
muito D(li)i.:O; -· ü;fo é, . a uma . . !nulfidão tão insuffícientc d::i ~ 
j11sfallJ2C:UPS (!UI?, 'SÍ cü<la emprezn ferro...:viaria QUizcsse pro. 
duzir .por :-; u<l. conta a energia ele:clric~ de QUl" precisa, seria 
coüdri.r.i<!a . a i.1in V.éi.·dudeiro dl3s:!stre financeiro. · · 

. ApÍ!~.:i.t· .. di~f.iú, .ümti.. estrada d<' ferro tem maiores ex'ige.n
c.fas dn:. que . um cliente qu~!qtH~r ... - .. ex!g~néius .iuStas, a liás, 
I~)Orque .êllà · 't-Ofü 'úecessidâlle <le absolul<l J?.'arantia na cont.i
n1:1id;i1e' ,;ió - roruecimént<:> · q·á energia. Umà interruµção . dC'· 
~·Ii~un13.8 lló1:ás. «~ mesm·o. de dia$:.--1íão api'esenta grandes in
convenientes par·a tima hidu~tria. qualcfun, ao passo que 
:;'(• nãõ J)~J<1~:.m . admittir :interrup~·ões no~ . -=ervicos · ferro-via
rfos .'Essa ~m~urânÇa rla contin11idade, tleduz:..se em .um au-
;mebtO dü "cü.sf ~ das· irtstallacüet. · . · · , · -

SL p-oi.;,~m; a electrifieação de est.radas . de ferro não póde 
<iê ·modo lli'rrfcto. determín'ar 1lttH1 larga utilização .. das nossa.· 
qu~tlás · cragllâ~ pótle. irzdi·rectamente, · contribU:ir enormemente 
t.>ará ·<~ss·é tim, e1 êontefup~rane:un:ente. para o desenvo!vi--
mento economied do paiz .. · · 

· · Por ir--so .é aúsól:atameriJe ,,r:cessario que as emp-rezas · O!" 
vfação nãó p!:odm:am, ello..s mesmas. ene1•g-ia electrica do cm-.~ 
P!ºl'CÍSam. mas· a adquiriram rle empre~as particulares. neto 
menos, . du~a-nte o· p~~meiro per1!'do. . · ,, · ... 

rsso porquE>. mesmo que uvria est.ra.fa de ferro e1ec• . .:'H':l 
n5o seja nerr. um ;grand·e, 'nem um hoin' clicintP, · ~on·; ; ;tu<' 
sc~mvr.e. . urn coosu~id'9r qu,-. .ad~u~r-i_i'~ u~a. ·. detetrrrinada . 
quanbd-::irJc de · energra; o que rnnstrtttll.'tt, p~ra uma. emr;rc:>:zn 
n!.lrticuiaI', uma receita gar-antida e .uma~ ha~e para· a· instuJ .. 
lacão. · · · · . · . · 

:Pe fac~o. quando uma em):)r1~za 'pód<: N1ntar, admÚtamos, 
r.om uma f!nl'0ca<;ão certa de, d~p-um.os. i.OO cavallós de _for~a. 
s~ntir-~c-ba corn coragem su.r'~icicnte para . produzir 5 000 
1>u ma1~: -·- e quando uma empre7.a dc:;sa. ordem se installo. 
~m u'mà. · rt-~rno qualqúer -vê ~".Urgir; I':l()innmr.ntc Cnl redor 
de si, y .. tü.'ii\s ind11strias compli-mnvt::i.rcs, o muito maior tra-
í ego pat·a a . l"stra.da de ferro . . · · 

· E.~~a.:: eo·1~ide:t·acões dém:rnc::fram a pro('~··d cn1citt do ~e-
i;ru4nte conceilc•: uma. ·compnn!.ia · fürro-vinrin , montnrfa piir 
l}orila · j:)~c.pria inst._allacões parn produu;fir. rJó ~ntlrgia . ~l<'
ctt·lca,. rião .. 'r1menfo cslahel0r.<' múo u~gocio nrns dt• ,•:1':'1('1 
modo entotpeGE' o des~nvolviri'ic nlo indtistria l d o 11uiz. 

1 

As con~ideraç:Ões f eilas. parecem. demonst.I'am a i1c:1 r><;:-:
!>idade cie , 5crem int:roduzidns no pro}ei:·to em discussão . al
:;nnna~ m·Jdificar:-õcs. Estão ellil.'.3 con.suh=-taneiuclas nas emen
das offetc<'idas: ecceitas, o projecto .ficará mais .claro:. e r->er
mittirá' aJcnn,.ar effAcfivament~ o .fim a que seu ·mustr 1~ ::i..n
tor se nr·on.õê. -· ·- isto ' é:• one da Plecf:rjficfll'fín · ela .no.rz~a prin ~ 
ci.[)al e'Str11.<l~t .d~ fr.rro redunCl~m. não sü ni n ior~s con11r.o:~~ .. 
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· tl::tJcs pa1:a o publico que a utiliza, r.omo tambem uma grand(~ 
er.onon:ia pal'a 3. !'\acão. Este deve ~er. o principal ·objeCt-ivo. 

Saila das H'SSÕes, 13 de a3osto de 1920 . - Francúc? ' 
l 'allad-l?'t:s. - · 

f67.000.000 

(; :')5 
Pa!'a. ·~ledtizir deste algarismo (l <'On:.umo m.édio na. u i::mit 

basta dhidit· 01; 30-LOOO. 000 d·~ .K \VH f..:('fo c.oiu:umo de h.:wa:~ 
do anno: -- ]slo é .. por 365 x 2-í. . _,... . . . . . 

-, 3U .-j. 000 .000 

· ~ROJECTO N . . 10-0, :DE 1020 
<'> · Cong·res.;;o . ~::wion3.l 1:esol'vc: · 

' - '-, 

A1·1. J •. " E' o ·Poder ExeculiYo autorizado a ahr ir · Cl't!di-
1 t'1S, até o maxin10- de 15. 000: 0.00$; e a re~.lizar pat'n. · i8to a~ 
operações que julgar neeessariás, afim <le substituir a tra
,. ~~ ão a. vapor pela tracção .el ~ctrica nas linhas . d e snbu.rhio!:'.,.J~~ 
da Es. trada <lc F en o Central do. .J3rasil, desce. a e~tação )n~. Cial, 
.na pràça da Republica, até à deji)eodaro, e mt:iis nas linhas do 

· interior. desde a mesma inicial até Barr~ dp Pitahy, bem 
como nos ramaes dP, Santa Cruz, Para.~amby e Maritinia, até 
0$ extr~mos respectivos. 

-. -f>aragrapho , uriico . As ínstallaijõ.es de que tràta · este ar
t. igo, serão feitas succ~ssivamente nas linhas dos suburbios e 
un. do inb:!riór e i·cspectivos ramaes. · 

. Art. ~ . " Os serviço~ e obras autori~ac!os por esta lei serão 
t!x&:uH1âos por. a-Oministraoão ou · por empre1tad~, de todo ou 
de partes {.)os mesmps serviços ·e · obras, confõhne ao · Poder 
J<:xccutivo parecer mais conveniente. ' .· ' 

§ 1. º No ca:::o de ser preferi4a a ex(-\-Cuç.ão por .empreitadas 
parciacs ou por empreitada total, ·· os sérviços e · abI"'as refe
ridos nf!Sle nrtigo só poclerão ser eon.tractados mediante con
cur,rcncia publica, }>arn o . que o · Governo ceverá fixar com 
antecedençia todas as ó ases indis:pensaveis, inclusi.ve as ref e
r entcs aps pr~~os de pagam~nto . . 

. L;?. º ~i o Po.d~r Exec.utivo )ulgar eonv-eniente não ... subor
dinar a concurrenc1a a determmado systenia de traccao ele
ctrica escolhido préviamente, deverá atténdér; no julgamento 
da concurl'encia. não só ús vant~gens economic~s como _ás con
<lii;:.õ~s rle <>rdem techtfü~a. relatiy'a·s a ca~a · systerila proposto, 
pelo Que ·ae\."erão· 'ser espe~ificada s nos · .editaes d.~ ecm-
imrrencia. · 

Art: 3. º A energilJ. · electrica precisa . aos · serviços !ie mo
vimerttO de trens, bem como a ou~ros àcc.essOrios, poclerá ser 
adqµirida d~ émprezas ~articulares, por contracto . não ' exce
'll?Bl.e cl~ i'5 ~nnos: obtUle em eoBeurr~neia ·pobliea, dé cµjas 
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bases ceveráo constar ! o preco maxímo de kilowatt hora. e a 
q11antída-àe . totaI · de kilowatts hora necessarios. · · · 

· .Art. O Poder· Executivo fica igualm·ente. autorizado a 
adquirir ou desapropriar as quédas de agua ainda não utili- . 
iadas que melhor se prestarem ao fornecimento da ene:-gia. 
olectricâ precisa aos serviços_ de que trata esta lei, podenc!o, 
opportunamente, abrir· os créditos qU:e f órem julgados suffi
cientes ás . ac_quisições ou desapropriações respectivas, . bem 

· como ás instãllações dos serviços de captação da energi~ ·by
. draulica, ,aua tI'ansf ormação e transporte ás sub...;estações da 
Estrada de Ferro Central ido· Brasil . 

. Paragràpho unico. O Poder Executivo poderá. igualmente 
adquirir ou · desapropriar ~utras quéêas de agua . que devam 

. ser utilizadas na electrificação do ramal de S. Paulo e da 
liniha do Centro, abrindo, para isset, os . creditos que forem 
precisos~ / . · · · 

Art.. ·5. º O Poder ,Executivo mandará proceder aos estu
dos · do prolongamento . Je a_lgutnas ou de to-das as linhas . <!a 
Estrada de Ferro Central do Brasil até o ponto mais ·conve
niente do centro da ci-ç}ade 8fl,s proximidades da· praça Mauá, 
ficando autorizado a abrir o'! creditos precisos · á execução do 
proJecto que vier a ser approvado. 

Paragrapha uni"co. os· prolongamentos de . que tra~ este 
· nrtigo, terão o. seu tr~ado feito de aecôrdo eom a Prà1~i.tura · 
do Di~trict.o Federal. · · · 

Ar~; 6. º Revogam-se as disposiCões em contrario. 
Sala das Commissões. 13 de julho de i 92{). - Carlos àe 

Camp~s., Presidente. - Sam.paio Corr~a, R.elator. --: . Cincinato 
Braga. - Antonio Carlot;. - .Oebô Baymâ; - Souza Castro. 
- .Tosino de. Ara.ttjo . - Octa-vio Mangabeira. · - Octa'Vio ·Ro-
cha. - Ramiro B'l'a(la. · - Alberto . Maranhão. · 

. N. 3~1 .~ - . 1920 

'Aut<wü:a a emi$sáo .de pa]JCl'-'moeda, . c"om substihtt.i.vo dlt Com
mi11são ·de Finanças dó projecto e ás P.mer1da~~ a.presenta-
das em .'l" discus~i;;tio · . · , · · 

·De ·accôrdo com o vencido, em reunião dos seus membros, 
acerca do projecto n. 361. . deste . anno .autorizando um:i. 
~missão de papel-moeda . e · dando outra·s providencias; e cujo 

. estudo . visou, principalrnent~ e .quanto ·-p ossivel, estahelooer 
uma .lirilla · conicílintor~a e.ntre as va1·ias opin·iões sobre ·o a.s
sumpto, a bem de attender., com a urgencia: arguida, a ~rise 
em que se encontram vá.rios .generos de producc.ão nacional; a. 
Comm)ssão . de Fi.n:.m~·!lS, .. consubstanciando as compativcis 
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idéas contidas no ·' projecto e nas emenda'$ a ellc offcrecidm;, 
vem trazer á ~onsideração da Ca.mara o seguinte: 

Sú.bstitu,tfoo 

Art. 1.0 Ao fundo de garant.ia. instituído pelo art. 2" dai 
lei n. 581, d0 20 de .hlliho de· -1889-~· a:lém do ou1•0 amoedado e 
l~m barra. que o Thesouro ri-0ssue e fõr adquirindo. serão in-
corporàdos : • · · 

a) o· importnncia que se apurar na. liquidação dos conve ..... 
nios internacionaes celebrados e que o Governo celebrar _c·om 
o obJecto de compra e venda ou p_eqnuta de mercadorias; 

b) á importancia dos jul'Os dos· t.itulos da di·vida externa. 
nacional que o Governo possue e f ôr adquirindo, até que seja 
0ornmrrimado o· respectivo resgate. nos termos dos contractos 

· vigentes. . 
§ 1.º tDo saldo que annuàlmente se verificar na arrecada

ção dos impostos em ouro. dedll.lzida a' ·quota ·dada em ga-
1:antia. de operações de :eredito (art. 4º), metade será incor
porada ao fundo de garantia,· e metade ap.plicada á incinera-
ção do papel-monda. . . · · 

§ 2.<> Toda e qualquer renda ouro extra-orçamentaria quo 
f ôr arrecadada se1iá incorporada· ao fundo de garantia. 

· § 3.º Desde que o papel-moeda circulante importe e:m um 
milhão e quinhentos. mil· contos de I'éis, a quota que é desti
nada á sua inciner~ção, será applicada~ como reforço, ao fundo 
de garantia:. 

~ 1.º O ouro· amoedado ou em barra a: ique se refere o 
art. 1 º não poderá.sei" retirado do foundo de garantia, sob pena . 
de responsabilidade do Presidente da. Republica e do Ministro 
da .Fazenda que o c.ontr_ario determinarem; e sob pena de de
missão e processo criminal do funccionario ou funooionarios 
que o executarem. 

Art. 2.º Po.derá. o . Gover.no appliicar á cunhagem de moe
das de ·quinhentos, mil e dous míl réis. a prata que possuir e 
fôr adquirindo; este serviço será. feito na Casa da Moeda. 

§ 1." A despeza -correspondente ao -CU8to da prata s;er:L. 
('Scripturada sob o titulo «Conversri.o de especie». 

§ .2." A moeda subsidiaria que fõr cunhada só Rerá p-0sta' 
em -0ircular:.ã'o depois que tiver ·gido incinerada igual quantia 
em papel-moeda. r 

Art. 3.º Para acudir ús necessidades urgentes d.o com
mercio e da producção, JJ..Or motivo de crise excepcional, po
riet'á o Governo emittir. noe. termos da lei n. 3. 546. de 2 de 
outubro de 1918,, e empregar .n.té a quantia de 50. 000 contos 
de. réis, em emprestimos aos Estad-0s. por intermedio do Banco 
do Brasil ou mediante redescontos por carteira esp.ecial que 
für Ast.abelecida ou por fórma 1que julgar c.m1·veniente. 

g 1.., Não cx·cederão de um anno os· prazos desses empres
timos. nem de 8 % os 1· P-~pect.ivos juros e serão garantidos. na 
fórma usual, com· apoiices da divida publica federal, bilhetes 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 25JOS/201 5 00:46 - Pêgina 24 ae 54 

iS7 ANNAES DA GAMARA · 

<lo Thcso\1ro ~acioÍ)al e outrps meios · quB se repetem suffi
cicntrs e s~gur·QS. A importancia dos juros, convertida em 
especie. i'efo1·(;ar·a.-{1 fui1do de garantia e a do capiull ser:'.í. 
incinerada. ;'imedida que forem solvidos os emprestimos. 

- ~ 2:· Si n fundo dr-i garantia não ba·stur para ·a emissfio. 
poded- o Governo refcweal-o cotll·· titulos.ouro da divida e:x
tr,,i·na. nacioµal, até que sr.,ja consummft'do ·o respectfro resgat.1'. 

· uos l•!rmos dos -conti•actos vigentes e cmn outros titulos .... our<>. · 
que lJie forem dados -..~m gai-aritia ou pa.ga·mento de co'rwenios · 
-inte1·na·é ionaes, na relação do 1 para 1 e· eurn o ahatimcnfn 
não menor de 1 O % do respoc.tivo ·valor-. -11ominàL . · 

.A.ri. J:' Ficll~ o Governo autorizado a ·appliear tambem ú 
Y:\lor total -OU patcial d<iS operações de credito que realíz::t1'. 
f•m. vh·ttí<lé -da autoi'i7.ação ·QU~ ,j'á ·se {'·ontém ·ria lei U. ~~ . 979: 
dP. ·R·i de dezcmbrá "'<le HHl9, art. 58 :· · · · . 

· a) eJll berief.icio da produccão naif:ionai, · so-b a. f()rma qut~ 
ent~rtder mais effí.e:.tz; e · . · -

b) na constituicão em Londi'es- € Nova. York. de um fundo 
especial, afim· de f;f;I'f!nl dellc utilizados até 50 .ÚQO co!1tos . na 
corr1pr·a. e venda do cambi<1cs, conforme inst..ruc<:ões qun ex
lltldir, pa.i'a attimde-r ás n~cessidades 'do commer-cio lC'gitimo 

. de cambio e conter as briuscas oscillaçõesdeste. . . 
. Art. 8.º O Governo instituirá. a fiscalinção dos banco~ . 

e casas uancarias, para o fim de prevenir e cohibir C1 jogo 
s()bre o cainbio, assegurando ápe.na~ as operàções legitimas. 
obs,n·vado o seguinte : · ,,.-

i ~, ·no contracto de éompr.a e venda .nas carnbiaes · dc•vf\
·rão. s~tnrn.•e- fi'c.ar deel~trãdós fis nom·es dD corhpradpr e do- yen-
dedor · . . · 

2~, são pro1iibidas as liquidações r.or differenc;,a das opé-
rações ~ohre letras de -cambio e moeda melali'ca; . . 
. 3º, OS bancos C in.stituiç.Õf~S que operem . com ~ambfo à~•· 
verão realizür, ho Thesouto Nacional, um .déposito de 500 :000$ 
em dinheír-0 oi..l ~m titulas, a juiM do ·Goveí•no. · 
· . l .Lº _Poder':\ o Ministro da l <'az-endn, quando a eonYenien-
t1a. o mdlcar: · 

a.) exigir a:; prova·s de-. qu~ as . opei'ac;.ões de compra r. 
\'elida de -cambi:ies são reaes e legitima:::~ prohibindo-as cm 
caso' contrario: · 

· b) impô!' n1ultas conO!''POQdentns, no inaximo~ nó dobro 
dn. tran~at~cão, r. no mínimo, de 5 :000$. á~ pes~oas DU ~ insli-· 
1u ições que ili frin·g'irem os prer0itos dest.e art.igo e as instru
ccões do l\hnisterio · da Fazenda. t('ndentes :.'t boa execução da 
pl:'esente lei; 

b ) as con;ecssões para funccicnamcn!.o de novos banco.:; 
on cn.sns ban·carias, b.r.m: · ~~orno as rcnovnçõcs de conccss('í'e.s · 
jú. cxísLcntes, depénde-r5.o da. obrigação de contribuir c.om uma 
qunla clú ffrwalização a ser fixada p0lo Qoycrn0, . 
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. ·~· . . · . 
. § 2..." Fica autorizado a rêorganiíar os serviços a cargo · 

da· Camara Syndical. de Corretores por fórm11. a mel'hor asse-
gurar a eff icicncia do (}U~ dispõe este arti~ •. . 

§ 3~º .Fjcá o Governo autorizado a expedir os regulamentos 
iie.cessarios t1ara a exectil)ãó deste arlig'ó, abrir:ino o:; nec;essa-
ríos c1·ed:itos. · · . ·· 

ArL 6." É' o Governo · autorizado. a · bem da reg-ul:.tridade 
dás · operações a termo. i'cver e modiffoar. de · :.rncl'irdo com os 
Estat,Jc,>s, rio ,que lhes d1sser. respeito, a legislacão em vigot' ·So
bre .Bolsas de Mercadorias :o Caixas de Liquidacão. 
- · . Art. 7." São· s~ppriinidas as acfüaes· restricçõe!; ao oom
rrierció . e . á exportação dos geilerof'.l . :ilimcnticios de primeira 
necessidade. - ficarü:}o., eutrcfa·nt.Q., o Governo nutorizauo. · ern 
casó de carenc!a de qualque'r dé$ses .gen~ros, a intervir nos 
inercad0s para Jormac)ão dos stoclis que forem indispehsaYeis 
ào abastecirrjento interno do pa.i:,,, abrindo pa~a jsso os n&ce.~-
sarios e.reditos. . · 

Ai't . 8.c; Prestara ó 'Go\-erri.o ao Congresso Nacional · com~ 
plefa intõrr:hação do uso que fizer das autorit,ações da prr.$E-nte 
lei) revogadas a~ disposil)ões cm contrario; . 

l\lessas cohdicões, p~nsa a Comi:nissã!J. - · e tal o requer 
-.- d~véní sêr considerados prejudicados o projecto e às eme~-
das a elle apresentaqàs, bem como o projecto n. 454, sobre o 
mesmo asstirhpto, offerecido - pelo Sr . . Deputado .Antonio 
Aguirrc. . · · · · · . . 

. Quaüto a. emenda ii. ·12, firmada pelo St". Deputo.de 'O::;car 
Soares e i·clat.iva· a Bancos :estrangeiros que, pela relevan.ch 
do . assumpt:o, merêce. ponderado . exame. ·-propõe seja_ -dcst.a....; 
ca.dà; afirri de coilstituit projecto independente, que deverá . 
logó ,~ôltai' a éSl.â Comrn issão, . para o seu novo estudo e p.a-
recef. · 

Sala das .Con1inissões, 15 de outubro de ·1920. - Ca>'los 
<ie Cnm.pos ,. IP-residente o Relator. -· Oscar Soares .. ·- Celso 
Bauma. -· - Jó,çfrw dé A1·au.Jo; com restricç.õ'es: - PachP.Co 
Mendes. - .· Octavio . Roch'a.: - · A·ntónio Carlos, vencido quanto 
:l~ dis11osic:ües que autorizam. emissão de papel-moeda, nos 
t.c1·mos dà exposiçüo qu~ apresentou na 3" discussão do pro
.ieclo embo1·a rc~eonheca que a emissão está lançada em tcr
inos rest?·irfos. -·- Octa'IJio Mangabf.ira, com rest.ri.cc.;ües; . 
Chwinato lfraua. com r~stri·c~ões - .Alberto .Mai·auhão, com 
1·estriGçõe~. - Cm·los . Ma:virn.iliamo, com re~triccõ es. - Smn
pa.io Co-áê.ü, veücido quanto :is meàidas referentes á protecoão 
e defesn. d·n. produecão, poi·í}ue as .iulga. insufficieütes e im-
precisas. · 

F.ME-NDAS A QUE ~E l\EFEl\E O PARECER SUPRA 

Ao art. · 1 v - Accrescente-se: 
~ . '; ." .r nru reg].llarizar a siluacão monetaria nacional. at

traluuüo o ouru cm troca -de uo.ssos productõs, iicam s.uppri-
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rnidn8 todas . as restri1(;1;:.õc:; :J.. li v,re. exportação. -raaníen<lo.;.s~ 
i:HJ"J r::ua plemt.udc a Jibflrdade · de cor:hmercío . . · 

.Sifa das sessões. JO de setembro de 1920. - Arul1'ade 
Bezm·ra. - Estor:'io Coirnbra. - L~ Corrêa de JJ,•ito. - Julio 
de Mello. - A. PerfJh·a de LJJ''ª· - A. Austregesila. - · Ped1'o 
Cor·rêa. - T1o'iar10 Cmnvello. - Gervasio F'ioravante. . ~ 
vare.r;. - A?'ista·rcho LoJ)e8 .. ·- A.rno.lrlo Ba;;tos. - João Elysio. 
Oonzaga llfm'r.mhiio. - · Alexarulri:no Rocha. -·- F-.duardo · .Ta
- Balthazar Pc1'cirrt. - Rrúniro B1~0.r1a. - ·João Guimarú..es. -:
.Le·n1)rube'1' Fülw. : - Themistoúle.<; de 'Almeida. - Verissimo 
de Me.Uo. -. -Azevedo Sodré ~ - Buarque de Naza1·eth. - Mario 
f/.e Paula. , - I1ítxnocl Rc-is. - Pe1·eira Brrinrlão. - · Ribeiro Ju11 .... 
i/uefra ~ - Francú:r:o ;.Vafrorul.es. .- Rànl Alves. - · Ett(Jenio 
Towrinho . - J~eondo Gal1°ão. - S~ab ra Filho~ - . J .. Man
a abeira. - Monoel V-illo.boim. - .roao Mendes. - R. A. Sam
paio Co1'rêa .. - - Octq:vio Ma_ngabeita .. · - Rodri{Jues L.ima . .-:..; 
Arl·indO Leoni . - Alfredo· l<t<.y. - Manoel Nobre. ...,._ FTa:n
cisco J>aoliello. ·- .Tosé Auausto. -.- 1J.Taldomiro de Magalhães. 
- J>acheco J.lfendes. PaU.lo de Front?:n. - Dionysfa 
Bantes. - .- Bento de Miranda. - . Souza Castro. - ·-· Ephigenio 
ele SaUes .. - Ma1·ianno .de Arid1·0.dc. - A.bci.cnermont~ ·...-t 

.Ildefonso Albano. -· Osorio_ de Paiva. ··- Thoma: Rodrigues~ 
· -· - ToTquato Mo1·eira . . - Lttú: Silvestre .. -·. José Baneto. 
-. Costa Rego~ - Cindnato Braga. - Vicente Scboya. · -
Domingos Mascm·cnhas. --:- .Car'los J»ennafiel .. - Salles Pereira •. 

. - Macedo Soares . ~ Ma:nncl ll!on}a·rdim. -.- Prudente · de 
ill araes. .-· .. - ll 6tor i.lr: ·souza .; -· - F. Vallcuiares. -· - Simeão 
Leal. -· Deodato Moia. - José Jf m·i(1:. · - · Blpidio de Mesquita~ · 
- Pires Rebello. - N. Carnboi,-á .. ·- °Ba'l'bosa Gonçalves. ·~ 
Cun.ha L-ima. ~ F ~ A11res da: Silva~ - Tu.llo Hostilio Javme ... 

: - .Pires de Can~olho. - João P c1"nêtta. -;Alvaro Baptista.; 
- Octavfo Rocha. - Veif]q M:ira1ida . . - José Robe.r.to . -
AlbertO Ra·pti'.sta .. . - P acheco G'l.ledes. -.-: Mario_Hermés. ,.
M(l?'çal Escobar . . - Od-ilon de Andrade. · -- ·F~ Bressane. -
José Alves . -- Vaz de Melló . ··- .. Landulpho. da Silva. · - -Emi
Uo ·1ardfo1.: · ~ Hon01·ato Al.ve.~. - · · Prado Lm·a. - Joaquim.; 
Osort'.n. Arifonfo No(f'l.t.eiro.. .: · 

N. 2 

«Divirjo da orj c:m !.a((ão de que o · proj·ecto consagra 
c>mis~ôes . .,cl.e papel..;.moeda - .. o pcç.o .liceuc.a para expor ,Qs mo
tivos rfa minli<L diverg:oneiü, f unda'mentando substitu-trvo ·que. 
teri1llo a honra rlP a.p·rcscntar ao a lto r.riterio da Camara. 

. Em 1·~H ·1. Reln.l:or desta Commissão. opinei contraria~ 
m~nt0 ao pro,iecf.o .que iniciou n o Brasil, o regimen de emi~ 
sõr.s . Em Ü~·15. Pl' 1 '~i dr.11f.(' ·ctPsl.a Commissão e leader . da Ca
m·n.ra, minh a :úli t.udt~ -foi rt mesmn em fac.e do projecto go
Y~rnamenta1 naquellc momr.n Lo apr t.>.sentado .. · E, si, em 19-17,, 
e hHS, t.ransigí com n. mcdidn, eu o fiz a.ssignalando que agia. 
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~forçaqo pelas Únposi1;.Líes da g·uerra, n.1 0.~ q ue · cP.ssad'i (~Sl::-1., 
outr<? ,e muito opposto deveria ser ·o l'umo da politica que 
convinha adoptar. · · · · 

·A guerra reduiil'a<<lc rju~~i 50 % a. receita pública: creara 
despez~ noYas e acultadas; fech~:ra a fJL•;-:t.a ú. possibilidade de 
emprestimos. O p a.pel-moeJa. embora ··as consequencias de
sasti:osas; fi cou sendo o recurso unico e, por isso, teve de s.er 
praticado por · tanta:-; ouf.ra.s naçõc~ .. ele riqueza. .consolidada. 
recurso.s amplos, '·'- politi:c:a monctá1'Üt tradk-iona:lmcntr; mc
tallica. Ma.:;, finda a cuuflag-ra1: ãn~ as emi:3sões :ffoaram .sem 
jus~iffoativa e eonsLHuem, a jn cu vc1'. qu1~ exponho oom a 

. dé>v1d.a verü::i, grave cno. cu.ia f.uni.>sta reprociuciJã.o terá de 
ucarretar, qu':!r para as f inn111;a!> publica~, quer para n cco"I! 
n~mia privada; as mais ·ae~_:a:5lrada::> e angustiosas consequen
e1M • 

.. Neste mo1-ru:nrõ; - é minh;). impr<:!s::;ão ·pessoal, - não ha 
motivos que legiLimeri1 o empr r.go de recurso extremo que . ~ 
a. emissão ·. <le ·!mpel-moéctn . A tendenciu. para tal diroctriz eu 

· a. expli-co, . pois. ·- e faço com o acatamento devido ~. s opi
niões .cc:mttarias. - conw _u1n Nlel10!Ileno inteiJ:arnente nor
mal -em o ambiente . dos povos ::;aturados . de · pap.el-rnocda; 
annuaJmente é preciso emH.tir, conv~m emittir, o . Thcsouro 
Nacional o reclama, os inter8sses . da proclucção nacional o 
exigem. i\Ias,-é_ certo que, nesle instante, o Thesouro Nacional 
precisa : de papel-moeda nara ~at.isfaze1· n ecessidades premen
tes ? ·E .' certo, ainda', •que nu. pressão de taes necessidades 11he 
faltam outros mcjos para a . satisfação ·de compromissos ? 

Desconheço -declaraç.õ<·!S officiP.es autorizadas, a.ffirmando 
que ·o · Thesouto oste,fa premiclo p0r netcssidades urgentes de. 
dinheiro. A -informM·ão que lenho é a de que ás T enda:s estão 
em j'ranca ascensão, devendo exceder o iCo.rrente. . anno-;· <lc 
mais de oitenta mil contos. o s·u.perm .. ·U entre a receita .àrre- " 
i~n:dadâ . e a orçada. Sei lambem . que à despeza vae excedendo 
de muito â. autorizada no Ol'i:.amento; mas: além de que ha 
recursos não utilizados. ~~orno ·o i .·e tc. dúrante dous annos. 
do.s . navios arrendados ú França. tenho por certo ·que. ·será co~ 
roadn .· dG exito . quo.lq·u er .tento tiva pai·a. emprestimó externo 
cm os Estados Unidos. .A Suiss~ acaba de· emp.eillhar-se alli em 
operação dessa natureza_. la-nçnndo com successo emprestimo 
de dollurs 50.DI00.000, embDNt a prazo curto ·e: .juro excedente 
i.lo 9 % . A F1·n.n~!a, ig-unlm•rnte, para a avultad::i. somma. de 
dollar 1 . .rn.000.000. Na ome 1.·g-(rncia. de serü1s difficuldadcs 
~ ul'<.'1. essa., a. meu \1 -.:t·, a d ú·edriz n.u;:i n os eUI'l?fH'ü seguir, c~n
v 0:-ieidos dt.~· <-Il.lt\ ·:iuttda om aHa~ bil.~a~ d(~ jm.·1~ , <' crn.r.H·e::;timo 
-surá. menos · nocivo . ao nome uo Brasil <-) <l;s finam; as publicas e 
t uoonomh prjvauo,, de que u.;na nov:.i emissão de pape!-:m&oda. 
yn·ocesso {)Onsj deradô sempre como o expoente max11no do 
c!oscredito financeiro 1.Ias naçõe:; . . 

Devo reconhecer, entretanto, que s i a orientação parla
mentar '.e1 admi.Iiisl-rativn persi~tie em' de~~e.nder alé~ das 
l't'•IJ d ::i ~ nm·rnai;s. r.i h::;P.rv:indo n:-; "'"~T:t~ p er·1g-osa.8 d~ tr.nn~a 
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expansão clG gastos 1mblieos. o papcl-moóda terá de ser o 
(•pilogo de semelhanle poHt ica. Só uma directriz da r cstricçã.1> 
de ?eSP.<~Za~, I?raticaua. com untocipação e conti~uidadü, pO-

. dera e '_·1ta1· a 1I1s1st1~ rww. nesse qc~a;-;fre . E a obscrvancü dessa 
d~rect.r1z ó um d~ve1· :, ele!l'ierlf.ar, · ·so.bretudo quando ellc póde 
v1gorar scrn desol'gan rzaçao de serv10os. como é o nosso caso 
fortalecido::; que estamos com receita s · norn:íaes <'m franca é 
animadora: asceusão, quasi retomado .iá. o alt<? nivcl em . qué 
c~les !'C expressavam no anno de · 1913, 1mmcd1.:ttamente ante
r10r ao da guci-ra. 

. . Mas. nesse instante, o vot.o do Cong-I'esso por emissões 
para o Thesouro, não se legitima : Será inum e prejt~ di,~.ial. 
Aguarde-se à declaração . officfal quP. nüo póde vir; de que o · 
crario publico e~tü ex·haust.o e· de que ·est:i foehada a porta 
das operaoões dr~ cl'eclito, no estrangeiro, o que absolu tamente 

. não se dá, neni se dará. · 

;:MISS.:\O DE C0t1VEN10S 

A celebração d'i~ convenios ~ommerciaes com outra·s na
~~ões justificará emi:Ssõ1es. Entendo que só no:s convém uma 
e~pecie de couvcnio, de parte os -que se p-ossam referir a ta.
rifas aduaneiras: · é Q de adiantarmos. fundos para c.ompras 
aqui, mediante · o prompto pagamento no estrangeiro. das 
smrimas que anteciparmos. · O. pagamento demorado, rrieJmo 

·conveI'tído p1·év,amente em letras a p1·azo longo, nâo nt:JS con
vém. Nossa p1·oduc.ção; pelo menos a que foi object.o do ul-· 
timo convenio, coi.lstituida, p.or generos de pctmeira neces
sidade, · encontra collocação e sahida·s promptas e faceis, inde
venàentes de quaesq:uer convenios . . Aquella que assim se col
locar e sahir, converter-se logo em cambiaes negociaveis, . o que 
arnpartU'á ~ nosso fragillimo mercado de cambio. O pagamento 
demorado, embora em letras n_ão desc·onta.veis, · diff ere para 
prazos 'afas~ados 9 saque contia ·as s~~a~ _crua eUas repre-

·-sentam; assun retirando de prompta hqu1daçao e para· tempo 
· relativamente remoto vàlotes de que não deve ser · desfalcado· 
· ú ·nosso, a ctnalnif.mte fraco uctivo no hulanço de contas .iuter
naeionaes. Ji:.:1nittit- para preparar situação de prejuiz<>, qual 
a descri-pta, é, pois, . érrar duplatnente, cm detrimento da 
Nação. · 

· l\íà,S, está em execução o convenio italiano. Ccrt.o. os 1".e
eursns para oHe e~tão proYíndo <la lei de 2 dP, outubro d.e 
1918 n. 3. !i5ô. A proposição qu~ suggiro; no final de,sta ex~ 
1-H.Jsiêão, permiLtirá movimentaJ- o ai.é . o fim, sen~ , noyas em}s
~õ0s-, mcsrno os dc1:.orrentes dessa lt=!l. c-.m10 ,1a f1z J)ubhco 
perante · esta ~ommissã!» esse <!.e~t·oto · Jcgisl~tivo ~oi lei u!; 
pura emergcncrn, qu~ _nao ;C~t'ponfiea pla?o fmanc.e1ro algm~, 
c: .na qual . de dct'imt.rvo su ha. const.1tu1r fu-ndo de garantrn 
todu o meio circulante, o ouro .:xiatente no. 'l'l1esou!'º . e n:i. 
Cai:xa de Amorti3acã.o.; e que havia. sido adquirido com o troco 
<:ta~ notus rln Caixa. do convcr~ão, eompt·adas ·p_elo Governo «e 
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r:~utão, e m_ai::; aquelle oUTO da protlnci;ão nal'ional quc\·o-sse 
~~dquiridu. ~alvo <·::ise dispositiYo, a lei deve s~w revogada. -

g).nss~lo ·PML\ -'- PRouucç,\.o 

Emittil' ~m amparo da: proclucçfü) nuciona.l "! ~\tlmHüdv 
•.p:e 0 papn'l-moeda; instrumento fraquissiroo para · o$ fins da. 
l.1·nc~~ intP-rna-cional, pos~a ampara.r prorluclos em 1.:rist'. aínda. 
assim _não eon~ide1:0 j>.fstifica".el a emissão, p.orque divirjo da 
1~:densao Q da grav1daéic da crise que i:;e dá como sendo actunl. 
<:. na imm inc.neia d~lla , indicaria . outros meios que m oi hor
lllen.to a cq1úbateriam. Nqssa. pr<~duc~ão não est~ em cri.se e 
1wd!:! a Ja zprev~r, Temos em depressão de prHços dois dos 
nossos mais importantes productus: o· ·café e a borraGha. 0 -:; 
d~mais alcancam · pl'eç.os relativafnente remunerado1'cs. não · 
recl~mam; ~ e de que precisan:~ é de oircular sem as veias de 
medidas violentas. como ·a prohibição de exportação, e de fa
dlidade nos transportes intei;nos. Assegurem-se-lhes a sup-. 
pl'essão daquellas peias; o transpor•te fa(',il e barato, e, - . o 
que é de maior relevancia, - braços C'-hl quantidade. pOl' 
:'CI'vit-0 regular· e :continuo de immigrantes, e ella, ·em expan.::;ão 
·~xuberante, se) ~e lembrar.{~ dos poderes p.ublicos pari\ lhes 
l l'azer, em pro.porções cresce1ttes, a val im~a con.tribµ ição dos 
imJ.)ostos . Assim, 1ha para considerar. apenas a q'tléda dos pre-
ços Q.o ~afé. e a cri~e da _borra~ha. · , . 

· 1P.eiiso que a quéda. dós pre<;:os da,!quelle producto decorre, 
principa!ment:e, de .uni . lado, das medidas tel)dentes ú defl::i:
c:ção do credito postas cm pratica nos Estados Unidos, visando 
todas. a baixa .d-0s .preços das mercadorias, e, de outro. do jogo 
alimentado pelas operacões .a tei·1no. e <lo máo .funccinnamenlo 
ela:; :eaixas registradores de taes eperru;ões, uma das · quacs ·
ª des-ta Capital·-· manejada por um dos grandes inteeessados 
no commerci(} expurtadGr desse genêro. · . . · 

Tenl10 por transitoria a. primefra das causas, e reputo 
1fo possível remoção, ou der pelo me~os, . de fa-cil at.tenuação . ~ 
=-egunda. Para isto cump1·e dirijam l)I'Omptamente SUUR vistas 
ti:' Estados. di-re-ctamênte - interess~1dos na :produ<c1;ij.o <lo cu.f<~, 
visto dependei• mais deltes, que da União, a a·dQ.p,Cão de m e.:. 
tlirlas ·que· á combatam e destruam. O imposto pesa.dei sobre 
a:-; operações a termo. -:- assumpto de que o . orçamento da re
coita . pal'â 1921. terái de cogitar, e superiutendencia, dil·ecta 
on i ndireota, dos governos sol~_re ª·~ caixas reg~t.ra<loras_. .sãu. 
lli1 ~nral. · jndicada.-; como pnwiden.t:·taS -capazes , para l'.Oh1bw o . 
. i1 •gc>, cuja. · tend<~ncia: 4:1mLtislà:i) nos ulthnos tempos, t f.'m sick1 
,.,,_.ritir1ua.mentc• denuni;.1ada. . . · · •.. · 

. :Mas·, trausit.orias em.hora as· .eaus3:-:1 de dc.p·rcs::;ã.o ~fo pre
ços, h.a l';OBV.eniel}yja. n.ot-Oria em. ·que OS gover·~Os se a.J}{JUI'"elhem 
l'::<rra. o. em'Preg0 d'O p.r.odueto, caso a quéda se a·ecentue ou per
sista~ Para ostn bypothe·se, a providen~ia realmente efficaz 
::! uma $6: a fot~rv.ehcão dírcct~ no mercad'O para. a Lompra 
àCJ &f'llero, como , ~e ·praticou- em ·191R Da.da a exee-l'lent.e po-
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1:iiç.ão d<? café no commercio do mundo, sendo evidente que as 
·e:.x:1gencias do consumo excedem o vulto da producção offere
cida, pequena resistcncja, constituída para formação_de stocl:., 
bem menor do Qllfl (~· formado naquclle anno', restaurará os 
preços em o nivcl de que o <leslocararn .causas notoriam('.ntc 
ephemera.s. · . · 

. O plano -a - exe1.mtai·, . nessa . conjunctura, não póde, nem 
deve ter a ~ase das emissões de papel-moeda, ·valeria · isso por 
Q11erer corHlei.nua.r ao~ males, que essa . medida. dístribue, toda 
a economia publh:a e privada, em benefj;eió exclush·o e muito 
passageiro do café. · · · . 

. Além do que, é. illu~ão . suppoe, na luta com 6 ouro; .que, 
. no r:n-o, é o dt•.i:ar: possa. ü fragillimo papel-moeda con3tituir 

instrumento de luta. O emprego desse recurso teria inevita
vehocnte, como persistenofa que é na · politíca emissora, de 
vaJorizar :um pouco mais, pela baixa do cq:m:bio, aquella moe
da, de modo que,. talvez ·com uma qualidade mencr de oüro, . 
o doliar, pudesse comprar a niestna quantidade de. papel, em
bora pagando ao productor, pcl.o preço," um pouco mafa de 
papel-moeda, representativo, de :facto, de um valor menor. 
· Lembro a esse fim o alvitre da t-....:ecmção prompta, se ... 

f,"Ura e ·sem corollario . dos · males alludidos. A União, utili
.zando-s-e do fundo -O.e ·garantia · do. papel-moeda, · fundo que 
atting~, ness0. Jfü•rne~fo, a 57.249 :216$1916: · empresta . au Es
tado de S. Paulo, · a: juro ·cte 3 %, para compra de café. e- na 
proporção cm que esta se f ôr realizando; . a"té 30. 000: 00().$, 

·ouro. (.em moeda metallica) ,equivalente, em papelj á impor-
tancia de 92.220:000$000. . · · 

· O café' com.prado rf.cará, e.oirio acc>ntece no 'éOntràéto de 
1917, em garantia. pignoraticia á União, :devendo .o p_aganiento 
da quantia emprestada . ser feito no paiz, ou no estrangeiro, 
tambem ' em moeda metallica, que voltará a reintegrar-se no 
fundo qe ·garantia, depositado na .Caixa .da Amortização. 

Estou conven.cid-0 de que essa ·operação escal)a a ·qualquer 
cl·iti·ca: O fund() de -garantia não s edesfalca dos valor~s que 
o const.ituem. O ouro e.m moeda: .que o compõe transfigura-

.·· se passageiramente. em · outros valores que o representam, 
para ·voltar ao estado anterior, lambem em moed~. afim ·de 
servir ao destino que a . lei lhe deu, pouco lempo dep<>is. A 
União n~o póde .perder, porque não se engaja no exíto ou 
no insuccesso das operaçõ~, as quaes correm por e.anta unk:J. 
do E stado d!! S. Paulo, responsavel. em qualque~ hypothese, 
J)elM somma:; empresta<la.H co1"!1 a. claus?la _do pagame~to em 
:moeda our-0; terá do lucrai\ pois rec.eh •:Jra. o ,1uro de 3 o/o sobr<"~ 
QU!! capital. qrn\ i:~süi. improduetivo. · 

· Convém rememorar, om .iustffi0ati1va. desse ~lvítro, o quu 
·leem .sido esse fundo e as vicissitudes por que tem passado. 
Inst.ituido em 1899, pela iniciativa de ·Mu_rtinbo, · delle foi l'e
trada em i 900~ por aoto desse . mesmo Ministro. a somma. de 
um milhão esterlino,~ para ser ·emprestada .ao Banco dv ~ra
·sn n dP..<;f.triada n op111·a!~i'5As de r-ambio. · F.~sa ()peracão esta,·a 
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autor}z~da pela , lei de sua organização, em cujo art. 6" se 
pcrm,Itt.ia ~o G-0v.eruo, · na occurrencia. d_c c1·ise excepcion~l. 
de~tu:iar . v1nt~ . mil contos . para: -emprestimos ao commerc10. 
PC?r rntermed10 ctaquclle Banco. Pouco após. em virtude de 
}1;1, foram (Jcsta·cados .ainda. do mesmo fundo; dous milhéies 
de esterlino~, .destinad.os·. ao . i:>·a-gamento devido á Bolivia pelo 
tratado . de Pett·opolis. As . sommas, que (' constituiram, por 
muito . :po.uco ·~tcm.po_ mais tiveram represer:lação em valores . 
Os ·deficits fmance1ros accurnula:dvs annualmente os sorve
ram, e,. seguramente desde 1'911.2, só na escripturaçã'o do The
s~)Uro clle · existia, não tendo a0bsolutamenfo expI'essão mate-:
riaL. O Governo ;Qo Presidente Wenéeslaü Br az não encontrou 
delle ~valor algum. ·E' facto sabMo e ~onsta de docuu1entos 
o~f~iaes. A •partir 1:lc -1915 o: fundo de garantia. ficou, por ·1ei, 
virtualmente ex.tine to. · As leis orçamBntarias desse anno au
torizaram o Gov.crno - e a autorização tem sido· reproduzida 
- a "déspender na despeza annual as tendas de todos os fun-
dos -cspec-iaes. . · · · · · 

Em · 1\9117~ o Presidente Wenceslau Braz, à cujo grande 
descortino · como homem · de Esta.do terá de ser feita, cada dia: 
mais, a· <levida j u~tiça1 deliberou a realização de compra de · 
notas· da Ca.ixa de Conversão, tendo em vista a aoquisição <le\. 
um stock, ouro-, com o qual ·pudesse fazer . frente, - em a 
hy.potbese bas.tante provavel da .queda do cambio a tax~s 
baixas, em eonsequenci:l. de longa interr-11pção do oommerm«> 
internacional, - . ao serviço da divid{I. externa, remorvenoo . a 
esse .fim ... par-a-· o estrangeiro, aqueHe .'vafor. A aicquisição do 
stock foi realizada no decurso de i917 e 1918, vihdo a au .. 
gmental-o a partir desse· anno, a compra ão . Quro de produ.., 
cf.ão nacional, tambem deliberada pelo mesmo Presicltmte · e 
l!Onstante de contrato até hoje renovado. Esse é o s'tock .que · 
existe e que. arn:rmentado ·de ·muito pouco. a contar d .~ 19'19. 
se eleva neste momento a 57. 780 :0.00$ em moeda' metaHica, 
que, com -0 .agio actual ·do ouro. vale 173,975:220$000 • 

. Em 1918, esbooada maí$ clara a situação do commnrcio 
mundial, <.". pois. do -0nmhio, o que .pcrmittia afastar a. per"'." 
spootiva .de ser neQessarfa a r r.messa do mP.tacs para o .es~ 
trangeiro, ao fim referido, planejou aquenc . ~minente esta
dista destinar ·o ouro a'dquiddo ao fundo de .garantia ; Em 
0xecucão desse ,pensamento foi. votada a lei <le i918, a que 
me tenho referido. 

lE', assim. de data recentissima ~i e:xis tencia desse ouro~ 
Sua. cons0rva<;ão pree-i-8a .~rr drfendida. para' que. clle so man
tenha. cm cspecic ou l)ltl ·vaI01•e:-;. qu1~ o r epresentem . Mas, 
::1i P,nib:sões de pap.cl-moeda. valem. de· facto. pela_ su::i. de~
ü·uição pat<latina, no fim -a· que se des tina. de garantir o f:Oe~o 
circulante. A r.ada. , emissão t.e1~ái de corresponder uma dmn
nuicão no Yalor -da gara.ntia. Não só. por. is_so. com.o pelos 
males <las c•missõrs. tn•"t1 :ponto de vista e 1rl'i•.due.f . JY~l cm 
constderar · men<.1::; irn.'-O'ovirn i ente ..i.o p uii i a u t.i li r..a-c.;1o desse 
1.l\Jl'O, J•l)jO stod1'. a.iU•CTl'i iL f01 :rna r . 1k1 (f ll 4' a8 1\ffiÍ :::~Õf~:;. Jt'i:idt! 

ç, --· rol. 1:-;. ~ll 
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qu1~ :-:l· 1 11~ · üe u rn dei'ilrno. no qüal, corno no alvitre pro
postn, .r~ll r~ ·11ão se. dei;Lr6e. mas apc>nm; se · transforma, ephe
nw1·amenle, em Yalores cquha:lc nf.é:;; e que, por sua vez. 
1Jentro 1fo JlOl.teO tempo tet'ão de se · tl'ansformat· dt~ novo ·em 
ou1·0, aeerescido. <lo juro respei~ f.ivo, para continuar · a ~ler 
come> p'a1'cPlla do fundo ele garantia . 

fiou dos {llJr. ·iwoclamnm e fjú não o p·roclamarú. ·quem 
i}rnonu· f.'le.nêntos da l~e.onomia nacional -·- que sem o café. 
ou 1eom .cllc em crise, ·teremos de ver nosso · paiz · desappare..: 
cidn. ou qüa.s-i i~so. lh) intcrea.rnbio · das naç.ões. Em a im
n1inench1 <le~se -desastre teriatpos de preycr· a· quéda assom
brosa. de nossas import::\C•Üc~. por que o c3.fé é a nossa quasi 
uniea moeda na lrot:a iule1·nacionaL Sem dle, ou c.om ellc 
em. ct·is<!, a União ficará sem rendas ou com estas e.xcessiva"'" 
mente diminui-das. e t.oda a economia nacional, não apenas 
.aquella que é restri.eta á exploracão .desse pl'oductõ; haveria 
de ·passar pelos mais angustiosos transes . . Já. é um tru.ismo. 
mas conv1~m sempre l'í!(.leti 1-o: os interesses presos ac café 
·não süo rclath·os a uma det.ermin·ada · 1•egião. mas, .. sin1, · e 
p r-i·nci pnlnwnl<'. dizem respeito a ponto vital da exístencia 
~conomicn f\ · financrira do BrasiL A acção, pois, da União, 
oni fa Yór dclle. desde que.... não corra o risco de prejuizos e 
nrrrt acarrete. .com a fró.rma por que intervém. o mais insi-: 
gnificantc damno si.quer, aos interesses da coller.tividade ou á 

. economia pt'iYa'Cla, 'é i 0nteiramente legHimo, v:::lendo, em SUrrI-
ma, i)-eln tlcfesa de SP,U pro.pdo pt\trimonio. . 
. ·Que . à bon:acha csLi em crise. e l~rise g1·3vc. é facto in
controverso. Mas. não se trata de ciise coinm'ercial. . a·. sei; 
combatida· por mP.didas de emergencia, sinão de cr.íse eco-
nom il'.a í"undainent.al. . .. 

· Ne5tc momento, o auxilio á borracha. para compra di
recta, seria, para a União e para OR Estados •que nella. se 
empet1hassem. uma avPntura de effeitos inevitaivelmente des
a~tl'osos . - taes· e.ffeitos se Yerificaram, de resto, nas ope
rnçõ~s em que;. ha. tempos, se int.ecressou a União. - O em
p1'es timo, com a garantia <lo genero de.p nsitado ou cm iv<t1·~ 
1'ants, t1f.\1'ia lambem pr'rigoso e não attenderia. aos interesst~~ 
lla :p1•odücção, icn.io rm~Jamo . é . pela valdflza.ção 'desse pro-
1füdo. O!·a, essa valorização é impOS:3ivel, po·rque não a 1per
rni tte a concun·c11cía victoriosa <la produccão do Oriente. A 
t>SSe respeito. o CJ\.W hn. po1• fazpr é a adnpçãn r a . pratica 
do umt~s tantas me<.ii'das. j(l. co11lu~chlu.~ e pt•t•t:onizada. ( h,ia-~1· 
(') 1.1<11·ec(•1 .. {.tU n1'put.ado ·Cürln.:; .Peixuto Filho. a p1·orw.; itl1 d:1 
H1 ·~· n if".a pa1·a ·1~11r, ~ . 0 uiln ã. \ i'i)mpra lll' la U11Ufo. qw~ s1-!1·:! 
·iH't•.h"iiz.n 1-~t·rtl>. iwm n emrn~~l.imn. qun ~p1•;"t pr1•.iuizo .. pr.o-:-
'" ·~l\" L•l. · 1' pÚlWt1 aJ ~'aHl;tr:í ao .produdüt: . . eujr.1 il t{t:ll 'l'!:'Se es ta 

· •i l":i~~u.:l11.• n!(• em ·1.i t' 1.11;0s mais allos •qu1~ os adt.i.aPB. 
• • • 

f'..l\)i :::,~lH~S ~ t.:H.lt>E:o:' - - _NUMl~ll.:\hW 

:.·r:u..;, ~t ohsp1·va\;,ão 1~ o exame dos reclamos que, t)or em1s
sõcf' de papel-moeda, surge.m de iantos pontos e foptes, revela .. . 
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que elles tüem o cunho indcfectivel de todos Oij brados dessa 
natureza, -em o nossQ paiz e nos outros, na actualidade e erü 
todos os . tempos, desd~ que -· para me se1,\1it' de phrase d~ 
;\.dllur Rafa!lowib;k - ~·e· fórrna o estado de alma caracte
risticu rio em.issioni.rnw, ou. itt-{ilaccionúnno. Este cunho 
,; o de 4ue ellas se faz~m nccessa.r'ias püra ~ repetindo Sou
hercasseaux, nü seu ci-~lebt'(• livro - El Papel-!.lioeda - artcndar 
tas fü~l~t::Js1·dades lt~{Jitimas del commercio y de ta industria -
Tudo que não scj a emiss&,o de ·papel-mocdn. - e nesse caso 
estào os alvitres ex()osto$, não serve. · .-

:O .citado Raff'al~i\Yit::.k; que -é eocuomista de nomeail~t 
u1üversnl, dh·isn, ·r.m situações taes. crcadas ao influxo cta· 
mentalidade . ittflac<-:fonista .. · um estai.lo de ps11chOpathia, que 
:-:;e t.raduz, frc·qucntes vezes. pelos mais extravagantes proje
ctos emtssorc•s ~ accresconta: oi: Toute cettc pharmaicopéc est 
üangrcusc. Elle prou:ve que de lJOison du pa1)iet -.- rnonaiê 
commensc a inft•d(•r le erevau. ún. i:le. plnint de ~e qu'il y 
a d)sette de ierédit. absence ~ facilitóe pour 1e oommerce ct 
l'iadllstrie». \Ll' marché fi-narzcicr~ '1920.) 

Em 19-H, .quando a prop.osito de projccto emis:;or, elabo-
1·ei ipareccr, corno Relator desta Com missão de· k,inanças •. pude 
exemplificar as .conse:quentias ineviiaveis da· trans!g€ncia com 
os i•eclamos por emissões.· A' primeira emis~ão segue-se -a se
gunda. a terceira, e outras mais. e o cre'Clito continua a es
cassear\ o meio circu:lanlc, embora ampliado, a retrahir~s~, 
persistindo os rodámos, por provMencias, que attenuem a 
crise, equ em todos os hrado~ se resumem sempre e.m uma· 
só- mais emissãu ele papel-moeda. O citado «eoubenca.sseau:n 
pontifica a esse respeito, t~om inteira justeza= «Cada crisis 
remediada com. las nuevas enüssiones engendra laS' crisis 
igul~ntes y exíg·e em seguida mas billetes, asi como suvede a 
los morfinomaros, que provocam sus crisis com el nurcDtico 
v encuentram tambien en el su a1hio». 
· Nem mais, nem menos, está.· occorrendo na phase actual 
111 >. papel-moeda, aherLa, pov u6s, cm J 9·i 4; nem mais, nem me- · 
nu~. occ()rreu periodos anteriores da· nossa vida· economica. 
(' financeira de i 853 e 1866, de 1889 u ·1897, dominadas ·;pelo 
pn.pclismo e a que n. e_nergia de Campos Salles e Murtinho 
pn1. cnbro. corh o cêlebre lemma, deste ultimo: «Espotegcm-me, 
rnns não emit.tir<~i papel-moeda~. 

Em iüM., t~mittiu-se para os bancos. Emprest.aram-se
l!1t.'S 100. OOOt coutos, á vista <la. escass~z do meio circulante. 

Em t~l 15 em i Ltiu-se em beneficio da. producção e para 
u1H·raçôt•::; d.~ df'$L·onlo e redes-conto, por intermedio do. Ban•co 
du Brasil. l'in'::>i!ilium as qudxas de falta de numeraria. Em 
l !~'l 7 tn.mlJl~lll para a prnducç.ão e a.inda para i·edcseorilos, no 
Haa~·O do Brasil. As queixos continUa\iam. Em 1.918, ainda 
P<\t\t a p1,od·u,:çüo e esp00iah~10ntc para . a defesa ~a borra
eha. Brn ·l~l'U~ p~ra emprestzmos ~ fabrrnas de tecidos. Em 
jtiit1; 2,fiOOOO COfllQS ;em 1916, 330.000.coiltos; em HH77;

JIJO. 000 con t.os: <: 11 : . I 8. to O·. 000 contos e, em 1919. 50. 000 
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r;l).r1tos, uo total, ·em cinco annos, de 1. M.0. 000 c-0ntos, quasi 
duas vezes o meio drcu lante anterior a 1.9'14, que se elevou 
assim ao triplo. - · 

Pois,· tal somma, ainda é def'ióente, no juízo das recla
mações annuacs por mais papel-moeda, visto haver ·falta de 
numeraria» -· -- quando, entretanto, o· volume das transacções 
não cresceu na mesma· proporção (os alga·rismos da importa
ção e exportação o mostram) «e a moeda ou o seu signal -re
presentativo», no conceito irrefutavel dos economistas. <roir-
1cula muito mais rapidamente que as mercadorias, de modo 
que, quando estas fazem duas ou tres e·'VQluções, a mesma 
moeda que se •pagou move-se ci:n velocidade dccupla, para ir 
.servir de intcrmediàrio em outras transacções'>. 

Todo o anno, cm certa , época, ;pouco após a abertura: das 
Gamaras. ini1cia-sc a propaganda, reproduzem-se os mesmis
simos raciocinios e a engTenagem emissora',- salvo resistencia 
por parte do Governo, como se operou no anno passado, poi.· 
este mesmo tempo. reenceta os seus movimentos para satis
fazer á « insaciavel » sede de papel-moeda. No em tanto, as 
caixas <los bancos estão sortidas (leiam-se os quadrios ·da Es
tatística Commercial tj os balancetes ultimos, de 30 de ·agosto~ 

. e o juri não :::;e ~xpl'ime eri;i taxas baixas. Ma's a seriação _de 
emissões terá· d& persistir. em obediencia ás mesmas vozes e 
aos mesmos motivos de todos os annos, :até que lhes pQlnha 
termo, ou a. energia úe homens como aquelles famosos esta
distas. ou a evidencia. dos males, ferindo :de modo direoto, in -
contestavcL visiveL ao interesse pr.ivado. uma vez que a of
fensa ao interesse .eollectivo, j;á. not.oria·, a poucos impressiona. 

Sabe alguem ·de operação de compra e venda .que· não se 
.haja realizado, em qua"loquer patte do· paiz, . por falta de 
instrumenl:.o da troca; no caso, o papel moed-a? A.quillq •que 
muitos inl'orniarão é que sabem de operaç.ões de· emprestimo 
p1·ctcndidas per~nte ·bancos ou particulares, mas não rr:atiza
das. Pois este ultimo facto é que para muitos caracteriza a 

... det'iciencia de. 1nnpraerio, •quando ... do que elle é expressão .é 
de falta de .capital ou dC> falta 'de credito. E, em regra. é· decsa 
interpretaç5e> errada que l)romanam os reclamos por mais 
papel . moed<t. ll(I presupposto de que elle, por si, é -capital, 
é rjqueza. 

. Quanto ma.i~ pa.ipd ~rn lanc:.a t'lll circulação. mais falta: é 
0 p1·)ncipjo qw• llt'lll todo~ q1wrem YPI' n que, no emtant-o 6 _:t 
te::;ul!.u.nt.r>s dos fados rul~Ladog, ccmsagra.-do ·pela experienc1a 
(los povo8 tJlH' .i ú ~uffn•ra TH as 1n·ovtwões tio . emitS8í~mhm11~. 
,,Entre lo::; 1nal"ii tlt>l lnqwl nwnt>rfo ddie 'C~l)nt.arse ~u 111cunt.1-

. nnncia que lo 1l1a1·p, tanto in~t~ escasso, quanto más' abm~
dantf' .... » ·-·- .diz o econom1sta Troguy (1Curso <le Economia 
Pol it,iw) da Colurnbin, paü que tem sido :flag-e11ado pelo papcd
mocd:i e no qual. -por· força º" t:missões continua13, um p~r 
~k b ()l,jnas ,i:l · t~ u;:.()p :::; :0008. da no5s~l m1)ctfa. v um O\'•~ rins 
11$51}0~· ... 
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Nf".l:m por outro mot!vo tinh::i. razão · .foaquim Murtinhci 
q~iando, .defo~dcndo a queima do papel moeda, cm 1900, en
t.ao, · coip.o ho.Je, ~tlpcrabundantc, diz.ia: ~o que se tem quei
ona90 ~· aoe~as o vohicul~; o valor a ella incorporado antes 
(\a rncmeraçao passa de1)01s della, para o papel que fica cir
r.uland9»; rucm~cscentando, como exemplo: «ao -cambio de 7; 
~1 nossa circulação de 788. 000 contoo ·valia 19. 700. 000 ester..: 
~i_nos, ~ ao camhí·o. d~ 10 os 793 . OOQ 1c-0ntos da circulação actual 
.ia Ynllain 20. 290. OUQ egterhnos; o que quer dizer mais réis 
~;. 5-00 . ooo esf.el'linos na. círculacão nacional»; (Relàtorio de · 
HIOO) . 

Anteriormente dissera Salles-T-orres Homem. -tambem 
grande economista e homem de Estado: «Uma das leis de cir
culação é .que, quando o nume-t·ario diminu~ em quantidade. 
comparativamente ú mnssa . dos productos ou dus transaicções, 
o seu valor augmenta., assim como diminuir.á si a: quantidad') 
1~ execossh-a»; ,assim corno ·pouco antes, procurándo destruir 
uma confusão em· :que muitos ainda· agora· inesmo incidem. 
qual a de e.onsi<lerar . que instrumento de circulação é ca'pital 
- . <lizia: «confundindo-se capital . com o instrumento da cir
culaç,ão, imaginóu-sc que, por i;;;so, o pa.pc] fkluciarío, qüe 
preenche até certo ponto as func~~ões de · moe·dà, era tambem 
cuJ;ijtal, e ·que as emissões teriam assim a virtude maravi
lhosa de aug'.mentar os re.cursos da industria até onde elles fos
sem precisos .. . » exclamando com absoluta verdade: «OS capi- · 
ta.os são os fructos c:xclusi,;os do trabalho e da economia, que 01 
a.ccumulam para cmprega.1-os na. · creação de novo~ v:ilores.; 
Tiras de papel não possuem a qualidad~ ma·gica de impro-
visar riquezas; na sciencia do credito não ha lampada · de 
Ala:dim L .. » Rapihae l G eorges-Levy, escrevendo agora (Revue 
d.cs ·Deux Ilfondes - fase. do 1.5 de outubro de 1919), repete 
o mesmo principio, que, de · resto, é quasi tão velho ~orno a 
Pconomia politica: <tC'est. la plus àangéreuse des erreurs que 
de s' imagirrer riu'nm~ttrr des signes fiducin.ires. e'~t . créer 
<lo la rklH~s~I"~. A.s~im ·~allPs~To1'I'.es Homem, quas1 - ditando · 
rmra· a ar.l.nnli;lnrli'. 1· .. n.ffirma outro prin~i·pio que a sciencia: 
1•cnnomirn. Jmn~~n.1~f!~i-m1 de con.~n.~rnr ~orno um·a das suas ver
dndos: «A m\l 1 t.ipl icnç.fio dns l'ii:rn:ú~s reprP.sentativos -da mo~da 
augm<mt.a as nrti•ri:t~ da. r,irl'.ulaçfio. ·sem augmentar, ao ~nesmo 
!Pmpo. n fJ1rnnl.icln.di' do8 valor0s r.irt:mlantPs: e, nP.ste caso, o 
n'fhrxo ,·. i~11:-i l :'t «missfio , fl's t'{ \\r:> pr,•t.<'n<lr.m. por semelhante 
mt• io. iwo\'•~T' n Psr.a~~r7. fl,.,. r.n1pitn,.,.r-; nsf;emelhnm-so ftquclles 
rrtw m1 d<•ririrrn>in. r<'nl dl' artigos t> do g<'nr•rM dC' produ~ão, 
1wop11z0~F-: 0rr1 t.•nmP remrdio r> ciupl.irnr-sr o numero fios cargos 
p:n·~t l.l'n nspnrta 1-M ~n merr.ndn». (A murt?s rla ·Darnara., de 
IR57.) . . 

Veri1 a proposH.o .r.Har t.n:mbem St.anle.y _,Tevons, Rr-0no~is~ 
1 n.. nf1() ari l'n ns t:h ,.,.orico. mn.s hnmem dn rwcan e senM. pratico. 
1l f' .quem (\ o i;;p.g-nint.f>. r:onr.eit.o. que C'St.adist.as e le~nsladol'e~ 
rnnwa d.t>ve1n perdr.1· de nttenç.ão: 
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«?\tio ~hn paiz ·onde, por vezes, não se trmham ieva'ntado 
:is rnai~ ·\·ivas qllcixas c.ontra a rar,idade da. moeda em c1r~
eula(:.~o ü :"Ob1·n a urg(·llt.P, net:.ossidade de a augmentar. Todn:o: 
os males t:lm evi<lencia, diminuição <ie commercio, baixa. de 
}ll'.et;o~. diminuiç.ão de t ·endas . rmblic.as, pobr~za do. povo. i'alta 
de trabalho, falle1rnia.s, panie-0, tee.m si·do attri; •uidos â falta de 
m11ooa; o remedio quP- se , propunha ant~gameíite era fn.7.er 
ll'aballtar os hafodorf'.s d€~ moeda; ho.l-r. · (~ uma · noya <'missão 
ue pa.pel moeda:.» · 

J<.:: uccrescenta: 
: ~a-da convém rnnnos ao ·homem de EsL4do do que · ttmt.a.r 

regular a qi1antida·de dP. moeda; .qua.-.i sempre a ·raMdad.e J'e
sulta de espeeula~.ões illr,giUmas ou <le qualquer mal-c-star do 
~ommorieio, . que serin ainda aggra.Yado· por nm augmooto novo 
do r.irr.ulacfío . em papP.1. · (Lá Monnale et: le mechanisme dr 
l'Echnngc. ) 

EMISSÕES -~- . PREÇOS ·-. CAM:BtO 

Mas será .prer,isÕ· instituir -na demonst.racão, ;ria la'nta..-. 
vezes e por tantas fórmas aáduii-da~. dos m·ales. das emissõ.es 
de papel-moeda ? Declino da tarefa para rcpi:Sar logares com
.muns .. 'Serú riossivel contestar qu" ellas encarecem ·a vi<ln. 
e qüe o excesso àe meio . circulante sé ajusta aos preços da.; . 
mercadorias ? Em paiz no qual, como o nosso, a· produtéVãô 
dos generos de primeira necessidade e· de outros mais · nãó 
rcgredio, de que Jórma explicar, sinão prinoi;palmcnte .pela 
continuida,de idellns, · a propori;ão de 100, · 200 e _.·300 _% · coro 
Que t~Qtos de taes a1•Ugos e-ncai·eccm ? «En Fr.aiice, - · obs.e:rvó 
Ernest Ehvyck - :flevue Rconomiciue Internaoionale ~ :fase. 
cit.) aveo une dI'culation de 10 milliards en 191'!!, les .rprix: 
índices était ~1.00; cn :févr1er HH8, avec un ciroula~ion de 
2.8 milliards is montent il. 26()& et nous sávons qu'ils étaient, 
en févrie.r 19i 9, à. 3!.'13, afors que la circ~lation · avait :;i.tteint, 
33 milliards. n c~t . vrai. que l'infla.tion monéta:ire este le plus 
rf!doµtabfo .. facteur· de la haussc; que les pierres précieuse~ 
Gt tcs perles. dont la. chartó n'cst cerfainement pas _influencée 
par la production( ont attcint <le prh fabuleux ~, . Dans un 
discours u la C):}Qmbre des Communes, en <lécembr0° dernier, 

. lord Aberdon remarquait que oduns l~s pays comme la Francc 
oi'. l'Itnlic, ou les émjs•sions ont aHeint le.s chiffres les . plus 
ólóv~s1 les prix ont éM · Jes plu8 t-.,'1'·n,vem'<~nt fra.ppés J.>O.l:' Ia 
haüsse, tandis qu' aux · E ' t.ats-Unis lã. hausse est restéc <eon
siderublemçmt au tlcssous de ~elle qui <\ sérvi sur lH coatinent 
ll en résulte. çlo11c, que le premicr souéi .· du gouvernemen~ 
:.ruraH <iu être ct·nssainir la . circulation mO'Ilétaire, C?Olito qu1 
coute ». · • . . . .. · , · 

Haverá quem ignoro -c1uo o cticare'Cimeríto da vida t~ra 
forc;ar o Estado :.t . aug.lnentar os vencimentos dos iuncc10-
nariós e a pag:ar mais caro o mn.t.r.r iai de .que precisa, ellc, 
c1 F!::;tat1o. 1.]0C' ,i-:ê lt·m dimintlidtt. a rl'íP·Hif.lt polJlimt. flürqm• e.1-W 
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e ~ag~ em n~oNln :corrente_ ~ essa _ q~e <lesú):lodzam ç.om as 
er:mssocs ·? E1R o c1rcnio v1c1aso: · em1ttc po!'quc as deSPezas 
cr·esce{n com a carestia da vida e a receita se <lcsYn.lor·i:r.a. 
COlTI ·fio dep1•essão dü va!Ol' acq:uisiti\"O ·da· moeda ... e~ U dÚSp•~z .i 
cres~'c e a receita S8 desvaloriza ·por causa das rmi::;s{íes. E.· 
pos:nvcl •Contes,tm•; cnm boi1::5 f'undamcPtos, .que a ~missão . in
tly1e para a <Juêd~ do 03.rrtbio ? .!?ois não é notorir:1 qne 1dla 
mhue · p:;tra a elev~ç.ão dos preços das mer-cadorias. incluidél. 
on~ o numero d.estas ? a mercadoria denominada «Cambi:il~ ou 
~letra ·ele cambim> E que é ·o cncar<-'cimcnto · da «cambiah>, 
senão o ouro em agio e o declinio . <lo cambio ? · -

· O ç.it<:.tJo · Rapqacl G:corges Levy. no trabalho referido. es
cripto após a gur.rra, diz a esso respoit.o: «L'opcral.iop dt1 
t:J~ang~ cst colle d'un. transport ·de monnuic, ncce~siV' par _nn 
echange de mar,c!l1af!,d1s~. qui s'cH~tuo por delà lcs frouct1c
r.-~s. entre nacionaux. de pays différents. Il raut donc examiner 
cl'~borq ln: position róciproque d'endettcment dcs dP.UX pay:;; 
quê l'on consid0re er..süife la nature de la monnaie de ~haeun.
d'e~x . . E ! p:i~is adeant:e, rdel"in<io-·se ao papel-moeda: q:}e 
l-~~pier. n'inspirant i)lus la _mêmo confiance au •p.p.bliqUP, 
s echange contrB de$ quaqtités do plus en plus fatbles dr~ 
m~t.a-1 . ou d'ai.1 tr.es marchandiscs. c'est ~ dfre que l'unité mo
te La ire se déprer:ie:i>, ;issig11àlando em ünhas que~ pouco após . 
. a. essas suc~edem, cnm a. <!itµ.ção do nosso -caso e o de outras 
nP.[1ublicas su1..;-an1eriCanas :. ~Les -mo.n'riaies d e plusieurs Ré
pnµHques sud':"amer.fM.iUr!~, tell~~ que· Je mil . réis brés~lien ou 
};l piastre."hq~nc, n'ét.ant rcprésent.ée qut~ par dcs billets ~ . courl' 
ror.r.es, · sq-bsistent.es d~pr(it',jation naHois énorm~s en raizon -
Lle. l~ .mµlf.ipU~a.tiop. d~ · leur· qua1ititCS,. ::t-, para concluir. com 
o caso frqncr.z, diienc1o: <:La: cii-culation des billets-, qui appro
che de 3ô ·mHtard-s; a: pius augrnenté" r...u coúrs dcs dix derniers 
mais. . . C'<~st I~, le gránd ·ninl · ct la cause la plus certaine 
de la dét.ériora l.ion de notre -c}lange, qui ·se c.o·nfond nJnsi aYcr. 
eelle de notr:c monnaie .l) · · · . · 
. Antes'· da giiGr.l'a, o principio de que o papel-moeda influe 

~mbr.e o ca~b~o. semp1·c foi . i'ncop.trover:so; Os fa~tos, após .ª 
iguei-ra, t enJ.o. de p1·0\·ar._ que clle . continua de pe. «L~s lorn 
moniétaires r'<~plamcr.ent. leur sanction, malg-ré tout.cs les pro~ 
t.1?sLat.içn1s (lo ceu4 qÚi ·~:roicni _que la guerrc a: suspendu ou 
su1jppimó les rclalioils entre lHs · phénomencS», diz Ingli~ P.al
~ravc.-.. ·<! <lc.cnno dos escriptore~ finanueiros d<). Ini;Jatcrra. qu~ 
lo cercado por Ul1l rc::;.p.eilo uniYPr~·al ,' nn phrase "CJe J-fo.alowick 
Ooc . - cit.) · · . 

. Em importn.ntc estudo sobr~ o r,a:mbio na B elgica. ohservn. 
Pi,~ree FíJrthomrnr. :. « R1~,· u0 )~' t•on.o_miquc~ 'JntPrrrnUnnale » . 
Fase . -de _jql)10 de. -1920: · · · 

« L~ mal· a ,cJonc une icn.usc ·rlus 01·0,fon~i, plus étepdue. 
Si ,nos bil!Hts onL perà"t+ leur v:il~ur d'antan; c'est qu'il y en 
:1 l.1·op. 8] nous ·payons si cher pour nos fJor ins et nos d1la.rs; 
<··c!sl; que !ét?·tmg-r.r a fini por mesurer rinflution . . Lcs éffects 
.J,, l'inflation n11.· 1R val0up de Ju' moBnaie nationa.le se r é- . 
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· produístml, poul'tant eu Belgi1ciue avsc une logique et une 
clarté qui devrait écarter de moindre doute.» · 
. A situação nossa, para iC;Ompróvação do exposto, já é b.as-

. tantc expressiYa. Estamos em cond1c;ão de tparidade, em face 
de todas as nações,, eomo n'Q's, em. curso forçado de emissões 
excessiva::; . Vemo-no::; em ·situação de franco declinio: . para 
com as nações ainda em eircuiaç.ão · metallica, como -0s Estados 

· Un!dos, .de.ante. de .cuja moeda a nossa quasi J,ooa as cota-Oões 
mais· barx:as por quf', pelo ·tempo a:fóra, se tem expressado 
- . 8- 1]2. . . ·. ·. . . . . 

Enti·etanto, nossa balança .commercial nunca assignalou, 
deante das .outras nacões, -· -· os Estados Unidos, inclusive, - · 
saldos tão avultados. Tudcr ·faz crêr, que, si as circumstancias 
não nos . h_ouvessem lançado de novo em .o regimen emissio
nista, em .o _qual queremos persistir, delle, entretanto, po
dendo sahir, poderlamos estar. á vista. dos saldos alludi<l<>s e 
do manifesto declínio das «exportações invisivei~, que sem-

- pr·e tivemos de · realizar para: as. grandes nações capitalistas 
da Europa, cm situação ·de pari-da:d·e para os pr~prios E_stados 
Unidos~ como teem estado, .em o .nosso -0ontirtente, a Arg~n
tin~ ·e o Ur·uguay. ·E °estes dois, provav-elmente, só se firma
ram na: vanta:}osa posição que, a esse · respeito, desfructam, 
po1~qué resistiram á avalanc1he . emissora. · A Argentina, para 
· e.vitar no,1a quédo. até o papel-moeda, tem mantid-0, por anno~ 
seguidos, avulta·aa divida fluctuante;' em bilhetes <iesoonta.do~ 

, nos ,Ban·cos, e a juros de 5 % , de somma que excede de 700.000 
contos de nossa moeda: Quem -ignora, por fim, . . .que o. papel 
moeda, encarecendo a vida em todos os aspectos, póde trans
f ormar.;..se em fa-0tor importante .. para perturbacões socia~s. 
sobretudo. em .quadras impreoanadas de fermentos · anarcbicos ? 
«J'.attire l'attention de ceux que . .les revendicati-0ns soeià.listes, 
effraient pour l'avenir, sur un .. côtê de · Pinllitation et de la 
hausse 'Clcs. prix:i>, escreve Raffaloviooh, no · artigo . -citado. 
E' evidentemente ~ contra.dictoria a politica que objectiva uma 
baixa de preço :.de -generos e emit.te pa-pel · moeda como o será 
o que eleva, com emissões. os alugueis do casas e cura de leis 
de · inquilinato.· tentando b-arn.téal-os, · o rumo cert-O está no 
procurar um e outro fim em a cond~mnação_ das emissões. 
~missão e rpcços ·baixos» » c.onstituem fórmula qu~ •. ao menos 
até agor.á', ainda' não poüdic ser~ealizada, nem · mesmo admit-
tida._ no·. govern·o das nações. · · · 1 

POJ ... TTIC:A .MONETARlA 

Quem observa a tendencia ,que se -opéra em tantas -0utra~ 
nações,. como n. nossa. onerada pelas_ ·emissões; '. ter.á de receiar 
venhamos n. quasi nos singularizar. na persist('!ncia · em que
rer esse éxpedfont.c, ho,jc e sempre reputado expoente de des~ 
credito fi'nancciro. A te.ndencia ge>:ral é pela ·:reducção do pa·
pel emittido, objectiva o rcsg·ate, o comba.te ·á inflacção, parn 
o hn de· restaura!', tanto qun.uto possiv.el, o nível antigo de 
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rn·!?ços t> ·valorJzar o meio circulante. E; a politica _ quP. está. 
norteando os r omens de Estàdo na Inglaterra na Italia na 
Franca, para SÓ . me referi. ás nações, cuja. vida finà:1~eira. 

. não tenlôs cessado de investigar e seguil'. E as bases dessa · 
política foram firmadas logo após. á guerra. 

O 1Supremo Consel.ho da IPaz, . em suas ·declarações de oito de 
março do corrente anno, com ·relação ás condições e-c·onomica.s 
do munào, firma esse l'umo e o aconselhá a t.odos os pQIVos.; 

«Pour no-µrir et equiper des nations engagés dans cette 
lutte, les gouvernements ont . du hypothéQuer la richesse fu
ture de leurs 1pàys, sous forme de crédits ou de papier mon
naie. I.a crédition . excessive ·· de ces gages de ric:hesse future, 
C-Orhparée -~ la messe · de Ia richesse réelle, a pour indi-cé Ia · 
hausse des prix. Seules Ies dures neoossités ·de fa guerra p<>u
vaient justifier · ou excmser ·cette procedure. ·Ses dangers sont 
manifestes. La croyance, dans · de public de lt( necessité .de 
maintenir une balance (~-ale ~nlre les récet.tt>s normales et 
les ·d-é.penses normales · est affaiblie; l'füd-iviidu moyen, abus(o 
par l'illusion de prosperité qu'il constate, ~st porté à. c.roire 
qu'il existe a:ugmentation réelle de Ia: richcsse et une ·ah<>n
dance· de ressour-0es disponibles; il · est ainsi encouragé dans 
ses· hab.itudes dé gápilage. . · · · · 

· Eis como - além de outros argümentos - fundamenta 
elle - . _· o 'Supremo Conselho --. ·o rumo que dá a todas as na- ·. 
ções.· E esse .rumó elle concrétiza em um dos .itens de suas 
conclusões, assim escripto: <II est . essentiel .que des mesures 

·soient imm~dfateme.nt ·pour aurer la déflaction- du erêd~-t d~ 
!a .circulation fidueiai.re. . , · · -. -·· - - .. 

a) par la réduct19n des dépenses publiques dans les h ... 
mites des rooettes; · · · . . . 

b) par l'établissement .des illJ:!pôts supplementaires . né-
cessafres pour . obtenir les resulta.ts ; · 

e) par la . c~nsolidation: des obligations à ·eouTt te!.'me au 
moyent d'-emprunts 1souscript" avec les épargues du peuple, et . 

· d) par la Iimitatiori . immédiate et la diminution gra-
duelle de . la. dr.culation des· billets.~ . · '- · ··· · 

Pouco antes desse not.avel «meniorandum> _ do Supremo 
Conselho da Paz, · muitos economistas · de varias nações, QUd 
participaram dos trabàlhos -da Conferencia da Paz, ap-Os va
rias reuniões delibernram dirigir a: todos os paizes crmemo
ria~ financeira_ e economica;· o que fizeram ef.fectivo em tO 
de janeir.o de 1920. Nesse documento ha vn:rios e importan
tes tr~cho·s de inteira actualidade para nós, dentre os quaec:; 
<i<.\stacare.i, cm apoio da orientação descripta: ~a guerre a 
iiniposé aux vainqueurs comme aux , raincus le problcme de 
trouver lcs moyens d'arrêter ct de combalir-e l'augmenta
~. ion êonsta:o.t.e des prix que en decoule. La réductio.n de!' con
.-.ornations . excessiv-es et Iau.grnentatíon de _.Ia., ;product1on et 
<les impôts sont reconnues comme tes rémedes les plus effi
caces sinon les · s~ules S'ils t:lO sont pas appliqués pPompte.:. 
mrrit, il est ~ craindre que la dépréciation de l'argent ne 
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cun~inu_c ''~1 faisanl úisparaitre 1&1' _rossources :_wcumulfes . 
ci~!l~ ln 1pa$Sf Ct en t'tendanL peii ·a ·pc·u. ruais sans arrôt. l:\ 
l~anqu_cro~o ct_ l'a,naechjü . .. ~ G· _il ::;1 .. ~guir: «II ne. peut ·pas 
~ 4vo1r d·avenir, au po-mt de vue social ou é<:onom1que1 pom· 
un pnys dont la poUtíquc permanent est de convrir ses bé~oins 
coura,nts en ~ug~11eptant s~"!"IS ces$e sa circu!ntioq ficl;iciairc 
et sa '~'~tte publique .. . 1> _ . • - · • .. 

. . A In~h\~err;i, a sc-rviço. désse programma, que póll~ ser · 
GOnsi·do.'rfüiO veuccclor na confor~ncia financeira de Brux~1 :·is. 
r 1"'t i!'Ou ,iti aa airculàc~o · Ibs . 30. 000. OOQ ele' cedulas dh is io--
11<\t'i;+s. das· emUtiqas pelo Tnesouro. A · ILalía, cin obsc":'van
,.: ·in. á or!cntaçµo de Nitti. rci~_irou , <füaq.cjo governo esse gran
:fo finanr,islfJi, cerca de 40. 000 liras. A Fr~nca, na: lôi ultima 
i;<1~Pva ·á prorog~ção de contractos corp o Bn.nco ·de FranÇri-, 
~::;~jpulrru o pagamento preferencial· qa divida ao Banco dü 
Fr:mca p:).ra o fim da reducção do meio i:e~rculantc, e. em o~ 
dadqs · recr:ntemente· fornécitlos · polo i\:Iiriistr·o das FinançaB. 
diyulgados por telcgran:1ma -O.e 2l do corrente. ve-rifica·~se que 
o Ooyerno püde reoínbolsar .. no semestre findo. · o Banco de 
f'rnnç:i, ila nlta sornma de . ·150 :000$0·00. E1n os E~tados Uni'
QO$, lqriil:!i:m . ~ bNcos com a ..inflacção ~wnet~ria e p01µ os 
preços altos, -o Governo, por intermedio -dos Controlers (los 
::wr.cl~'ral fios~ne Bqn~~ .. qpter.minou, . não ~la · muito, a suspen 
.g~q·· ctos fetit:!Scontofl ~ QQS adi~ntarpento°S spl)f~ u,w,rrarits e-µtr~ 
outros motivos , pela ne.c!C'ssiclaçlp, de · !lôr -termo ao açambar
c~amento tjo gcnero.$ pe~o · cornm-ercio, pr<1cc:sso em que este 

. triumrirrn.- apetns :Çlispo11ha de fqpilidade -qe· creditos. · 
Minhr~ ei)ri.vi.cção firm~ -é a de quE! o · 1io.S$-O caso, i;;tQ é, a 

do ~r;asH, · s1.:i: rn.qua-dra · tqt;:ilmç11~e cqentro ·.dos ~érrilos - ·dessa 
·orirntaçãn r. crue nos cumpre observal - a e $('.gúlt-a com :fjr-
llH~Z~~ e t~:fH\·.cidn:dc . · , · ., · · · · · 
- . · ·Ao cri vez· de ,alongar, por ·novas emissões, o -m~io cir
cµl~rn~e •. tomas de promover .sua restricçã9, ()~. pelo menos de 
iw&ti.c~r p0:i1t~-~-?lh~ . . economica .º _ fü~_;mçp_ira 9ue. 9 v~lor!ze. 
~', asrn11 a· "dllt<~·Ctriz ·que, em ·situaçao identica, . Cn) face do 
papel-tnoeda, i'ealizou o Império pclQs scµs pro..:.homens ~ a 
ftepµblica. por ~ntcrmeuio dos seus mais notaveis estadístàs. 

- ~· erro· suppw qtie, essa: dir~otriz é dcstructiva. Muito ao 
cqJltril;f~O, é..!lf2 (~ r.o n~trl,.lc tOl'ª• po·1s p seu resulta-do será a va
lorização paulatina <la nossa 1pocda, Q.as mai-ores obrn.s .que 
iios' -cumpre edificar. ;,Dhstruidorf!; é n d~~ cmi&$õe~ de cµrso 
fo~'C~çjv.. 'qu~l,quer que seja. ·a f9rmn porque opere, amd~ .que a 
cl~s cartcjra,.~ de rede.~conios e dos b~ncos de emissti,o, .cngrc
nage11s ·que . mp.l . encobrirão. 'Verdade.iras f o.b1·icas de pap-el
moeda, pnra me servir d~ phrasc dr. Itnqorahy ç · de . So-µ?,n. 
francó, .Quando,' em is66, puzeram remato ~s emissões brm
en.rias:: '-qe que el l<~s. em 185:~, uns, e cm 18;)·7, outros, se ha-
viam ·. feito os pri11cipaes ipalaçlinos. · . · · · 

. Afigtira:--~e"":·me que uma é a po1itica o)"is .cxpeqientes, 
-. ou trâ- .~ dos principio-s. .AJquclla vive de µ·cntu.ras, arroja-sr 
- ~o· d~scqnh~cidQ; tudo (.•spm·n . do acnso. ~.-;ta pr·cconizn. regimen 
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.IH cc»ih1!t-ido e praticado, hontem e · hoje, pelas mais c11lta:; o 
1Jc·n~ governada:.'! .na.cões . AqueUa mo\{-e-sc• ao influxo ae as-pi-
1·acoes e reclamos oceasio_nacs. estn, uo impulso dos interesses 
iH.·rma.nent€s da, ~l.çãq. _ 

.Penetrado .das idéas que acabo de expôr, convencido' .de 
que com ollas está. o que mais, sinão unicaméi'lte, convém . ao 
B1·asil, Lenho de divergir · de qualquer directriz fina.nc:.eir'a que 
prt'pare o adv1~11Lo <:l.e ·novas emissões, •Como de qual.quer pro-
jecto glle as consagre. · 

.'\Q projf'cto om debaf.e apr~sento,.. po't' igso, o seg-uin!e 

. SFB$TITUT1VO 

O . ·Congr~~~Q X<1eioil~l r<'solvc: 

. .Ai't.. Lº Ca$;o se verifique, no corrente e:tr-rcicio, dosequi-· 
lí~rio P.nlre reç.oitn n -d~S-PP.7.a autoriza.das, poder.ti. o Governo: . 

a ) des.pcn.der .as somrntis que forem pagas corno fretes 
polo . . uri·ehQarnento · dos. navios á fr~nça ~~ as CIUf' possam 
vrovir de quacsquer óperai;ües sobre QS mesmos n~vio~. S1 
fôr in·s~ffiçiep.te ; · 

-b) Contr atiir no estrangei-ro. opcracões de credito ;ité q 
maxü:10 'de trinta mil conf.os; que ao seu ,juizo .parecer-em accei-
tn.'veis. . . · 

Art. 2. º Caso persista a crjsc dos preços do ·café é au t.o
riiado ·o Governo a emprestar ao Esta4o · <ie S. Pa\)lO para · 
compra desse · product6, ·até 30. 000 :000$, ouro, (em moeda 
metallicn.), utilizando-se para esse fin;t do ouro em deposito 
na !Caixa de Amortiza-cão é oonstitqtivo do fundo de. gn.ranti.l 
do níeio rcireulante em papel. · Serão condiç_ões do emprestimo: 

a) · jurós de 3 </o a'o ~nnp .. e pcnl)or <lo cafê ql_lc fôr ad
quirido., obs{!n'&ndo-:se guanto a es~a,. garantia·, ás prc~sta.ções do 
l'mprcstjmo e ao r~gir,n en de contas, o que está determ.in~do · 
uo contracto de 10.1;; celebra-do com o mesmo Estado e par.a 
f im id~1'tico; . . · · ·· . · 

b) o pagamento da somma emprest~pa se f:irá á mediõ.a 
que o cafê Hir sendo yent:l.itjo, rnrnç~ . e4cçqeqçlo ·cJe dois · a,nnos, . 
o ~e fará ~m 1110cda met~llic~- de ou,ro ri.o Pl:!-lZ ou· no estran:
gcm·o, de\·cndo ser· .promptamente reçolh1da esim. moeda a 
Caj:x;~ d~ .t\rrn:.>rtiz;içUo para reincorpor~r-se · ::to citado fundo 
de garantia. · · · 

Art. 3.~ Para o fiin de ser.vir ao convcnio comm.ercial 
com a !falia · podêr.á o Governo · utili.za.r-se de· até i0,(Ji00 :000$, 
ouro, (moeda m elallica) do fundo de . garantia. observado... o. 
~Pguint.e. quando se \·crwcrem as letras de que trata o mesmo 
c-onveoio, . o ouro em que, nos termos delle, deve ser 1'eito o · 
pai;amento, será .. promptamente 1·ecolhi-do á Cnixa. de Am9~
Lizaçã<> · para inco't'porar-se ao fundo de .~arantm .do Jr1eIO 
drn 1lantC' ~ 
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Art. 11. º Fic·a revogado o '.<lecreto legislativo n . . 3. 4-06, d.~ 
2 de outubro de 1918, na parte em· que autoriza -emissão de 
papel-moeda. · 

Art. 5.º Revogam-se as disposicêí'es · eni contrario. : 
. ISnJa da~ scl'lsões. 5 de outubro de 1g20. - Antonio Carlos . 

. ·... . . . 

N. 3 

Acc'rescentem-se os · seguintes arti-gos a:dditi.vos: · . 
Art. E' li-vro a ~exportação de todos os- pr-Oductos IO.a• 

cionaes, ex_cepto o .ouro. .. ' . . 
Art. · Nas operações a termo sobre ~-mercadorias é obri .. 

gataria: · · · · ~ · · ' 1 . . 

a ) a r..oUocação no . Banco do Brasil ou em suas agencia:::. 
das i_mportancias dos ·deposit9s e margens, que serão exclusi
~1amente em numerario -- ~ que· n:ão vencerão· Juros, .com_ a: re
spectiva indicação nominativa . das . operaçõe_s realizadas; . . 
. · b) entrega . da · mercadoria, desde que seja reclamada 
pelo comprad'or, não sendo nesta hypoth?;se permitti'<la a ·li-
quidaÇão por differença. . · · 

Rio de-Janeiro; 5 de outubro de 119120. - Paulo de Frontin.1 
P. 361 - fl. 2. -· 

N. 4 

-Art. O .Governo .. Brasileiro, na qualida'de de maior 
accionista <lo Banco do. Brasil, promoverá0 a. eleva:cão do .. seu 
capital a i 20 . 000 : 000$000. · ' · · · 

§ Para as entradas rleste augiriento· . de c;\pltar serão 
aooei tas ·: . 

a ) . JiQ~as do Thesouro Nacional; · . 
b ) · titUiOs. da· ·diviàa: publica interna ao typo e.ntre 85 e 95 

conforme· as riondicões do meooado e á ,iuizo das·· dirc.ctorias 
do Banco e <la Caixa . <le Conv~rsã.o ; · . ·. · · · . 

· e) -titulos da ·divida. externa ao par, calculado o sen valor ···· 
cm papel á taxa de 12 d . . · · 

. § '\. A. Caix-a · -Oe Donve_rsão . fornecer~ ao Banco . • notas do 
Thesouro em troca destes t1tul<>s, ao -typo e taxa ac1m~ men

. cionados, guát'dando-os nos seus cofres. · 
Art , O Governo Brasileiro :promoverf11 tambem a crca-

ção no Banco do Brasil. dn. carteira de redesconto. 
· · § . ' :Fioea o Governo autorizado, t~m caso de crfso ngu

diss ima, a"" i1' em soccorro . dô Banct> do Brasil. emittindo sobre 
a·s -cambia-es .ele e:x:portação ·e os warr<tnts de mercadorias da 
sua -carteii·a. · de re-degconto. ·guardando »-0.s respectivos · títulos 
nos cofres da. Caixa: de Conversão. - . . · . 

Art. . Em emergencia oppqrtuna, · a . commissão especfal 
irá lançazrdo lentamente no mel'cado os titulos de divida cn
thcso-nr3fü>& e rctir:i:ndo · o montante da sua venda da: circula-- . . ' . . 
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. ção. Do mesmo modo procederá em relação 1ás' cainbiaes . e · 
warrants nas datas de ve11rcimento, · .. · . , · 

_ Art.. A· Caixa de Conversão, a . juízo do Governo, po...i 
<lerá. tambem fazer operações -directas, emittindo sobre mer
cadorias e:tportaveis, não sujeitas á. deterioracão e conser
yadas sq_b .a sua. fiscaliz~ção em armazens. aàequados e por 
prazo _ nao s.upenor a seis mezes. · 

:ArL Revogam-se ,as disposicões em contrario. 
· . .Sala das sesõões, ·5 de outubro de 1920~ Bento Mi-

randa . 
N. 5 

Art. · · íFiea o Executivo autorizado: 
a) á transferir· e depositar . nas cofres do «Féd.eral · Re

. serve Board», nos Estados Unidos da·. America do Norte, t odo 
· o ouro .amoedado ou em barras, existente na Caixa de Amor
. tização e no Thesouro Na.ció.nal; ·.cujo valor em 3-1 de agosto 
do corrente anno e.ra · de 57·. 084:: 687$903, óuro; . 

. b) a levay.tar um emprestimo, na mesma. Republica, · na 
imp-ortancia: liquida de $30. 000. 000 ·nas melhores condioões · 
possiveis, offerecendo como garantia as estradas de ferro da 
União, ainda· não. oneradas .ieotn . a1ypotheca. · 

§ . · O tot.al -das sommas obtidas pelas· letras a e b; o 
E:x.P-cutivo transferirá a· importancia. de f 5. 000. 000, ou· ap
proxirnadamente $.20. 000. ooo,:·, e a depositará a 70 .110 Banco 
da !nglaterra; e f 2. 5-00. 000, · nas mesmas· condições~ no Banco 
(le Fran'.Çá'~ . . . . ·, . · · · . . · - . . ... . 

Art. Estas. ·duas .. ímportancias e mais dez mílhões 
.($i0. 000. 000) 9,e dollars, "dep~sitados· no 4.1Federal Reserve 
Board~, ·em um total approximado çie dez . milhões de libras 
'(f: i0.000.000), ,constituirão o «Fundo de Garantia do Pad1·ão 
Cambial Ouro>. _ · : · ·· · ' · 

· . § · O restante das .disponibilidades. em um valor a:p-
pr-0ximado de 1$21. 250. 000 ficarão · nos EstadC>s ·Unidos 'á dis;_ 
posição do Governo brasileiro,: para: ácquisiçã-0 do material 
í'erro-viario, . sobresalentes, combustivel, etc. · . 

§ O Govel'no poderá empregar, a juizo e criterio da. 
Commissão Es.rH~cial, udeanto mencionada. at.e 5.0 º.l das suas 
disponibilidades em Nova . York; · Lond.re~ e tPiaris em titulos 
.cte <livitla. amcricaino~, ~inglez·es e · francezes, , a curto .prazo de 

· venvencimcnto. · · . 
~ O Governo brasileiro {\Ol1tractar.á com quem me-

l:hores vantugcns offerccer , a8sociando-se u elle e aos Estados 
interessado::>, a mon_tagem de. usina:1 para o beneficiamento e · 
extracção dos pro duetos ma.is . raros e preciso::;, oontidos uessa.s 
areias . . . . . ' .· . . . 

Art . · Os dois membros da commissão directora do 
<aF'undo de .Garantia do PadrãQ iC.ambial Ouro~, U!Il de ·no
meacã() do Governo, outro eleito pelas cl~sses conservadoras, 
JiBrceberão \iencimeHtus •QOc lhes perm1ttam ded1car ... se ex
dusivamcriLc ·às suas funcções. 
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At·t. · A COlntnis.são directora ficará autorizada a saldar 
o compromisso ·de vinte mil -contos a descoberto· da Caixa de 
ConveI'são, já a~quirindo directarnente a:s notas, já chamand<> 

· a.o tr~co em g'!)ral, ti nova taxa de 1'2 d., as restantes cm .cfr~ 
culaçao. 

Arl. ·· · .. Revogàm-s~ as . dísposicõés e~ ~ontr.avio. · 
:Sala das sessõ<:s, 5 de .outubro de 1920. - · · Bento M'i- . 

7'anda .. . . 
Onde convier : · .· 

· N. 6 . 

AL·t . - E' autOrizado. o . Gove1·no ;.Federai a -crear uma 
Caixa \Offiicial Regi~lra-dora -. · para\ registro das Óperações 
de café · a· ·termo, nesta Capital . . · 

. . Art. . Essas . opera9õeS- Ncam· su.foit.as ao imposto fe-
. deral de sell.o de 500 réis;. : poF ·sacca de. café. · 

tPa)'ag·r~·p.ho urtico. · . A este· imposto· ficam . sujeitas as 
op-~l'ac.ões das·. CaixÇtS . existentes · nos Estados. · . . 

iS-ala <dns sessões, . 5 de · outubro tle 1:·920·. - · Fr~cisco 'Val- · 
'.ladal-es. · . 

~. 7 
Onde -convier~. . . 

·Arf. E' o Governo autoriza<lo . a f.echa-r ·as Caixas Li.:. 
quida.do1·a-s e Registràdoras, at'e quando-. julgar conveniente, 
·i::rohibindo . .a~ operaçã,es. ·a termo sobre o cuf-é . .. . · .. ,: · 

Sala das sessões, 5 de outubro de 19'2U. -. .fi'ra:nc.i'$Có 
l'aUada~.f, - · - " · 

.• -·:... • N ~ .. S. . · .: '. 
. . . / . . . . . 

· · Art. ~·" E' o· PoderJt:xeeutivc autodzadó: 
. 1 º, permanentemente, a intervir nos mercado$, .ICOifio C9'tl1-
praàor e vendedor, como entender. directa ou indirectam,ente.: 
· a) adquirindo q'uaeseiuer pl'oductos· naciOnàes e deposi-
ttmdo .. os. no . ,paiz; vendendo-os, quamro _-oppm·tuno; · . · 

õ) · fazendo empre'stiint>.s aas . productores, medianté a g-a
i·a ritfa ·dos produ.cto.8: .em· deoosito; mesmo nos proprios esta-
belecimentos agrfooJas e jndu$b;~iaes. · . · · . . 

2~, a QL'ganizar ·: ()·' ·Cred,itO lhypothecariO, ' agricola e indUS
trfal a· uma taxa d.e Juros ·nunca excedente de t> %,- por con .. 
tl'acto com o Banco. do Brasil e Qutros institutos .que Julgue 

· idoneost ou · pela fundação de um e~tabel~imento offioial, de· 
· ~~t'edito hy.pothecario, agricol·s. e industrfal. ; . '_ . 
. Art. ·2.º .Para os· GbjecUvos constantes desta lei; . é o ~oder 
ExecuMvo autQritado a . -emittir por si dirootament~; ou p'Or 
t.:ontracto, ,para os fins desta lei, pelo Banco do .. ,Brasil, .· si bbe 
f<ir · lia.da â .fa-êúldade emissora; ou e faiz-er o.perações ~e cre
dito, 'iüt~r:na:s ou extet·1ms, 'coll.fQl'tne ·julga.l" ~onve'uien~~. · at.
tfm~l.mdo- . á~ . ConuiçÕC:3 · da ch~ulaçãl>, situ~·ção tlOS· . ffi.~Cad?S. 
de · h ·hrloo !1"et?JllllS e ·e~term>.s, at-é u:m nrtlt.;'i& de olt:1l:ós de 
réis. · · · · . . · ~ . ' 

-
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Art. ~f.º Das opcrá(;ões a. que é a~wriza.do po.r ·e~ta. lei o 
de quaesqucr actos que com elles se relacionem·- indepen
dente de public:.idaàe prévia, que fica e-xpressamcntP. · dispen.c.. 
sada, em r.azão da natureza das mesmas, o Poder E:\:ecutíVt.1 
dará contàs ao Congresso ; · · 

- ) 1 l . 1 . . t a · qua.nüo. JU gar ·con-venten e;· 
b) . obi·-igator-ianl.éntç, em . mensagem, antes. de deixar o 

Governn." r,ada Presidénlé, .qu:anfo ás. operações e actos que 
tenha praticado. .· , · -

Ar·t. · 4.~ Liquidadas ctüaesquer operações de que cogita 
esta lei, · 'é o· Podei- Executivo· autorizado .. a realizar novas . com 
os i•em1rsos HP.Ha côn-sig-nados -e dentro dos seús 1Hmtes . . 

At't; 5," Todas as opet•açõ~s . -p1~aucactas em 'Virt\tdc desta 
lei. t~rão no ':PheS(r'til'o . e8c1·ipturaçãô -á \;)arte e serão leva.d<fa. a 
dê}!)osito especial no· mesmo Thesouro os recursos fü1lia pró~ 
H'r'riente::;. . . · 

· At-11. '6;º Os lucros das 'Operáêões \de· que Mgifa esta lei 
serão obt.igatOt'iamente empt'egados pclu 1Po"der Executivo; 

a) na com.pra para deposito nú Thesouro de todo o ouro 
prooed.ente dàs minas brasileiras, cuja exportação continuar<l. 
prohfüida; · _ 

.·."b) ·na compra para. o mesmo fim de ouro amoedado ou 
em barra, de qualquer proceâencia; , 

e) na atiw.rbza'çâo da divida -externa 'OU interna, pref~ri- · 
rlos os. titulos cuja .cotação seja mais' baixa. 

· · Art. · 7:º ·C~ntra.: o deposito das · ápolices c1a divida publica· ·. 
inter.na, titulos dà divtda e~teríra, da Uniao, é a. Ca~-xa de 
Amo1tiz.a-c-ão ã.utoti2atta a· einittfr a ·quantia necessarin: para 
eniprestimo aos depositantes. · . . · . ' 

· -Art. S.º Para esses cmpresthrio$ tomnrá por base a co;:_ 
t~ção do dfa, com abatilnento de iü %, 'l:lão e_~cedendo uunqa 
o par-.. . . · . · . · 

Art. 9.º ú l.>razo .ct-e:stes·-emprestimO's será n<r ma..ximo. de 
um anno, podendo .ser renovados ann\_fatmente. · . 
. _ · ArtrH). ·A taJta 'de juros sertiá de. 5 %,- pagos· por ser-trnst1·cs 
fi·ndos. - -. . ' . -

Al't ~ 11. H.esgntado -Oú pagó qual<Iaer empre~timo. sera 
incinerada a importancia respectiva', pena de · respónsabilida~e 
dos :funccionarios encarregad'Os destas operações, que o nao 
fizerem. . · . : 

-· Ãrt .. i2. · Não pago qualquer destes empre~t~i11os, ~ não 
sollcifoda . sua refol'ma, cousidera·.:..se q-g._e o d~pos.itante al)an
donou i Nação n uropriedade das apobces depositadas, sendo 
Jrtch:r.er-adas ... danfü:~s·e bàhu· nt) 1ivro respectivo. . . 

. Ai't.. ·f 3 ~, Pàra o séi"\riço destes e.mpre'stimos !!-f~Ni 1:reada 
li. h\a ~ecÇão l~special. na· ca..i:nt de Awortiz_ai}ão. Çom funeciona
d~ dá !l'fe·sma, rt!tli'aq-OS Ôe outra'§ S'CCÇOt'S, OU do. r~hesçmro, 
podendo ser :tproveitados a.ddidos de qualquer m1nistetro, a 
.i ulic; ·@ Governo·~ , ~ · 

Art.. 1-i. Revogam-se as disposições cm contrar-io. 
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Sala dás .:WSsões, 5 de o.utubro de 1920-_ 
.Vallad_ar.es., 

· Onde eonvi~r: 

Art. Além da emissão de que tratam os anteriores 
a:rtigos; .o Govern.o Federal emittirá até o -maximo de {~em 
mil téontos, d~JYtinado~ ' exclusivamente aos dous seguintes fins: 
. 1º, liqUidar. as dividas contl'aihidas' pelos -funcc1onarios 
ipublicos, civis e militares, e diaristas da· União, em éstabele
ci~entos bap.catios, associações Ãe classe ou .particulares e 
para pagamento dos .quaes tenha.in ·· sido feitas_ consignações, 

· reembolsando.-se o The·souro -Nacional. qas s~mri:i_as qú:e bou
vei: adeantado, ·em 60 prestru;ões, que · serão descontadas· nas 
folhas de .. pagamento,. accreseidas d~s juros de 6. % annuaes 
sobre o saldo deved-or; · . . · ·. . .. 

. 2º,' restituir aos interessádos ou aos · seus herdeiros o im
})osto' d-e v.enicimenfos arr~cadade> nos · exercicíos .de 19:15 a: 
i9l8. , - . ; 

· ArL Não se~ão mais admittid~s · no ThéSou.rq~ para 
reeebiment-0 de vencimentos as procurações · em causa· pro-
·pria e as_coO:signações em foihas. só o ,s·erã"o qúando se tr.atar: 

iº,_ de conjuge, pae, mãe, filho ou i·rmão; ·. . . :": 
2°, de me_thodo de ·credito garantido· pelo· Ooverno, desde 

aue não cobre juro superfor a 12 % ao anno e a amortização 
mensal não ~e;ja superior a. um. tercQ .do ·vencime·nto; - . . 

31>, de credor por . -Obrigação contractual - ·· devidamente 
comprovada, .. pàra acquisi~ão ou êonstrucção de predio; unica 
liypotbese ·em que a ~o~sign.ação poderá comprehender ·até 
dous tercos . do vencimento· mensal; .- . · · · 

. 4°,;·-qe · associação de classe, ·registrada na fórma da: lei. 
quando ·a consignação .ti·vel"··pot· fim: . . . ·-. . . . 

· a) p.a.gainento de mensalidade ou de aluguel de casa: de 
que seja J-iadóra -a ~socia<;ão; . . . . . . . . . 

b) .l~nidacão .dé adeJlntamento sobre :o v~nc1mento de um 
me z, não podendo a:. soJiima adeantada . exced~r de um terço; 
- · e).· ·amortização de. emprestimo contrahido para fu,ner~l e 
lut-01. não podendo ll. .parcella desconta.da exceder de um quinto 
do vencimenti' mensal. · · . , · . 
. • • t - - •. . 

Art.· O dinheiro recoibido ao ·Thesouro Naciomll em 
pagamento das prestações; e ,do-s juros a que se refere o artigo 
será mensalmente incinerado, _ · · 

Art. 'l'Odos os pagamentos ·eff<.."'Otuad-os pelo. Tlwsouro 
-Nacional soffrerão da. data da presente foi ein -dean~e o 1.:es
conto -de 3-00 réis, a titulo de . sello de rec.ibo. o producto 
deEse imposto. sel'á no J.im de cada a.'nno igualmente' inr.ine-
ratkl. · · 

. .Sala das s'~:ssõe~, 5 de outubro de iOOO .. - :Vicente Pi-ra-
-t1ibc ._ · 
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Ao a.rt • . iº ..:..... Accrescente-se: 
§ J.<' . AS emissões_ a· qué se '!'.~fere. ~ .. lettra. _e não pnd~rão 

cx::eder de 200. 000 , .contos em . crrcula.c;ao Pá.ta todo o l;>aiz, 
e só poderãe> . ser applicados em defesa da. produccã<> agrJ .. 
cola exportavel, por meio de . emp.resti:tnos' aos gover,fü)S. ·dos 
Jt:stadps e a bancos sobre conhecimentos de· warrants, ::i. ju
ros de 3 o/o ao. anno e pra.zo .não· maior· de 12 . mezes; aju
iJaoos: que sejam. com seguros contra f-0go a outros risr.os. em ', 
c1Jnipatlhia:s de _ primeira · ordem · ou por meio de· directi in-_.,,) 
lenenção ~o· Go:verl}O Fçderai nós merca.dos para regulari;.... 
zaç~-0 das:offertas. :· .. ·. .. · · · . . · 

-<§ . 8." fl'.anto os producto'S . dos emprestirnos, como\ o l.'i.l
p~tal. e · lucros da; dita intervenção,· serão recebidos ou con.:.. 
vétidos e·m cambiaes ouro ·ao cambio do dia, as qUaes ~erão 
n~mettidas aos fü~.nqueiros do Brasil em Londr.es . para con:.. . 
~tituircm um · fundo pei:manente d_e defesa da producção na- -
dün~l. . . . . . . . . - . · . . . . . 

§ 9.º· O Governo Federal póderá. utilizar-se desse· fUndo 
oi.;ro unica e exclusiva.mente para defesa. da, prôducçã;) na
cional, . medi~n.te · e_mi>restimos a juro~ · de 3 % ao ~tino · e 
prazo não maior de .12 rnezos, .aos ·governos dos Estados e a 

. ta1~cos. serµ.p·re sobre w.arrants . de producto.s de diffieil de
terioração e-.destinadÇs .á' exp·ortacão, de modo que não sej~ 
nrntuada quantia ·superior a 80 % · da cotaçã9 ieorrent~ dCls 
prcduct.os, e q\ic sejam os emprestimos liquidados . semv~·3 por · 

· ~;mfo. de cambiaes ouro, ao cambio do .. dia do .pagamento, para 
ct' · novo ser o prodl.lclo dessas cambiaes ~-recolhido ao. fundo . 
,.,,l'erido · · · · 
..... § 10. Os contrncto."i de emprestimos, de que t1·at.a o § 9º, 
~e: t·üo. registrados no Tr.ibuuat de Cóntas, .dentro .. de i5 · dias 
c<rnt.ados da: data da ·sua assignatura, e os . saques . sobre .. o 
fundo ou1·0 cread'o nos termos. do § 8° não terão validade sem 

·o visto do mesmo tl"ibunu.l, referente no respeetivo cóntracto, 
dcvidntn.cnLe .. registradp. · .· . · 

Sala. 'rdas sessões, 1, de outubro <le 1000.. Cincinato 
JJ1·aaa • . 

N. 11 

Subsli t.ua-se o a1;t . 5°- pelo segu.intc : · . . 
Art. s.D . Para· attender ás nec~ssidaâes ·do comme~do por · 

motivo · ·de .c.rise excepcional; fica o ·Go-vern9 .. autorizado a 
nmitlir n<>tas do' '!'besouro sobre ·caução de htulos commer;.. 
ciaes de primeira· · ordemt assigna:dos J?Or du.as fir.EJlaS oore.
Lfitadas, endossados por ba·nco sohdo, .Jitulos que pao tenham 
mtüs de· 90 dias de prazo, a~ decorrer atê. ~u vencimento. · . 

§ i.º Eêt~ emissãa se f5:rá em qa~utia t~al ~ dous fore<?s 
cto yalor ·nominal desses titulos e será deshnada a emprest~~ 

a. - Vol._ IX. . 5l 
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mo~ aos ·hancos endossantes, . ao juro de até- 5 · o/o ao anno i 
J)razo maximo de 90 dias. · , · 

§ 2.º Para ba.ncos. cuja séde seja' situada a distancia, nãi 
;v_tmciveI ordinariamente em viagem 1'erró-viaría. menor de ~ 
•horas, · poderá · .o Governo i·ealizar ~sses emprestimos po1~ in· 
termedio· das agencias . locaes do. Banco ·do Bi·asil~ ás qua:es O! 

· mu.tuarios - .p~garão :eom.rri:i·$sãpi .. que fôr c*verie:ionada, !llfü 
maior .tle meio -por cento sobre o ·capital · mutuà(t(f . . - · . . · 

· § 3.º Esta emissão seriá feita · .para· atteriderem·.:.se esLa
beclecimentos banearios nos Estados e no . District<> Federal 
na ·proporção . do valor approximado da · e~ortacão. de . cadr 

. um, 'no ·anno ·anterior. segundo ~is melhores estatísticas.· dént.r1 
··'do , ·maximo .. ue· 250.ooo· contos, emíssiveis para todo ·o paiz. 

§ 1.l.º Para a realização destes emprestimos terão .prefe. 
rencia ·as · copperativas de custeio rural, que · f orn-eçain <ea~ 
.:pitaes a· .1 uros, ·salvo caso de . µivra, não ex-cedentes de % -<1t: anno. . . · · · . . . _ · · . . 

. § 5." -O capital .e jm•os do$ . emf)restimos; p'or· oooasião clt 
sua liquidação, serã-0, mediante guia do '}.'besouro Nacional, re-
0co1hidos direclamcnt.e. á.. ;Caixa de Amortização -para .serem. ahi 

. semanalmente inCincrados. · · · · · · . . _ 
. § 6.º Estes erilprestimos ;.serão . realizados · em · .favor dr. 

bancos naci-onaes, e só o .serão. em favor de ·· bancos estra:\1 ... 
se!ros . :que · mostrarez:n haver.. cffcctivamente empregado no 
pa1z dou~ terços, pelo menos; do seu .capital, . e haver . einpre-
:gado em titulos ·da divida publiea. da União 10 o/o .pelo meno:: 
do seu fundo de rc·serva. · - . · 

· Satn · das sessões, 1~ de outubro d~ 19·20. · .,.._ Cincinato 
Braga. . · · 

. ~~ "12 
Onde e'onVÍer: · · 

· . Art. ·1.º ·As pessoas · juridic~.~ c::;t.rangeiras de direito 
:p{·ivado, suas succur$aes ou ·caixas · fitiâes que se destina1·cm 
·a exercer o commercio bancario deverão: . . . . 

1 ",· rea·Uzar .ém ·especie, moeda -c01·rente da Republica, ti
:-tulos tia dividà . nacional externn <lU interna, pela cotação da 
:praca, todo o · capital destinado a operacões no pai2:;··. 

2º, . ter sua denominação, estatutos, eompromissos e .a es
. cripturucão de seus livros na lingua vern.acula; 

· · 13"", não receber mri deposito ou para. reembolso de. prom-
1>to pagamento ou a pra·zo fixo, quantias enjas sommas ex-
.cedam o dobro do capH~l realizado. . 

4º, não receber deposito -em eontà corrente de movimento 
:quantias . .inferiores a 5 :0-00$00.0_. . 

. § 1.º Um terço do .capital, a que se refere o n. 1 dest.e 
.ar.Ligo; 8erá ·em ouro, ·depositado em especie, titulos-Qur<> :d:i 
divida ,publica. 011 cm cedulas da C!aixa . do Conversão, na Can::a 
de Amortfaação, delegacia;s · fiscáes nos . Estado.$ ou na Detc

.ga:Cia ;F)scaLdo .. .T:hesourQ ~~ie1on~l ~m Londres· •. 
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.· . § 2°." x·:s. pessoas juridicá.s cstrang·eiras de direito 'Pri-
vado~ que j.á estejam. prati<cando operaÇões bancarfas, inarcará 
o· Governo o prazo de sois mézes. ~i estiverem Junccionando 
lia . mail? de dous· annos, ou D tempo que faltar para com-

. p!e'tar dois .annos. e meio,· si não tiverem completado aquelle 
prazo, 11.ara :que satisfaçam .as. prescripções constantes da vre
:Sent.e · le1 . .sob pena ·de cad\lcarem a·s aut-Oriza<.:·Ões, em cujo 
goso ·se acharem. _ 1 · . 

§ 3/1 Não serão autori,zadas ~ funccionar as' s.ociedades 
anonymas esfi'!.•angeiras .que. prohibam bra'sileiros ·de fazer 
parte de sua·s Gerencias 'ºU .conselhos de administração e exer
cer .qualquer emprego no l.'espectivo ·estabelecimento. 

§. 4.º As sociedades. ~nonymas naci-Onaes deverão te~ em 
suas directorias, conselhos administrativos e .quadrõ de em
pregados dous terços, pelo menos, de cidadãos brasileiros. 

§ 5." As autorizações .ás sociedades· anonymas eskangei
rn:s para· funccinnar 'Q-0 paiz serão dadas pelo prazo maximo 
de dez anoos, · podendó set" .prorogadas 'P.Or prazo de 'Cinco 
annos. · · 

Art. 2." Os estab.elecimentos bancarias, filiaes ou àgen
cias naciom:(es ou estrangeiras, .que negociarem em cambio· e 
~noeda · metallic~ sã-O obrigado~, além do d.\$~Osto no § 1 º. do 
art. 1ºi a . depositar, em espec1e-ouro, na Oazxa de Amortita~ 
ção, ou .nas delegacias fiscaes nos Estados~ um terço do mon
tante de suas opé·acões, elllculado pelo semestre' anterior ao 
seu inicio ou sequenc'ia, si ~s operações excederem a impor-
tanoia do capital r.ealizado. . · . 

§ 1.º ·No oontracto de compra e v.enda de cambia.es <le
verão sempre fiéar declarados. os nomes do compradõf e :ven
dedor. , . · -

· ,§ 2.0 Poderá o Ministro du Fazenda, em c:lso ae conve
niericia publica: 

· 1º, exigir que nenhuma. ·opet'a.ção ca1t1bial se re~lizc sem 
.. 1rn::i· ... autorização prévia ou de ·um agente especial para este 
nm designado : 

21i pro>hibir; 

a) operaQões cambiaes ele · banco a banco; 
b) compra e venda de cambiaes a prazo; 
e) liquida.çãles · por differen~a das oper~cões :sobre íet.ras 

de cambio l'..l moeda metallica; 
d) expedição de ordens ban-carias. postaes ou telegraphi

cas. sem, o visto do~ agente do. fylinistro -. com multa contra: 
o infraefor. de 50 o/o do valor da ordem, multa que será adju
:dicada por inteiro, ao denunciante .. si houver. · . 

Art. 3." O ·presidente da Republica fica autorizado a pôr 
en1 pratica. todas as . medidas convenientes {t fiscalização das 
operações bancarias,. e:xpqdind_o; para tal fim, os ac~os ne~eB.=

-..sn.rios, podendo abrw os cred1tos prec1~os~ ierear registos, nn
p01.·.' multas·; cassar autorizações para funccionarem a.s mesmas 
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' pessoas juridicas. ná.cionaes ou estrangeiras ' e estabélecer uma 
1quota de fiscalização pi'.oporciónal a cada estabeleeimentó. · 

' ' _t\rt. Ít.º Sem pré;}'l:iZO do disposto 110 ' art 2º, alín~a Sª, 
da lei n. 3.'9179, de 31 <:le dezembro de 1019; que continúa 
er,n_ vigor, ·fi.ca C!_· G~verno autoriza':}o a .c.onsolidar as . dispo- . 
siçocs da leg1slaçao vigente sobre . sociedades ·anonymas e bancos; · 

· revO"gada·s as disposições .em contr'ario. ·· · · 
Sa.la das sessões, G de ou,tubro de 1920. - · · Osc<W Soares.; 

N. 13 
Onde convier: :· · 
iO Congresso Nacional resolve: 
·Art.. Fica: o Poder Executivo aut-Orizado: · 

, a) a emittir notas d~ Tfi.esoú~o. tanto ·quanto. ·exigir· ~ada 
· Esta.do da · União-, desde· . que o Esta-do sólicit&nte se · obrig\J.e 
. a . sobretaxar seus · productos de expm.~tacão .. e vendas de terra 

·, da seguj~~e fórma:. . . '.· · - -- · ·, ·. · · · 

b) mil réis OUl'O a() cambio d.e · doze· dinheiró's Sobre cin
:cocnta kilogrammas do producto a exj)ortár; dous uiiJ réis, 
ouro~ sobre cada ·hectare de terra ·véndida. . . .·- · . 
. . . Art. O . producto destas ·sobretaxas será recolhido im-

mediatamente á Caixa de Co_nv·ersão e não poderá ser. ~mpre-
,.. gad'o sii:ião corno fundo de .garantia · á ·emissão feita., · · . · 

Att·_ . No fim· de· sete . anuo~. si as '. reservas do.·fu~do de · 
.garantia cor1·esponde1·em a trinta por. ~ento da emissão feita 
segundo. este decreto; . s.erá comecado o resgate: de· d.ez . por 
cento so~n·e o fundo de ga~·ootia existente, operação ·que con
tinuará. durante ~um septenarió, .sob · a· mesma base; .·dez \lOt' 

'. cento .·- - · fiudo . ·O s~.ptenario, se.nua verificado, si .t>Ossivel ,é, 
augmentar a base sobre os . trmta. por ceinto .~xistentes no 
fundo de garantia. · . · ·· . . . · : · · . . · 

Art. O Districto Federal a.ctual poderá solicitar a emis-
são .proposl~ ·sujeitando-se a sobretaxar os predios existen
tes e que forem sendo. const1·uid9s, exceptuados sómente os 
nacioliaes a·· municipaes e as legações estraingeíras, da seguinte 
:t'6rma : · · · · 

' . 
a) a cidade do Rio de Janeiro· será dividida em tres' zonas, 

a juizo . do Conselho Municipal: · . · · · · 
. Prfmeira zoná -·· Ci~co mil. réis ouro - · cambio .d.ozo 

dinheiros - urinualmente sobre cada· predio; . 
.iSe~nda: zona - Tres mil ré.is · ouro - cambio doze · CÍi· 

· nchiros - .. . .annualmente sdbre . .cada predio; 
Terceira zona - mil ·e .quirihentos réis ~ ouro -. cambio 

doze·, dinheiros ~ annulmente sobre cada· predio .· · 
~'\rt, .. Quando, · po~vea~l:ira, o Dístriete Federal . ·entrar 

·µe regimen de Estado da União, contiJ)4ará a ·vi8'o.rar a sobre .. •.. 



Câ'nara dos Oepltados - lmi:resso em 25/00/2015 00:46- Página 51 de 54 

SESSÃO E~ f6 DÉ OUTUBRO DE f 920 

taxa · i;rcdial e entrará· no regímen commum do soutro-s Es ... 
tados sobre · as sobretaxa~ decretadas. . 

Art. O imposto · de: sobretaxa predial será cobrado pela 
ReMbedo_ria· Geral .do 'Dhesouro Nacional, em época pre.ti
:xada, deante . de mappa .avresentadc pela Prefeitura do iDis
trioto .. oom ·di5criminacão das zonas, sendo as outras sobre
taxas cobradàs pelà.s alfandegas nas cóllectorias federaes. · 

Art. Quando . a União emittir por sua conta será obri-
gada ~ entrar para ô fundo de g·arantia ~om vinte e cinco por 
cento do produeto do ímposto ouro . cobrado até final resgate, · 

Art. . Nenhum Estado que · :houver solicitado da emis-
são- proposta poder.á contl·ahir emprestitno, quer externo, quer 
interno, assi.m -como o Di·stricto Federal. 

Art. Quando qualquer Estad_o óu o Distrí'Cto Federai 
dcsê.iar resgatar emprestimos externos) poderá soUcita.r da 
União emissão para tal fim •. mas obriga-se a entrar ·nas épo
·r.as pre{~ada$ .,Pelos seus eontr~rctos com trinta por cento dos 
:iuros e :amortização",· na especJe a pagar - até fioal ·amorti-
;.:ação. · . . .. · · .. 

, · ·.Paragrn.pho uni.co. ·Esta:.. operh:cão será feita, prec~_~endo 
rr·évio acc6rdo entre a Uni:i..v· e · o Estado solicitante. · 

. Art. Cada Estado ou o Districto Federal, solicitando· da 
emissão proposta, ·seriá obrigado . a . ter escri.ptura·ção esp.ecial 
sobre a operação, registrando diari'amente. o. imposto cQbrado 
t1as : sobretaxas e publicando · semestralmente um balanço 
gêral dô emitt_ido do · producto · da·s ·sobretaxas. · . . 
. · .Paragrapho · unico. · A União será obrigada a publicar se

mestr.almente, um balançC> geral. do emittidó, segundo o ar
tigo :prim.eiro; do producto das ·sobretaxas e das ; responsa:bi- . 
)idades internas . e edernas dos Estados, da únião e do Dis~ 
1.rfoto Federal. · · . · 

Art. .. Até .o ex-ercicio de 1923 o Executivo poder-á fazer 
as emissões solicitadas. mas dahí em deante, quando houVf'J' 
solicitação de qualquer . Estado -ou do Districto Federal, · o 
Executivo mandará ao Congresso · mensagem. determinnndo o 
quanttt:ni ·.a emittir e qual o fim: da mesma f órmn. proce
ílorá a União, SQ depois da approvaQão do Congrosso 6 qu0 se 
1'ar.á. a .emissão. · 

· Art. Revogam-se -·as disposições em contrario. 
Sala das sessõe~, 2 do outubro. de i920. - A-ntonio 

. 'Aonirre ., · · . . ' 
N. ·N 

· Aoorescehte-se como artigo additiYo: 
· Art.-. Para a def efa da produr.ção da borracha. o Poder 

Exccutivó, por intermedio'. do Ban~o do Br~si l , p<'las sua~ 
{~g"en.c.ins .rle M-anáos p, do Pa.t•á, fam emprest1mo~ sob a base 
dt> dou~ mil réis oor kilo de borracha bruta, ao ,Juro de 6. o/o 
~i:i anae e ·l'Or Pcazo . de . seis mezes~ ret~maveis por ~ igual 
11rn.zo; sobre ·a- borracha em· bruto, depositada . nos armazens 
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1ias companhia.$ . :CJos portos de . Manâos e ão Pará · 'com ·as· 
. · quaes entrar;! cm· abcõrdo · _para reduzir ao m.tnim'o a taxa 

dessa . armazenagem e realizará convenios commercíaes. com 
:J)aizes europeu_s.. aos · quaes . abrir;í .. .creditos para compra .Qa 
J)Orracha. d_e producção nacional. . . . . · 

"Rio de Ja'neii'o, 6 _de outubro di: 1920. -. · Pau .. l() de F1·ont-in. 
--· . 

~. i5. 

Substitutiyo ao ··;prcjecto n. 3E?1, : de 19'20 •. 
_O Congressó Nacional decreta: .. 
Art. 1.º ·Fica o Governo .Federal . autorizado . . á . emittir 

·papel-mo~da, até a importancia de cento e cfncoenta mil con-
tos de réis, pat;a ,defesa do ·mer.cadó de eaf~ .• _· . 
· · Art. -2.0 Essa defesa eonsistirá na :compra i;lesse: producto, 
até dous milhões . de saccas de sessenta kilogramma.s, feita: . di
reotamente :peio·· Governo Federal ·ou pelos Estados producto-
res, p()r aceôrdo com os seus Governos~- : ·· ·_ · · . . · · · .. 
· , . _ Art. .3~º O prodricto .liquido da.. venda· de todQ o café âd-
quirido; _recebido . em cambiá.es, ,será depositado . em · po.de1~ -

. dos banqueiros do B~asil. em Londr~s e. no Federal' Reserve 
· · B-oard, ,dos Estados Unidos da Americá. .do Nprte, em conta · es-

. pecia~~ nos termos .exJ?ressos .desta l~i . . - · '·. , ·- . . 
· - Art~ 4.6 :A -il:npo-rtancia: desse deposito em ouro será des-. 
tinada .a: constituir o lastro ·-de um banco de etnissãó e_ redes.

. . contos, de -a~ôrdo ieóm a lei qile- regular. essa in~tituigão ~ · 
· . Ar·t. 5.º Em.quanto nã,o funccionar o banco~ _o· Governo· 

· :Federal póderá sa.ccar sobre esse fundo unicamente , para de
:f esa ·da producção nacional~ sendo os. saq\les·. visados pelo Tri-
bunal de Contas. · · · · 

. . ~. 

. . · Sala das $~ssõle·s da ca'ffiara ·dos. Deputados, 6 de outubro 
de i9.2<;J. - · Saro-paio VidaZ., . · · . 

. 
· · : ,P~OJECTO N. 6'1, DE 1920 

O Congresso Nacional r,esolve: _ : . 
'.Art. · 1.° Fica o P·oder Executivo autorizado: 
a) -~ emittir notas do Thesouro; até . tr~s vezes o ~alor, 

no cambio de 27 dinheiros por mii r~is, de -0uro amóedado e 
cm barra, que ·possuir e fôr ,adquiriíl'tio, com .exclusão d() que 

. J1tí tiY~r · tido · serne1'ha1ite a:pplicaÇã-0, . em .virtude .dos -decretos 
· ns. 1.2. 963, de 1 O de abril, e 3. 546, de 2 . de outubro, ambos 

de 119118: . . .. • . . .. . 
. .b } · á. emittir na mesma: propor.ção e a,o mesmo cambiO 
~obre · o· ouro -deposita:do··no estrangeir~ á ,contado The:souro;. 

_ e ) a emitt.ir, r!a mesm3: proporça_o . e_ ~o. r;nesmo camb10.-
-solire · ç valor nop110.nl de tltulos-ouro ·da. 'd1v1d~ .~~t~na: ~a · 
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sEssA.o EM: .. rn oE ouTUsao·nÉ 1920 

Nacão • . :que• possuir e fôr a'dqujrindo. e. bem assim. sobre ti .. 
íu1os-ouro da divida publica da Ingla.terra, Franéa, Estadb3 
Unidos da. Ameri' ~ do Nort.o· e It.alía, que possuir e fôr ad
quirindo, por -co1ua propria ou lhe forem qados em garantia 
de pagamentos que reálizar. por · .conta dos governos das refe""'! 
rida$ nações. 1 • · . . · · . . . 

. ·§ :l." Si essa garantia. ce$Sár pela solução da opera'ção, a 
1m.p.ortãncia · dahi resultante, que sei>á em especie, ficará in~ 
eorpora.da ao fundo de gara•ntia: ·Como lastro da ~missão feit.a.t · 
. § ' 2.º Da importancia- dQs · jur-0s-ouro que -vencerem o~ · 

t.itulos-ouro a. que se. refere a lettra e, . um terl}O será incor~ 
por_!l.do ao :fundo de garantia, um terco. applica'dt;> á. incine~ 
1·acao de papel-moeda e um terço á compra de titulos-our<; 
da· divi~a pubUca ~ . · · · · . . 

§ 3.º B-ern,prc .· que forem feitos saques .contra os fundos
e()nstantes da let.tra: b, .serão· focineradas notas no triplo do 
valor corresp-Ondente ao saque. . 

· ·§ 1.º Da importancià , do sald.o que annualmente ·se ·veri..o . 
.ficar na arrecadação dos impôstos em' ouro, deduzida a; quan~ . 
tia pr~isa para resgate 'das notas .d& Caixa rle Conversão e 

. pnr~ uniformização. das emissões . sobre lastro-ouro na pro
porêão ora· estabelecfüa, - um .terço sera tambem incorpo""" 
rado· .at' furtdo, de garantia, l'!.m terç<> applicado ã: incineracã~. 
do papel-moeda· e um · terço ti · compra: de ti trilos-ouro da di""" · 
vida~ publica. . . · . ·· · . 

·.· l 5." Toda é qua~qu~r renda~ouro .extra-orçamentaria, quO, 
fôr 'arrecadada. .será iitcorpora:da. nc. fundo de garantia. · 
· § · 6.º Desde que <> papel-moeda . circulante oorresponda ao 
tri-ple> .do seu lastro· metallico~ as quotas que são ·destinada& -á! 
sua incineração - §§ 2° e 4° - ·serão a'pplicadas~ como ·re ... 
1'orco, ao mesmo lastro. \ . .: · 

Art~ 2.0 O -0uro amoedado ou em barra, existente no ·paiz, 
que servir de lastro :á emissão· de notas do Thesouro, não ··po-. 
der.(i; ter outra a.pplieação~ sob p~na de r esponsabilidade cl~ 
'Presidente· da: Republica e Ministro da Fazenda que a _ def,er-: 
minar.em ê sob pena· :de demissão . e processo criminal .do fun.:
Pciona1•io ou funccionarios quo a executarem. . 

.· · Art. 3.º'Serão conversiveis em especie as notas do The
s()uro, quando o fundo de garantias ieorrespondett á ~ei'CJa part~ 
da emissão circuia:ntP., ou antes, :si assim o determinar o ·C"TO .... 

. Y~rno. . · 
· ArL 4." Poderá o Governo applicar á cunhagem de ni<>e~ 

das de quinhentos, mil ~ . dous rt1H r~is a prata que possuir ~ 
fô1' ·adquirindo. sendo o serviço feito na Casa da Moeda. . 

. § J .º A despez'a com acqüisição de prata .para esse fim 
;:;p14á. escripturada sob o t!tulo; «Conversão de especie». . 

. § 2.0 A moeda subs1diar1a que for cunhada será posta. 
Pm : êircutação. depois qu·e . UVe.r sido incinerada igµal · (Juan .. 
1.i a · em · pa'.pel·- moeda . ·· _ . . . . . 

__ ___,,· J~\FL e." ·PoàePti o Gevel'ftO, eõht os IêCUl.SOS <tdnndo.s da 
. Pre$9p.te lei: autori~~r: em~_1:es.tirrws até~ qu?,ç}iª cte rPinçº~·t·~· 
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\ 

mil contos ·de réis, · papel, para, ·por intermedio. do Banco do 
Brasil, acudir ás necessidades tlo commercio. por motivo de 
crise e:.teépeional. 

N·. 5.02 - 192-0 

Pro'l;iderwia sobre ô serviço de Co1°1"eios e TeJenraphos 

O ·.congresso Naci<mal decret~· : 
, . _ Art. L º _'continúa em vigct a :disposÍção do arL 6·gº d·a 
lei n. 2.8~3, âe 3 de janeiro de 19i4, quanto á applicaÇão da:.. 
sobras·· do credito destinado a · venclitnentOs de func~ionarios 
postaes, podendo pará o mesmo fim ser utilizadas para. paga..:. 
mento ·de gu~rdâs e mensageiros dos . TelegTaphos as s.obras 
dos creditas destinàdõs a vencimentos de guarda-fios . e esta-
·fet~s, . respecHvaniente . _ . . . . .. ·. 

· . · Ar.t. 2 :° Continúa em vigor o nrt. 75, n. 4, .da lei rtu
"Jftero ~ .. 232, de 6 de janeiro. de 1917, 'qµe se refere ·á celebra-
:~ão .de contractos pa-ra aluguel de casa, serv.icos de ·conàuc~ão 
d·e malas e· aequisicão do respectivo mate1·iaL . · ... 

Art. . 3 . º O Governo poderá entrar cm accôrdo . com as 
companhias de . êstradas de ferro para · o fim de.t cons.lruirem 
carros apropriados ao serviço postal, ·mediante subvenção es-:-

. pecial. . . · . . . . . . . 
Ari. 4. º·Nos . novos contractos . e r.enovações destes, o Go-

--. ,~erno· exigirá . das companhias, em clausula e::cpress~.. qué se . 
. obrigueµi . ·a transportar . oom cliidado, exactidão . e pr~steza as 
malas e seus conductores, mediante o p'a.garrlento . de preços de 
transporte reduzidos. . · · 

Sala da Commissã.o de Finançàs, 15 de out.ubro de i 920 • 
. -·Carlos.' de' Campos, Presi~ent.e; .- · Octavio Rocha., Relator. 

· -·Ramiro Bràga. -· - Pacheco Mendes. - A. Carlos. com res
triccões~' .......... Souza Cunha. -. -· Oscar Soare.'l. - Alberto: .. l'tla-
''anhiio. - Cà'rlos ,M.a:i:imiliano. . ,· · · · 

·.·· \· . 
. · . , '\ . . 

O Sr. · Presid~nt~ - f>.. lista de. pre·senca accusa o· compa-
recimento de 52·, Srs~ Deputados. · · 

Não ha nurr;i~ro pura se abrir a sessão. 
Designo para s1~gti:nda-feira; 18 ào . cor:rente, a seguinte 

ORDEM no DIA ,· 

. "' 2~ discussão do proJecto n. · 324 A. de 1920, fixando n 
desp1ezn. · do. Minisíer.io da Guerra para· o · exercicio de· 192i; 
com parecer .dtt Commissiio. de Financas sobr~ as· eme11<lns 
.apresêntadas; . . .. · · .. . . . 

· 3" .discussão do project.o n. 473, de 1920, abrindo o cr~
' tlito. especial de 688:964$440~ pa-r~ ·p.agamento á Comparmrn 
. Ed·it.icadora; 
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SESSÃO EM: f 8 DE. OVTuBRO DE f 920 

2ª discussão do projecto n. 96 A; de 1920, autorfaàndo a 
concessão de uma estrada de i•erro de Uberabinha" em Minas, 
a Santa Rita · de Paranahyba .. em Matto Grosso, com parMer 
favoravel da Commíssão de Obras Publicas e Viação; · 

~· discussão dei projecto n. 1.48 A, ·de 1920, considerando 
<le utilidade publica a Associação Commercial de MvsSüró ; . 
.com . pareqer Javoravel da. Commissão de Constituição e Jus- · 
tica; · . . ·. · . . 

2" discussão do prôjecto n. 279 A, de 1920, autorizando 
o emprego de uma draga na dragagem · do rio ANtrY; com 
parecer favoravel . da Commissão de Obras Publicas e Viação; 

· _ 2ª discussão do projecto ri., 412 A, de 19'20, comp·rehen-
dP.ndo o Estado do Maranhão paI'a o pagamentô da quot:i acl-
odfoional; c.om substitufrvo da Commissão de Finanças; · 

2" ·diséussão do projecto n. t.d5 A, de 1920; restabele
cendo a verba ·da representação ão Pr~sidente da Carriara dos 
Deputados; ·coro parecer favoravel da Commissão de Finanças; 

. 2• discussão do projecto n. 4:72, de 19~0. e0i.~$id.erando de 
utilidade publica a Ass()ciação dos· Et.npregados do Commercio, 
do Estado da Parahyba; .com parecer favoravel da Commi;isão 
do -Constituição e Justica. -· ·· . . 

· 2• ·discussão do projecto n. 11-16 A, de .f920, do Senado. 
modificando, em parte, a lei eleitoral; com parecer . 1':1vorn \'P.l 
da Commissão. dr! ··constituição e: Justiça. 

120" SESSÃO; . EM iB DE OUTUBRO DE. 1920 · 
\ 

PM~Sit>ENCI" nos sas.' ~lJENO ' BRANDÃO, PRESIDENTE; ANDRADE' BE
' zE!lRA, .:!:. .. ~ECR.ETARlO, E BUENO ~RANDÃO, PRESIDENTJ!: · . 

A's f3 horas, . comparecem ·os Srs. Bueno Brandão, .Ar-
. 1 huir C0llares Moreirâ. Andrade. Bezerra, Costa Reg·o, · Dorval 
Porto, Aut~mio Nogueira, Souza Gastro. D~onysio Bentos, Benl o 
de Mirânda, Chermont de Miranda. Prado Lopes, C~rnha ~rachado, 
Armando Burlamaqui, Vicente Saboya; Osorio de Paiva, · Il
"defonsó Albano, · Flr-ederico ·Borges,· Alberto Ma.r\lnhão,. Cnnhn 
J_,ima; João Elysio, . Ant:onío Vicente, Eduardo Tava;rés. Aus
tregesilo, Turiano Campello·, Julio de Méllo, Luiz Silveira. João · 
Menezes, Deodato !\faia, Leoncio µalrão. Pacheco Memfo~. ·S~-a
l.1ra Filho, Elpidio de Mcquita, Eugenio Tourinho, Leão Ye11osú, 

· ~\Irinoel l\fonjardim, Heitor de Souza, Sampaio Corrêa, Paulo 
·d~ Frontin, Mendes· Tavarf's, '!\1anoel Reis. Ram1ro Braga, Au
gusto de J .... ima, francisco Valladares, Emilio Jardim, .Toã.o Pe-
11ido, Americo Lopes, Senna Figueiredo, Landulpho de ~raga
lhães, Francisco Bressane,. Moreira B1:andão, Francisco Pao
liello, Jayme Gomes, Honorato Alves, Carlos Garcia, Ferreit'a 
l lraga; Cincinat-o Braga, BaTros Penteado, l\farcolino :Barreto, · 
Veiga Miranda, PaJmcira Ripper, José Lobo, Carlos ele. Cam
Pos, Arnolpho Az.evedo, Olegario . Pinto, Luiz Bartholomeu, . 
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/ 
.João Pcrnella, Eugenio Müller, Alvaro·. BapLísta. !vfar~al de Es...; 

· l'·ohar P. Octavio Rocha {70) . . · . 
. . 

O · S.r. Presidente - ·A· lista de presença. -açcusa . o com~ 
pa i·oeimento de 70 Rr!". Q<"rmtalioi:l . 

Ahre-se a .sessão . 
. o Sr. cos'ta Rego '(supplentc de seé1·etarw, servindo de 

2'>) procede á lcit.urn d.a :reta da sessão de 15 ·B do dia 16 do· 
· c ~ori'fü1te, as· quues ·Bão. se~ obsnyar;ões; successivamcm.te · ap-

. provadas. · · · · · · ' . : .· · · · · 
. . . . . . . . . . . . . I -

O ·Sr. Presidente - . Passa-se :a.· leitnra rlo exp~diente. 
O Sr . . Andxade ·:Bezerra (J~ Ser:retario) (IeCiara c1ue nãQ 

l:a cxpediento. · · 
E 1 lido· e .fiéa sobre a me:;a. ati~ uHerior delibera~ão, um 

J)roj-eclll rio S1: .. José Bonifacio. · · -

o ·sr. Presidente - ·-. A(~tlarn..:s~ sobre a mésa t.te~ reque .. 
· r imcmt(ls que · vãc ser l'idos. · · . . - · · · 

São succe.ssi·vamente lidt1s. apoiados e l)ostos Cil.l dis-i 
cussfio . os seguintes ' . . -. . . ' . ' 

ll.EQU!i:Ri ~I F!STO !=.; 

\ 1'). 

· N. 64 . 

Requeiro qun, pelo intermedio da Mesa; o chefe c1e. · Po .... 
-- j.icia i_nfo1'me, · c·9mo tendo decl:itlido nos. jor1lne~ que Dr!o 

f ec.hou a séde da União d.e. Construcc;cão Civ'il. conserv~ á sua. 
porta soldados de guarda que não só .vedan1. a entrada. a qual-. 

· q,1er associado, '~omo p:rende.m t.odo:·B qualqüer que· <la mesma. 
sn approxime. · <"'- . ·· · · 

Sala das sessõe5. 18 de outubro 1de 1920. - ltta1á•irio de; 
Lm·e.rdq. . · · · · · 

.... 
.. N. 65 ' 

., Requeiro que: pelo · inJermedjo da l\fosa, o Governo ~ in-;· 
· f órme sob qm~ rundam.ento' e quando deportou algénadós parai 

·. · '1'1•es Lagôas. <tm 1.\{a~to . Grosso, com .escalas peJas càdeias pau .... 
Iist.as; do posto 7 de ;:\bl'lil. na capital, de Baur-ú · e-. Araoatuha; 
os · operririos brasileiros · ,Jost~ Anfonio dos Santos ~ · João J{a-. 

. nros da Silv~1: · · · 
. · ~ ·sala das ses::-ócs . . 18 cl0. ouLubro de l 920. Mcú~ricio d<: 

· lJaCf!'rtia. 

N. 66 

n.~queirri ·que. peló intermcdfo da · l\fosa, o (•h.efo .d e po~ 
licin informe onde está Antonio Silva ~ 

--......... -~~-R-R+-ila~ci+fl. as !"P.!'i::Õ".'i;: 1 $. de m1hilwo d(• '19"'·0. Mmt ticjo d~ 
Lacerda.· 
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. . . SESSÃO E).I 18 DE Ot;TUBR.() DE .19~0 . 

. . . 

. BncC\rl.'acla succcssivamf!n 1 e a (.)~sc:us:;;;ão dos rf'qU~l' imen
. fns ns. 6-í, 65 e 66, o adiada a v<1! ac;ão. 

ô Sr. Augüsto de Lima ( •) · - . Sr. Presidente deve che
gar amanhã a esta Capflal o grande'. 1~statHsta italiano Victor · 
.\fa.nocl Orlando. neime ao qual · estão -ligados yastos crcdítos 
,.;;cientificos ·e juridfoos . . lllustr-0 publicista que f\ as suas 
obras de Di1;eito Administrativo sãü cüada:::; como ve.rdai:tei
ros modelos de ·~nsinamcmtos e .<las melhor(~:.t doutrina~. Par
I:úneutàr, -a .sua brilhunt o cari:-eira - tornou-o p1"im~us inte1• 
pm·es no . Parfamento i1taliano. Est.adigta, -0s annacs adminis
~-rativos da Italia condecClrall'l-se ~o-m os actos d~ alt,a. sabc
dorià praticados - !}elo i10"Lavel· ~clministrador . Estadista, ·à.in
da, çulminou :no momento mais .f.r ·agico da :historia. <la It.atia, 
c.omo d.a · historia unjversa·l, em qne -a . g-t'ande . ptminsula se 
\'tu envolvida · na· conflagrai;ão e.uropéa. e, po1; uma sél.'ie de 
medidas de e.aractCI.' be.'l1ico. <tiplomatico, aàmi-nis.lrat.ivo, t,evo 
·elle de _ subdivi-dir a sua activida;de, auxiliado pelos seµ!-3 
companheiros <}e ministe-rio, por .numer.ooos · dcp.artamrmto~ 
que os imprevistos da guerra circnmscreviam á sua alta 
co.ml>etencia ·• · · .· . . . 

- Os fins altribuidos ó. viagem do ·eminente estadista. ita
liano ás plagas do Brasil são dP- tal hnportancia po'lit.ica qttl'! 
iL chegada de S. Ex. não póde .ser indifferente a. Camara dos 
Deputados do BrasiJ: (Apoiados.} · 

- Os grandes problemas de ordem po1it.ica, economica:c n..,. 
nane-eira que . ·.se agi tnm entro . os dous pafaes serão postos 
Qpportunamentc na tela. -dos debates ·e, · ·antes de .serem dis
eutidoo · no Parlamento," terão de · sm· esboç.ados, postos . em 
equação· .pela sabedoria <ios nossoa estadista~ de oocõrd.o com· 
as i·nstrucções de que o illustre homem de Esta<fo ittiUano é 
portad'Ôl'. , · · · · 

A. Ita:lià. acha..;-se ligada no .Brasil . d~"'d~ oo mais· .remotos 
dias .. de .. sua exiistencia politica; na ·estatistica das imm1grações 
occupa, _sem cont~.stacllo~ o primeiro logar. A adaptar;ão, .. a 
facilidade de se eonformar com . o nosso meio · phY6icO, com 
.os nossos . costumes e tradicões, po.r parte do :povo ita1iano, 
6 de tal ordem que nunca. a menor apprehensão assaltou o 
H.spirito .nacional dê absorpoiio por parte :daqueHe povo, cuja 
contribuição para o :nosso progresso só tem .sido benefíca, 
rooper.ativa e· c·h~ia. do fecundos · resultados para a. nossa vida 
r.conomica, fína.nceira e ~rüst.ica. em to·dos :o.s gráo~ da cul-
r.ura. húma:na. · · · 

São, . portanto, muito·s .e bem procedentes os motivos .para 
f1Ue .a Cama.r_a idos Deputados . envie. de modr1 particularmente 
0xpressivo, .·as suas boas vhtdns ao grande ministro italiano 
que demanda as no$as plaga.s. 

Requeiro, ;porta-nto, a V. Ex. se digne nomear uma com
mi"ssãQ> QOmposta. de- c inco memhros. 'pa.ra apresentar a S. Ex. 

Este disci1rso nüo fo i rcYisto polo orador. . , __ 
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ÁNNAES DA OA?dAJ\Ã 

o Sr. ministro Victor Manoel Orlando os cumprimentos <l~,sta 
Casa <lo Congres.so Nacional. (Muito bem; muitD bem.) · · 

Approva:do o requerhn~nto ~o sr . Augµsto de Lima·. 
o Sr .. Presidente - :Ern obediencià · ao·'voto da Cainara, 

· nomeiot para faz:erem parle da. Commissão incumbida cte 
apresentar a S. Ex. o Sr. Ministro V.ictor M.anoe:l Orlando . os 

. votos de ·bo.as vindas d'esfa. Ca·sa., os Srs . . beput.ad9s Augusto 
de Lima, Salles Junior, Az.evedo Sodré, '.José .l\faria Tourinho 
e Octavio ·Rocha. . . . . ....., . . · _ · · . 
. . O· Sr; Carlos ·de Campos - - Sr. · Presidente; vou ter a 
honra . de ·p.asar· ás mãos .cJe V. Ex.·· um requerimento, que. 
~e '3.chn. .fundamentado pe.las considéracões ' que o anteeedem 
e: autori.r.ado pelas assignnturas que Tecebeu . 

Eis ·o seu te'ôr .: · ~ 
· Envio · á Mesa o requerimento, Sr. Présidenté · pedindo. a 

V. Ex . se digne submettel .o . á votação. (Muito ·bem; muito 
~~) . . . ' . . 

. REQUERIMENTO 

Conscios dos altos intuitos que determinaram · o. convit.i:, 
de ·SS. MM. i os ~eis da Be-lgica para. uma honrosa visita. ao 

. Brasil; · . · · ~ : . . . 
. . J.clentifi.cados com· as gerae~ demonstracee~ de resp&itosa, 
mas expansiva acolhida ·aos .. reaes hospedes· •. durante :a sua 
perman~ncia no pai.Z; . · · · ·' · ·. · . . . 

· Confiantes nos gran<les . ~e!?ultados ('.JtlP. do auspicjoso facto 
hão de vir-para ambos os · povos. nelle approximados, por mais 
~~t:z:eitos !aços de largo descortino-- e de ·proficuas ·realizações; 

· ·Aip·plaudindo. -portanto. a . feliz iniciativa e· a. segura effl
ciencia . que, para . tão grallo momento brasileiro, teve o Sr . 
.Presidente da Republica. cujo -Governo· mais uma vez pat.en~ 
teou os seu-S patrioti<fos pro.positos. de engrandecimento da 
Nação o de fen.undo convivio internacional~ . , . · · . 

· Reque~emos . seja trascr;.pta -na oota da ·sessão . de boje 
P.sta. congratulat.oria e solidaria. manifestação ---da -Camara .dos 

. .Deputa1d:os. · ' - · 
· Sâla. das sessõP.s. 1'8 de ,outubro de 1920 .. - ·c<irlos de 

Campos . ... - Afranio · de .Mello F,rancc1• - · So1t:t.a Castro. ~-
HeU-01· de Souza.. - Gu-nM. Machodo . ..;..,..., Barros Pen.'tead-o. -
Ram4i1•0 . Braga.~ - " dost1l ·R-eao . - .· DoMJal PÓ'rto: - MrJffUJel 

. ftl c.'rijardirn. · - ·A nfittsto de Lfrna ~ - I osé Lobo . ,--- ·. C.0.1·los 
Gm·cfo. -· .. Tu1'iano . Gnmpello.. .- Man-oel Reis . . - Arnolpho 
Azevedo. - Albertn 'Mrri•anhroo. - João Penú:J.o. _, Ja.y.m,e 
G'hm.~s . - F. PaQUello. - F. Bressa.ne. - · Oleaario Pint:r.o . · 
- Cnnho IJimo. . - Eitgenio M üller. - Seabra ·FiUio. - · Octar. 
'l"ia RQcJ/a, MrJ1'd'#~ Tarare.i;. ~ Ozorio de PaúH1 . L Ame
rico Lope§. -. Ciw:i'nato B•aga. - Ju.lio de Mello,., .--· Rcd~ 
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gues Machado._ - H., .llesquiil(J. - Andrade Bezerra. - Leci.o 
Velloso. _..;. Eduardo 1'avares.- Paulo de F1·untfa.-· Leoncio 
Gqlrâo. - "p. Rip11e1·. - A.. Au.s~>·euesílo. - Deodato ~1taia·. 1 
- Dionysio Bentes. _:.._ Emílio Jardim . . · ~ Mvrcira.• Bnuulão ·' 
Arthur Coltares lllin·~fra. - · Lúiz da Silveira. -.· Jlarçal de 
Escobat . .:......._ Lcmdulplw de illagalhãà. - Senna J<'iyueired,o. - . · 
Alv~ro .IJaptista.. - JoiJ.o Pernetta. - Vei(Ja )Jlfrarlila. - ll- . 
delcnso ·Atba:rw. -· .4.ntonfo Noai<efra~ · - Liiiz Bartholonieu. 
·--: Somipaio Cor?·éa. - Per e ira Oliveira. - . A1·11Vmdo BttJ'la
rnaqui' .. - Veri."lsim.o de M'ello .. - Francisco Valladares. · -
Carr.olin<J Bo.1•reto;- Salles Junior.- Cliertnc.nt de Mfranaa.
Paclteco 'blendcs. - Rent.o de. Mfrarui.a. - Waldom.fro de Ma
galhii.es. · - . · .:Ai-istarcho LC'Pes. - Osc::a:l' · Soo.i;es. · ·_ . ·Vaz de 
.'rtello. ~. Elou Chirves. - Alao); Prata . ..:..- José Bm·reto. -

·Fen•eira Braga. ·- Jo.sé 1.llaria Toii·rinlu;v. -·João El·y~fo . -'
Jos~ Bonifacio. - · Sim.eã<,· Leal. .. _ EstaciO Coimb1·a . - . ltli-:. 

· Dom.influes . -· . Laffl.ounier Godo(redo. - · Joaq·ttim Luiz Oso-
1·io . 1 - · Af{onso Ba1•ata. - João Menezes.~ Felix Poclieco •. 
- .Frede1·ico Borges. -Vicente Saboya. -A. A. de .4ze'l:edo 
Sodrê. - João Si·m.i>licio. - .ttm·w de Paula. - Raul Sá . -
Carlos . Penafiel.":- · Anten-. Botelho. - Antonio Ca1·lvs. -
Tltom.az Accio!u. ~ Jocw Guinui:rães. - B·um·51..ue de Náú.n·eth. 
- , Themistoclee de , .. 4lmei,do. . - Le1n,gi•ube1· Fi.lho. - ~llacedo 
Soares. -- Francisco Marco-ndcs. - Fausto Fer1·az . -· Do
t'lt.in(Jos Màsca1·enltas . ·- Ai-naldç Bastos,-. Prado. Lopes. -

. Abdon· B«.p.,ista·. -·· .Cel..-;o Baym4;. - Herculano Pw·y<i. - Se~ 
teriano Marques. · - lricente Pi'ragibe. ~ Arlindo Leoni. -
1'homaz Rodrigné.-; ~ ·-. - Antonio Vice·nte. .- . Pe1•ei'l"a. Leite. -
Honorato Al·vcs. - · Cesm·_ L. de Vergueirc . - · Jósé de Jlo-
1·aes. : - ·Gervasio Fiot"aV(tltte. - Alexandrino :da Rocha. -
Ala1<io Iién~tú. - Pfres Itel>ello - Salle.s Fillio. - - He1·?nüw 
Ba~roso. -· · lUbei·1~0 Jwn(j(U.ei:l'a: -· Jr..'fi.o Ca.bral. - Ro.dri-. 
uues a:foes· Filho . ._..:. Odilon de ,A'luh·ade. -. Josino de Ara~l}O ., 
~ :José Gonçalves. - ao-me~ .Lima ; - J.1JOtta Machado. 

o· .sr . . Presidente - V.ou -. submetter a votos o requeri.;·· 
n~ento.· · ·~. · · 

· iA:pprovado . 
O Sr. Francisco VallàdU-es ( •) - Sr. Presidente, o Rei · 

· Alberto. ~ de bordo · do S. · Paulo) dirigiu a -S . . Ex. o Sr. Epitacio 
Pessõa o séguinte .despacho :. 

~, sob a.. impressão, ain<la.·tão recente das manifes;.. 
tacões éalorosàs .em meio d~s . quaes acabo de deíxar o 
Rio . de Janeiro que eu · dirijo pelo alto. int.ermedio 

. . de V. Ex. · as autoridades, á. população da. Capital Fe
deral e dos . Estados que visitei, assim. como a todo o 
Brasil, a expressão de minha profunda gratidão. 

· Durante estas .quatro semanas que passei na. bella 
pat·ria de V. Ex. jmpressionou-me de modo mai.!l aQTa·,, 

Este · discurso n€i.Q f~i revísto' pelo . orador. 
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da.v(:l a . f ól·ma delicada da hospitalidade brasileira e 
não pude conter a minha admiração pela obra do. pas
sa.do, pela _actividade do presente e pelo por:vir illiini-
taélo do pa1z de V. Ex. . . · · 

· Fomos .ç;onstantemefite cercados da mais viva. sym
p_ath ia. As obras de caridade da. r~inha receberam dons 
genero~os. Os ernínentes repres:entantes ·de todos, o~ 
poderes, os do Exercito~ da Marinha, do Ensino, . das 
LcLtras;. das Sciencias e das Artes, do commercio,. os de
legados dos operarios .e . da impren~. todos mostraram 
para com. a Belgica sentimentos cujo valor não posso 
b em · expi;jmir. . . . / · . 

Além dos títulos que altas instituições hrasi1eiral'I 
me .. conferiram, mna m.à.nif estação · suprema µo · ~on
gresso, sancc:ionada por V. Ex., fez-me a ·honrajnsign~ 
de outorgar-me, ao mesmo . tempo, a dignidade de .cida
dão brasileiro e a. de marechal do bello e grande Exer-
cito do Brasil. . .. . . · · , . , . · 

A par destas demonstrac.õe~ tão eloquentes, o Bra
sH fez timbrG em dar ··tambeni- f"Belgica . provas ·intan
gíveis de sua amizade e do seu desejo ".le ·vêr desenvol ... 

· ve.rem-se as relacões entre os ~ous paiz~s. · ·.. · · . · . 
Peço a V •. Ex., Sr. Presidente, em nome da·· rainba 

e no meu, queira acceitar a .expressão dos meus.· anhe
los mais sinceros pela. prosperidade do Bra5il ·e dos seus 
habitantes. assim como ·os meus vbtos mui . eàlorosos 
pelà ftilicidade pessoal de V~ ·Ex: e de $ua familia~ , __ 

·Nós não esqueceremos, jámais. as a_ttenoõ.es de-·que 
V. Ex. e a·. s~ • . Pessõa foram tão prodigo1{"para com ... 
nosco. - Aiberto. :1> · · · 

. . 

R.elció este radiogramma, ·para que . tãO elevadas ~ it, since
ras palavras fiquem perennemente ·guardadas nos Annaes do 
Congresso . E acredit.o · interpretar fielmente os. sentiiiientOs 
do paiz assegurando ao . Rei Alberto e a sua a~sta consorte . 
toda a nossa cmocãa deante <la sua attitude, todo o nosso...reco-

_J111ecimento e gt·atidão: · _ . ~ 

Não está i)or diz(Íl' que o ·Rei Alberto ·é .uma das tP'atides 
figuras da guerra, si não u. maior de todas. (Kpoia.dos.) . 

Soberano dP. um pequeno flniz, mas de um altivo ·e ·nobrc 
povo, cumprindo o dever pelo dever, quando o interesse de suá 
1r:mquilildade lhe pt•desse. talvez aconselhar o contrario; não 
teve hesfta.ç'ão, resistiu. á invasão dos exerci tos ·da Allem~nba, 
-e com essa conducta -salvou a civilização permittindo a ,or-
ganização dos alliados. · · . · . · . 

· Não tem rest.ricções a impressão que o Rei .e a Rainha <ll'i
~am no Brasil: êlle; o homem de 8erena dignidade, o soberano 
·· ~ oso ~- affavel. na sua magestade; igual semprl' 
r: sem attificios; ella, uma san a. . 
:nos acrLli a. lembrança desta yisifü: o Rei ~ a Rainha dos bel--
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gas viverá~ nã· sauda#de, no affeqto, na estima, no ~arinho e 
vo re~eito de t.odôs os brasileiros. · . . · · 

. . E nesta · hora ao S. Pa·ulo segliem· -Os nossos pensamentos, 
dcsej ando aos se"-ús · rcaes passageiros a. mais feliz das -v~ageus. 
Os bons votos ~dos brasileiros acompanham a mal:·cha do· êou ... 
raçado ·que · restilue á · tcr.rà · gtterida da patria ·os Soberano& . 
belgas, ainda e seinp~e .presenf.es no coração do, Brasil J . (Muit<>. 
bem.; m'!Lito bem.-) . '. · · · · 

. o Sr. PaulÓ ·.-~e Frontin . ( ~- ) ··-. . sr~ .. Pt•esidentc; .venho . 50~ 
J iüil.ar da Camara (JUe, na aula da sessão .de hoje, seja lançado; 
um voto dé pezar, qu(! se liga · directamente . ás manifesli!C·Õe~ 
que a cabam de s~r. kibu..tàdas ao rei .da Belgica .· · 
. Esse voto de . pezar é relativo ao fà.Hecim_cnto . e.lo · genera t 
Leman,· que .. represento:u. o .',papel . mais excelso na defesa . clr; 
Liege, ficando debaixo ·.dos escombros de. sua p1•iocipal forla-
.lPza, quasi ·.·modo e ceg'-0. . . . · . . 

· A Camat·a. pens(). associando....;'.se agora aos s~ntimenlos de . 
rnagua . que. devem ~xpéi'i:rnentar Suas Majestades os rP.is da 
BeJgi_c.a. demonstrará qtu·~ não ·é ~ . !lªS alegrias, ma$ tambem 
nos · mstant.es de dor~ que .estamos. 1rmanado.s oom o pov9 · an 
qual coube .- desempenhar tão gloi'iosa míssão em . defesa da 
civiiizai;ão e dos direitos' da htimariidade ... (Jlu .. ito .bem; .mü.ito · 
bem .. O · 01·ad0r· é · abraçado·. ) . · ·· · 

· o Sr. · Pr~sidente · -· · -O :sr\. Deputido Paulo de Frontin 
.. 1·1~qUel' se;ja, na acta da Sessão·· :de hôjC, inserto Ulll. VOfO de . 
J~ezai: , P.~lo :t:alle~imento : do: ,gei1eral Le~an; ~~oico defensor. 
OP, L _icgc. ·. .. . ~.. . . · · · · 

.· Os senhptes que approvam esse reque1~imento quefram so 
Ie~/<fn~át' ~ (Pqu,$a.') .· · · . · . . · · .· 

·Foi •. approvado ünanimelllente • 
. o: S~ .· ~ugust6~,d~ Li~~ :( ~ ) -. Sr: Pr~sidente, 'Sepultou...

~e, hontem, .no mé10 do s1gmf1Ciat1vo ·s.Jl e-nc10 dos qu-e tal ca
t a:strophe úã-0 es.perayam;' um . dos mestres da. musica. brasi
!nira, UÇ\ d.os ostensores ,mais brifü-antes·· da nossa arte mu
~iéa.I : ná ~uropa; ond_e, ·em· succe~s.ivas · exhibiçõcs, , .coberto tle 
applausos, . .o .. ·fiome b1•asileiro foi saudado como expoente · tlr~ 
uma arte que . se formava já com a.s c.aràct<!ri~ticns de uma 
01:iginàlidaue· nacional. · · · 

· N'iio · preeiso accrescentae que me r efirO a Albtwlo Ncpo-
.muceno. em ,:qhem todos os· que acompanham <le perl<> a. evo
lução da -arte· ·musical no Brasil ·enxergavam não só 0 mostro 
das~ico, ·doutrinador dessa arte, como tambem um ·jnnovador, · 
um crP.ad'or, cujo genio se· reflectiu em numerosas composi-
~:.õcs . qur> s·e . tornaram populares nos 1neio.s musfoaes; não só 
do Bra-sil,.: ~inão t.ambe.m de Bruxellas, onde foram, em Ci)U-

Este discurso não foi revisto J)elo ·orador.. · · 
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cerlos seguidos, exh íbidos seus trabalhos, . e ahlda em :aer ... 
· lim, na Austria e cm Roma. . . 

Ainda não amorteceram os ultimos. écos da victórla, do 
triumpho artistíco alcanc;ado no ThP.atro Municipal, desta Ca
pitoJ, com a representa.cão do ultimo trabalho o0 genial com ... 
posilor, levado · igualmelllc ('.m · Bueno~ Aires e ·n~i The.alro 
Coslança. de Roma:, . onde, ·na opinião dos mestres, est.a . obra 

· se caracteriza por vivacídadc de invenções, colorido de estylo 
e lances de emotividade que só as obl'as primas dos grandes 
me8trPs são capazes de produzir. · . 

Alberto Nepomuccno não f'ra sômente um grande arli~la, 
era lambem um . bom; ,um cspfrito inclinado a todos · os im
pulsos, <lc uma ·:philosophia .cmtimist-a, a tolerancia a todos os 
revei<~s da. sorte e a modr.rai.;ão ~om que ellc recebia · as emo
<;ões mais fortes dos dias dos" seus . maiores ' triumpllos. 
(Apoiados.) Aquella figura mclanoolica e a.0 mesmo tempo 
risonha de Nazareno, quando .passav:;i ultima.mente pelas· nos-· 
sas· r uas e avenidas, no m eio d-0 povo, .já despertava,· nem só 
as sym1palhias gcracs, como ainda um certo sentimento . .- de 
solidaricda.cJe, pelo ren~z qu ~procural'anL infligir-lhe algum; 
adversarios, ínimigo~ praticantes do mesmo officio, que, 
mima conspiração, conseguiram · afa~Lar o grande mestre do 
Instituto Nacional. c>m ruja directoria clle oonseguiu reunfr o 
qur. rarissimas vezes acontece, naquelle instituto, - a har-:-
monia. · · · 

· Pcíd e -~P. mc~mo affirmar qne a sua saudc combalida re
Pl'b<'U . com esse choque, mais um grande. impulso para aca-
bai' du arruinai-a ~ . 

Como sua gloria 1~ superior a lodos esses · revezes, a' to
da::: .essas alternativas , a posteridà.dc não tratará de apurar 
a 1'csponsabilidade dacrt.1Hllcs a quem cabe a allribuíção do 
dure:; que affligiram o grand~ artis ta brasileiro:· cabe-.lhes 
s implesrncmlc ví'ncrar a sua R'lemoria. admirat· as süas obras, 
o sr.u · g-cnio~ · apresentando como . mod.elo ii.~ geracões futuras 

· t'i'~s obras i)rimas que ellc ·deixou ~sci-iptns e tambem ·o 
1.•xcmpfo d1! cordura <' cl~ ábncga~.ão com f]Uc soube supportar 
alé o fim a. sua pobreza, dentro da gloria .que llle assegura-
.V am as suas obras. · · · · 

· :Eu pediria n V. Ex., Sr : P1·csidonte, se dignasse con .. 
sullar a Camura sobre si consente se.iu, na acta de hoje, con• 
signada uma mcncrto de peza1· 11clo fallocimcnto do maesll'Q 
Albel'io Nepomuccno. 

'l'<mho concluido . (3/u:ito bem. : muito hem.) 

Approvado o rc'lucrime~to do Sr. Augusto de Lima. 
. O Sr. Fràn~isco .Valladares (*) - Sr. Presidente, o pro
,1ecto n . 158 B! que f.Jve a honra de a1wesentar á Carnara, ape• 

Este discurso não foi revisto pelo orador • 

• 
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zar dos pareceres fa.vorav~is das Commissões inc~idas de 
examinal-o,.-__ e dos applausos sem. restd;)ções da i.mpi'eüSa, no . 
::;entido da adopçã·o d().s medidas nelle consignadas, apetàr do 
pronunciamento · d~ altas autoridades do direito . criminal bra~ 
sileiro,-. .comó; . entz;.e .. outros; .o : notavel ·adyogado Evaristo de .. 
Moi·aes, . tem tido. nesta Casa uma marcha vagot'O$~, que faz 
receiar pela sua adopção~ aiuda · este anno-., muiti_O embora con..: 
tenha. medidas- :urgentes, alterações indispensaveis da. lei vi
:;ente e providencias no'\·as, julgadas necessarias ... .: · ., 

·O , Hlustre 1·ep1·esentante do Dist.rictO "Fedéral intervindo 
: ulti.Iname:Qte J.lª di_scussão, propdamente· não produziu_ argu- ·. 
m~ntos coilfrar-ios, lllnit.ou-:se · a .. evtel'nar sua· opinião . coo
trarif.l.. á eleVaç.ão de pena. cousta.nte ·do: att. 2º. · . 

,.,Algunias · ·úut.ras suggestões, que · o · ··digno . Relator da 
Commissãcí· pró4.ietteu considerar, poderão ·· ser · attenc\ida.~. 
Ilias--· ·-_ ind1~pevsavel é_ qq.e tenha· andamento o projecto. 

E•' de ·es.tranhar mesmo. que _ .. -· •não tendo · a bem dizer 
~ido ~ontràriado pelo illustre i'epresentante do . Distrieto~ Fe-

. deral, unico que a.tê est.e '. mome.nto d~lle . se occupou ligeira
mente, . aliU.s, . tal andamento se retard~, quando uã~ estã por 
fazer a dez.nonstr<J.cão da utilid~qe e . c~n-v:enteneia:. das mediâas 
nelle ~ons1gnada~· ; Venho as~.un Pedir. a ·Gomm1ssão alguma. 

· celeridade ·no •seu pa1"ecer; para que, votado em último turno e 
1:nYiado ero tempo ao Senado, possa, afinal; ser convettido ·em 
l~i · sem ·maior ' delllQra. · . -· .- . · · · 

Mais do qUC . palavras .e ' argume_ntô$ valem 05 fac LO$ e tes-
1 emunharn. ou ·clamam pela adop~ão de. medidas de rel&ttva·· ~l~-: -
veridade ho !lrOjec.to·, COllSignadas~ ÔS- desastres· se, rep1•oduzem 
nesta Ga.pit.a! com frequeucin que. o simples accumµlo .d.e· po-. 
vulação ainda não e-x.plieam: os,· accidentes.:repetid1'>S' Teelamam 
dos poderes publir.os maior · en~rg~~; ·~a· prevcllQ~O e· na -re..: · 
lJressão. '1j.:l de a Ca1Jlar~i- perm1ttir :qu~ leia . _ · · · 

l.ledere o Imparcia.l : . - · 

, MOI\l\E, COLHlOO POR UA(AUTOMOVEL~ lJM JOVEN 
BS'lUDANTE ··~ . '\ 

. >- . . ... .. . • • ..,. . ~ ,. . 

· O. périgo qut:f offen-O~m os ~tomo.veis nesta Ca-
'pit.al, · 0 abuso i·eJ)etidO' dessas fa~tastioas correrias 
·vertiginosas~ que· se ·constatam a cada passq, estão a 
niereceI. .. uma séria e. immediata p1·ovidenoia das auto._ 
r ída<les policiàes . . · · 

:N.~o é po5l'Jivel .a I.)(Júulac;ão J.c:: l-<.t c ida de c11.mliuu:ir 
· exp.osta á furia~ d~ clta·uflem·s de·salmados,. 1..1ue .ne
nhuma · consideraç-.ão · demon~tram · t.er ·pela vidt! do 
proximo. . . · . . . 

· Dia a dia. us jot·mici-; regist.1.'atn Ü:) -\ iCtiu1a::; tlc$.:ies · 
temidos-\'ehiculos. . 1 • . . · · ... . · • · · · · . 

--~--... o· desastre de. honteni ' ú." clius que· mais· puugeni o 
· cora.c:~io ~ .· ,_ · ,. 

e. - Yol. IX. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 25/0612015 09:23 • Página 1 O 00 73 

8iS 

:\clk. foi arrd1al~<lo ·ao wunuo uu). Jo:'l-·e.u.; ·.cuja 
1:,xi~lcn<.:ía. Jhi~ ~01~rfa •.'m pkIN c8plendor de su.as vint~ 
11r imaverar:: . . . 

O infelii d1ama\ a-,::c Fernando Salgado, et•a e:;tu-
. dante de preJ)àtatnrio:-:, ·filho ~xkemosis.simo do .P'!-'. 

Jgúacio Salgado, intelligente e dota.do df~ . exoe1lenlP,i:; 
qualidades de .cat·acter. « · · . . 

· ·.Animava-lhe ó cspirito uma yast.a. e p.1:omis.:;or;.t 
"'~perl}n~a no futuro. · · ·· .. , . 

, .. Longe estavam d~ pensar o~ que lhe ~raro car'o:3, 
que esse joven ·iria encontrar . tão .cedo a: mort.e, a de 
t~ma m.aneira. bruta.! e cstupida ~-

Na ·rua. voluntarios da. Patria, ewuina. àe ·Real 
(Íl'ande~a:. fOi colhid-o pelo auto li. 1368 e poucos .mo
ment.os · depois ·fallecia sobre uma mesa de ocp.eracõe~ 
úa ~'\ssistencia ~unici1)ai, para onde fôra. trall.$pOrta.<iv. 

Foram jnute.is \)$ i'eCUI'SÕ~ 1fa scfo-ncitt para salval' 
0.::::;a vidtl preciosa. · · . . 

Seu pae. o Dr. f:;ti:.id-0 Salg:aJi.), lúgo que ieve C'\l
, ·nh~cünent0 Jo trü;t~ ·su<icessCl, con·cu á Assistencia, 
ond1~ Gindaaassistiu v~ ultimo:; momentos de seu filho. 

Ali,. scntiU-·$c tomado de v·iolenta {\moção, c:tua.:;i 
não pod·endo falar.. · . ,., . 

Outràs l"TeSSOa.s ue $Ua :familia . chéga:ram. àepoi;:;._ 
:As scena8. commovcntés que ~ntão se passaran1. 

uão s~ descrevem, e sú podem se:r eomprehendidas p11.1.· ·. 
tJlF!Ill .iá passou por t.ão ·doloroso -tra.nse~ · 

~\. familia. do. e:Xtincto soHeitou á rem~ dó corpu 
}:Iara· sua r~ide.ucfa, á rua Voluntarios· da Pat1•ia n. 33~, 
d~ ·onde llojc sahirã '-~ r.•nt.errC1, <lepois <las formalidade:: 
lr:gao::;. . · 

O diaHff t' a t t"1·irnino-sú . foi pres..) em ·flagrante· e. 
a.utoud~. » . · . ·. . ·. · · · ; 

- .· · O 'sn.." Luiz · Do~H~GUES · _, J"i{\uaa senhol'a dt:> iili~n~ fa
ruifr~ foi · assassinâda :i minh~ '\•ista, e tal, era- ~ velocidade t'!\) 
:1utomovel que <las tnuitas 'p"essoas p-resente~, mais de vint•.', 
nenhuma {'Op.seguiu apanhar-lhe, o numero.· ·.. . 

ú SR'.· 11'n~\..lliCI::lco ;:\í."1.i::wAin::s· ~- ~. V.· Ex. ~.1·az mai:::; ún• 
"~1lioso ~estemunrw .••. 

O .sfi· .. I ;u12! Do'MlNGtJEs -' l::. esae. facto 11ão !oi pu:oucaJt:. 
porcruê .1m· mesmo achei desuecessai-io. Não :me ·J;Jr.eoccupou 
lambem lcval-u ao .cop.hecim~nto· da policia, . porque ·ü r(3sul-
tado. todos .sabemos ~. e n~gat1vo. . . · . _,. 

·º SR . . FrtANcrsco VA.LLÀDX°RES .-- !• .. o assumptg pi·eci:=a 
~lc _!õe_l' ew~arad<.• ~om .ser1edade, ahfis is:em : l>~eve'nçõcs _contra. 
md1y1duos. ~u ~~las~es, pelos p9d~r~s p_µQU~s .. : ~, ~~ · -
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SESSÃO El\I 18 DE OUTUDRO DE 1920 

~ 
Ai11c!u ·sobro desastres ::emelbantes destaco do numero do 

u Jvr11.al1 de domingo. es te copic!:o ~oUciario, de ~.rn~ · só di:l: 

. u~u. SEN!IOH.,:\ <"~'J'.ROPEL.'\D~\ 

A seu.hora · Julia Leitão ·de AtàUjo, btasilefra. e re ...: · 
-~i..dente á rua Aristide-s L~obo n .. . 188; ao atraves::;a1' . á: 

avenida Rio Br~nco foi atropellada. pelo -atitomovel ce 
n.. i. 4'3-0, dirigido ·. pelo motorista· Avf1lin') Pereira, 
que; foi preso e autuado cm flagrante pela policia., do. 
l º districto. · · · 
. . A victima) · após receber'. curath~os na. Assi:ste.ncia,. 

... rccolheu-.sc á sua · r!!sidencia .• 

. OÜTRA 8ENHO.R...\ . A't'l\OPELADA 
. . . . 

A.dchna Maria de Lourdes, brasileira, soiteira, ·de 
37 annos de .jdade e residente á rua do Cattete ri.. - i7~ .. 
ao atravessar a praia do· Fiamengo .. prõ:x:imo á i·ua Cor
_rea Dutra, fqi atropelad,.a ·por" um · automovel, cmjo mo~ 
torista conseguiu escapar á acçã~ da poli-eia do 6º dis-i 
tricto, ·que não soube . dQ facto~ · . · • . . . 

· A victima, que recebeu gra:yes· contusões .pelo -corpo 
!) . fractura exposta do' musculo, ap.ps·. recebe~ ~ur,.tivos 

, ua .Assistencia, . re-colheu-se 4 Santa _Casa.~: -. . · · · _ 
. . -

,. 

· Nú cruzaniento da · avenida Ri\> ·Branc·o, c-0m· .a. rua. 
,~anta Luzia, ó aut.omo.:vel particul~r de n • . ~~210, con~ · 
duzido ·pelo seu ptôpr1etar10 R. R. Sewarã. hospedado 
no lloool Central, •foi de enoontró · â. motocycleta diri- · 

· gida pelo fiscal de . vehfoulds n •. L .9$4, .Arlindo R. do . 
N~scimento, casado, com 23 annos de idade, e . morado~-
á rua· Vieira da Silva n. 34,. · · . . .. 

De: choque, resultou ficarem · os: -Nehi~ulo:s · a··./a- / 
i·iudos.· . . . . . . . · , . . 

Arlindo, que rece.beu :fr:ic.tura exposta dos ossos do 
ante--braço direito e' contusõe,s e escoriações no quadril 

. e pescoço do lado · direito, ·.após . receber curativos na 
Assistencia recolheu-se ·à· sua residencia. . · · 

A ·policia do .5" <listriicto registrou . a occurrencia, 
;ipurn.ndo a culpabilidade <:!o motocyclista •. · · · 

: .:~ ·. PAR'...\ NÃO. ~\TROP.ELÃR 
l'Í 

. O auto-~transpórte da. Brigada .PoliCial de n.· 11, 
guiado . p êla .·praça motorista Bezerra de Mellp, ao pas7 
sal" pela rua . do · Cattste, . procurando · evitar que o .. seu 
.-:arm colhesse um ·transeunte· que imprudentemente 
at.ravessav.a. a rua , . arremessçm~o de eri~~-n.tro ao pas- · 
seio. cm rrent~ . ao pre~iQ de Jl •: .4.8 •; . . "- . 1 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 25/0512015 09 23- Pâgina 12 de 73 

8.!0 

Do dwqui:, que foi violent(I, · i·esultou · soí':t'rea: u 
aulv fortes avarias. · 

A polícia dtt 6 districlo registrou a occurrencia. 

UM .MARCINElRO A'l'ROP.EL."JlO · . 

o marciuefro · Luiz "Budha, de·. 28 a.nno~ . <le idadt:. 
tl:iorador á. rua Frei Canec.a n. ôi, ao passar pela ·ave

G · nida Sa:lvadúr de Sá, foi .atropelado por. um aut-0-movel. 
que. fugiu. . · • · 

Luiz recebeu contusões e f erimuntos no peito, ro3Lo e braços, . sendo soccorrido pela Assistencía Municipal. 
·1·etirando-'se para · sua residencia ~. · · 

A policia. lo'Ca1 não soube do· fac.to.> 
. . . . . 

· Apezat de todas estas oceurrencias, apresentado ba. me;._ 
zes e com. parecer . fa.voravel de todas as Commissões que o 
examinaram, e as mais francas manifestações de . applausos 
da opinião; 6 inexplicavel o seu retardamento. · 

.Algum interesse ;\inda não bastante claro ·e .confessado. 
difficulta a adopeão das . medidas, aliás todas defensaveis (' 
iU tei~ nelle co.mpendiadas. / · 

Sr. Presidente. não sei com que fundamento · diz-:'se que 
ha um .-interesse . eleitoral ligado ao seu retardamento •. .' 

. . . ' . 

o 8R. Lt..r1z Do:MlNGUES - Porque os . prot~otàres · · dos 
t:h.aufeu:rs, . ~ão indifferentcs á Vida das familias. 

O SJ\. · Fr;.t,NCisco VA:LLADARES - Mas; Sr. Presi~eD:te, si 
~ !)Ofsi:vel ou · si ~ · mesmo exacto que · uni forte contiDg:ente 
de eleitores se ~ncontre no seio das corporações possivel
mente attingid~s pelas ., n)~dida~. n·ecessarias de repressão e. 
prcvenc-ão consignadas neste . prôJecto de lei, é bem · certo que 
<lo lado · das victimas, do ' lado âa população, · igualmente, 
'existe um forté contingente eleitoral, que deve merecer da 
. representa~ão. nacional os . mesmos cuidados e as mesmas 
· attenções que o primeiro contingente eleitoral porventu1•;;. 
attingido por taes medidas de · incontestavel ne~essidade. . 

, O Stl. ,Lrnz DoJ\-rtNGUF.S :- E' porque, já hoje, feliz or; 
infelizmente. os mortos não votam mais. 

ú Sn. FrlÃI"G18co VALLAD.AREs· - Sr . . Pre::üdente. o pr(.1-
j e\;tv não . ~onsigua providencias draconianas. São a.inda suu.
:ves: comparadas com a gravidade e· frequenda dos desastres ~' 
<los risco::: que, dbriamente, corre a população; são. · ain<i:~ 
~ua ve$, ~Ltenta a nossa cond.escendencia, direi mesmo. do nossü 
i-elaxamento·, na applicaeão das leis. E é bem, certO que nã·:i · 
u.ttingirão nunca aos -prudentes e aos competentes· no ex:er
~~ício ~o ~l)U offi~io ou proffssã<?; servirão de espantalho aos 
impentu~; recalllrão :sobre os unprudentes; attinairlo, ~m 
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SESSÁQ :&?d '18 tm OU't'VSRO D'E t92ô 

;11sHça. aquelle!=- qnP t.t'an~gredirem leis e· r-egutamentos, cuja 
inobserYanci::i_ é · :t e.ausa mais ft"'equente dos d~.satres nesta 
t:ap}ta.1. E, como qUer que seja, nenhum int~ressP- de qualqde~ 
ord~m mé'smo eleitoral,1 por mais vali9so que . se apresente • 
. leve influir no animo ·da --r_epresentação pa~a deixar dP. l~- . . 
:::ipJ31· em um sentido necesSa.rio e urgente, como este. 

Merece elle toda a attençã~ · ·prin~ipálmente dos repTe
~i;;ntaütes do Districto .. Federal; Si .. de um\ lado entre . os 
fransgressores possíveis das ·leis, entre os imperitos, entre os 
fn.f'ractores pl"O\'aveis, ha eleitores~ .do lado das vfotimas deve 
llnve1' um . forte contingente eleitoral. pOdendo-se affirmar :· 
não ha, · talvP,z. ·nesta. Capiral uma familia1 qtie não se tenha. 
d.P.. queix:i.r· da. imp~ricia. e·· infraOQão do regulamento; as ví
diina~ de accidentes e desastr-es. tão . freqnente~ · são pelo 
mf'nos em numer~ iguar ao dps:inf.ractorea ... 

Corrio CIUer que se.ia. ·Sr. Presidente. ·quando um pro.iP.Ct() 
<iP. lei ·se ap~e~tmta Mm a -documentação,· e os objectlivos de~t:e. 
:1 l.tflndenno :í Joei da necessidade. visandl} ref:gua~dar a vida 
r11un::n.1a:.quando todos os orgãos d21\of}i.nHio se ma.nif~st.am em 
:'avr,r dcllt~: quando nenhum argumente serí'o ~e. arf..icu?n . P.tn 
1'tintrario. P. inexpHeavel q'àe se retarde a sua adoP.Ção. • · 

Os interP.sses que lhe determinam o ·--retardamento são 
··laramente illegitimos mesquinhos deante da gravidade. dos 
f:l.:ctos que 'diariamente reclamam as modificacões. de nos.~a 
: A~islação nelle contidas. 

· Sr. Presiclent~. a transformação do systemá de tracção 
nesta Capital, foi' raipi.da de mais. · . .. 

O Sn~ DEoD.~1'0 MAIA --'·Não fi~emos. acompanhar ·-essa 
t1·:m-.~formacão. das medidas legaes que a. deviam regular. 

> ' -· - . - - ' _. .__, • ~ o SR. FMNCISCO VALLADARES - .~ . ... e como bem observou 
n illtistre Deputado não à fizemos acompanhaT legisl~ão con
vr.niente evitan<lo irregularidades e ·desastres que reclam&m a 
:t1\Ção dn Poder Publico. · · 

O nobre represntant~ do Di~tricto Federal. q'ue s~ pN>·
ri tmciou .contra a eleva'Qão -~ penas, sem discutir , o proJ ectó, 
em uma .das ulti~as sessõf'.:S disse que a maior par~ do.~ !'1.Cci .. 
·Jonti:>s ooonrria na Avenida Ri.o Branco. onde o accumulo de/ 
1 ~an~e:untes, aggravado pela passagem (foS bonds. ~rn. n n~1n-
··.roal causa de desa.stires. · · 

A observacão não parece exacuí". Na Avenida CentraL onde 
11 a policiamento e uma · relativa prudencfa. por parte rlos f',On
drwtores de'· vehiculo~ .. os desastres rareiam.. · . 

A maior partP, d(ls desastres sp, ·verefiea. me~n:io em Joga
i·('.<:: de pnue.o t.rani;:;it.ó: -por imperioia dos conductôres. por im~ 
wrndP,·ryda ·e· inobsel"vancfa idos l"~ilame-ntos quanto á veloci
dade. A~~im, esse da rua Votuntia:ríoa da Pat.ria. dPsr.rirpto· pelo 
!mp1.lrcü.rl. foi; evidentementl\ um assassiafJ.o. 
, no~ -Outros r~feridos pelo lC>'l'nal que citei. a maioria se 
!lí~u f óra d11 Avenida Central, ' 
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\ .· .. . . . 't, 

O &ni. OscAn .So:'\I'.F.3 - V. Ex.: c.scolheu os casos mais r.lo-
loroso-3~ não? · 

O Sn. · FnA .. 'Jl;CHWo YALLADAAES -'- Allu<li · .npenas aos. mai~ 
:ec.entes~ todos d'-0 Jornal d·c domingo ultimo. · / · · 

o: Sn..· ÚSCAR SOARES - Si V. Ex~ persistir no proposito 
tic egcolher os casos, ha. d.e trazer ~wa '.\"a.Sta messe do infor ..... 

_mações sobre o -~ssum:P,.f.iQ .: · 
0 SR·. FRANCISCO V .filADARES 0 . meu propositó, QU(\ 

cumprirei, · é chamar ·a. attencão da repres"ntação nacional 
Jlar:t ·o assumpto, que bem t) merecê, rç-latando as occurren~ 
cins, sem commentari-0. . 

. Os desastres . se · reproduzem, enchendo o notfoiar1o do.-. 
jorriaes, documentando a necessidade imperiosa de . legislaoão 
ridequada.; está cm jogo, · corre risco, quotidianamente, .nes!a 
Capita1, a vida humana. · ·· . 

E' evidente que não· me anima, · Sr, · Presidente, _qualquer 
intuito contra.rio ás pes~ns ou corpora~ões . que ·venham a ~l'r 
~tt.ingidas . pelas medidas consignadas no projecto, · . 
. o Sn. Luiz 

0

DOMINGVF.S .~ Depois, enÚ~ :í .vida:-da IJOPU
J 3ção e os interesses de uma classe, não . ha. para. um. homero 
de sentimentoª como hesitar. Nem que · fosse preciso suppri
mir a classe ! . _ . ·. ' . . - · . . 

0 SR. FRANCISCO VALLA.'OARES """'.'"'" .Si . peritos (f eump~idor~~ 
do regulamento. os conductores de vchiculos .nada ·terão ·a re

. teiar da lei~ si 1mperitos, cntregando ... se a uma. ·profissão 
:para a qual não estão preparados, os transgressores ~qa~ l l'i::: 
u regulamentos •não se poderão queixar do. legislador; 

E' preciso que fique consignado, cm fodo : caso, que . psLe 
projecto não é contra o ehaiJ.ffeu-r: · cogita dos delictos por 
imprudencia e · impP-ticia ·em geral; não · tem por objecUv" 
t'x:clusivo a classe dos chauffeu-rs - t.5.Q respeit.av.el como .us. 
outras, em seus direitos e interesses. 

. Coroo quer que . sejü, .ha que cogif.UI." seriamente . cios 
illteresses geraes da população, ·ix>si.os eJll risco pela impru
<1encia e imperícia., pela vi<>lncão de leis' e regulamentos7 ·não 

. ~6 nesta . Çapital. como em todo · o paiz. :Ofuito bem.; rri:t.li!o 
bem. O orador é mui.to citm.primentado.).1 . 

o Sr. Presidento ..,..,... Está finda a hora. destinada ao expe~ 
11it nte. .· · . · · · · · · . . . ·-·-- ·· · 

Vae ::.e .rn.:.::;nr i . or dem do !lü!. ;(Pcmsa. ) · 
Com{rn.rcct-!11 ma is o~ Srs. lfol'r'.!U la.no Pnrga, Luiz Dõn1ín ~ 

guF:>s. .Tosé Barreto, Rodriguc>~ 1\1:.whado, Pires RebGllo, João 
Cabral, lfo1•mino Barroso. ThoI".t,'l1: H.údrigues, Thomaz Accioly, 
Oscar 8-0a1·es, Simeão Leal,, Ger vasio Fiora.vante, .i\J.'n.aldo B as
i os1 Alexo.ndrino da Roc~a, P crE:>ira de Lyra.. Esta.cio Coimbr_a. 
Ar1st~rcho Lo1:es, Oct.av10 l\1a~"11.PPira~ Mariõ. H~rl)l.es1 Joa() .. 
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Manga:Oetrâ, ~\lfred-0 itt1y~ Arlindo'. Leone~ J·osé Maria·~ Nicanor 
~a~cime.nto,. Sailes Filho1 Vicente · Piragibe, .Azevedo Sodré, 
".\íacedo ·-::;o~rcs. João Guimarães,. José ·de l\:Iôraes, vcris.simo- d~ 
)lert:o, 1\-fario êe Paula, . Maprii::ia . do Laeerda, . Ribeiro Jun- • 
rti1Pira1 José Bonífacio, Odilon de? --~'11àrude, Lamounier Godo.- . 
fredo, Josino. -de ArauJo, Balles Junior.- Cesar Vergueiro, Pru-' 
(fonte do ·1tioraes _Filho~ Eloy Çh~ves, Rodrigues A~ves Filho, 
llanoel: ;villaooim, Severi~no· Marques •. A)Jdon: ~.aptista.~ Re
r·eira 'cie Ofi"·eira,~ Celscf ~yma. Joãa Simplicio~ CarJ.os Pena..,, 
f;~J·~ Dcmli:nsos, .Mas-:arAllhus o Joaquim. Osq.rio (52). · 

. Deixam de comparooor ·os Srs~- Feli:S;. Pacheco, Juvena1·~ 
Ln.martine,- .Annibal ·. TQledo, . Octacílio de A'lbuquerqu~, Ephi~ 
~·'!nio de SaUe~. Monteiro de. ·-souza, :.!\.bel Clrnr!llon.t. ,'\..gg~ip-
p ino ·.Azevedo, Marinho. de Andrade, Moreira. üa-Ro~h:i. Th-cr,... 
:mai Cayalca.nti, JOOé Augt15f.Q, Affonso- Barata, Solon d'e Lú--
rena, Balit.haza.r Pereira, Gonzaga Marán:hão, Corrêa. <ie Britt.(I . 
. Pedro Oorrêa, Natalfoio cainp.oím, A.ifrédo-.·de .Maya. ~iguel 
Palmeira, Men:don,ea Martim, ',ROO.rigue.9 Daria, .. Man-0el· Nobre, 
.P-edro Lago, Lauro ViU~s Baa&, Pires de Gan:alho. Ca.st:rD 
.l.lebel~o. ü"baldi!io de As;;is;- Al"l~n<io - Fragçi_5~- . Raul.. Alves: / 
I'or:qu~ ;More1r~ R~r1guoo Lima,. Ubaldo uamalhete,. An- . 
oomO" Agu1rre7 Octa.Vio. da. Rooha. · 1\hran.da, Azurém Furtoo.o, 
~l\.ristide$ ']_a.ire, R.auil· . . Bar:Í'o·oof :Norival de Freitas, Lengr·u;.; . ·. 
~1cr Fi·lho, Jwé Tolentino, Them~.ocles de ·Almeida, Buarqi.tc. · 
de ~azaret.b, Frànciscp . Meroo-nd~, Raul . Ferminde~; · ".reiXélra . 
Hra.ndão-,. ;.J-Osé Alves~ · J,o-sé Gonc~lve$, Herculano Ca$a1·, Alber
tino Drum·l'.Ilô-ri.d~ . Ma.tta J\:Ia~h-a.do~ . SilveiTa ·· Brum, _.,:\ntonio . 
1 ~n.rloo., Gomes· Li-ma~ Zo1;'1.astro. Alv.areng.a, An~ro Bo:OOI-ho. 
Fausto F(}rraz~ Raul ' S~ .. Wa:ldomiro <ie Magalhães, ' Aiao:.· . 
Prota, Vaz de -!\iiel'lQ, Gamiilo PDa;tes, Manoel Fu:lgencio,"' Eíigar
·io da Cunha,' l\fulle F~ane(}.r.. Raul .Cardoso. José Robert.ô, Al
he.rt.o Sarm~nto.· .Toã~ de Faria,·, Sampaio VidaJ.. .POOTQ Cost.3, ·· 
!ta.mos. Caiooo, Ayr'es . da Silvá~. Ttillo. Jayme, ·Pereira ... LaitP>: 
Costa Marques, Ottoni .· ~aeiel, Luiz Xa;v}~r; Game-reindo Ri~ 
has,. Evarist-0 Amaral, Augustl'> Pestana_, .. ~lciides Maia. fü1 . ..,; . 
hue-0' de Gouv&., Flores: da Cpnha •. Barb().~à Gon~1ves 10 .car-
lo~ l\faximfü-anr; (S7). · " · · · · . . .... ' 

(}'f\.nF:M DO DIA 

~ Sr.· Presidente ~ A Hsta d~ preéen.~a .accusa o c~m-
P:J.Mcime.nt.l'.:f, de. 122 Sr& .. : Deputados. . 

Vae se ·proced~l' á· YOfa.f~ da::: m·afo1•ia.s m~ ~~ a.c-ha.m 
!-?nhre a mesa. · ·. · 
. :Pecô a-o.s no-bre:s Depüt,a<los <Jllê 1.lfl~ti.ptlm a.s tSaas· ~tbcieiras. 
•,Pau ... ~a.}. · · . . . .. . ·: . ,. 

:Vaei ser: con:s~del'ad(); ~b.i~o «:e.~~• pro.i,e.Cto·, 
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E' lidó~ ronaiderado obJecto de deliberação · ·~ enYiado ás · 
eo.mmi~õe8 de Obras PubHeas · e Viação e Fina:p.ças o . se-

. guinte · · · · 

. ....:- · PRO.TECTO 

N. 503 _:' 1920 . 
·' · 

Aittoríza e.<:ttu.dos pm·a um. ram~al ferreo .-da · Estrada de Ferro 
Oe!'te /de Minas tí villa Rezende . Costa · 

I . . 

. O Congre~so Nacional·: resolve : . .- . . . 
-;\rt ~ 1." E' o· Poder Executivo autorizaâe a m~n:àar fazer 

os estudos e · or~amentó de um rainal ferl'.eo que· partindo do 
pónto ~nis eonvenien~e- ·da, Estrada. · de Ferro ·Qestê · 1e .. l\Unas 
vá. a. v1lla Rez~n.de costa. no mes~o Estado, eff'ectu.ando a 
-construccão de.nt.ro dos s~ldos verificados na renda da refP. .... · 
rida êst.rada. · · , · · 

· Art. 2 . " Revogam-~e as <HSp1Jsioões . em cont,r-ario · 
. Sala das· sessõ~$ . . '18 de out.uhro de i 920'. ~ José fJorii

f acfo . 

. Vot.açã9 do rr.querimento n .'' 64, de 1920, do Sr. 1\laurieio 
çfo Lacerda, sobr~ coJloc.:aÇão <Je solqados .,de policüt n~ porta 
do f".dificio da União de Consf.n.,1coão Civil. · 

· JfEQUERIMENTO 

N. tU 

Requeiro ·que. · pelo intermedio · da Mesa, o chefe de Po
licia informe, . como tenào declarado aos .iorriaes que não fe
chou a · .séde da União de COnetrucoão Civil. conser\r.a 1a .sua 

. porta: soldados de guarda que não só ·vedam a. entrada à 
.qualquer associado, corno Pl".ená~m todo ·e qualquer qu~ · rl~ 

. mesma se approximá. · · · . . · · · · . . 

, 

Rejeitado. 

. Vatacão .do- r~riuerimento n. 65. de t920, do S!' .- :\Hl.uricio 
de Lacerda, sobre a de11ortacão dos operal'il's .JMCí Antonio 

_dos Santos e .Toão Ramos óa Silva . 

·N. 65 

. , Requeiro que, ·pelo intermedfo da· MP.sa; . a 'at>v·eroo . jn..; 

.ro1 ffi (l sob que fundamento e quando de·portou aJgemados para · 
· .J:'re~ Lag~~s,. em Mat.to ü:rçi~El'?., . co~ esca.las pelás. Qadeias ~au, .. 
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- SBSSÃO ~M i8 lm OUTUBRO DE 192(}. · .g~;j · 

listas,. do -poeto :1. d~ .Ab~il· na> capital,. de Baur1i e Arar.atuba~ 
os o·per.arios brasileiros Jçisé Anton~o c!os Santos e João .Ramos 
da·Silva~ · · ·· · 

· Rejeitado;. 

Vot.acã.o do reqUetitl:i.ento n. 66, de i 920, do Sr. Mau'riciÓ 
de Lacerda, · il~dindo inf9i'maçõ's sol> o . paradeiro ·de Antonio 
Silva. 

/ 
.a 

.. --. REQUERIMENTO. 
,/,. 

N. 66 
. •' .. ··- .- - · .. 

Requeiro que, pe~nterm,ediô. ·da:.- Mesa, o chefe de P0:-t 
li~fa info~me : Onde. e$td.. A.nt~o 'Sflva 1 

' ; ' 

Rejeitaà>. · ·.·· ;-r "·· 
•• .._ ' ~ + ' 

. . . 

o Sr. Presidente - Estão findas as votàoGes. Passa.se 
às materias em discussão.. . . .·. ' . . .. ' . 

Enc.errsda a 2• discussão· dos art.s. iº e t5 do prQjecto 
n. 32.4 ~·de 192-0, fixan<fo· .~ · despeza~dQ Ministerio da Guerra 
para o · exerei'Cio de· . i 92t ; . com parecer da. Oommissão de Fl.
nancas. sobre as emendas apresentadas e annunoiada a . vo-
iac~o. i".-, -

b Sr. :Preeidénte. :~ vou submetter a --votos o. -prôjeeto. · 
..salvo as emendas. · 

Approwdos 1 suooessivamente ein 2• ~iscussão, salvo as 
emendas, os seguintes ·artigos d{) 

· PROJ"ECTO 

.N. 324 A _:_ 1920 

ORÇA:MEN.TO .. DA GUERRA 

·· . "' 
Art. i~º o' Premden~ da.Republica. ~ a~torl~~do a despender-, 

JX3lo MitiisteJ:io·da. Guerr-A .• cQm os·ser"V:iços•d6Sigoados nas seguintes 
rerbas, as quaat~as de:· i~9 ."543:3598003, papel e iOO :ooospoo, 0111"0 ... 

- ' . . . ' . .., , . 

.. / 
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o 

! a z 
H11bric~c; 

CànsoJidada Va.rfayol 
______ ..., _________ , .. ; •- e' . . . .,... 

.. , Ouro 1 . Papel · Om•o l '. Pa;pol 

' 
' 
'\ 

ift,. 
t~ q. 

-
----~~...,._..:........._-.. ____________________ , ____ ,_. ______ __.. 

........................... l ... 11 ---· J 

1 Adminlstraçã.o G(\ntl.'al . ... . .•••• , •••..•.• . .•.•• 
· 2 E!itado Maiqr do _Kxorcito ••.•••••.•.•. •. ~ .. . •••• 
3 ,Justi°' ~i11ta~··: ......... · .. . ... ~ . •- ........... ..... . 
6 Instruc~a.o mihtar ••.•.•. • . ...... ~· ••••••. ~ ~ •• ~ ••.• 
ii Arseuaes, hitendenclas e fortalcza.s ••.•••• , •. ~. 1 •• 

o PabrJcas, • ..••• ,; ,. -••••.• ~ ; •.• · ..... ,. .. ~ ......... . ~ ~ . • .. . 
7 Se1•viçode.Saude •••••. ~-. · •.•• · ~ •••••••.. : •••.• ". .• : • .•• 
8 Soldos o gL·atiijca~·de oqfoiaes •••.•.••.••. ~ •.. 
9 . Soldos, etapll8 o graf.itloa~nes de praças de .pret •. 

iO Clai3es iua.otivas .......... . ..................... ;_ 

'l· 

-
--------
......... 

-

f • !S3ü: ~GOSOO~j 
~ 67: 40615001' 

. A78:3~QJOOO 
_ a.aot:967Ues! 
! .~O! :·ouS76f ~, 
-t.M9:6~2S!SOO 
( • O·( i: t!55SOOO 

23~81}8:89918'~ 
- ~~ HO::OG!>SGOO 

-. 8~ 4~(};5-í6J007 
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_J 

.... 
\ "", 

---i t Ajudas de ensto~-~ •••• ! • ; • • •• ~ •• -•••• · •••••• • •••• 

i2 mpregado.s . addidc>~ •• , •••••• , , , ......... ~ ....... . 
!3 êpartamento da 2ª.Linha (O. G. ll) •..•••••••• • 

- / 

i4i bras militares . ... •. , .. ~ ... ' ., •. ~ •.............. ,, 
ffS· ateri:al •.• , . ....... ;·, ............ ~ •• •••. 4 • •.•• •.!. • • .•• ~ . 
16 mmi~ftó·em paiz estrangeil·o_ •• ~: ••.•••..•••.. 
J.1 ~orgaüir.açã.o do Ex~rcito •. #. • ••• •••• , •••• ; · · ~' ~ .... . 

' · Total., .. f , ...... , .... ~ •• i •••• ,., ·. : . ,,. 

- -~ªª :·i-80$000 -· ~ -"""--- .. - t · · .. - · ;i;. .. ·1 ~ fOO:OOOS _ ....- -· - . . hMo:ooos 
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·, 
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. . . 
·~ESSÃ6 j:M: 18 VF. õtmrnnri t>E 1920- . 8~1 · 

· · · :Art.: 2~:" Ffoa ·ri Go:verot> aufurizaqo ~ 
· . I,' a ~regar ji.$ dotaçÕes ·. ouro e papel da ~ubrioa :· 17• ~ 

RJR>rga.nização 'd<>' Exeroi1p ..;.;;.... no serviço finanooiro das ·opa.. 
a.-.&ções· <16-er~w~ · .quil .fica ·autorizado . a -:fazer-; de.:o.tro ou fórà 
do ·paiZ/-pâra· · attender • ~ necessidàdes .· oo Exm-cito Naóion.aI; 

· · tt~: a manter addidos militades no P~ay e ·. Urugu~ .. 
. ·J . a ~r os das: legaçQe~f no· Chi~e, Republica Arge~tina, 
s , França;. oorre.n.do: as -<_i~spezas · pelas' verbas (lrva-ment~ias · 

· ~espectivas· .. :'·· .. :., · · .·· · . . . · · · · '· · · 
: :ní~ · •. a~ .~~~~r as ,~guiamen~ ·(l~ · ire:Pa.tti~, ·· fabricai; 

hospitaês : e estabelecimentos de eilSinO; assim Como -OS :qUa
dros ··dOs offfo.iaes :das armaa e ·servi.Ql>S, .de . modO. à põl-os <le . 
ac-cõrd9 com as . neee<Ssidades dO' Exercito; : - . . 

. rv, 'a elevar os -effootivos "do EX:ercito até-{) linlite da lei 
d~' faacão d~ f-Oroas~ abrindo para is~ \·os ne_cessarri-03" cre~ 
:<l:itos; : '; - . . . ' ~ . . . . ' . . •. ':·· .~ ; . . ' . . ' 
. · -- N, .. 3 vender .as·, pilhlfoa(}ões do Estado-Maior . do Exe:rcito . 
que nie> constítuàín. segredo ~ appliMt' .o prod-q.ooo . a.-0 mélh-0 ... 
'+amentô·da·Imprensa. Militar-. · ... ·· . · . . · ·-· · : . 

. . . ' Ax-t~· :·3 .• o :k\o~- ofíioÍa~ : ['~formados~ oompulSori~e.n.te ou .· 
· . :de · Meõroo oom o ar.t •. i 3 _da lai il•~ Z;. 290, de f3 de. dezemhrô. 
d~ 191~. será abonauo ,.o .'sól<!<l ·<io·p~to. e!f~tiv-0 ' que tinham. 
a. CQD~r da·. data· ·do dooreto.,de sua m~tl"\<"'ldade, ·o. qual sei-á 
õlassiticado na. verba 10•' ;_;. :Classes 'inaetms. ~ satisf$Z:endo
Be-lh~ :a 9iff&renca ~m r ·eQtif':il}&Ção . d-Os· respectivos C!;ll:Orilos! 
\']uanoo apreeent&m suas J)át&ntes. · ·· . . · · · · · . . 

· · ~:A:rt. i·.•·. Froam ·oo~etti.dos ·a.o · eriffàl'régado · dios
0 

traba-· 
.lhos. da ·organiZação do. serviç-0 geographico militar, s.ob a d~
recção . superif>r da chefia do ·Est·ado-Maior· do Exercito, os 
eno~r~os :, · · · · · 

·a)·. de projecta·r a . ·appH~ã:O·. dó credito ·votado; . . . . 
p} , d:e promover a ·exeeuCão ·de .. ~rabalhoo remunerados 

que · ·~.am· . por objectivo · o treinamento dos serviQOS e i-n,
stalla9õés', . ou que ·,·fior~m : ~onsi(iera.d.os ·de utilidade publica;· . 

:·e) .~ ~plicar, a . renda :proveniente dos traba.lh.os rem11-
nerados .. á · ampliaoã.o .·.e ~perfeif}oamento das installacões e ser-
viços; · _ . · . · · . · · ~ ,-· .. · .. · ... _ . · · l · .:. . . 

. d)'. de ·l:ega.liza'I" ·as d~sp.ezo.s . é~ r-enda.s '&s diversos grupos-
dr serviço .· grapl~ié.o .. militat", mantenoo .. :para . este . fim uma ·· 
-esci:ipturação , .c~nv:el:liente á ooa· ma~eha ·do~ _trabalhos -de ·or- ' · 
gamzação- e que J)oissa f-Ornecer, -0ppôrrtuna~nte, <Js ·· e!em~n- · 
tós ,geguros para â fumada.il:!Q. ·eontasJ,ne. Directori6 Gern1 <le 
Contabilidade da G'.Uma. . . · · · · · · , 

'.Arl.. 1 5. º · Setãn diatrib11id:ais. ~ Di~eeÍOPia ê:e ContiàbiH-
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': O ref erkto .· Miniaterio ·stthord1nará ao regimen ~ massM 
.. aquenaa que assim :onvier. mediante as ~eguintes p~cri-

Ptões: . · . . · · · .. 
. . . 

a) · iineão dentro daS dotac;Ges. de determinada quantia 
para cada un~dade. estàbel~imento, repariicão ou commis

. são~ que a receberá. · p()t' tirime-9t.res .àdeantados. na est.acão pa-
. ·gaoora; · · . . . . .· 

b) .as tabellas r&I:itivas a essas importancias serão /orga
·nízadas pela Intenden~ia. d-a. Gue-rra, ouvida a direetoria a que 
. estiver .subordinada a repartição. estabeleeimento ou eom-
mfssão. e approvadas ·pelo rilini5tro 9ia Guerra: · . 

: . . . . .. . ,,,- . . . 
t:} nenhum adeantameint-0 se fará -a·nt-es da prestação d~ 

eontas do ··adeantamento. anterior. saJv-0 ordem eXl)ressa do 
ministro da Guerra; 

d) os saldos-das diversa$. massas se-rão c-0nsiderados eco
nomNlis lieita6 d-0s oofires dos oonselhos ad:ministrativos. com 
~cepcão, porém, d'3 ·ror.ragem considerada ittdiividual, · eu.Jo 
excesso continuará a ser recolhido ao.s oofres publfoos~ .de
vendo o e:reesso de despeza. vel'ificado· pela n~cessid.ad-e. dos 

·serviços, sobrn -a~ distl"ibui~õe-s feita6_. ~er · at.tendido. pel95 . mesmos eofres; , 
.e) os conselho~· administràtiv-os re-.~ndem -pelo emprego 

da.! m8PS'a.s e prestàrã() suas eontas ·por inte~edio do inten-
dente. , . · · 

'Ar:t. 6.• Fica ·o Governo- .autOrizado' a paga,. em rtfnheil-o 
Q (Juantit@;tivo d:estf.nad-0 . a fardamenoo · ao~. sargetltos-:a.iudan-

. tes. de accf.trdo com os JW('eços da tabella de df!ff.1"ibu1Qlo que 
·estiver em vigor. f' tendo em vi~h1 ·o tempo de duração dn 
me8Jno e~tabeleeímento . -. .... 

' . 
Art.. 7 .• As autoridades militares competentes mandnrão 

t•p,colher á. lntendenci!l da. Guerra o quantitativo eorrespoti
dente ao fardamento fornecido á~ praç~s: pa'!'a dasconto. 

Arf. S. • Para o~ offfoine~ ifo Ex~r/';lto -~ da. _.Anmtda. nt.é 
n posf.o de capitão o·u capit.ão-t-P.nente. e que tE!nnam.. mais de 
l'lll filho matricufarlo ~m um do~ Coltel'rio!11 Mfl:itares. o dPs
~onto d~ quP trat.a o para~pho unioo do art. 7t do iregula
mento dos ditos collegios, será elevslo a 60 % para todos .69 
"!ilhoi:;, ~~cept,o._para o primeiro, que oontinuarã a s13r de 40 ·~-

Art. 9.• Serão dispensados _dP, publioacão os oonbraetos. 
<yuando essa publicidade prejudique a defesa. nacional a1 ~xija 
~c;tgfllo . ' 

À~t·. t O. E' ·o- Governo autorizado a iransi~r, ~('lbre ·os pro
priog nacionaeg depend~nte$ do l\linisterio : da · Gnel'lt"s.. para 
r,om o reapeetivo produnto adquirir immovei~· e óonstrui-r, edi
:tleios :destinados ".&. quarteis e estabelecimentos militares, nas 
r,egiõee em que se acharem aquelles prpprios. 
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SESSÃO SM i8 DJ:i C>üTUBRO PE i~2l) 

Art . 1 i . · Os officíaes, uo desempenho de :funcção toohnica, 
.. r.onm.Jssão 'ou .execucão ' <.te ·. ser;viço, perceberã-o a.s sei;U.ilite•. 

diarias: · · 
Q~ucfo fó1'.a de sua gUCi l'llieão em ' locai ~dla. distam.e.' 24 

horas de .viagen:Ç .no mínimo : · · . . . ·_ . . . ' , . :,. 

6ene1·al 111-' ··• I ~ ---~··.· .. -· ~ -~· · · 1•. ~-·· • • 4 • ·--· • • •• ~ -· · •• · • '* ••• - .~. zul()OO 
Official · superior . . . . . ~ : .. , .... .. . ; . . . .. • . . . . . ... . . . 151()00 
Capitão ou subai.t~·no. . . • ~ •... _ .. _ . • ~ ....•... ... ~ . . • . i0$000 · 
. . ·ouau:do na ..sua. . P-ropri~ guarru~, . ou f óra della em. casOê . . 

Hão comprehendido1' na. tabella-.-acim~ ~ em· 1oea1 ·on4et por · 
-necessidade do · trabalho,. t.enham <le effectuar, pêlo·· menos~ 
vma :refeiçáo normal: ·. · · . \. · .. . . · · · · -',. 

• _1 . .,.,., •• ' """" 1 • 

(Jerieral' . • . • .. . -~· ............. ....... - , ,, -.... ... .... . : • ........ _. • 1u1QOO 
Offieial · superior . . ··~ .. : ... -~ .•......... •· ~-~ . . . • • .... · 88000 . 
Capitão ou subaltexno .. ..... . .......... · ~·. . . . . • • . , ,. 1'600. · 

Paragrapho un.ico .· As diarias ·referentes á primeira ·. ta-, -. 
t ella deste artigo: serão abonadas desde; a data · da ·partida á · · 
do regresso, inclusive, 'descoriiados os dias de viagem em que 
:-: . alimentação cm:irer · por -conta do Estado ~ · : / ; . . · · · -

Aft. t2. · Fica o . Goye.tno ''atitorízado a receber as oODtaS 
uos aáeantamentcis feitos · ao ·general Agricola Ewerton .. Pinto~ 
quando direetor de engenharia ~- do Mini&terio da Guerra, .em 
l uce dos doe.wnenoos qu~ para esse fim apresentar. · · · . 

. Art. iS--. Continuam ·em . 'vigor () art~ . 37. ·ns~- VI, VIf e 
XII; art. 39; ~rt. 41, menos ;L parte fiDal; art. 42t suppririli- · 
<ias as· palavras cpreviato ' ·em ~ lei>; ~- ' 47, accresoentado. dos 
decretos os. iS.417; de· 15 de· jan:eiro, e 1~.452,- de 21) Çe de- · 
iembro de 19i9; art. 53 da lei n. 3-674, de 7 de ·janeiro de 
:l.919 e arts'. 70, 85. e 86 da lei n. s· • .&54t de-s .de janeiro de 
~918. . . . . . . . 1. . . • ~:;t':;'· . . . . - ,· 

. Art . . H ... Fica O· Governo autodiado a reorgaaiza.1: .a jus
tiça J;Dilltar : e . rev~ o. ~esp~~tivo regul~ento, · ad · ~(~um 
<io . Cõngresso Nac1onal, abrmdO _os 9red1toís necessar1os. ·Na . 
revisão do regulanientõv·que poderá -desde. ·logo en-trar em ··vi.;. 
gor,- o _Governo tomarã'.. élll consideração os trabalhos que es
tão ·sendo · estudados pela. eommissão ·. especial~ que para esse 
fim nomeou, e os . da própria commissão.. · 

. . ' ' . ' ' 

Ar.L i5. ContJ.núa' em vigor· a . disposioão do a4't . . 3º da 
iei n. · !.:~687, .. de 1·3 de ·agosto de -i907, para pagamento dos sol-· 
<los dev-ido.s aos voluntarios da Pátria . e relativos· aos exer..; 
cfoios ·anteriores ás datas dos -reconhecimentos dos direitos 
<los · allutlidos voluntarie>S aos .'Soldos vitalieioe em auestão, 

·ficándo prorogado <> · prazo parn .- a 'habilitaeão. de que cogita · 
o art . 2~ da mesma lei . . · · . · · · 

O Sr. Presidente -. Vo\1 submette1· a :vot.os a~ ~emendas 
da. Commisaão. 

' : · .. 1 -. : . J 
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Verba .1•· :: 
· ·41n:si0E,'llaçã0 ._. '-«j Intendencfa ~a: · Gue·rra ~ :· 

t :...\ugmentada de :i.8_;.720$ para . attender ao desenvolvi-
. mento fios ~er·vicos dessa repartição .. ' . 

· O ·grante des~nvolvimento que~ actualmente, · ·se onserva 
Eessa. rearptição, o qual tende a crescer, justifica o .a.ugmento. 
pedi.doa que virá attender · :is ~scrictas necessid~des : ·· e. 
pedido~ que ·:virá sómente uttcnder ás estríctas necessidade::: 

. do servil}O.. · . 

. . O Sr.· Nicamor. lf asciment.o ·~pera orde.110) i·eqúel' a· \-'eri-
ficação de :votação.· . · . ·. . · · . . . · 

Procedendo-se 4L ~~eriÍicação d"e-· "·otaçiio: reconh~e-.se ·'tt!· 
· rem :vot."Kl~ · a favor. -108 Srs.! Depu_tadqs . 1;,,~· · contra nenhum; 
. ~otal ,i 08~ ·· . - . 

O Sr • .Presdente - :~ emenda u, 1 foi -a.pprovada-

ye1·.bà· 'iÍ;~. 

Consisnacão - dfissáo· Militar de Instruocão>: 
Seja · augmentada de 200 :000$ paira ampl!açtfo . ao 0012_. 

•· t1'8Ct(). - . · . . .. 

. ~o\: · remodelação que se esLá ope1·audo t>UJ todos us s_ervii;os 
technicos e adm'inisir.activo do Exercito. exige .ó -concurso de 
maior numero de ofriciaes na. Missão · Militar. F~ancoza, já (}lil 
serviço, ~. assLm~ a emenda. atf..ende ..u.· essa, imperiosa e iua<lia
vel necessdiade, ·aliás, prevista TI;l renm.-ação rjo . .contracto ·que 
o Governo, actualmonte, prepa.r~ mediante auto'riiação f.}evida .. ' 

N.3 ' .. 

:Gonsisnaoão ·- <.:Missão franccza <le a.viac~o ~-:;· · 
~.j·a ·au~mentada. µe 35 :óoo.s para. ar!1pliação do cm1tra 

ao .em ~ eno esen-
:volv~mcutQ ;lQV.a. coUaborac~o~ que~ forcosa-! 
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. .. 
inente, sô no~ :póue ·Yir, corn . proveitµ, ·por iutermedio tia 
Missão f. rance.za :dessa. espeeiaJ'i<Ja.ue. de . .cuja~ -0ptimos resul
tados já nos a.proveitamos. · Da.hi 9 augmer1to solicitadó, qut: 
attenderá á il"enovacão do contra-ctü em a.ndame.µto e por .le1 
u.utorizado •. · · · 

. . . ·. 

· !i]o:nsigna.c~ão - · .:: Collegio Milif.a.r do Rio de Janeiro»: 
i,: · .. .• . . . . • . 

·. Augm~ntád;t'. de 5~ ~~60$ para a.itender ao -pagamento de 30 
~erYentes, dous pra.ticos de p'harmacia,. um enfor.meiro ~ dous 
::;erv.entes ide e.nferimaria, que Já eonst.am da ú:l.lwHa· p1·opo$ta .. -. . . . .. . . . . r : ·.. . ~- ... 

Não ha. .cteaçã.o de êargós nem reàl augmento de' despeza ~ 
Os se~~nt.ua:rios, da que . cogita a . emenda, já existem e exer-'·\ 
cem funcções · regulamentares; apenas acoritéce que, conforme 
cetermina. a.:tabella da. proposta; reproduzindo o actual orça~ 
rnento,. . a despeza dev.e .co-r:rer á · cimta da ·renda. do coUegio. 
Esta7 porém, tem multiplas applicações em ben-0ficio·. do en
sino ·e da. i:nsf.allação material . do estab.elecimento; . não ~endo-

. justo o . seu desvio p~ra attender ao pagamf!nto · de ·seryentua:.. 
rios de existeneia rregulamentar .. e de f'qncções : permanentes.; 

E\ .Pois, .aconselbàver a medida. 
. . 

-. Co!4s~ão ·-..::.. ~scola ·. â~ ··Aviàçio Mil~tati :--.: Mo.ter~l; 
Seja-. ausmeutada de 100 :000$000.'. · 

. I . 

·com. o ·enorme desenvolvimento que · vae teilcÍQ a Escola 
e~ '.Av~o, crescendo ·otinsideravelmente, a Par.te l'e_lativa ';io 
material necessita de ausmento·.de dotação.: . · · 
" · E• <> <!Ue 2e propõe sem exaggero. · . ·o 

' N. 6 
Verb'a 5·~ 

• • . 1 - . . 

ConSjS'naoão· ~ w-s·ena:l de Güerra do RiO de Janeiro> :· · · 
, . Seja augme~tad~ de 300 : 0008 para ·a exoou.oão do co11-
•.racto de ~i ~e JUlhO' de 1920,. de pessoal _technico, destinado 
''· . re_~rgamzacao dos ars.enaes e das'· fabricas .. 

·t 
E' m:~dida. que se impõe. decorrent -
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N. 7 

./ 

Consignação.- '<An:enal de Guerra elo Rio de Janeiro>:·. 
Augmerilada. d~ 6 ;5:70$ para. attentler ao dcsenvolvimenl 

dos servicos desse estabelecimepto. . · 
Este augmento é necessario ao :t:uncéiOnar.nent.o da lanclJ 

Mw•ech.ar. Luz, em servico do alludido _arsenal. 

N. 8 

Consignação «Diespeza~ especiae$ ·Forragens, rerra. 
g~.m~, eoo. 

· Seja · augmentada . de 1 . 000: 000$000 .. 
Esta ccmsignação, na parte indicada.. é rodos os · a-nnos 

:suy.plementada. . . . . . 
De caracter est.ima.tivo, a süa <lo.tacão não tem attendid< 

au pr~Ço Jocal dos gencros; fazendo,..se a corresipo(Jlldente dis
tribuicão de accôrdo com uma base c0nsi<ierada. -média, ma! 
LIU-C n:i realidade é inferior aó mihimo. · 

O augmento prúposto. melhorando ~. sHuacãcí actu..al, pódc 
' 1 r u af.te.nd er ao :$er·viço ~~m fuf.11ra ~upplementacão. 

N. 9 

Con::;ignat,;'ãv "-l:\.Jmiuú;Lrai;.ã(>:-central», 11. 1, l~Ltra u: 
:":'eja ausmeuta.Ua <le 3 :f.i00$ .. úara acquisição de livros r• 

ri'· vistas technicas. 
A dotação actual a.ltende, sóruente, ao material de ex-

P edi en.t.e e outras de::.peza,s co~relativa.s. · 
Tratando-se, porém1 de uma. reparticã-0 techuicà por ex

cellencis. e t.endo em ''1sta a exiguid~e, da. verba até agor~1 
concedida, o a~ment.ü prnw1sto é justificado. 

N. :10 

(~uu~ign~-ão "AdmiuisLr~·à.O eenLl'ai:P, l}~ 3: 

. Augmentada de 2 :000$000. 
Os rn~vos ~e1:v i<;o~ e ·º g~·~ntic rlUt;'ment.o de expediente <lü 

Jrd.eudenma da U1H>rra .J1ist.1frnarn. plenament.e, -0 .ac-0~csc.int'.' 
·11.· dotac&>. 

. N. H 

Gousib'llação ...:Fardah1ento, ele.: 
Augm~nt.ada de 1 . 000 :000$000 . 

. tmi~flieienlie tent Si3i~ <tt. Verba ''ofada .. . E o preço da m&·
l·~l'la prima cre.si;eadoi~ illlm1tad-amente, obriga um reforco de 
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t.iotação. E' o que se •pede no· intuito de évitar a supplementa...,. 
1;fto, que será ·1~tal,_ si . o quantmn da proposta p13rmanecer .. , . 

N. i2 

Oonsi0nu1,;ão . · ~.U·senae;:;~ n. ··il, lettrá' a: 
Augmentada de -1 oo :·boO$OOO .. 
E' manifesUi -~ _:in~r~ficiet~cfa da. dotação. propqst.a. At ... 

1 cnde ella a !l)Topr1a .vida e f malldade do ~stabelec:tmento 3 
que se des.tina, e sem um reforço, embora pequeno, os ser~ 
\'i1;os serão prejudica,dos. . · . · . · · .- , . · · · · 

N. i3 

Consignação <tDêspezas c:;pe~ia.e.s~ . Exc1us1va.ménte para · 
•:is exti~aordina.riôs ·com a$ grandes manobras das ·tropas •1 

Aug.mcntada de .400: 000$()()() ) 
No iperiodo de instrucç5.o intensiva: por que atravessa o 

r:xercito, para a q11al exeusad6 é encarecer o valor pratico, no 
ponLo . de eff1cíencia mi!it;ar, "das manobra.<;, eVidente se torria. 
:1 exi~uidadê '-Oa. d:ota1,;ão proposta.. ·A emendo. }lrooura resol~ 
H: r o caso, de um. m'Odo razoavel. "' ' 

J . 

· Onde convier: 
N. 14 

Art. . E' -o Gcyverno autorizado. a auxiliar, com a quan.-
1 t:i de· ,90: 000$, o Estado do Par.a.nú, na conservação d.a es- · 
i nula de-t>oda.gem,.estrategica. de Guar-l.ltpunva á fóz de Iguassú; 
ptJLl-end-0 ·abl'il' os bteditos nc:c.e~sario.s. . · 

,..Para a construc~iio d~ssa . estt'tlda., cujo inicio coube ao 
;1 ntigo 2º bnta.lbão de engenharia., quP. executou os trabalhos 
0 :11ra11l.e . os annos <le -t 90t a 1905. conc-0rreu o Governo da. 
! 'níãt> com a quant,ia de 400 :000$, auxilio dwo: em virttidn de 
:.11tori1 ..... "lçÕes legislaLiv~; · contid·as ncis ar·t.s. 52, n . XXI da 
]P i n . ·3.45.j, de HH8, e ·a dnlei n. a.cn.s, d~ HH9. . .. 

· Solicita, ·pr~en.temente, · t') F~t.a.do Jo Paraná -um auxilio 
i ·:1 t·a a conserva.cão da. r.efürida .estrada. _ . . · 

A medido. parece jusLa. . 
Altcnrtendo ãs cóndivâes cstraLegicus que ella ~atisn1.z1 o 

( ~o ve1·no da. União não só . a. iniciou, como oonoorreu pára a 
-1:a t.erminacão ,qua.udo dJ.i:;so se encarregou o Esta-do ·.do Pa
":.111á. Este allega difficutdadf:s financeiras para .·a t~sp;ec'tiva 
.·,1nservaçã-0 e. appefüt parn .. a União; vantajoso, afi~ura..;se, 
: 11 I end<:'.r-se, ao · pedido ,desde que x-edunda em bene1ieio dQ 
•:1.• l'e.sa nacionP1 .. · .• · · 

- N. 15 
Onde convier : 
At'f.. E' . fh':adn: em as asylatltH;. 

, · e ê 1$500. . 
f:om esse valor não é po.!sivet ao Asylo d~ Invalido$ da 

i-lt tria. cust&al' a ali~eµ.l.;lçãQ das praças ar~ancha<ias, e sobre 
e. - · Vul. IX. 5~ 
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. i.• . assumpto · a. . adm!nistr acão desse eslabelecimenlo tem, po 
cJ i versas vezes, 1ped1do a. attenção dos ·poderes publicos . 

Fixando em 2$, fica em hàr.monia com o valor da etapi 
média calculada para a verba 9•. 

Verba 7•: 
Consignação ~Hospital .Ge1itral do E~-ercitol) : 

Augmentada de · 50 :3i3$720 ·para. aitender ao~ · de.senvol-
. . '~imento dos . serviços ·<lesse estabelecimento. . . . 

·A amplitude; sempre crescente1 que teem tomado os ser
y1 qo.s do ~osp•ital Central, exige o augmento proposto~ 

.N4 17: 

Emenda ao art. 19, da actual ie·i de orçamento: 

Em vez de: 

<tSerão dispensados -Oe· publicação ·os conkaeto$ quan<i1J 
essa publicaçã'o prejudique a defesa e exigir sigillo.>. 

D.iga.,..se: 
' 4:Fica o Governo autorizado a i;ealizar contractos além 

do cxércicio . por tempo, porém, não excedente de três annos, 
quandó versarem sobre-. construcções, acquisições de ni:ate~ 
Hal de guerra, força e· luz de estabeleoiment<>s militares, 
alugueis de casa e campos para inverna.das, e locação d~ ser
viços~ . Bexn- assim, serã(i dispensados · de 'Publicidade os con
tractos cujo assumpto exija sigillot a j U:izo do Governo. 

A ultilna medida . apresentada, já fa.Z parte . da actual lel 
<le oroamenw; quando á outra, sobre o alargamento do prazo 
de . certos contractos1 faz-se preciso, porque, na. maioria. das · 
:vezes, não é possivel, dentro do exercicio financeiro, realizar 
os seus fin.s. . . . : 

As obras :militares e as acquisicões de material bellico 
11ecessitam, frequentemente, ,de maior ·prazo. 
· . Quarit0 ·aos al~gueis de immo:veis . e d'ornecimento de 
forças e luz, . tornam-se os contractos muito onerOf?OS para o 
E stado. Çtuando feilos ipor prazos Dequeuos . Relativamente ú 
1ocacãó de serviços, taes . como os de enfermeiros, ajudante~ 
tio enfermeiros, mestre de rriu.s.ic~. etc ., a medida proposta · 
attende aos :respectivos . regulaméntos que mandam contra
etar por· prazos de dous a tres annos. Conoessão ici'entica. tem 
•3 Ministerie da Viaeão e. Obra~ P~blicas pelo art. 61 d<l 
~,_cttrnl Jci de' 01·ç.a.ment9, qu,c declara em · ~igot· ó l.lrt .. ·75, da 
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siss.:\o EM 1& riE· Olfru...ano _-o'E 1920 83~ 

Jei n. 3.232, de 6 de janeü:o· de 1917, o qual lhe péinit~e 
.celebrar contracto ·até ttes annos. . ... . · .. 

' ! 

Onde coav_ier: 
N. 18 

Art. E' o Govetn-0 autor.izâdo a abrir : oredito até ·a 
,qua.ntia de 3. 200 :WO$, "para . acciú'l-sicãó de ma.teriill .ds 
.;;tyia1;ão. . , · .. · · · · ·· · · 

.. l ... . 

. .. ,.. ., . . . 

. Nã.o . existe llO orçamento verba para as acqmsu;oes '<ia 
que cog-ita a emenda •. O material alludido na coÍlsignáÇio -·" 
Escola de Aviação Militar ;..._ da verba 41L,· destina-se,' .e é 
:indíspensavel, ao funccionamento da referida eSobla. · · · 

· Imprcsciodivei, porém, à dotação pedida, pois ·sem ella 
:nã'O só ·a escola · não- teria· elementos para · realizar. os seus 
:fins, como · tambem esses elementos faltariam a oµ~s des;-
~inos~ · ' 

l'l • :19 
~ Verba .l.6

1
,i- CtlmmissãQ etn paiz . estrangeiro: 

· E' por'dernais fasuffieiente a. ·dotação de iOO:OOO$# o'Uro., ·· 
uecessado será eleval-a a 0 dobro~ 200 :000$. · No oorrente anno · 
:ii ·se apresenta ·a necessidade de concessão de credito, ·que 
:vae sex· solicitado ao Copgresso Nacional. · · · ·· . 

· A verba tem ·sido de . 100: OOP$~ ouro, parà a.ttender a 
differénça: :de · venc_bnento.s e· outras· despezas, de' modo qua .ás· 
t.teapezas eram classificadás em mais de uma verba, sendo qUe . 
~ de ow•9 apenas ·attendia a differença. ·. . . . . . · 

No or~amento actual bouve modificação na · redaccão; . ·mas 
o _quantum permaneceu· o mesmo, dando assim ensejo ·a cre-· 
dito supplementar. . O augme:cto, orá proposto prooura :t'azer 
·l"aoe as despezas, ouro, de pessoal integralmente . 

. N. 20 

§ V' Administração Central - Director1a Geral de , <Jon .. 
tabilidade da Guerra: ' · ' . 

· Corr'Ígir o ~rro de impressão, pelo · Q'IJ~I Iê ... se de= quarws-
~1f ficiaes, quando são dezenove (i9) . ' · , · . 
. . O calculo do vencimento está corLo para os f 9, ct'ue real-

. mente são. · · · · ' · · . · -· · 
Augmentada de 6 :480$; p~r~\ . attender 1ao de+9ep.volvi-

mento do se;rvico dessa repartioão. · 
l'.t eerreccão propostã result~ de um erro de impressão, 

estando, entretanto, oerta a so-mma . 
O aµgmento pedi® .é· !le~essario e ~µsignifiC\nte. 
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N. 21 

· Intenclencia da Guerra: 
Reunindo· os._ nove terceiros officüaes aos «tres. ditos (que 

serão nomeados dentre emp,regados addid.os) », dizer.: · 12 ter.;, 
neirô)3 officiaes.: · 

Orden&do . ... ... .. ·. . . . ... .. ·- -~ .._.. ·- ~ . 2:400$UOO 
Gratificação · ~- ~ ·- .__ - _ ~- :.- i:200$600 43:200$-00Q 

Na consígnaoão - Gratificacão addicional, de 25 '.%, · etc~·~
augm.enta.r 2 :700$, resultante da alteração proposta • . di.Zen~ 
da-.se 32: 4:00$000. . . 
· E"ram'. 12 . os terceiros officiaes da. Intendencia da Guer .... 
ra, pelo ai't. 66 da lei para 1919, foram reduzidos .a ·nov~ . 
por· se apro\reitarém tres na Secretaria da Guerra . Pelo . or
~axn~nto vigente~ p.Ore.m, e no art. · u . § · 1 ": manda-se qti.~ · 
sejam· outra vez de .12, sendo os tres n.orne&clos d.entre- addi
dos; ~isso se reproduziu na proposta para. 1-921. Tendo· sido 
posteriormente! em cumprimento daquena · disposiçã.0 .. nome~~ . dos tres addidos do extincto Arsenal . de '.Matto-Grosso,: para 
os indicados cargos, disso resulta a ne_oessidade do aúglllento,; . 
que ora se propõe, de 13 !500$000. · . · ·. . · • 
· l\~o § 1." Emprega.dos addidos ...:_ ~ se 1·ará a reducçãô re ... 
la tiva aos vencimentos dos :aproveit.ado8. · - . . . . 

CQm~ coil.8equencia fi<>am al~erados os tetaes da verbà 
em: . 

. Con~olidada papel . . . . ·-· --· . · .. , ... ·- · .. . ~. 
Variavel papel ••.•.. · · .. ~- ......... · ........ --· .•.... ~ 

' ' ... · ... 

1. 400;~5$Í>O(} 
69~778$00() 

. ; 



!J .J. 2" ·- l!!a:aJ)r•Q"tldo• a.a.'-ua.-oa -. maa.p1•ogado• dO o-.rgon o k:opa-~-t.l.~• eiii::t.\:·q:a.1iicn• 

ifft 

Total t~j 
Variavel l:! 

~~~~~ 1 1 . ,~. 
Papel Papel Cor.solidada Variavol . 

Papel Papel · 
l 1 . 

º""'"""· ..... " .... " " ........ " ..... : . ~~Oi) - ''''°'''" ·-·- -·--·~- -- - ~-, 

Consolldztda 

3 op!lrarios de i • classe ; · : 
Joru~l. ... , , ..................... • ...... '. . . . . 5$066 . ~ 
Gratificação.. . .. . . . .. • . • . . .. .. .. .. • • • .. • .. .. --~$53~ - 8: 322~000 l 

2 operarias de 2.ª cb.sse : . - , , . 
. Jornal .................. ;.,................... 41400 ~ti 

Gratificaçilo................................. 2sooo - "' 4:8l8SOOO B • 

1 · i operaria de 3:i classo : , · 
Jornal. .• , ....................... , .•...••.... 
Grati~cação . .... · ...... -~ ... i •••• •-•,. •• , •• · ••••• 

Companhia de Aprendizes Artifices 
i mestre: 

Orde:nacJ.9 ••..•• ................................ 
Gratificação ............. , •.•.•••.•••••• t • • · ••• , ._ 

3S733 
f.$867 

i: ôOl>SOOO 
8003000 

Annaes da Gamara-:~ Vot IX - ·Pag. - 83& -1 - ~ ._ 

80: 248800~ ~ 
- ~ ,, 

2:0i4SOOO 

2:4'008000 

u 1 : i8_48001'l 

1 

ª' ~ 
~ 



Naturt:z:~ da Jcs}Jez:t 

! n \~ndMda. Ua Guerra 

2 tl. t;:~Hle~ rfo ooinpra'!i : 

r'Jr,J1}IJ<\d1J ...... , •" ·~ , · • · • • •,. •" • "• • ' •' 
t~i\; t i fwaç.:io •.... ,, . 

füicolf!.. ~tcitic:i {Ei:tincia) 

l l>ibJfo thecado : 

g~.~~~~~:.~(~~~::::::. '.'t :: : : : : :.: : : .'. _. .... 
Collcgto llíl ltu• d!l !Ho de fau.eit·~ 

-: nv:·-~lr<>. : 
,·,r.-!Hna<lo ... , .. , .. , -~ ....... , .. , ••.• , . 
,:!':n [fka.çil.<1 .•. 

Ar;;anal tle li- l1dr-r.1-da B.t hl.a (Hxt ineto) 

! , , f'l)b~·)!. 

:-~::1~N\;·~~~~i~::::::: : :r::.::.·::::: . ._._._ · · 

''º"oiooo 2,ooosooo 

J :Gnoiooo 
1 :OOS~ODO 

3:Gcoiooo 
1:8ilOSOOO 

í: ll001000 
5001000 

.\!'~·~1 1.1\ ;Jç Gutrr.1 dr. >faro Gross~ {fa tincto} 

( r_.-~.,;.:i_J ,i,: i1cc6r J '' 0'11 11 11111·r . :o~ ,fo foi n. :1 .1J1>~1, de !'\ de 
J •~1l jro de !UJG} 

3 i.:.het'e~ <~u -soc~.ão : 
1°1l'(l1.rn:Hlo •. 
Gl'Jt.i!icaç.\o. 

~ ag()l:\tJ .-!e compr;::i." . 
l)l'~ ir..Hl.ól.do.J •• ,. 
G1· atiGc;,ç.~o . 

Offidnf,s : 

~,~ooiaoo 
u ooiooo 

~ :fjQl.)0000 
1; ·~oo~auo 

i c1Jef·~ drJ mannina~ : 

2~~~~;~,;~;1~'.'.'." .. .-.+ ...... ·.-::.-;:::::.- _._._ .. ·::: : ~ ; ~~i~~g 
·l mos~rc-! : 

ri~~~ifi~~~~i~~ ~: ·.:::: ·. 1- .::": ~: ·.:::: :: "::::: ·.: ~ ~ ~~~~~~g 
7 co ntr'a~mo~tn~s : 

nrd<'ntl.do.' ' ... . . · 1 . . . . .. . . " .. 2: 000$030 
<;r, tific.n-·;·l'J .•......•.. . .•••.••••• • ••• __:~~~~.· 

t ckcL .':~··:,~~(~1~ Jo . . • . . • . •. :! : Rou ~ooo' 
G~.:i.Clicac;.~w .... . • • • •• • •• • • • • l :·~1JO~(I0 :1; 

3 Op('!ri J'iD~ ;ie 1 ª classe : 

t~~~~~~~ç1;).:: ·.: ~: :: : i·::::::::::: :: : : ~:: : : : ~ ~~~~1 
~ oper1do~ 1le :i•-~hs.~ : l ----~ 

f;~.~~l:~~~-ãQi~ ::":: :: ~ :: 1: ·.: '.: ::: ::: : ~ : :::::: : " ~ ~~~~ 
f oret~d.L'lo ;\e J • r.b~SC ~ :t 

J LH'lM\ ,,, ••••••.• ,,. 

1.;«·tt.titic:u;a.u .. •••.•.. 

Co :!1;Janhit1. 1ie) A1u·c11dire3 ArWices 
f mestre : 

nr.11-m:i.rlo •••.••••••••• 
li ra.HU-ca~ão .•.•...•.. , 

31133 
i~ilfJ I 

L MOSOOO 
SOOSOllO 

C'Ot!soUdAU.a 

P.ap~l 

\'arl.nél 

p~~L 

J :40[)$000 

~o>frl$000 

ViOOSOOO 

1.'i- :0-0ogooo 

·Í: 200$000 

uoosaoo 

!no800SOOO 

tõS•oosooo 

i. : :!ú\l~U\10 

8::32 ~~00\.I 

'-:8 l!ISOOU 

~ :Oí-1.SOOO 

·-y 
Tot:~l 

O.mro:id:1.da. 1 Vaiiavr;!. 
Papel Pape! 

U :GtlOl OOO 

IO 'SOOSOUJ 

8~ : '4ii000 

2,!00JOll-0 

!H :~SiSOOO 

() 

"" 3 
"' õ3 
a. 
~ 
o 
<1> 

"' !'> 
"' a. 
~ 

3 

"' ~ 
o 
<1> 
3 

"" i3 
;:; 
o 

"' o 
<O 
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. 837 

• -
1Feita a ·substitui~ão -Oa· tabella ·pela presente,· dlsso ·.resulW. 

a ec.{)nomi~ de. 45 :24-0.~, pelo aproveitamento de va.rios funocio
inari,o~. cujo.e:: i~argo~ foram extinctos. no numero· dos quaes se 
ootitam qúatrl) quartos _.'ôft'icia.cs e um porteiro do extincto 
!Arsenal de. Guerra. <le ·l\t:a:tto Grosso. ·.que foram nomeados para 
os. bôspitaés de S." Paulo e Juiz ·de. Fóra, que não tem -actual- . 
mente dotação no § ,7n -. . Se!'v_iço. de Saude. . .· . . 

N~ 2~. 
. \ . . 

§ . 8 .. º Soldos ·e gratificações de of~~õiaes~ 
_Substituir ª$ tabellas :pelas seguintes: 

, '1 marechal:· 
·Soldo. ·. . . . ·. . • . ; . • . . 
·~ratificação. ...~ : ;, . '. . . .. 

8 generaea de df .. 
Visão:· 

Soldo.. . :. ·.. . • . . . . . . 
. Gratifieaeão ~ . . • . •· · _ .. '. .· . 

22 generaes de bri
. . gada.: 

Soldo . • . . . . . ;· .. : ~ . 
~rat.ifica'}ão. . : · .. 

· 88 coroneis : 
Soldo. . . . . . . . . . 
-Gratificação. . . . . .. • ·, il 

f21 tenentes e.oro- .. 
· neis: 

&Ido. . . • .. . . . 
9ratificaç~o. . . . ... 

235 .ma,j~res ~ 
Soldo.. . . '. .. . . . . 
(~ratificação . . ._ .. 

802 capitães : 

·,i 

, t 

2~:399n9.2 
u :200'°ºª 

1.5:i99$992 
. 7:60019008 

i 1::599$992 
5::800$,008 

9:6001000 
4:800$000 

7:599g99~ 
3:800$004 

õ:Q00$00Q 

' , . 

. ~ . 
50!,:600$000 

l .53f:200SOOO· 

' . ' 

1.742:400$000 ' 

2 /679':000$000 

~riJdo . 
3:000$000 7.2!8:000$000 (}ratificaf,;.ão . 

·1 . 07:3 1 C)• t~nentos :-
Soldo. . . . . ... ~ · . . • • . . 
9ratificação ·. . . . . . .• . , 

i .~22 2º--.tenentes :. 

... 
.• 

. 4 :599$996 
2:300$004 7 . .U.7.:500$000 
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. 3:600$000 Soldo. . • . . . . • . .• 
.(;-ratificaoão. · .. 1 :800$000 ô.598.:800$000, 

Somma •••• . •. . .: 27. 947 :j'00$00() 

QUADRO .ESPECIAL · 

1 general · de di.
visão: 

Soldô.; . • • • . . 
.Gratificação. . . . . 

~ generaes de bri-
1 ~ • • • 

gada: 
Soldo . .- . . . . . . . . 
Gratificação_ . • . . 

· i1 coroneis: 
Soldo.. . . . . . . ~. 
Gratificação. . . . .. 

· ·to tenentes 
neis: 

Sol dó •• . · • . • . • • . . 
Gratificação. . . . . 

. 8 majo1•es : · ' . . 
Soldo. ·. . . . . . . . . 
Gratifica.cão. . . . . 

9 capitães: 
Soldo. . . . • . . . . . 
Gratificação~ . -~ .. 

eoro,... 

... ' ... 

1.8:799$992 
9·:40Q$008 

15 :199$992. 
7:600$008 

11;599$992 
5:800$008 

9:600$000 
4:800$000 

'·----·-.. , 

. 7~:599$996 
3:800$004 

6:000$000 
3:000$000 

S 
.'-...._ omma .. .... . . . . ·- . •. . . 

ºQUADRO F 

1 coronel: 
~oldô. . . . . .. . . . . . 
.Gratificaçã.o. '_ .. . .. 

·1 1.encnle coronel: 
Soldo.. . . . . • . 
'Grntifieaç.ão; .. 

:11 : 599$992• 
5!800$008 

9:6()0$()0~ 
4:800$000 

Somma .. . .. t • .. • • , • • • . •• • .. • •• • 

• 

2s:200$00~ 

. 45: 600$00() 

' . 

191-.: 400$00~ 

' ' 
) 

14'1 :000$00Q 

91:200$00Q 

81:000$000 

581:400$000. 

\ 

17:400$06Q 

14!400$000 

3i:800$000, 
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A dedu~ir : ·· ·, 

Gratificações destinadas aos 
officiàes do quadro 

6 especiaf que as p·er-
cebem pela .tabella 4" 

V ~ncimentos dos officiaes 
. cujas vagas não serão 
. preenchidas ex...:'vi do 
que . determina o de.-

. cretO ..de 18 de ·junho 
de i9t9, emquanto S-Uas ·. 
unidades não for.em 

- -orgú.nizadas,· . sendo um 
coronel, · seis tenent.es
corcmeis, :13 . majores; 
65. capitães, · ~9 pri
meiros . tenentes e . 148 . 
segtlndos tenentes . 

. ·-

fJl'.:PAP.TAMENTO. DA 2" LlNH.\ 

2 coroneis : · .. 
Soldo ~: . -~ • .:... . . • 
Grati:t'ioacão. • . • • 

\ . . .... 

.. 
2 maj~res (adjuntos) : . . ,, 

Soldo. • . . • . ·. . ~ . . . . ; 
Gra.t.if ica,ção • . . • . . • • • 

:1 capitão (assistente) f 

Soldo. . . . • . . . .. • 
<tratificaoão. . . . . 

2 1 ., ~ _ tenentes (aju
dantes de ordens) : 

· ~oldo. . . . . . ·. . .- . . . . . 
Ci1•ati fi<'~qflq, • 

~ .. 1°• . tenentes · ( auxi
Hares): 

Soldo. . . . ·.. . . 
Gr::i t.ificar,.ão. 

... .. 

83!1 

,.. 

' 
211:200$156 

/ . . 

. ·-
. 1 

2.319:300$000 . 3.530:500$f56 

11:599$992 
5:800$008 

7:599$996 
3:800$004 

6 : 000$00'0 . 
3:000$000 

,4 :599$996 
2·100$004 

4:599$996 
2:300$004 

26.030:399$844 

· . 

34:800$000 

22:800$000 

9~000$001) 

' 1 3 • 800$000 

1.3 :800$000 
,,,,,... . . 
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. 
<) <)ON J, . • - t ' ( ' º ,,., ..., . t.enen er · aux1-

liare·s) : . • . · 

.Soldo~. · .. 
~ratificação. .,. . •. 

.Som.ma .. · •.... , 

Tot&I consoidada 

~lVERSOS SEP.VIÇOS 

~cidfoional de 20 % aos of
ficiaes das guarnições 
do Amazonas, Pará; 
Marn.n hão e Mn.tto 
Grosso.. . . . . 

Diaria de ~$ · a 200 aspi
. · rantes (art-. -~H da lei 
. n. 2.738t de 4 de ja ... 
'~ neire de 1913} . . . . 
Yencimentos a officiaes re-

;for.mados, honorariOs 
ou de 2" linha quando 
no exercioio de com.-

. missões propriamente 
militares; diaria . aos · 
. of!iciaes no _ d~sempe
nho de funccôes te
chnicas; despezas de
correntes da represen.-

. ta<;ão ·· arbitrada pelo 
Ministro· ao pessoa} do 
seu gabinete e gratifi
cacúo pelo serviço de 
tomada de contas, na 
fórma das disposioões 
regulamentares; . . pelo 
desemponno de . com- -
inissões necessarias e 
por substituições, in
clusive n de 150$000 
mensaes a reformados 
nomeados papa substi-
t.uk o~- e.ffrnitivos em 
diversas repartições, 

· abon::mdo-se aos offi-· 
cfacs ·arregimentados 
quando forom obriga
dos r permanecer cm 
quartel . ou localidade 
n.n<le não tenh_am f~-

3:ô00$00C> 
1 :800$600 ' 

........ ~ ... ·~ · 

. 373 :260$000 

292:000$ú00 

i .. -· 

•' , 

· ... · . 

. 10 :800$000o 

·105·:00,0$000 

26 .. 136;399$844 

....... 
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SESSÃO EM l8 D'.E ouTtlilaó i>i. "t920 -

síden_cra. para· ~erviço 
de instrucção d~ res
pectivas unidades · a· 
quantià de· 2$ . para· o ' 
almoço,. que " não ~-. 
derá ·ser paga em <fi_; . -

• 

su 

·. nheir.o · ·âos · · officia.es .' 
sobre pretexto- algrim ~ 530:()00$000 i.i95:260$000 -----·-

1.195:260$000 Total variavel-. • . . .. . . . . • . . •.. 

. '.A alteracão proposta resulta êiá apprõVa()ão ti.esses qua- ~ 
cros peJo · projecto .. de fixação de forcas .. já 'DO· Senado. 

Na· pai:te <i;a deduzil."'>, deixa-se de ,o fazer em relaQão los 
·120 primeiros· tenentes e 2.50 segUndos ditos, para .. que se 
possam preencher as .. vagas, com segundos ten~ntes e 1\spiran.: 
tes a isso h~bilitados •. ~ · . . · . . · ' 

' .. 

Assim, temos: 
Consolidada . ·.· ., 

, papel 
Variavel papel 

Novas f.abellas .• •·. 26 .1 ~5 : 399$844 

Diversos ... l;ierviços·: . 

Conservar a mesma . • . . 
tActunes · tabeUas .•.. &:' •• 

~ ~~~~ ... / 

23 ~ B6~r:S99$84.t 
i.195:260$090 

Differew:a para ma.is:·. 2.266:500$000 $ 
. ' 

N. 23 

§ 4~ - Instrucção Mfütnr -, EscoJa <te Estado Maior -
~i\-dminh~tracão. · ... . . 

Verba Sª: 
Dizer: / 
1 comma.ndante -- General de brigada ou coronel. 
1 fiscal - Tenente-coronel. 

· 1 ajudante -"- Capitão. · 
1 secretario - ·Tenente. 
1 iDtandente --= Tenente 
i medico ~- Capitão. / · 
1 véterinario - Tenente. 
Acha..:.se, assim, de a<'...e"ôrdo com o riovo regülámento'. 

Dizer: 
10 serv~ntes. em vez de seis. Diaria 4$500, iG.:426$000, 
O augmento pro,~ém do noyo regulament~. 
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· · Esfolá Militar ....:. Administração:· 
Dizer: . 

1 secretario _...;. :Súbaterno. . 

... 

3 medicos. - .. Sendo dous subalternos: 
Résulta dA alteração do · regulamento. 
O · I)'.l.~.is . como se acha. 

I 

. Escola de :.\.viação -· · Administração. . 
Fazer as modific3:ções, d~ accô~do ·com · o regulamento. 
1 Commandante -::.... Tenente-coronel ou co~onel. 
1 . Fis~al .- Major. · · · · · 

. /' 

. • -: . . . . . . •. . . . ' .. ... · •.• . . . . . . . -.. : .. •• _ _...,, .· · , , . ... r ~ 
.• • ,• • ·"' .• •,1•. ·"-.•t . ~ .... .. . .. · ... ....... -~·~·) . e • . 

1 ~eci-êtãri<> ·_· · 1 . .; · tenên'té . ~li 'càJ)iiãô: 
. . ·-- . . . . -: . . . . ... . . . .. .. ... . ·. . .•. . . . . .• .. . . . .. 

·. Os outros todos como estão. · · . · . e. .. .. 

Material .ségundo o regímen de massas, .etc. · etc. 600 :000$0Ô() 
Ha ve.ndo verba propria, e para ·que se evitem duvidas 

com as ~istribu'iÇões ·de credites, conveniente . será · pass~ 
est.a cons1gnaoão para a mesma. 

, 
N .24·-- . •,. 

§ ;15 
tico: 

Material · .::.._ Diversas vantageJ?.S ~ Ensino . pra-! 
í 
1 

Dizer, quanto :aos . preparadores, . para .' attender ao reg\i• 
lamento ~ · · · · · '· . 
1.0 preparadores; sendo dous na Escola. de Es-

tado. Maior, quatro na Escola Militar e um 
em cada collegio . . . . . . . • . . ·. . . . . . . . ~ • 54 ~000$000 . . . ~~ . . ~ 

. Incluir . ahi:. · 
Gratifica.cão como- auxilio para 
~ nlugliel de casa: 

Ao fiscal da Escola Militar • . . • .150$000 
Ao ajudante da Escola Militar • • . • • . 150$000 3 :ô-00$000, 

Autoriz·a sua foc.Iusão o disposto no art. 1.7t do\ regula~ 
nrnnt.o em vigor.' - . ' . . ' 

. .Ja este armo se solicitou do .Oengresss Naçfonal conces
~~o de . ~redito parft pagamento de taes gr~tificacões relativas 
::to · cor.rente anno. , . · . . .. · 

. ' 

C:oáigir, e1~1 consequencia. os totaes da verba em: 
r..onsolida:da papel, 3. 822 :337$496 . . 
Yariavel papel, 865.:493$000. 
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-. 
. . N ~ ·25 . . . ... 

§ 110 ·- ···Classes inactivas: 
I· 

Ha muitos .annos, ·em~ virtude" cie r~solução do -Congress6 
~acional, foi ineluida, aqui~ a dotação de 1'20.:000$ para paga
mento de aposentados· civis; entretanto, tal. dotação fica sem ... 
pro em .ser . ]}o· Minis~erio -da Fazenda, pois taes inactivos re-, · 
1·r:bem seus ;vencimentos pelo Thesouro Nacional. . · 

' Cumpre, p()iS, deduzir_ desta tabella ~ referida ' importari....; 
da de ·120 :'000$, aqui .desnecessaria, sem que ãpresente, mes~ 
Jno, utHidade .algum.a . . · ! . . _ . " · 

N. 26 
§ . - . · l\faterial : . / . 
. Convém; destacar para aqui, . por mais- apropriavel, a. .par-. 

tella de . 600 :000$, destinada, no· .§ 4.º · _.. Instruccão .Militar .~ 
Escola de Aviaç.ão - . Material, /com especifiê3..CÕes . diversas. . . · 

• . .• . • ~ . . ' .. h . 

. \ ·· 

'Notam-:se defic~enoias de diversas consignaeões, que de .. 
Yf'm ser ref or~adas por ·necessidade dos . respectivos- servi~os .. 

. CüJ1:lpre,. assim, serem· elevadas as_ seiuint.es: .'_. · . ' .· 
. . ' . . . . .' ... 

' . ·t.;. . 

ADMINISTRAÇAO CENTRAL 

N · 1-· Gabinete dt>· Ministro, 
·· etc. · e) Directc)ria · "' 

- GeraL de Contabili-. 
' dade - · . Expediente, · · 

· .. etc~- .- . · • . .. .-.. ~ .... · .... . ....... .. .. .... . ,,. . . 
.. ~~IÓAiçÕES .' . ~-. · ·. " · , · • · · 

. . . . . 
!\ . . 12 ~.Coillbustivel, lubfli;.. 

· :fi~ntes, etc. . . ! • ~ 

SERVIÇO D& SAUDE 

:'\ . · 16 - Utensílios, etê . . ~ . . · 
. \ . i 7 - . Medicamentos, etc .. · 

DIVERSAS DESPEzAS 

N .· 22. -· Acquisição de "in- · 
st.rumentos, ~te · .... 

~ . 23 · ·Lttz: PM'~ tl~arteis, 
.. etc . .: . . . ~· ~ .. . . · ..... 

·· .. :.:. ...... .... . 

300 :000$000 
' 670:000$000 

1 . ooo· :000$000 
1 

600:000$000 

, 20 d>OOSOO.O. 
. . 

150:000$000 

~' 

970: 0-0()$000 . 

o\' . ~ '1 -· Transpor:te de tro~ 
pns, etc ·: .· ..... ..• 2 ;'000: 000$000 3. 600: 000$.00~ 

DBSPE7.AS F:SPECIAES 

E\'en! uaes .. . .. .... • .. • .. 150:000$000 
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&ii . 

r.· com as .. ã.lter-ifêões pr-0.post.as, o . total oã verba será ac
fü:·escido ·de mais .2 . 142 :000$, sendo, · entretanto~ real o .ac
. ~rescimo na despeza ge.ral de 1'. 542: 000$, por ter sido desta~ 

. cada {je outra a parcêlla de .600'-: 000$000. · . -
( Assim, · o · total será, .26·; 904 :87,4$00<l. 

f.f' 

· § · 5• -~~ ·•Arsena1· de Gusl'l'a· do Rio ·de-.. Janeiro.-
Dizer -- . • i.9 quartos offieiaes em ·vez de 00.· . . . 
Foi _demiUi4o um, por abandono de emprego, .que não .será 

substituído; visto ~mo, pelo art. 44 :da lei n. 3.6'7-i, 'd~ '1 de 
tlanei~o . de' t 9t 9, o numero ·· desses. offieiaes :deverá- bain.1- a 
i1 4 : . 

Diniinuam_;se, 3: 000$000. 
) -. I .• . ;;.;.;, 

· . .Destlolirar .. em tab.ellas ae pessoal as dota(}~s dàs offi
. ébtas de chapas · para eintur3es, etc. , e ce projecbs, coriforme es quadros existentes no i\rsenaL · · :. . . . . ~ . 

. _ OFFICJNAS DE QRAPÃS, me. 
· ' !1' 'opera.rio, diaria 15$000 ~ ~ ~ , • · .•. • •..•. · ~ •.• 
·, 2 opera rios, diaria 8$000 · :_;. • • - ..• • ••. ·.- ....... -.: 
·s- operario~.. ciarfa 6$00(} . •• ~ .· .. . .••..••.•• : 

. ri5 operarios, . diaria 5$000 .· ; •. / . . . ....•.•••..• 
~ f ' operarios: . diaria q$000 .•..... . . ~ .• ......... 
1· aprendiz ·de f • classe, <iiaria · 3$000. - ~ . ... . . 

. :1·. aprendiz de 2ª classe. aia.ri$' 2$20(>(.. -~ •• ~- • • : 
·. 11: aprendiz' de 3" classe, dfaria :1$60() ~ . _ . . , . . 
: "2 aprend;~es~ ce 4;à classe, diaria $500 . ~ ... • ... 

Empre1 te1ros •. :•: .. :•: . . • . -• • •.. . ·•· ·- ... . · .. .-·.· • • .• -. -··· .. . . . . . ' .. 

. i ·· .. 

5 : 475$()()() 
5.:fU0$000 

13:140$000: 
.9:t251000 
j6:oaoiooo 
' !:095$000 

"803$000 
. .. 584$000 
. 365$000 

.. ft7 ':513$000 
-~ . . . . 

1oo·:ooosooo ----.-..,-
' 'l' õpêr~ríõs (lfj · t~ ólàsse~ tuaria 980()0 .• . . · .. -~- - 22:9951000 
3-fr:opetarios. de 2• elas;e, dia.ria A$000.. ... ... . 22:200$000 

.... \°9 .:pperarios de 3• classe, diaria 71Jl000 ... • . . . . . 22 :995$000 
. . ~3" · operarios de 41\ classe, dfar.ia 6$000 •..•. ,. ... 50!870$900 
· ;g4· op0rarios de 5• classe, diaria 5$0'00 . . ~- . . • 62: 050$000 
· 20 OI>erarios dA 5" olasse. dia.tia l$OOO •....• •.• · ~:200$000 
~ 7 aprendizes de 1" c'lass.e; diar.ia · 

, .s e .... e asse, · 1arfa 2$000 . . ... . . 
!i-01 aprendizP.s de ~· classe. ·diarià 1$600 ~ ... , .... . 
IH> aprendizes de ·..\• ·classe, c iaria 1$000 . . . . . . 
20 aprendizes de 5• classe, · diaria $500 . .. .. . · · " 

6:42<i$000 
5 :840$000 
6.:935$000 
3:650$.000 

,. 
-----· ._ . ......-..-

\. · ~ 



Cà'nara dos Oepli.acJos • lm;xesso em 25!00/2015 09·23. Página 37 de 73 

· SESSX9 EM f6 . DE Qt.i"TUBM D~ i 920 . 8-15 

Estas·· duas ·parcellas . envolvem, como variavel, serviços . 
u! Limamen~e creados. nestes --dous ultimas a.D.nos; -màs ahi ·se , 
íudue ·parte de pessoal tirado··ào ·quadro ·das demais officina.~ 
t.lu Arsenal, dos .maíS antig9s e melhores profissionaes. · · . . 

A. f órma em conjuntõ · qüe . se 'lhes deu: . prejudica-os, e 
1:onveniente será formar ·estas . . tabellas1 -0omet se acham ellas 
<fütribuidas... ~i~so 'resulta · um pequen9_ , augmen:to ·de 
8: 274$000 .; . >:< 

·~· · ·.$. 
•/ . :... . . '·. 

li'ortaleias._-. ·. Esiados; 
.\ccresce$r: . . . - · 
Au~entada · .de 15 :512$500, para a.ttend6r ao desenvol-i 

vi ttH.mto- de servicos ·<!as for.taleza.s n9s Estados.· 
.. Em ç_onsêQu.~ncias das pro-pesta~ feitas, o total qa :verba 
!1ca a.ugm:entado de: ~ 2.0:786$50Ô' .. D1ga-se . .nos t-0taes: . · 
1}rn:solidada papel .. ~ ~ - ..... : .... , ... . . _. . . 2 .17i :&33$265 
Varivel papel . .... ..... ~ -.. .. . . . . · . . . ... .• , ._ . ... : . •. . ' · 

. . . . 
. / . ,' . 

,1 • ,.,., 

§. 6° .~>Falú·icas: · · · · ' · 
l•t~brfoa -Oe Cart.uchos ~ Artefà(}tos de Q:uerra : 
orticilla~ :. · 

- -... 

AccreséeI;tte-Se ' a quantia .'de 77: 015$, d~tinada ao paga
m·~ u lo de mais 45 . operarios .. mandados 'incluir no respec.t'.ivo 
tlitadro pelo · aviso n . 11, c!e i 1 de, fevereiro findo, do Minis- · 
terio da Guerra, pela. necessidade . dos respectivos -servicos, .. as'"'! 
~im discriminados~ · · · · 

6 operarias de · s • class~. · dia.ria· 7$000 •.•. . . •: 
8 operarios de 4ª ·classe, . diaria 6$(100 . . ~ ..... . 
~ up.erarios de 5• classe, diari.a õ$000 ......... .. 

1:.; ~uxg~ares de '° 1: .. classe, [1!ar~a ; 4$000 ~ '. .... . · ~ 
11 auxllmres de 2 elasse, dia.tia- 3$0(}0 •........ 

(0 "total da -verba será em eolisolidade. 
í . ::.125 : 66-7$;>00. - . . 

N •. 30 . 
§ 39 - Justiça -Militar: .· 

Auditores : -. 
Dizer; . 

1'5 : 330$_000 
17 : 520$0-00 
!4:600$000 
17 ; 520$000 . 
12:045$000 
pap~l, Féi~ 

. Sete ........, ~endo quátro na 1'" região e tres. no DepartamentQ 
'·'º Possoal Ga Guerra.· O mais como .está • 

As~im s~o, e ni() como s~ acha 'in(li_cado, iny~r.samente.!J 
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· '. SÉs·sÃo' 'EM 18 nE olJTui3no DE. i 920 · ·. Sií:1 
·•. 

. . . Substilu indo-:-:e a . talJl':' lla . d a . verba 13" :pela preseL1te. or- . 
;gamzada (le uccôrdo com a ri:xacão de.· força~ de ·terra já ·en-:
Yiada ao Senado. dá-se uma economia de 64 :800$ sobre a pn'-
11osta, fi cando. pot' eouse.quenc.ia, fixado -0 total da verba em 
:138 :680$, sendo 318 : 680~ despeza consolidade, papel, e 20 :000$; 
variavel. · · · · · · 

iB·ala das 'Üom~nissóes. 8 de outubro de 1920. -....: Carlos de 
Ga·111,pos:. Pre·sidente . - : Pac/ieco Memies. Relator. - Antonio 
Carlos, com vot.á contrario a todas a~ e.roendas, aútorizàndo lles
pczas. · - . Carl.os illa:cimilia:no; -com restricçõ'es: v-0tei cont1•a 
~oda~ as emendas :que .. ~mportam em augm~nto ~e despeza, ~x
c eptuuda apenas a que eleva a. etapa dos mvahdos. da Patr1a. 
- Octavlo i~angabei'rµ. - Sampai& Cm..,·êa, com rest:dccões. -
Jlam:iro 'B1·aga ~ - Celso Ba1J'17w .. , - . Sc'Uza Cast1'.o .. . - · iJctavio 
Bocha. -. Oscar Soares. , · . · · 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as e:men~a~ 
off erec-idas pelos' Srs •· Deputados. · 

Votaéão da seguinte emenda: 
~7 erb·~ . 7" · -· ·_ Saude: - . . 

Rec~ifiq~e-se · a>verba dotando o. Hospital de S. Paulo com 
•J pesso.al e o material de 1 • classe, n,os termos do decreto· que 
remodelou os quadros do .Exercito. ·-· . Põ:l.mei~a Ripper. 

Rejeitada. . . . . ~ 

Hejeitadas, succ.essivamente,· as em~ndas ns~ 2, 3, 4, 5 e ·()~ 
O Sr. Presidente -..:. O pt•ojecto assiin emeudado e appro

vado-- em 20. discussão passa á 3"', indo antes á Commissão de 
l;-inancas para ser redigido. · · · . 

Acha-se . sobre· 'a Mesa o seguinte 

REQUERIMEN'l'O .DE URGENClÃ 
·~ ~ 

Requeiro urgencia para. immediata 
<lo p1·ojecto ri. 361 B, de 1920 ~ 

S&la das sessõe~ 18 de outub~-0 de 
G11-mpos. , 
: · Appróvado. · , . 

discussão e votação 
, 

1.9"20. ·-· . ca~v&os de . 

O Sr. Preside1ite Em consequencfa do voto â a Ca-
ú1ara vou submetter ·a\ discniss-o '" . ' - · a 
-~ '!1::;sa. · e · manças sobre as · emendas off erecida·s na 3"' 
ilürnussâo do proj~cto u. 361 A, de ..-1920, auf:,orizando a emis-
:-:fío de papel-moeda. . 

:i~stá em diacussão unJca o ,P~H"ecer. 
e~ . , 
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. ANNAES tJA · CA~ . 

o . Sr . . Sam·pAio Corrê a prouunciou um .. discursp qu~_ ser~ 
publicado. depois. . , ~ 

.. ·. ·o Sr . . Andrf.de Bezerra . .:...- . pr. Presidente sendo <> :..Pri;.. 
,meiro dos · signatarios da en!eudn si)bte liberdade do . cpmmer~ 
cio, Jigeii"'ame:nt.e modificaQia . pela .. Gommissão · de Fnmnoa.s, 
sinto-me no devi.'!r de d:;,,r algumas .explicaç&es á Gamara, .uma 
yez 911~. o · parecer: :dessa Comm~~são nada. . diz. sobre a me~~a 
medida. . . . . . . . 

· . eom· grande~prP.zer verificamos nós, . Sr.'·; · Presidente; . os 
cem Deputados signatariús daqueH~ . prop'Osição, que·: o· ·· ac ... 
orescímo da IUustre €ommissão de Finanças manteve inta'""' 
eto o principio da ·plena liber.dade do cqmmercio e -exporta~· 
1.1ão; que ella ousou reetabei ceer. ·. · 

,,,. ~. para que a Camara poss~ avaliai· a. .dfff erén..,~a entre o 
régimen de livt·es transacções e o adoptado em virtude da_ lei 
vigente, tle 12 de janeiro do corrente anno, . ·tasta refereir que 

·até bem pouco tempo, no commercio de· assucar, em Recifei 
· principalmente visado'· pelas mecl'idas de · excepção.. •. ·· · 

/ ' . 

O SR. :&8TAc10 Co1'i\I..BHA - . O bóde expiatorro ~ : '. · 
· · O · Sn. A.;.'l;DRADn BE'1:t1u\A -- .•• para , que um determina.do 

. commerciàuLe pudoesse exp_artar aquene . genero, -1Prec.isa.va 
soffr-er toda · est..a. série do restriccões: primei:ro~ · tinh_a . que 
obter da Superin"tendencia do Abastec;.imen.tot · u,ma· licença es~ 
pecial, para cada embarque· segundot e~sa. licernJa estava -sub._ 
ordinoda · ás · Feguint.es contlicões ~ manuten<;ão de . um det~r
minado $tocli na praoa cxport;Jdora; não elevaQão do pr<::on .do 
assuear no commec!)i<> ataéadísta . do J:lió, !!,lém de certo preço 
por kilo; e . serem. as médias de .entrá.da de asisucar do interio~ 
do Estado na práça de Re~!fe, supel'iores de · 3'0 ·· % a -iO % ás 
sabidas perinittidas . , . . . . · . . · · 

Ora, Sr. Presid,ente, em · semelhante regimé.n, assim in
cerío e irrstavel, eran1 inteir~mente impossiveis os negocios 
sép·iós. Só os ~specule.dores poderiam pescar. na agu~...turva 
.desse compli9ado ~ fluctuante mecanismo ·de oppressa.o eco~ 
nomjé~. ·· · · 

· O ·sa. 'RAMJa-0 .BRAGA - ·Basta a incol'teza para. imp~illr a 
oxportação. .. . . . . 

O SR. MDllADE BEZERRA .- Hesuit.ado concreto. dessa m...; 
supportà:vel situacão é o facto i•cferido. desta tribuna, h:l: a!..., 
·gumas semanas, pelo meu ·distiucto ~ompanheiro. de .bancada, 
Sr. · Corrêa '<ie Bt'itto. Em maio e jt-tnho~ a praca ·do Recife r e
cebia propostas de .e,ornpradores amerfoanost a ·preoos alta~ 
mente i·emünet•adore~, :P!lra. ocre~ de um milhão e quinhentos 
mil s:lccos ms asTucar, da safrn a iniciar · ém. setembro tiltimO:.· 
E~sas transac~~õé:s, · aos pre<;os então eo1·rentes nos Estados 
TJ nidos, davam margem á Jiquidàção de· riiuis de duzent.os mil 

. contos om·~, l•.s quaes se houvessem entrad~ para <.t. P9.s.~ epo:.,· 
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· 11omia, haveriam. evitado a quedã ·cambial. Pois bem. Só e ex:;.. 
clut?iva.mente devido ~ acção -da Superin(endencia esses . ne
gocios . <leiXaram . de ·ser ucceit.os. O_s amerfoanos !)r·ocu1•aram 
outros centros exp9rladores e .nelles fe~hara1ll seus negocios . 
. Trcs mezes depois ;i.ccen~1.mva-s~ a baixa , d'o assucar no es
t.raIJ.g-eiro, ~ncontrando nós os principa.es .mercados abasteci
<lus, offerecendo preços . bem pouco compensadores . . A Argen
tina q\;le, . dui:u.nl.e · iargo periodo, uompra nos:)o assucar para 
reexportar~ compra-o. ho.je_,. .na baixa; para aba~tecer seus mer
cados interno~. Custa acreditar no que acabo de reforil'; mas 
é a triste verqade. . · . . 

Desejo .ainda responde~ a. · uina injustissima increpação 
feita por certa imprensa desta Capital ás classes assucare1ras. 
allegando que ellas se quet'em . eximir do abastecimento inter
no de paiz . . E' essa, Sr. Presidente, uma clamorosa injustiça. 
Aciuell.as .classes nunca procuraram esquivar-se ao cumpri
rnentô de lal obrigaçãq; pleiteavam apenas cumpril-a dentro 
do~-:;.p~i~ci.pios da líberJadc de; · comrriercio . ga~antid_os pela 
~Iisf.1lu1c;ao. O que ellas .pediam ·é que lhes nao fixassem 
. r:,~·ec;o~ arbi~rarios e ruinos_os. n~m lhe entorp~cessem ·discri-
c10uariamenLc qi; transac<;oes pata o esfa'angeu·o, compensa-
doras, até. bem pouco ternpo. . · · 

. . ' ' . 

E é · por isso, Sr. Presidente, · que ~m nome dos 1 Oo 
Deputados signatarios da eni~nda, . eu :me congratulo com o 
Go.vei:_no; esq'.lecend'o . injüstic.as p~ssadas, . pel~ ac~rtada ori
entaçao que vae seguir, restabelecendo a u~te1ra hberdad,e de 
conm1erci0;--....uma vez que o substitutivo dá-honrada Commis- · 
são de Finanças supprime ás actuaes- restricções .da . ~ei . \oi-. 
gente ao commercio e á exportação dos gerieros alimenticios . 
de primefra.. neces$idade, assegurando ao · · G9verno; no caso 
de escassez desses generos -COin o bem avisado proposito <i~ . 
gnmntir o consumo interno . do paiz a facu,ldade de intervir, 
nos mercados para fo1•m·acão ·de stocks, a.gindo, p·orém, o Go:. 
vern.o dentro <los princípios . de plena. ·liberdade de c.ommercío 
e d.e expor tacão, asi::egurados pelo substitutivo. · E' este o 
pern;mmento da honrada Commissão de Financas, autora do 
sub~tíLutivo. · · · . · ~ . . . ~ · 

-0 Sn. CARLOS oc GA:r-.i:Pos. - . M'uito bem! V. E.x:.. tem 
toda . a razão . 

O SR. ANDRADE BEZERRA - E1 por· isso, Sr . Presidente, 
que, cm toda justica~ posso corl.gratula.r-me com ó Governo e 
Congresso, pelo restabelecimento dos s~os p-rincipios da li
berdade. eco1:tomica, lamentando sómente que esse restabeleci
mento soja 'tão tardio. quando avultadissimos males f9ram 
causados pelo· r~gúncu. de intervencãó, j_á agora irremediaveis. 

o Sn. E.sT.Ar.:ro._CotMDHA - . Aliás, .é uma r eiyindicacã.o. 
. o sn. .PAULO DE F'RON:1'1N . . De.Pois d~ gravissim9s pre ... 

}.:uizos, . 
· c.~vo1 .. ·xx ~· 
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O· SR. · ANmú.D)'~ BEZERRA - Esperetrios ·qu.e -o futuro :p~ssa 
restabclécer n.as classes productoras a indispensave! conf1an
.ça, para descnv<?l~visn6Ii~o das culturàs e ~ndustrias e a. ex
pansão de negocios. base de nossa• prosperidade econom1ca. 
Era· o que 'tinha a dizer, cxpHcando os :fundamentos (le nosso 
;voto. (Jlilito bem.: nmito · bem. ) · 

·· o· Sr. Carlos de Campos - . Sr. ·Presidente, o adeantado 
· e.la hora ·.f! da discussão não comportará uma longa replica, de
taUlada e profunda, a tudo quanto se tem dito ácer'1a da ma
terla cm debate. Isto desde logo justifica que não ha ·, da 
minha . parte, como apresentante do' assumpt.o á. . esta Casa do 
1Pa.!.'lamcnto !Xac!onal, nenhum fntuito de déix.ar qe lado tantos · 
<los importantes commentarios e elementos com qUe o~ ·oi:a-

. dorcrs, que trataram desta maglia. -causa, illustraram a sua .d1~-
c:u::;são. ·na Gamara dos Deputados. . ' 

· l\Jas a n1atcria por si só apresentaçla, · '"qom caractc1• de 
ÚI'gencia~ cm bem dá defesa da. · producção . nacional, mar.., 
..:.hando por entre dua::; c01·rentcs,. tão formalmente ··-0ontr~ias, 
rios . meios de prover " essa defesa, para. sua effi~ man'ifes
tação = tai matet·ia, assin1 . encaminhada, precisava buscar, e 
buscou de factQ, uma linha conciliatorià., que foi ~ que o 
substit.utivo1 ac.ccito . ua; Commissão de Finanoas, ·embora com 

· . restrh:ç5es de alg.uns dos seus "membros; los-rou conseguir;. 
Essa. mesma linha conciUatoriá., · Sr. < Presídente, estci 

jndicaudo. que foi pen8aroento ge1·al procurar unia bomenagem 
· a todas as opiniões. O assumpto, porém, precisava ser resol
vido - · e resolvido de uma maneira prompta ;__ para que. a . 
accão almejada não se tornasse tardia, a bem dos effeitos·po:· · 
<?.Iln. visados. . . 

Vou, por isso. Sr. Presi<lente, consubstanciar eni poucas 
palavras uma resposta generica,. ás doutas . :consideratões ·que · 
sobre o caso acabo de ·ouvir. Na linha. de .. tolerancia que o 
substitutivo procurou. é claro, Sr· . Presidente, que pelo iado 
<lo akancr. .da me.didn, o 1 quc mais de J)erto se· impunha era 
traçar-lhe 'ª effectiv~. capacidade. E assim, póde-se dizer, 
.que no cs.t.ado actual da producção nacional . carecedora de 
defo~a. Q minimo q:ue ·o substitutivo ein debate perm.itte é a. 

. ~missão de emergencia até cincoenta mil contos, com lastró 
· t.1uro oq. de titulos qne ouro valham. E' uma. en1issão que 

'\'<m1 figuro.r em lei com caracter permanente, porque ella se 
··destina .a servil· qe defesa a todas as crises . excepcionaes do 
~ommércio e da produccfio. E ' preciso dizer: a.tt.endel' a essa~ 
crises, em sou início, de ' prompto, com um dispositivo ·para 
applicacão .dos cincoenta mil · cont.os em providencias acer
'tadas, com esse caracter e.~tavel e seguro, é medida perfeita.-
1nento recommendavel, e qne poderá produzir os . mais sa
lutares i•esultados . No momento actual, porém,. ella representa 
o mínimo, vista como além della, pl.'ecistl:rnente porque a crise 
se tomou mais ·accentuada, ha o dispositivo · que permitte 

·~PtlJi.c~~~~wse ;'! prod:acção,, P..Q ~QdQ ~y ~_m PM'Je> ~ PP.e!'~ 
i 
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cõés de credito; que -: o .Governo realizar· n~ e~terior; sendo · 
d~ , esperar que, muito breve;; tcnh.a dellas pleno conheci
rnento o · paiz ~ Nessas · condições, e dadas as operações a se
rem · applicadas, no . todo ou- cm. parte, como o Governo jul- ·. 
gar mais efficaz á defesa ; da · próducção - mais efficaz, 
attente-sc bem - c.t cefilu.ra de iosufficiencia,. fcik1. pelo no
bre collega a essa medida, peoca pela .base. Si, de um fado 
temos, -como cáracte1' petmanm;1te ·na lei, cinéoenta mll con
tos, para. sel.'.em e.mpregados . ·sempre que . uma crise ex- · 
éepefonal de cqmmere.io ou de próducção se declare •. e assim 
<lcautelados, ficamos, portanto, de um modo geral, contra 
taes imprevistos; e si, · por out.ro lado, no actual momento 
podemos ir além ·dessa quantia, por haver a faéuldade de eril
nrestimos, cujo lirnite maxirno n·cm está marcado, _ para. o 
auxilio que se tornar necessario, Ilar.ece-me ·que a medida por 
:::i mesr;na se impõe, de.sle logo, como ampla e completa, nos 
seus objectivos e· effeito.s.-. . · . 

. O . SR·. FR...wê1sco VALLAnAllF.S - A que -typo será esse 
cmprestimo? . . . . 

.····o sn: C.<\RLos: DE CAMP-~S _ . Perdoe-me o nobrE\ Deputado: 
não poderei expor as minucias de uma operação ciU-e n;>.o co
n ~~ço E? .que, pelo seu proprio melindre_~ . nao. deveria se~ ·ja-
11:ia1s divulgada; emquânto não o entenaerem conveniente· os 
.que nella intervêm. · · · 
. . o .S:ft. FRANCISCO V ALL..IDARES - E' qlle: eu queria ehega:r 
a esta conclusão,: si o Governo offerecer á subscripcão um em
J>re~timo interno, na8 mesmas condições desse, externo. de que 
~ falla, terá · seguramente tomadores dentro do paiz. O . ro
e urso ao emprestimo externo, a juros de 9 ·o/o e a um · typo 
inconvenienti~imo, é ·· o que' pótio haver' de detesta vel. · 

O Sn. CAR.LOs DE . CÀMPOS· - Só posso · dizer que o me1·
ca<Io. interno não colDJ)Orta emprestimos avultados e a. longo 
prazo. Haja. vista a lenta collocação das apólices f'ederae8. 

O Sil. SAM:PAio CoM~A ·- Peco a attenção do dig.no ora
dor . para · os ~ermos em qt1e se . acha . redigido o <li~po~itivo a 
:<rue allude~ e que. :São ·os seguintes: · 

«Arl. 3.<> Para acudir ás necessidades urgentes -Oo 
c-0mmercio 'e da ·produecão, por motivo <ia ·nise exce: 
pcional, poderá o Governo emittir. nos termos da lêl 
n. 3.·5-í6, de 2 de outub.ro· de 1918, e empregar até a 

.: quantia <fo 50. 000 cont9s de réis, em el)lprestimos aos 
I~stadõs, por intermedio do Banco do Brasil ou me.;, 
·'diante redescont_os por carteira especial qqe f ôr esta
belecida ou por fórma que julgar · conveniente. . . 

. §' f~· .~â() . ex-cederão- de um anno os. praz~s desses 
emprestimQs, nem de 8 % os respectivos. JUroe, .º 

r serão -~arantidos, na f.ór~a :usual, co~ apohces da; {h-
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vida publíca federal, bilhetes do Thesouro Nadona' 
e outros meios que ·se reputem sufficientes e seguros., 
A importancia dos jur0<s, convertida em csvecie, re..:.. 
forcará o fundo de garantia e a <i:O rapital serâ iµCi
nerada á. medida que "fàrem . solvidos os . emprestimos.l> 

0 Sn. CARLOS DE. CAMPOS - -0 las.tro ouro progriàe . sem-· 
pre , nn seu volume e . no seu valor. Já .tivemos occasião de 
.saber, por informações trazidais a esta Camara,-que .na base 
de oito mil contos por anno; esse lastro cresce sempre pelas 
acqtiisíçp~.:3 cio Goverlló · Federal. Assim, teremos, . tambem, um 
deposiLo major, para sobre- elJê fazer <1 emissão tlUe, depOl$ de 
produzir os seus resultados, 'será incinerada. nos . termos . -do 
substitutivo. · · · 

Voltando ap ponto em que me achava; direi, ainda, Sr •. 
P~csidente: si temos a certeza de dispor, para providencias 
pi:·omptas e immediatas, até á s-0mma de cincoenta: mil con~ 
tos, ein todas as crises de commercio e de · producção, pode-

. rc;mos . estar tranquillos, ·,porque essa medida., uma. vez po~ta 
em pratica, impedirá, pelo .:menos,_, que tenhamos e~s~ io~go 
debate, essa longa espect~t.1va, • que ~gora Bl1 _ver1f1caram, 
prestaqdo-se a comrncnlanos ou a reparo,s, que, muitas "~ 
zes, · bfluem para prejudicar ainda mais a· defesa. da '·pro .. 
duccão. Estou certo mesmo de que, si tal dispositivo· já estt ... 
VCSSC (Ill YÍg'O•', t::tlvcz 3 Vida UCt\.lal não Se houvesse verifi
cado. 

o Sn. PAlI]Á) ng ];;'no~'l'fS - V. Ex. dá licença para' um 
aparle'? A demtira j& cleu um })rejuizo . extraordinario . . · · 

. o ~H. C:Alll.OS DE CAMPOS _ . Ahi está .O beneficio da m~
lHda · P•"'!rmnncnt.e na leii. ,E' pr2ci:'unienle o que estou dizendo. 
Agradeco o auxilio d(! V. Ex~ cont'ii'mando as niip.has obser_;, .. 
vaçõe$. · · · · 

Pot' l•uh·o ·Ludo, vnl'ece ·qu.e . alargar. tal faculdade a réis 
50 . OOü :000$, qunndo, ha l•E:lit potrno.cra apenas de 25.000 :000$. 
a providmwia identka, em hri anle1·ior, já significa que bem 
,-,e atlcnck nn desdobramento r espect>ivo e que à momento 
nconsel ha. TambL'm nãn se póde dizer que é imprecisa a 
fürma do auxilio. Quando si: iniciaram os debates no seio da 
Commissão de Finan~,as, foram apresentadlos V.a;rios meio~ 
pelos .quuc::: o auxiho á prodnccão se- deverià I'.ealizár;. soffre
ram elles obj eccões, das quaes a mais importante era a que 
frisava não haver convenien-cia em enumerar, para· que 
náo . ~e lnterpr·ctassc com caracter . taxativo essa nomencla
i:t.n·a de taes mci os pelos . quacs :a p:roducção devesse ser ,, a:u
xzliada, e iu:m. tfüj pouco, das .garantías oíferecidas . aos rc
cnrsos i:lesLina<ios a <'Rse m1:x1il io. Por isso a Commissã.o de Fi-

. o:mçri~, no subs titutivo em diseussão, preferiu adopfar ma.;. 
ncJra .J:nai_s a1nr>fa, abr;.mgendo todos os que o Governo. j:ulgat: 
p~:r~cazes ... · N.ão ;r~st.rinsiu,, ~eneralizP:u .. 
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- O 'SR·. SA:MPA16 -CoRRtA --- Ahi e~tá uma imprecisão:. 
. o 8R. CAIUJ\).S -DE CAMPOS -- -__ Não ha imprecisão; ba 1&1~ 

it.Hude, ha largueza, ha ampliação, para tudo comprehender ·: 
O SR. PAULO_ DE FRONTJ:.'I' _-- Acho que a Icii neste sentido r. 

ITTrnito bem estabelecida, porqua mostra que o Pode.r Legisla-· 
tivo dá ao Govc;,rho todos os meios para defender a producção~ 

. . . . .. · \ . . 
O SR. 'CAro4os DE 'ÜA~tros. - Mais uma vez, agradeço ª~' 

TIOb~'e Deputado- á su:t valiosa interferencia cm favor do qu~ 
"Von dizendo: Sr. Pre§idente, penso que, collocmoa ·a quesf.ãi;:· 
11e!'1te.s termos, -tão clafo::;; tão $ingf'Jos. só me cabe pondera!' ~ 
Canfora. · que a defesa dá producção. nacional, aqui entrou de~ . 
~~jos:n· .de · SP. apparelh~u:. para bem · cxercor o seu · misf,er, " 
t.cm rncontra.do .. para sahlir -desta Casa, p~la- unica portn qu~ 
lhe é dada, - a de- uma providencia legal - verd2deii'a luta. 
de dqutrinas. entre etnissionist.as e antí-emis~ionistas, que 
quasi lhe tolhem o~ m.ovimentos. . . · . ' 

o SR. IPAU!..ú. DE .· FRO'NTIN - ·como emisStonista., devo de-· . 
t"1arn~ que no pedir· a ret.irada das .emendas, accentüci que era. 
preciso agü·;· fosse como fosse, acccitnndo alP. a. - entrega d() 
lastro Qtlro. . ,_ · ' . -

O Sn. SAMPAIO 'Ç~oRR~A · ~- Por mim, devo d1i7.er quc·' nessa 
111tn, apena$, o que i'iz foi nssigm1r "'.l'nr.ido. -

O Sn. CAnLus DE CA1'1:r>os - Essa Juf.n doutrinai-ia deve 
ccss:ar, pelo menos. ; . 

. O Sn. . SALLRS J.umon - Mesmo pol"quc hn acct>rdo qmmto 
t\ n ecessidade ·de der cnrlcr n producç.no. . :" 

o SR. c.~RLOS DE CAM:PCJS - · •. ·.para que a defesa da pt·o
ctpc\:-ÚO possa daqui sahir, siniio. complelament.e ::rpp:welhadn. 
de alS'Utn modo npfa. a entrar na outra Casa do Congresso. ·afim 
do que lei se torne, o mais depressa possível, para produzir 
··~ 1Jrgcntes beneffoíos ·que delln. se esperam. _ 

O Sn. PATJLÓ .PE Fn0NTT~ - - Peco a ·V .. Ex .• a.penas. uma 
Jnform'lfcão: no urt: oi" ~e diz: «Fica o Governo auf orizado -~ 
nppl icnr .. tambcm o valor total ou parcial dos operações dr. 
<'redito -'que rcaliiar, em virtude g.a autoriza~ão <ine já se. 
rontém na lei n. :~.9i9 , de 31 de dezembro de 1919. art. 58: 
,, «na constituição em Londres e Nova 'S7ork de um· fundo es
pecial. afim;de serem delles utilizados até 50.000:000$, na 
compra .e venda dP, cambiaes. . . · · 

Si é em· Nova York, é em ouro ou ém papel? 
O Sn. C1~r;0s -DE ·CAMPÚs - - O fund~ será em o ure•. · 
Q Stt. PAut~o DE FRON'l'l"..~ - - Conviria que a \e(\acção fos

~" clàra. porque os 50. 000 :000$ <Jo começo são em papel, e os 
daQni seI'iam em. ouro. - · 

1 e i. 
o. ··sn. 8AMP .. \JO Cqrut1?;A - Mais um caso da impc·ecisão da 
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O .Sn .. ÚARi:os DE CAMPOS - Não ha irriprecisão. O c~sd 
~ claro e positivo: o fnndo ouro comportará a compra de cam

.. biaes, ouro, tambem,. einbora a <1pc·ra(;ftQ aqui . t;__e -faça em 
· moeda-papel, como e·natural.. · . . - · 

O SR. . SA:tvIPAlO CoRRf:A --- - Isso não vale nada. . Si são -
50 . ooo: 000$, --_ pRpel, representam, epenas - s. 00-0. ooo de. 
dollars, o que não sustenta cambio; uãu serve para cousa al
guma._. 

. -O s~. NtcÁNnn. SA~cr-~1f:N-'rú - - Apenas pi'ova a n{)ssà -in,-
capaciàadc. - . . · · - · · · . . 

O SR. CART,os DE CAMP(}S _-· O nobre Deputad'O por · Minas 
teve, ha pouco, um a11arte ·feliz, ao dicurso do· Sr. Depu
tado Sampaio Corrêa, àizendo que fixar a ' ·nossa. emissão 0m 

.:1 • 500. 000 contos era peovidencia que o Legislativo poderi.a 
sempre modificar, até mesmo por suggestões do -Governo, sem
pre que a situação economica do paiz o exigisse. · 

Pois, bem : no caso de que se trata, '·a mesma cousa se dú.. 
Vae-se ·iniciar novo instituto; vae-se põ~ em prntica nova 

medida. Aconselham aque1les qne a ~studaram, que comec~-· 
mos por est.es 5().000:000$000. Mas isso não quer dizer que 
este.iamo~ lnhibido!, verifieado o aoerto das providennias, de. 

-melhorai-a, de amplial~a, dé compol-à, mais tarde por ou~rai 
~·órm1s, e, então, ~à · com um:i. regular n:t-periencia. 

·. Volto ao men appello á Çnmarn. 
O SR. PAULO nFJ FRoNTrN - V. Ex. permitta: a. minha 

observação Jll;io 4! sobre a. quantia; 6 ·sobre o · ouro. Desdo 
que o instituto é de.stinado a 11stabilisar o cambio, ·p6de se1~ 
maior ou mm1or; niio cli~cuto a · importancia, mesmo porque 
não tenho u responsabilidnd~; mas acho que a moeda. deve set' 
ouro. Si não quert'm ilO .ooo ~ont.m~. papel, votem 20. ooo con ~ 
tos, ouro. , 

· O Sn. C.i\IU.08 DR CA?',oft>Os -- o fundo ha de ser ouro, tive 
Jít oocasiãCl .de ncccntmu· . E sobro. ctlc o Governo opernrt\ nM 
50. 000 : 0!.)0$. pnrn comprar cnmbiacs. Parece claro • 

Nestas r,.oridicõei;. St'. Prc!:lidente, só ·me rest.n., confir
mando oF\ termos dO · pnrc~er de que fui Relator na Commis-· 
são c1c Finanr,as. solicitar dn Camara que não detenha a mn.r
<'lha do . proj~do. · por considl"rações que não ·sejam sinão aqucl
l:ls qur .mnis. depressa, mais d~ accõrdo com a . urgencia do 
ossnmpto. po$sam ati.ender á defesa da producoão nacional. 

· .A qursl.ão do a'ssucar, esift perfeitamente eselarecidn nnR 
j)a!avrns.· aqui proforidas pelo illustr~ Deputado, Sr. Andrade 
Bezerra ~ que t.r:i.dnzem positi'vament.e ·qual foi o es'pirito do 
parr.ef'r, quando se redigiu a einenda na Commissão. I>orfant.o·. 
rnl.da h~ n adduzir a . cssn resp~ito. Os dl?.mais ·aspecto!'-> do p~o
blemn ficaram a$s<mtadoi:\ na Commissão de Financas, sempre 
com o intuito conciliatorio que a . tudo tom presidjdo. no t•s.:.. 
tudo de · t.~o palpitante e inadiavl!l neC'.essidade. 
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E, assim, termino agTadecendo ª' vali<Jsa coUaboraçãô~ 
prestada pelos dignos collegas, a tão importante assurnpto? 
IH~r mim trazido á esta Gama.ra, no intuito, sinão dever, de 
provocar a prompta. adopç.ão de medidas . que, no actual J} an
gustioso momento da nossa riqueza productica, possam sal~ 
''al-a de uma ruiria imminente. (Mu,ito bem; muito bem.·. O 
<rrrt.do1· é vivamente 'cu,mprimentaào . ) _ . 

· O Sr. Nicancir Nasimento •(. ... ) - Sr. Presidente. a inuti
lidade completa do projecto está perfeitamente demonstrada, 
não só pelas declataçU.es dos orador~s .que me 11rec.ederam, 
como pelas explicações dadas j,elo· uobre leaàe1., que confe3-

. Mu essa .inefricieneia ·toda. 

O 'SR. CARLOS DE, CAMPOS ·-··- Não apoiado. 
. . O SR. NICA?WR NASCIMENTO - Eu poderia, Sr. Presi
dente, :discutir por mais algum .tempo o projecto, mostrando 
que o unico objectiYo que elle vae realizar é a r.onsolidação 
<la autorização ao Presidente da Republica .par3i contrallir 
Pmprestimos ruinosos no estrangeiro, emprestimos que terão· 1 

como consequeneia ·unica contractos infelizes de constru
c~ões, realizações cãrissimas. ~m que os lucros :wultados ~ 
escandaiosos t.erão logar. 

Eu, porém,. não quero, ,por fórma rnenhuma, assumir a 
miriima responsabilidade na$ delongas desse pI."ojecto. As 
àelóng-as ·havidas ate hoje partiram unicamente do Poder 
Execi.itivo; e, agora, ·os grandes interessados, como S. Paulo1 
<' os productores de assucãr, acceitnm. de.pois do desastre e 
dos P.re,iuizos absolutamente i:nsanavC'is, o project.o do Go
verno. 

i 

A responsabilidade ficará sobre elles; perante sous con1-
rnittentes e representa'dos elies prestarão contas do d-esorviço. 
lfuet neste momento. fazem ás zonas productoras do paiz e no 
progresso ·cconomico do Brasil. · ' 

Lavrado· assim ·o meu .. protesto c,o.ntra o projecto, que só 
Yae da.1· a prova no estrangeiro <la nossa incapacidade, pois 
que, entre out.ras medidas, essa ridicula de constituir um 
fundo ele cito milhões de dollars no estrangeiro> para. com 
íllles resistir á pressão cambial do. mundo inteil'o. :ió póde dar 
u. este orbe terraqueo o. exemplo~ a mostra, o documento da. 
absoluta falta d-e concepção do· momento historie o. <lo mo:., 
mento economfoo ,por que passa o Brasil. 

Dado. a luta comrn.erc-ial, cstudaàa;-....fi~e,-"""'t>!n" '"t1 .. 1nttiot"""' 
euidado, em todo o mundo,. t.echnicamente. só essa a.ffirmação 
do proj ecto ·é bastante para revelá!.' a incapacidade do esta
rtisf,a qne pleiteia por clle anto o Congresso. 

Este discurso não foi revisto pelo oradm' ,. 
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Um pa1z como este, .que, tendo uma producção colos .. 
sal, . que supera de muitos milhões de libras a sua impor~ 
~ação, nos ultimos annos, e que deixa, pela incompetencia 
dos poderes. que o dirigem, o câmbio chegar a 7 718 como 
foi· o cambio· real de · sabbado ultimo, tem docnmentado. por 
completo a situação .de seus estadistas~ ~ · · 

· Nós, "que combatemos, desde o ]nicio, o pro.iecto, que. 
suscitámo~ medidas que poderiam concorrer para .melhorar · 
a situação internacional do Brasil, mão temos nenhuma re
sponsabilidade no que se está· fazendo; e não queremos t.er 
responsabilidade ·de qualquer <lelonga : A rcsprfüsabilidade 
toda fique ·aos dirigentes do Executivo· e aos. . dirigen tes do 
JJegfslativo. · · . . . 

Era o .q.uc eu tinha a dizer. (Muito bem .. ) 

o· Sr . . Francisco- .Valladares (*) .-.- Sr. Presidente, opi
nando pela interYenção do Governo Federal .~m favor da pro
ducção. não retardarei á passagem do projecto; · desejo ape ... 
nns explicar meu apart<~ ao , illustre leader. . · 

. A erist~ que !l,SSObr.rba. n;lrivoura. nomeadamente a de 
cnf é, impue a interven~.ão do poder público. ·Esta. no . caso 
presf'nLe tP-m o inconveniente de vir muito demora.da. · · 

· H~ mezr>s a producr..ão re.c!ama ampar.o e auxili9s que só · 
podem ~ do podi>'r publico. e:rp um paiz, como o nosso; sem 
apparelhos ou .füstituiçõés de resistencia. No sentido dos 
mrxilios á. producr,.ão ~P, .,foc.lar.a toda a representação llacio-
nnl; todos os orgãos da opinião o . reclamam. . . · 
· ~JJr~e a organização do credito, · devP-ndo-se considerar . 
que -3-' Republica se imnõe. ao menos. sei;ruir nessa mataria, ao 
menos. o ~xempio do Impcrio. O Imp~rfo p:or vezes amparou 
n prodnc<:ão. indo <>rri. seu auxilio: a Repub1ica encontrou no 
Ranc.~, do Brasil uma carteira de Pmprestimos agrícolas, com 
c.·peruçóc!'; na import:mc.in d" 50 . 000 cont.os . Liqnidou-a· de 
mo.do orf'cipil:::ido P 101•.ou.vNiienf.f': o poder federnl pureco 
rl"sennl11'ce1· a f'Xi~l0nnin dn. . np.'f~i~'11t .ura; sendo C'f'tt.o ane 'l 
Bánoo do Rrtl!~il riscMl. df' sens c~tal.utos a po!=isibilidn.dc d~ 
opcr:ir Mm ella. ' · 

Estamos confundincfo. rrm1pli('\ando inu!ilmente A. questão. 
. Dado ·o .svstrma mon<'t.nrio dn Brnsil, para amparar e nu
:dlinr d~ momf'ntn n prodnr.~Üfl. n5o lrn ontro recnrso ~ i nrio 1) 

do pUJ)P.l-moedn. Nao fomos ontro. Nüo valo discut.ir 8{ 6 bom 
011 m~í.o o sysfP.nrn. R1 P. rn:í.o. como opinam mnit.ns. o rn·o
hlf'm:t d~ve ser enfrentado de> . ·um mnfio. corajoso on ctccisivo, 
esl udnndn-se ·uma reforma morn\t.aria. · 

Effln~rnntf:\ n não fi zermos, n0sl.as cri~HS qnr serão fa t.~ea . 
P. ptwindiras. o 1.'<'Ctirso sel'ú 8ntnpro a. 0rnissüo de cnrsn l'or
rn.dn. Emiti.ir· para rwoduzir () niío fHWd f\l' o r[\W Sí' prodnzi11. 
Na nc lual. cmPrgf'J'le in, lc1~ i a. !'ido prcfrriYPl -qn~·. os Bslados 

Este discurso nffo foi · l'üYisto p cto orador . 
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prodúcÚ>rcs, · e entre elles S. Paulo, positivassem: sua pre
tençãq P.eranle o poder · federal. Si S. Paulo, por exemplo, de-': 
seja um emprestin10. não_ lhe póde ser recusad,o~ pois além da 
garantia do credito do EsladCl, que por si pastaria, o café ad-

qµirido reforçaria essa garantia de si suffüciente. . 
· Mas, Sr. Prcsidanf.e, devo resumir. 

. O projecto consigna a faculdade· 'de emiait' sobc·e titulos 
da divida publica n~cional externa que tenha o Governo ad-
quirido ou ainda venha 3. adquirir. - ' 

Essa acquisicão obriga o Governo a comprar cambiaes, () 
que ó de todo o ponto inconveniente ~ . concorrer para depres-
são· dàs taxai5. . . · - ·· 

Não é só e pcrguntar·ia no nobre laadcr como se encontt'a · 
o Governo l?ederal na posse de titulo~ & .divida exlerna que 
não sejam de resgate e sobre os qune! possa emittir. ' .· 

O Sr.. C.\nr.os DE ÜAMPOS - Por m_na autorizac:ão 1<.'gal, 
que o pnrmitte ~ , ,. 

' 
O Sn. JTH.ANc1sao V . .l\U~i\.DAI\Es - Pa!'~ que o!:!. adquiriu '! 

Qun'Qdô os ndquiriu ?. Si os fez no momento, em QUH U~m e1'
C3.ssez de recurso~. ~otnl) tudo " pt'0"\'11, ~oncQrreu ainda mais 
p<tra a d.epressão <lo catnbio: qoe para a a·cquisição cesses ti
tulos _deve ·intervir cQmo comprador de -cambio no mercado- o 
t'erá de intervir ainda n.essa qualidade, si o~ quiz.er adquirir. 

o ' SR-. ' ·I!ENTO DE Mu~AND., - Mas não p6de comprnr. aqúi 
c:oni ~apel-moeda ? · · . • . . · 

. O Sn. Frt.'\:Nerst~o V,\I.LADARE~ · - São da divida externa. 
om;ó;· para adquitil~os_tem de tomar cambio, francos o;,_1 t~s.:. . 
terlinog. · 
· UM Sn. DLWU'l'ADó ·- 'l;ive~os g?,4ande quantiâade <ie ~.nm.:.. 

bfaes com o rcsgalc.·do cmprestimo feito por S. · Pnulo. · 
O 8-n. FnA~czs<.:o VAU.:\DArtES -· OUtrn provid.encia rle qnc 

c-ogila O pro,ieclo ~; a <lo · cmpi·estimo c~terr.~ .: conf-ra. ellc fOl'- . 
malmente me pronunoio . · · 

. o SR. ' CARLOS DE CAMPO~ _.,....E' .uma autOI'Í7.acão anterior. 
Está. no- areamento da Receita l!este anno. · 

O -SR. ·FRA~c1sco· VAr..i.ADAitE.s -- Pouco import.av: este re_. 
p:imen dn emprestimos externos vem concorrendo pnni n. 
:-ll~sastrada situa<:;fio finance.ira. crrt oue :.nos P.ncontramos; s6· P . . 
eonseguiriamos em eondições c!~sasf..rosas para· o Brasil. a um. 
.i u1·0 alt.o e typo prejudic'ial. A uma folga illusorla, momen-
t ::inea, succcderiam difficuldu-Oes maiores. . · 
. O SR. ÜARLos DE CAMPOS - ~fi0 -apoiado. V . . Ex. verâ 

Jr1:ds tarde que não será assim. . 
O -Sn. FRANCISCO VALLADAnEs - Estou certo, Sr. Presi

llrntc, de que o illustre Chefe da Nãção ~ntes de appellai.· 
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1 -- . 
1.1-al'a es{.f} rncurso con<:lemnavel que tem· aggr-avado . a nossa 
sHuação financeira, tentará ainda um emprestimo interno~ 
s;;e.m duvi<la menos nocivo: nas mesmas condições em qµ-e. ti
ver de ser lançado um emprestímo externo;. teri.a exito um 
fotcrno. Como brasileiro. estou cer-to de que a Naçã-0. corres
if~onderá. .ao . appello; si forem aos . brasileiros offerecidos tí
tulos nas mesmas condições que vão ser off'erecidos aof.; 
'Cstrangeiros e seus correspondentes ou in~ermediarios · elles · 
serão aqui subscri1P:tos, encontrarão · f.of\la.dores · nas mesmas . 
eoridições, · sinão melho:res. 
. . Ti~eram aqui .. relativo exito o emprestimo francez e o 
iialiano. Não ierá um brasileiro? Ha a observàrque os títulos 
.flxtcrnos estão cm maior baixa do que os internos, as apo
lices de 5 %' conservam-:se acima -de 850$00-Q. E' ub.1 indice. 
~ufíicient~ para que · o Governo antes de se la.nçfl.r a. uma. 
:wPntul'a externa a typo baixo e ,iuro -alto .. - · 

O Sn. AI.VARO BAPTISTA - Os Jornaes já. arinunciaram o. 
ly.po . e o juro. do emp.restimo ? · 

O SR. CARLos DE 0A1'1Pos -. - O orador está coujee.turanda_ 
-o sa. FiRANc1sco V ALL:ADARES - · • • • rMorra. ao mercado 

intcs:-no, anies de perseverar o Tbesouro do Brasil na detes-. 
tavel pratica qu~ nos conduziu aos twndi~'l{Js, faca· uma ten ... 
ta.tiva. no mercado interior nas mesmas cond-i9õ·es em que ti- · 

. Yer de appellar para o- exterior ...... . . . . 
UM SR. DEPUTÃDo - Não dará resultados_ 
o· Sa. FRA • .,,.c1sco VALLAI>ARES - E' certo, Sr.· Presidente, 

que nenhum se tratou de co.Ilocar, e tem se agido nesse as ... 
8umpto de modo iriconveniente, mantendo . a . autorjzação para 
~peracões ·externas, exercendo uma. influencia ·depressiva so
iire a cotação de tituJos, sem .urna resolução· definitiva do ·lan
~àmento de cmprestimo •. · -

O SR. PAui.o ·oE FRoNTL'lli - Lanc·ou;.se~ não ·foi oobert-0~ 
Cem mil conto~ foram lançados peJo Ministerio da Fazenda •. 

O SR. FRANC!Sco VALLADARES~Nada constou publicam.ente 
a respeito; e como quer que s·eja o que G certo é que a ultima 
noticia official que itemos quanto ao mercado interno é a da 
operação realizada. pelo ex-Ministro da Fazenda, Dr ~-· João .Ri ... · 
beiro; ne.sta ' pra~a do Rio de Janeiro, de 30.000 contos de Je-· 

· trt\s do Thesouro; ao par. , ·• · · 
! . . .. 

o Sri.; ' l'WLO DE FRONTIN - Mas a curto prazo. 
o SR; !i'nANc1sco V,\LLADAREs '- Póde-se repetir .a ope .. 

. ra.cão para esta ·emergencia do café, po,d~r-se-hia lançat'. mão 
· do mesmo recl}.rsot com a garantia do Thesouro :Federal·:· 

O 8n. PAULO DE ]'RC>NTIN - A emergencia impede esse 
1·ecurso; é. justamente qua.ndÇ> n~ n~ que~ su~screva •: . .-. _,; 
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.• 

~r·- o· SR'..~ .Fa::'l.t.~CI~C~ V.l\.LLL;illARES - ~m vez âo einprestim.os 
~:tLerno:;. em condicoes ~e .1uro superior a.os anterior~s con
correndo ainda mais para. a depreciação dos respecth·~s .ti-
tulos. - · · 

· (} ~n.. PAIULo .DE FnoNTl~ -. Si t..ivesscmol) a possibilidade 
de fazer· um cmprcstimo ~xt(~rno ao typo de 85 e ô % de .i uro, 
c:·m . ouro . americano, seria esplendido. 

. O SR. :l~Rk"\'éi.sco \ ,.A;,LADARES - Para um serY iÇ() de Juros 
a que cambio do dollar, dentro. em pouco? A t~Bse typo·c juro, 
um cmpr.estimo interno - ::;cm µossibiJidade de · aggravar a 
i-·.ossa situaQão cambial --· uiria exito tambem aquC Em todo: 
o easo, .nãó deve ser rt>pellido: os t.itutos jnternos elo Brasil 
teem c.otação superior aos ex.ter-nos . e, considerando que o 
Thesouro mesmo já realizou opcra<;:ão, embora. a cm•to 
prazo, a · 8 %, ao pai', ô qt.w raz igualmcmte o F.starlo <fo 8ão 
Pâulo, 0 recurso não <leve ser desprezado. 

As emissões tão malsi·nadns, puras n simplc.;;, pura fim . 
}·~~productivos, são prcferiveis ao~ cmprP-stimos externos; d~ 
qualquer f 6rma. antes do appello aos met>cados ~:xternos. naR 
~ondições desastrosas da. ac-tualidade, devem ser t.entadn~ 

· npe~aÇões internas· ___, emb-0ta a curto· prazo! 
O Sn. CARLos D.E .CAMPOS - A nossa pt"a(;a 11ão c~onllporfo. 

Pmprcslimos . internos a curto ·-prazo. · 
. O Sn; :PRAN61sco ·YALLAÍ>ÁRES - O recurso á . emi·ssão. é· 

um appello . ao credito, que não· tem os inconvenientes das 
~iiifferença.s do typos e Juros, commissões. etc.. CTU<.\ oneram · 
ainda mais a Nação. 

· Pa~a :terrnina.1-, Sr. Presidente. com uma orientação c-om- · 
me.rciaf, irilpõe.....se a. inte,rv:encão ido. :Governo ~ro · auxilio . àü 
riroouccã-0 do café, neste momento, sej.a como fõr. Do um:l 
fórma definitiva e perma.nent~, qu.a.nm á. . produeQão em ~e
l"a.I. organizando-se o crerlito ·. hypotheea!I'fo ag:ricola · ~ indus-
~~. 1_ 

Quanto ao Estado . de S. Pnulo, qua:lquer appcllo <Jtw faça 
ú União .elevo ser i·rnme'diat'àmente attóndid.o pelo seu cro
<lifo e garantias: o quo é <'S.tI'.anh.avcl é .que esse appello não 
tenha ..sido rut.tendido imm"ediat.amente. estando \C;Ujeito 3. esra~ 
'lofongas que não desejo aggrava:r, conserv.and·o-mo na. t.ri- · 
huna .por ma·i's t17rnpo. (.~fu.ifo bem; muito bem .. O m·ad.o-r é 
m:u.ito cum.prim,entado.) · · 

o Sr. Paulo de Frontin - · Sr. Presidente. · só uma ohser
\'n('.5.o vou fazer: a.hora está adeantada. a materin <.~ urgente e 
rt>Io quero em absoluto demorar a. solucão. 

Vonho o.venas .chamar a nH.flncão do illtrntrc leadm· <la 
m::iiori:1 para ;t disposirão do § '111 <lo art ... 1'\ que diz: 

«Da. imporfaucia. do saldo que a.nnualmcnte oo ·ve
rifir;:l lt:l nrrecadaçüo do.s imposfos om ouro, deduzido. 
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~NNAES DA' ·cAMA'A.K 

:i quant.fa ·precisa para .resgate das notas dâ. Caixa de 
Conversão ·e para unifol'mização das cmisSóes sobre . 
lastro-ouro . na proporção ora pst,abelecida - um terco 
sera · t.ambem incorporado ::io fundo de .garantia, um 
terço applicado á incineração do papel-moeda e um 
terço á compra ele titulos-ouro da divida pubLca.:i> 

. . . . 

rst'O é . contra a lei. da receita. F."ta manda 'que o exce
dente dos impostos em ourq sobre a despeza ouro seja trans-
i orma da erri papel . . . . . 

·Si se quer manter a disposição para o fundo de ga-rantia, 
(Jua~do boJe. apenas 5 o/o são d~stinados aos impostos de im
pnrta~~ão. ao 1'nndo de garantia, varno~ :ig:gravar a si~uução dos 
contribuintt?R, fazendo coni que toda ess~ parte, que é desti
nad:i. 3. se transformar em papel. ·ex1.ia para o cquHibrio or-
~~ame.r. t.ario novos impostos-pàpel. . · 

Si a dis:oosição fôr- approvada r ~reio mesmo que agora . 
:n~o será rejeita<la, apeza.r de me parecer que · deveria_ ser e-li
mm~da'. quando chegar a receita., n{)resen:l.arei medidas, re
duzindo os impostos-ouro. cm, benMicio dós contribuintes que 
v:to !'el' onerados com o augmento dos· impostos-papel'~ 

Era o que eu f.inlrn. a dizer . . (MuUo bem.) 

Encerrada a discussão unica do parecer da Commissão 
de · Fínn.ncas sobre as emendas off erecidas na 3• discussão do 
i:·rojecto n. 361 A. de 1920, autol'izando a emissão de pa.pel
moeda.; com substitutivo . da Commissão de Finanças ao pro
jecto e ás emendas apresentadas ("vide projecto n . 361 B, de 
1920), e annunciada a votação. · · . . 

O S,r. Presidente - A este 1proj ecto e ás P.mendas de 
:ns. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. i.1. 13, 14 e 15, offerecidag na 
3• discussã-o, ·a -Com missão · de Finanças apresentou ·o seguinte 

Su"f>slittttivo 

Art. 1.º Ao fundo de garantia, instiLuido pelo art. ·2.., · da 
· lei n . 58i. ·de 20 de. ,\ulho de i8'89, al~m do 0.uro _àmoedado e 
om hnrra ~que o '."!'besouro possue e fôr adquirindo. serão i.n-

'c.nrpor~dos: , . ·' .. 
o.) n. imp'nrtancia que se apurar na liquidação dos conve

nios int.ernaciorni.~s celebrados e que o Governo celebrar com 
o ob,loc.to d~ compra e venda ou permuta. de mercadorias; 

' b) a impo1'f an·cia dos Juros dos titulos da divida ~xtcrx~a 
nacional ·que o Governo nossue e fôr adquirindo, at<~ qne sc.1a 
consummnclo . o r1~spcctivt) resgate, nos termos do:s contractos · 
vi~rntes. 

§ i.º Do saldo que annualmente se verificar na at'recadn.
ção ciós impostos ern ouro, dedrntida a quota dada em ga-
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rantia. d~ operações d~ credito (art. 4.0
), metade serã ínco:r- . 

porada ao fundo de garantia, . e metade applicada 'á.. incinera- . 
ção do papeJ-moeda. ·· . . 

· § 2.0 •roda e qualquer renda ouro extra-orçamentaria que 
nir arrecadada será incorporada ao "fundo de ~aranti::i.. · · · 

§ 3.º Desde que o papel-moeda circulante' importe cm u~n 
milhão e quinhento.s mil contos de r éis, a qucita. que ·é .dest1- · 
nada á sua incineracão, será applicada, como re!orco. ao fund() · 
de garantia. · . · . . . . 

§ 4.º O ouro amoedado ou em barra a que · se refere o 
art. 1 º não poderá ser retirado do fundo de gara;;itia, sob péna 
de responsabilidade · do Presidente da Republica. e do Mi~istro 
da Fazenda que o contrario determinareJTI, e sob l)ena de qe
missão e processo criminal do funccionario ou . funceionar1os 
que o executarem . -· . 

A.rt. 2.º Poderá o Governo applicar._á cunhagem de moe
_dus de quinhentos: mil e dous mil ·réis a prata que possuir e 
fôr adquirindo; este serviço será feito na casa: da Moeda. 

§ 1.0 A despeza correspondente ao cu·sto da ·prata serâ 
cscripturada sob o titulo 4:Conversão de especie>. · . 

§ 2.'! A moeda subsidiaria que fôr cunbadà só será posta 
em circulação depois que tiver sido incinerada igual quantia 
cm papel-moeda. · _ . · · 

Art. . 3.º Para accudir ás· necessidades urgentes do com~ 
mercio e da prcduccão, por motivo de crise excepcional, po
derá o Governo emiltir, nos termos da lei n. 3.546, de 2 de 
ouL:ubro de HH8, e empregar até . a quantia de 50.vOO contos 

· de réis, e.m emprestimos aos Estados, por intermedio · do 
Banco do Brasil ou mediante redescontos por carteira especia~ 
que fôr estabelecida 011 · pol' fórma que julgar conveniente. , . 

§ 1.º Não exced_erão dé um anno os prazos desses empres
t.imos, uem· de 8 ºIº os respectivos juros e serão garantidos, na 
fórmn. usual, com apoiices da divida publica federal, bilhetes 
do 1'hesouro. Nacional e · outr.os meios ·::que . se reputem $uffi
cientes e - sei;ul'os. A importancia dos· juros, conver.tida. em 
cspecie, reforçará o fundo de -garantia e a do capital· serã 
incinerada á medida que forem solvidos os emprestimos. 

§ 2. º Si o fundo de garantia não bastar para a emissão, 
poderá o · Governo reforcai-o com títulos-ouro da. divida ex- . 
terna nacional, até qtre .seja consummado· o respectivo Fesgate 
nos termos dos contractos ".igentes e com outros titulos-ouro -. 
que lhe forem dado$ em garantia ou pagamento de convenios 
internacionaes, na rela<.:ão de 1 para i e com o abatimento 
não menor de 1 O 0

:
0 do respectivo valor nomjnal. . 

Art. /i·:-4--F'icn ·o Governo autorizado a applicar tam.btsm o 
valor total ou parcial d_as operacões de credito que realizar-, 
nm virtude da autorizacão que já . se contém na lei n. 3".979 •. 
dt~ 31 de dezembro do 19f!)> art. 58: . 

a) ' em beneficio da. .producçãc;> P.aºio~al, sob a fórma _qu~ 
eutond_er mais ~f{icaz; ~ . · .· · · 
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b) na constituicáú em Londres e Nova York de um fiJ.ndo 
e~pecial, afim de serem delle utilizados até 50.'00(} contos na 
co1tt_pra e venda de cambiacs, conforme instrucçijes que ex
Jjedir, p~ra attender ás necessidades do commercio legitimo 
-d.e ·cambio e conter as bruscas osciHaç('.ies deste. , ·· 

Art. 8.0 O. Governo instituirá a fiscalização dos banoos 
e casas banca~1as, para o fim de prevenir e cohibi:r o jôgo 
Eobre o cambio, assegurando apenas as operaçõe:) legitimas, 
observado o seguinte : . 

1. ", no contracl.o de compra e ·venda nas cambiae.s dev~ 
Fão seuwre ficar declarados -0s nom~s do compra®r e do 
vcudedo!'; · · 

2°, são prohibidas as liquidações 1por diff erença .. das. ope-
rações sobre letras de cambio e moeda metal.:ica; -

31>. os bancos e instituições que opsrem .com cambio de- · 
:verão realizar, no Thesouro Nacional, um deposito ae 600:000$" 
em, tlinheil'o ou· em titulos a juizo ·do Governo. · 

· § 1.0 Poderá. o Ministro da Fazeuda, quando· a convenien-
cia -0 indicar: · 

a) exigir' as pro\·as de que as oJ)erações de comp·ra e 
"Venda <le camhiaeES são reaes e legitimas ,prohibindo-as em 
t..:aso contrario; . 
. b). impôr rr,ult.as corrpespondentes; no maxímo7 ao dobro 
<la transoocão, e no, minimo, de 5:000$~ ·ás p~ssoa~ ou ás 
ins:títuit;õP. • .r · que infringirem os ;preceitos desLé artigo e as 
instrucçóes do Ministro <la Fazenda tendentes á. boa execuoão 
{.lft presente lei; . . 

b) :is concessões 'lni.ra ·tunccionamento de !Il.Ovos bancos 
'ou casas bancarias, bem como as renovações de ·concessões 
já existentes, d'ependerão da obrigação. de contribuir :eom 
,üma qUota de fiscalização a ser fixada pelo G:ovcrno. · · 

§ 2.<' Fica autorizado a. reorgànizar os serviços a ca1·go 
·<fa Camara Syndical de Correctores por :fórma a melhor as-
segura.t a efficiencia. do que dispô~ esté artigo. · . . 

§ 3.º Fica o Governo autorizado a e:xpedit· os reguia.:-. 
1nehtos necessa.rios 1para a. execução deste artigo, abrinuo os 
.neéessarios creditos .. 

Art. 6.º E' o ·Governo autorizado, a bem da rc~rularidade 
:rh1s operações a term9? rever e ~odificax·r de accõrdo. com o~ 
Estados, no .que lhes a1sser respeito, a leg1slacão ~ro. v1gol". so~ 
bre. Bolsas de Mercadorias e Caixas de Liquidação. 

Art. 7.". ·São .supprimidas as actuaes ~estricçõcs ao: co~-
imercio e á t.•.xportacão dos generos alimenticios (}~ ipr1me1ra 
necessidade, ficando entretanto o Governo auto!1zado_, em 
caso <le carencia de qualquor <lesses generos, a 2~te~v1r nos 
lnerca.dos para formaçãt) dos stocks. que f~rem mdi~pensa
veis ao abasteeimento in.terno. d.o pa1z, abr~ndQ para. Jsso <JS 
n.ee:~ssarlo3 Qr~di~s .• ~ / 
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5.Es.SÃQ ~M "i8 DE o1if.(ffi1\õ '1)~ 1920 .. .r . ,. 

. . . A!t• s.e Prestará e> Governo ao Congresso NaeJonal com .. , 
:r.-l~ta mforttlação do uso ,que . fizer das autorização- da .p.resent,e 
1t~1, revogadas a$ disposições em contrario. --

. ... . ... . .i. .. . . . 

· ··Nessas . cont~õ~, pensa a. Commissã<> - e tal o requer 
!"'-- devem sex:- considerados prejudicados o projecto · e as 
emendas a· elle apresentados, bem oomo. o pre>jooto ~. 454, 
;~b~e ~~esm9 assumpto, offetecido pelQ Sr, ... peputado An- . 
"'n10 ~~irre. . . . . . · 

Qua~to·· á · Pmellf.ia n. 12; ·:fir1llada pelo Sr. Deputa.do Os-· 
car Soares e _rc~lativa a Bancos · .estrangeiros que, pela rele
"-'aincia do ·assumpto, merece ponderado exame, :propõe seja 
destacada, afim ·de constituir ·PrdJecto independente, .q.ue · 
deverá logo ''oltat• a esta Commissãó, para o seu .11ovo estudo 
e ·parecer.. _ · · 

· A seguinte emenda; ·sob . n. ·12; do Sr. · Osca:~ Soares, a 
Commissão de Finanças deu p·areeér· para _que seja appro-
'-c1d~ e c<>n~titua projeeto em separado. · 

EMENDA ,, 
N~ 12 

Onde couber :. 
Art.: i. º · As pessoas juridicas osti-angeiras d& · direito . 

privado, · -su~s ;succursaes ou . caixas f.iliaes ·que se destinarem 
a · exereel.1' o cómmerêio bancario deverão: -

.1°; re~lizar ~m e$pecie, ril()eda corrente da Republica, ti~ . 
tulcs da -divida nacional extemia ou interna, :pela cotação da 
pra{)a, .t-Odo o capital ·destinado a operações no l)&iz; · 

. 2°, ter. · sua óeno_minação, estatutos1 e&mpromissos e a es-
cripturaQão de seus . ltvros· na lingua vernácula; . 

3º, não receber em · deposito ou para· reembolso de .prom
pf.o pagamento ·ou a prazo fixo, quantias cujás sommas ex
cedam ·o dobro do capital realizado; . . . · . 

4•, não receber deposito em conta corrente de movimento 
quantias inferiores a 5 : 000$.000 . · · 

. . . 

§ 1." .Um terÇo do C::@'ital, . a que se refere o n. i deste 
at'tigo, sorá em. ouro, depôsi.tado · em ~specie, tiulos-ouro da · 
.iiv,ida publica, ou em cedulas.-da Caixa de Conversão, na Caixa 
de Amortização, <lclegacias fiscaes nos E!:>tados 011 na Dele• 
gucia Fiseal do Thesouro Nacional . em Londres. · · 

§ 2. º · A's pessoas juridicas estrangeiras de direito pri-_ 
\·adQ que já. ·estejam pratieando operações bancarias, marcará 
o Governo o l{>razo de seis inezes, ~i estiverem funccionando 
ha. mais de dous anhos. ou o tempo que faltar para com
pletar dous a.nnos e meio, si não tiverem completado aquelle 

· prazo, para que satisf~.am as prescd:pções constantes da -pre
f:ente lei, ·SOb pena d.~ caducar.e~ as ªu.tcrizaçõ~~ ~ ou~Q 
~oso s~ JiÇ,ha~~ •; 1 
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· § 3. 0 'Não serão aut-0rizadas a funooionar a3 sociedades 
' anonymas es'trangeiras que prohibam brasileiros de fazer . 
parte de suas . gerencias ou· conselh~s de .. ~9-'min}stracão e 

-exercer qualquer emprego no respeet1vo e\fPelecimento. · 
. § 4. C> As sõciedad-es a.nonymas -nacionães deverão ter em 

·-'suas direc.torias, conselh.os administrativos e quadro · de em
pregados · dotis terços, · pelo menos, de· cidadãos brasileiros~ . 

. § 5. º As autorisacões ás . sociedades anonymae estran
geiras para' tunccionar ino paiz- serão dadas pelo prazo ~~imo 
de ci.Pz annos; podendo set' pi·orogadas por prazos de c~nco 
annos. · 

· Art. 2. º Os ·estatJelecimcntos bancarios, filiaes 011 agon-: 
da.s naciOíaaes ou estrangeiras, que negociarem em cambio a 

· .tnoe<:la mela11ica ·são obrigados, ·além do disposto no § i º do 
art. 1 ºr a depositar, em · especíe:-outo, nã Caixa de .Amorti
zacão, ou nas dclegaeias fiscaes nos Estados; um terço .do 
montante <le suas-operações; calculado pelo semestre auteriop 
ao seu il)icio ou .sequencia, si ·as operações excederem a im
portancia do ca;pitul realizado. · 

§. ·1. º No contl'aeto· de compra · e ve.rida de · cambiaes de· 
verão sempre ficar declarados os. nomes do comprador e ven,,. 
<ledor. 

· • 

§ 2." Poperó. o 1\'linistro da Fazenda, em caso de con-
:veniencia publi~a: · 

. f~;· ·exigir que · nenhuma operação ·cambial s~ · 1~ealiz~ sem 
S!Jª . ª1:l~rizaçã~ prévi.a· . ou de um agente especii,il para eate 
fim des1gnad-o; · · 

, , 

2ºt prohibir • 
: . ' . . ~ 

a) operaoões cambiaes de banco a banco; 
b.) compra e .venda de carohiaes .·a praio; 
e) iiquida'~ões por dif.f erenÇã . das operuot>es sobre letras 

âe cambio e moeda mctallica; . 
. · á) e~p-edição de. ordens ba·ncarias . postaes ou telegraphi

. eas, sem o visto ·do agente do Ministro - com multa contra 
· ~· ' .~IJ.~ractor de · ?O · ~ do valor da qrdem, multa que · será 
adjudwada, ·. v.or mte1ro, ao · denui;icfante, si houver. . 

· Art. 3. º O Pres1de.nte da. Republica fica !lutorizado a 
pôr em pratica. todas as medidas convenientes á fiscalização 
das eperaoões bancaria~ expedindo para' tal fim os actos ne
cessal'ios,. voctendo · abrir os ci·cditos precisos, creat· registos. 
impôr , multas, cassar · autorizações para funccionarem ~ 
J~esmas pessoa::; ju1·idiêas uacioilacs ou estrangeiras e estabc:.. 
lcc~r uma q~ota. d.o fiscalização ·propor.ciooal a cada cstabc~ 

_ leQ1meil.W •. . · 
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~t.) :4. D Sem ·prefuizo do dÍspostG no art. 2°, ~I:rnea. 8", 
da le~ n. 3: 979, d·e 3i de.~ deze~ro <Ie · 1919, que con~in.úa 
em v1.gor, f1ea o Governo aut:o!'izado a ~onsolidar as d:tSPO .... 
sícões da legislação vigente sobre -soeieda<les · anonyma.s e 
1Jancos; revogadas: ás disposições em contrario.: . . 

Sa.la ~fas sessões, _6 <le m;i.t*1bro ~e- 192·0. - Oscar ~vares.l 
Approvado em 3ª · discussão · o referido substitutivo <ia · 

Co.mmiss~o de Fínanyas, ficando ,prejudicado o pi'ojecto nu-
11)~r9 ~ · A, de 192(}; e as i 4 . emendas offerecida.s. · · • 

À:P,P!"ovada a · referida emenda sob n .- 12, do Sr. -Osca:z:-
~·Jares, .para· ser <!estacada e constituir projecto em sepa~ 
rad~. . . . · .. . .. : .. _ ·; 

O Sr. Presidente - .-0 •substitutivo approva.do vae á. Com " · 
J.1lissão <ie R.eda.cção. · · · · . · f · 

· O Sr_. Nicano.r Nascimento • (p~la 01·dem) requer e obt~J · 
.Jjspen.:sa de impressão da redaoç.~o final do· projecto nu...;· 
mero 361 G, -de 1920; ·afim de :ser immediatame.nte votada • . 

~- E' li<ia . e, ·.sem ~servações, approvada a seguíntlj 

· , REl>AílÇÃO 

":--.._ , ?f .- 361_ e - -t920 ... 
He<t<ic.çâo fi/Jial do 'P"'Ojecto n. · 36/, ·ae f9~()~ que atdotiz<t à 

, · . e.müsão, de p_aPftl-maeda '. . \i 

O -Conti·esso _Na.ci9nal resolve: 
. Art.- i .. ~ :Ao fwído de garantia, ·fost.ituido pelo ari .- 2" d.a 

l~ i. n.- õ81;. de 20 <le julho de :1889, além do ouro amoedado e 
~ml barra. que o Tbe...Q()uro po·ss~e e fôr adquirindo, s-erão in .... 
t\Ol'porados.~. · · · 

a) a importancia .qtie. se. apurà.r ua dquidação dos t;on
' r-~nios inte1·nacionacs celeb1·ados e que o GovernQ celebrar oom 
u obJ-eeto de compí•a e venda ou permuta de merca<:Jodu~ _: . 

b) a importancia dos juros do8 títulos da divida. exLcrr~a 
.H~ional que o Governo possue e fôr adquirido, . até que seJa 
l:onsunimado o r espectivo resgat.e, nos termos d.(ls côntractos .. -
\' ig~ntcs ·., 

· ~ ~ Do ·saldo · que -a~mualn~ente :-,;e verific-a1· na. a.1·.t·c.ca- · 
1 .la~~:jo du::; impostos · em Olll.'O,, dcduúda 8 quota dada . eJ?l ga:... 
rant.ht ·de 'ópcra\N(~ ::'i dü .cr~it:t> (art.. 1,··) , i:nel.ad~ ~~ri;! mco!'
po1·atfa ·ao fu11lio 1.fo gal'anha~ e rne~c appl1cada a mcmeraçao . 
do pa.pel-moeda . · . · · · · ' 

··§ 2." ·Toda .e qualqUJ!.t· renda ouro extra-úrçanJentar1a que 
J'úr an·ecadada será incorporada ao fundo de gurantia. 

e . ..:.- Vol IX 55 
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. ~. 3." De3<le que o papel-moeda circulante importe em um 
milhão e quinbentos· mil conto~ de i·éis,. a quota: que é desti
nadà á sua incinei·~\yão,, . sera applica.da., como- reforç.o~ ao fundo ' 
dfj garantia.. . · . · 

:.§ 4 ... O .ouro amoedado -0u ·11m bal'l'a . a . q.ue se. i·efet-e \) ·· 
·art.. i º ·não poderá ser reti"rado do fundo de garantiai s-0b '{)ena 
de l'esponsabilídade do Presidente · d~ .R-apubl~a e . do· 1\Un1stn• 
.da Fazenda que o contrario. determina.rem~ e soo pena ·de ·de~ 
rui~ão e processo cdminal elo func~ion.ar:io ·ou funcciomn·io'~ 
que o executarem . . · . · - · . . . . 

·· .A~·~~ 2.0 Pod~Pá -O (~overp~ aP,-p!icai· .á.. cunhagem de.moed~~ 
de . qumbentos~ nnl . e dous m1l r.(.ns. a ptata; que. possuir .e. for 
.auquirindo ; •este servíç-0 será. feitO na Casa da .Moeda:- · _ 

i§ 1." A despeza C·Or.t-espondente ao ~usto ·da. prata se!'á. 
cs<.wiµlurada sob o tituro ~ ConversãQ de especie > .; · · · 

· ;l::l ':?.º .A moeda subsidia.ria que ·fõr cunhada s·ó será posta 
·~m .;.frrculação d·epoi!-5 q'Je 1.i.vei• sido inc.inerada igual Quantia 
:em papel-moeda .; 

: Art ., ;v Pal·a accud ü· ú~ · 11ecessitlades urgcuLe.5 .d.v curo ... 
· mei·cio o da produ..;9ão, por motivo ·· \ie vrisc -exeepcfonat . po
. ·dcrá ,, Gü"\'+:~1·no cm1ttir. 11-08 .te.rm-0:; . da. lei n. 3. '546. de. 2 <le 

outubro dé '1911'3, e empregar até a quantia de 50.000· conoos 
, de réis: em ernprestimos aos Estados~ po1: .intermedio do Banco 
. . do · Bras.il ou mediant.e redescontas PQI'. üa.:tfleira especial <JUe 
. :fô1• ·•}st.abell•ci<la ou J)Q.t fôrma qur~ :iu-lgar conveniente ~ 

;§ :t."' Não excedel'ão de um anno 9$ prazos desses c1np1·e:S
timos~ nem d•,; 8 o/ó os :-respeetivos juros e serão garantidos, .na . 
~fór.ma usual, com apoHiyes -.da divida publica federal:- bilhete ~. 
do Thesouro Nacional ·e <>Utros .meios que se r eputem sufficj
-0ntes . e seguros .. A imt>ortancia . dos ,\uros. convertida em es
peoie, r eforçará. o -~·undo d·e garantia. e a do capital serA inci
nerada á medida que f01·em solvido~ · os .omprestimos .. · 

l§· ~~;0 · Si' o fundo de garantia nãO bastar pará a ~missão~ 
poderá o Governo reforçal-o ooni. titulos-ouro da divida . ex
terna nacional. até que seja consummadc. o respecljvo resgate 
nos termos do:> eontracto.Si vigentes e ~orn outros titulos-ouro. 
·qno lhe forem dados em. garantia ou pagamento de convenio:-: 
~interriacionae~, ua relàç.ão de 1 para -l e com o abatimento nüo 
meno1· de 10' .. % do respectivo valor nominal., 

.:\.rt.. 4."' Fica. o Goveruo autorizado ~ applicar- tàlnberú CJ 
v alor t.otaJ .Ou :pardal das opcravões do <.'-r<.J,{}.ito tjUe realizaL 
~m •'irtud·e da autorização que já se contém na lei n .. ~ .97ü~ 
de 31 de dezembro d o :l9i9, art., 58: 

· 1 . ·. -a:1 · cm beneficio da. prodUC\~() nacional~ ~ob a -r6'1na que 
~11Lender mai& efficaz: e ' · 
. b ) u~ ·~onstituic.ão em Lon<l1·e~ e Novà York, de um i'undu 
~speCialr ufim de serem d~lle utilizados a~é 50 .. 0q_o cont os na · 
~ompra e venda ·de.··camb1aos, conforme mstrucçues que ex
ipedir1 para. attender ás neces.sidades. qo commeroio. .leg~t@P <l~ 
~~:mbta; ~ · .c.o . .Qt~i: !t-& !?.~u~c~~ 9.ê.Qíll9.ÇO_e~ Qe~w_ •. 
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~ESS.~O li.:'! iS DE Ot:TÍ;BÍ\O ·.DE 1 no 
· .-'\rl •. 8.º ú Governo in~tituirá .a fiscalüação <los. bancos e 

i:-asa.s -h~nvaTi~ }Jan1. o fim . de p1:cvcnir e_<:ohibir p ,iogo .soh:1:e 
u camb10, as~gur~ndo apena:s a~ operaçoes leõit1mas, obser-
~'ado o seguinte:: · · · · ··· · - · · · 

1 º. n.o contracto dt> éompra: e venda. da6· ~-ambiae.:> deverão 
~elllpre ficar declafados os nomes do compradol' e dt:> vendedor; 

2°. são prohibídas as liquidações ·.Por differença das ope-
i·ações sobre ·1ettras ~de cambio e ·moeda. meta.llica; . . 
· ' · 3º, . os- bancos e in5tituicõe3 ·que · operem com cambio de-. 
verão realizar, no Tbesouro Nacional, un~ deposit(} de 500;00(}$ 
çm dinheiro · QU em · titulos ·a juit<> do- Governo., · 
_ . · :§_ 1.º~ :i>oderá o .Ministro da Faz~nda> quaudo <!. ~onv_euienci~ 

o mdicar.: . . . -. . 
a ) ~xigir _!lS provas di qu_e .as ope.raçõ!'ls de D9mpl'a e venda' 

u~ ~mb1acs sao. reaes ~ leg1t1mas, Pl'9h1bmdo:-as em caso con-
.traI"Io; · · · 
· . b) : impM multas .correspondentes, no maxi'mo. ao d-Obl'o 
da transacção, é no minimo, de 5 ~000$, ás pessoas ou á& iD.Sti
tuições que infringirem os. prec6itos dest-e . artigo e as ·fa
~trucções do Ministro da Fazenda te-ndentes á boa exooução dQ 
p.resent-e. lei; . · 

e)' a·s concessões para funcci9namento de novos bancos óu 
•casas bancarias, bem como a.-5 renovações dé.concessões já exis
tentes,' dependerão d3: obrigação .de contribuir corn uma quota 
do ·fi&;.alização a. s~r fi."'l:ada pelo Goyern.o .. · 

. i§· · 2.° Fica autorizad() a . reorganiiaP os serviços a. ca1go 
ua Camara. Syndical. de Corretores ·por -fórma. a melhor as-
~ç.gurar a effi_ciencia do que dispõe ~~e artigo.. . . . 

·§ 3.° Fica o Governo · autorizado . a expedir os regula
;nentos necessar;ios para a execução deste artigo.- abrindo os 
ne~ssarios credites .. 7 : " 

. _.\rt. 6.0 E' \J G{)v01·no auto1·izado, a: . -bem:, da l'eguhlridade 
das oper:>ções· a termo. · rev-er e modificar, de accôrdo coro os 
(Estados, no caso: que lhes disser rospeito, a legislação cm vigor
sobre Bolsas de MeD;adorias o . Caixas. de Liquidação. 

A1:t •· 7 .. Q Sã() supyrimida~ as aotua~s rt~~L~jcçõcs ~o. co~l1~ 
~nercio o á exportaçao doo gcneros ahmcntic1os de primeira 
.necessidade, íi~ando, entretanto o __ Governo aut9ri:zád'?· em. 
úlliSO de carenc1a de qualquer desses generos. a mtervu• nos 
mercados para. foi:mação dos st~cks q?o forem !ndispensaveis 
ao abastecimento mt~rno do pa1z, -abrmdo para isso os neces-
~~ios creditas.. ~-

ArL· S.º P1•esLarã. o G<>vcrno a<> Congt·esso· Naciona l coh1~ 
pleiA informação ào uso que ·fizer. da autorização da presente 
Jcí, revogadas as diposíçôes \1m contra1'.io .. 

. Sala das. Co01missõeE~ · . de Quh:ip'i-C) d~ 1~2.0 .. _ - Po.~(Zt 
'Pl?'!'.,tp~ = f..rgdq f!ope~. '=" P.e~~!º M..f!.:ia ·• .• . 

/_.-·· ~ ' ~ ,• 

,.,:<~ .. /:::. ·{ ~:2.t ' ~· t. ' · ~· •' .:~ •• 
.·"' 

. . . r·~ ~.: ~-- _·:. ~.' 
... 
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u~~- _ ~r_.: :~~~s!ª~n~~ ·~ -p P,r9~ec~ :vae · 3r ~ J;"~ín:et\ido ·~~ ·~~~ 

Acha-~ so~r:e a mesa,, Q se~te -

BICQUERIMEN'l'o DE PRBF.BRBNCIA 
.. -. . - .... . . -· 

Requere~os pretereooia para. a discussão e yo_taoão, em.: 
fJºJ:.o' _d~ pro3ecto n~ .446 ~· de ~920, do ~oad?-· . · · · . . 

· Sala. das sessões, 18 de outubro de 1920:. ~·-· · Nfoanor Na.ti-· 
ciment~ 7"" .l' ~simó de Mello •. ~ A~.UB!o de Lim_a-.. ~ Pmt,l.Q. 
de F_rontin .; ~ .Ceaar_ de Y.erg_ueii'o~-• · · 

Appro .. /adÓ: · . . " 

· Eneertada a 2· -discussão do projectO .;n;.. 446. A, d~ 19.20;. 
do Senado, modificando, em parte, a lei eleitoral; com · pare..., 
çer favoravel da Commissão de Constituioão ·e J.u$tíca e·· an--: 
~unciada a. votação_ .. ,: ,.. · · · -- - · · · 

·. i 

APP.J;o.Y&d~ .e. ~· dísc_yssão o segµiIJ.te - , , 
I . .... . • • . . 

N..&.: :i.~6. A. ?-! . :l.9~ .. 

, :<D~ ~9} 
. o ... congressQ Nacional d®reta·:; 

i ' 

.Art .. t.º No Districto Federal haverá tantas ·mesas ~lei
toraes qUantos forem os grupos até 50~eleitores1 ·e, ·em cada 
uma· dellas; só {>oderão .. votar aquelles cujos nômes constarem 
da distrll?uiçã<» :teita nos termos do art. 9º, :§ 5º _da lei u. 3,.208, 
d& .27 de dezembro de 1916, com as modif1caçoee da presente 
lei .. , . . . . . & 

. · Os presidentes e secretados das m'3sas votarão na seC9iC>. 
pa1-a que -tenham sido designadoi:;, desde que pertençam ao 
districto eleitoral de que essa secção faça parte, embora ua 
distribuição tenham sido classificados em outras quàesque1: 
secções desse mesmo districto, COJlBignando-se na acta a ·oc-
currenicia. · · · · 

Quandu: porém, perLençani eUe.s a distdcto eleitoral ·dif
ferente, do da secção, sua votação far-se-ha de aocôrd~ . com o 

. ci.l.sposto- na. alinea segunda do at'l. 4" Jo decreto n.1 3 .:424, de 
:19 ae d-ezembro de 1917 .. . ' 

· Essas ·disposições appliuar-se-hão tam..bem. a quae.;qu_e1~ 
outros que deval'.Il, po~· força e _em virt.uçi~ de ordens ~up~iores~ 
.se encontrar · de serviço, no d~a da. ele1çao, E\JJ:,\ ·sec~~w d1versa 
Jaquella em qu~ tenh~J;U s~dp ol~s:!:{j,c8.d()~.. . . .. _ 
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. . § Lº A.téni 'dos desigaados n-0 art.-. 9" § 4", da ·1ei n. 3 . 2os; 
p.c 27 de dezembro àe i916 e art .. 3" do deoret-0 n~ 3.424, de 
.i 9. de dezembro · qe 1917., e~ceP.tuando dellas o prooura.dor cri
mrnal d!l: Repubhca _do pistrieto Fede~l, que não· presidirá 
tnes.a -eleitoral; C?~OO.rrerao para a . pres1denc1a das secções, . os 
au~1t.ores o~ ~uxll1are.s. de auditores de Marinha, de Guerra, da 
Brigada Pobc1al, do ·Tribunal da Contas, o procurador geral da. 
Faze.nda Publica .• e seu ajudante, os adjuntos.· dos represeri.
iantes. do .l\finisterio Publico-junto ao· Tribunal · de Contas . e os 
s~ppH~ntes de pretor que tiv--er~m mais· de quatro .. annos de no
meados . .w_ . · • . : · ~ :~. . . ~ • ..s:. i .. i -~R 
' . Quando os-suppJ.entes de pretor, designâdos para qualque~ 
s~: ~leitora!, ténham de . entrar no exercioio de> eargo de 
.Pretor, d~verão · immediatamente coIQ.munical-o ~o Juiz f e
der..al da 211 V~, para · que este lh-e.s . nomeie substitutos nas 
.~ecçõ~ .<Iue tiver.em d~ presidir como. :pr~sidentes designados .. 
caso se . tenha_ de rea11Zar qualquer ele1eao, durante esse seu 
impedimento~ ~ . ·· · . · . · , · 

i§ 2.0 Para· as_ demais secções que, ep1 virtude da dispo
Rição deste artigo, tiver de organizar, o juiz federal da 2" V:ara. 
nomeará·: 9s respectivos presidentes, que ficári.o com todos 
()S deveres e responsabilidades dos demai.e presidentes, sendo 
if eita a nomeaeão. dos outros dous mesarios, pela f órma . ~sta~ 
beleojda na. alinea quarta . do 1~itado § 4º, ' do art •· 9º .. · · . 

· Art~1 .2.0 S~ poderão servir ~oon:10 · fi~caes, em qualquer · 
secção eleitoral do · DiSt.rícto . Fed-eral, os ~le.itoree_. pei::tencentes 
a essa mesma secção.. . · - . . . 

Art•- 3.º ·Quando não funccionar, nci Districto Federal, al- . 
_!;uma .~ecçãio eleito~al, os eleitores de11a J>O~erão · .:vot'.,ll'. em 
qua.lque):' âas out.ra.S' secçlSes do mesmo. d1str1eto .rtmnic1pal : 
mas. se nenhuma funccionar~ dentre as do mesmo . districto 
mun-icipal, pod-erá o eleitor recorrer a ·qualquer ,outra ~ooção 
1'.ios dist:rietos munioipaes, que façam parte da circuµ:iscripção 
de alistamento (lei n .. 3:. t39, de 2 da agosto de f 916~ art.. 4•, 
lP.ttra b), em que estiver alistado o eleitor.~ . · · · . 

Em· todos esses ca.s-os, o seu voto será tomado em sepa
l-a.do, retidos o seu titulo e caN.êira,. que . serão én'Viados :í. 
,runta Apuraoora, a. qual7 verifiêando que realmente a secç .. ío. 
a que pertencia. o ·~leitor. não· funccionou, sommará globalmente 
os votos que à mesa ·elettoral tiver tomado em separado por 
esse fundamento, sendo, posteriormente, pelo juiz federal, re-
, stituidos· ao eleitor ·esses. seus documentos.: . 

Ãl'.f •• . '4 . ..-:~ As penas estabelecidas ·no art. 53 da lei n ... 3·;208, 
.ficam ~s-c:lbstituidas .pela .de multa de ·500$. ·SM-· .1:.IH~Siíà'!"foi; e. d~ 
200$ ao s~:re~rio _., · . . . . . . · · / .. . . · · . · · 

. .Art •. :0 ... F1oa mstitu1do o Registro Geral .dos Eleitores do 
Districto Federal, subordinado ás . autoridades~ a que se refere 
o art .. 9º, ;§. 5º. da lei n . 1 3 . 208, de 27 de de~embro de i 9i 6 .. · 
.. . Paragrapho lmiico. Para esse effeito serão enviados pelos 
.1uu:.es ·do al.istamento ao .iufa federal da 2- Vara no prazo de 
.'30 dias, após a· puplic~l)ãQ desta lei, relações ~omp1etas d11 
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. todos OS ~lêitores COlJ? ~· indicação de resideneia, e,. IliêD.sat~ 
:n.iente,. a~ dos novos- alistados, e~cluíôos os fa:llecidos e os que 
1-Lverem mudado de resióencia. • · . 

·Por esse serviço da remessa das relações completa& e d~ 
.utna só ~e~,. .PJderá. o Mínist~rio ~ª- Justiç.a · mandar abonar 
uma grat1f1caçao razoav-el a.os ewr1vaes ·do alistamento, cor
re?Qº 'a. despeza pela verba ;« Serviç.o - elei,t.o.ral », . do · roes~ 
rom1sterl0; : · . .. · · · 

" 

0

.Art ~- 6.~ · A:. proporção qu~. o .juiz . .federal 1frir recebendo . as 
:subsequentes l1sf:as -de elcitor~s ~lístados, _f~rá. sua dis~·ibu,ição 
J}0las se;cções c:ustentes fü)' d1strJCto mumcipa.1., que :unda '.nãô 
houverem attingidô o maximo. legal.. . · · . . · · . 

· -Sí tódtis as secções do districto-·IDunfoipá.l b-0uverem com~ 
·ptetado esse numero df;} ·seus eleitores-, o juiz federal ~reatá. 
novas ~ecções de .. nccõrdo. com a lei·vigente e .0om a.s presentes 
alt-eraçoes . · · 

' . •• . -- • ·' , . _I • 

· Art. 7.º As "mesas das novas secções .creadas, serão çr~ 
ganizadas de accôrdo c-0m o disposto no art.. 9°, ·§ 4.º, .-e alineas 
da lei n .. 3. 208, dü 1916. com as modificações introduzid;is 

· pela prcsent.e lei.: . '\ · ' . · · . • · . 
Art. 8.º Quando se verificar. no · cur.SO da legislatura, o 

fallecimént.o ou a · transferericia . de qualquer mesario e tiver 
de se · realizar :ügtimn. · cleiçâo, proceder-se-h~ · á sua .substi 
tuição. ·nos mesmos termos· da · escolha .. dos · mesarios para a~. 
secçõe.s e com ó i:nesmé> prazo <Je antecerlencia rn· 4° dq ·art .: w 
da 'lei iL 3.208', de 1916). · · 

· Art. 9.º Os·• eserivãe.s- de alistamento :suspenderão · .a. r&:..: 
·messS. ao juiz federal da 2 .. Vara, dos nom€s dos eleitores alis
tados dentro dos 60 dias ·anteriores a qtiálquer e.leição e '3 ~stos 
ta.Irl..bem não fárão entrega dos t,it.nlos e cart€irast sinão depois 
de realizada. a. eleição, enviando cntãd . a. ·relação, respectiva ao 
juiz federal.. . . - . - . . · · . -. . · 

· . . Art..,. 10. Os livros: em que serão lançados· os nomes dos. 
€leitoi:es · tér·ão a rubrica do ,iuiz · f edernl da 2"' Vara, e serã~. 
i'ornecidos pelo Ministerio · ·.da: Justi~,a ~ · Negot'-io·~ lnterioreF-. 
destfüando-se um para cada districto municipal •. . · · 
. ~ · . Paragrapho unico. o nrr.bivó fién·r:i .~/ob a guarda do e~
crivão do .Tuizo . Federal ·da 2• Vara, o a escripturação serú 

. -Jeita por dous anxilinres de irnmcdiatn confi::i.nçà do .iuiz, por 
· elle nomeadas, 08 quaes pemeberãG os ·vencimentos mensae.s 
·de . 200$ ·cada nm. -cabendo ao . escrivão igual retribuição a f.i.;. 
(.nlo· .d-e gra.tificação~ n.lém da quo lhe cabe em vjrtude do seu 
eargo • .- Have;-:'i. tambem um continuo provido do .mesmo modo. 
com·: a · gratífieaç.ão m ensal de . 150$000. Essas gratificações 

·s~râo ·.pagas pelà. -v~erba destinada ao serviço eleitôraL . . 
Art, • . H . Sessenta (lias depois -da publicação ·d-et;ta lei, n 

.iuiz. federal da 2."' Varn. farú. n. divis.:1o das- ser~ções, .obsel"Van
do-se o criteri-0 do a:rt .. 9~, §§ 4°· e 5º da Jei n. 3 :208 cít.ad~, 
do n. ~, .§ 1°, do decreto·,n.- 12.39i, ét~ .. 7 de fevereiro de 1911 , 

, com " as modificações d~ p~sente lei. . · 
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§ i.~ .Feita: essà. dívisão- ,.e distribuição dos eteitt:H·es e.m 
;:;ua oonf ormidade. será ella pu}Jlicada uma. só vez,. pa.ra. o 
inioio da· legislatura, e em' um unioo numero ou supplementn 
tio Dia:rio ,O(ficüd, -que dever~eonter todas as seccões de todoe. 
os dist.ri,ctos:· _No inte:tv.al~lo,.de u~a; a outra legiilatura, serão
ape:pas . pubhcados .no Dt-arw O(ficw..i as novas sec~ões. ou a. 
riistribuição 'dos nQvos elei.tores., . ·. . _' ·, 

·§ 2.~ Publicada. ·~ re~ão de que trata. o .S. iº.~ o juiz fe
deral da 2ª- Var~ rooebera.. .. qua~ue~ reclamações que ihe
.:;cjam dirigi_das em .consequencia a omissões, t1·uncamen:ws~ 
í'.ITOS on t.r.oca de nomes, mandando publicar . .10 dias antes tla.. 
flleição~ a lista. ·das reclamaç~ que tiverem sido julgadas pro
cedentes. Para apUi"BT." essa proced'encia poderâ o juiz federal so"' 
li~itar d<ls Juizes rl.o alistamento , as necessal.'ias inf ormat::.ões ·~ 
· Art.~ 12.4- Nenhum eleito!". d(J Districto Foederat. cujo nome 

.- não conste' ·da lista de chamada, . poderá ser- admittido a vot.a-r 
na respectivtl secção eleitoral, mesmo que exbiha titul~ e car
t.-eira, .a nã-0 ser que seú nomc.-eonste da relação dos eleitore$ 
da secção, publicada. no Dim'w Of(icia.l, pelo juiz federal~ ou. 
rln lista· de reclamações attend'idas pelo mesmo juiz.. · -

.ut ... 13 •. Ch:unnda o · e!eitor, '\+erificada a ·1ega.lidade do 
titulo' q~e .-exhibir. o qual ·será datado e rubri.c-ado pelo presi
d(l'nte dil.. mesa,. e a da carteira de. identidade, nos Jogares onde 
oxist.ir >esse serviço, aqu.eUe l?reside;nte. depois· de entregar-lhe 
~obreeartas de papel opaco, de iguaes.feit.ios e .dimensões, -com: 
rnt.ulos .. impressos indicando ·as eleições ·de que se tratat\ (1 

convidará a rccoJher-sa . ao. <',.ompartimen.f:o isolado.. dentro · do 
.l'ecinto ~m .que a mesa funooionar, mas. de modo que nenhuma: · 
r.omm~miêa~ão_ tenha ou possa teP com a part-e e~ternâ do edi~ 
f ir-io, nem seja ou · possa. ser visto o . eleitor ~ · elle recolhido 
pelas. pessoas reunidas na sala, pa~a ahi encerrar as !?Uas ce-. 
tlulas nas ditas sobl."'E!iCartàs. ·que fechará. inteiramente~ as qua.es · 
~P.rão depoii;; •. pelo proprio elAitor,. depos-itadas na urna. que 
.-:P aohara sobre _a. mesa... - · . ; 

ô compartlmento ísoiado a que se ret\;re -esle artigo. será. 
f P.ito •. aprovcitando:..se. um dos =ingulo8 da sala, e colloeand<1-se 
rnral1el~ment e ás pa~ges duas di~isões. com uma entrada:· 
~~chado. .. por pot"t.n.~ ,de modo que- uma vez 1cerrada a porta.~ 
não possa vêr n qu.e so passa dent.ro. As, portas e janeUas qu~ 
ficarem dentro do compartimento, ou até um metro a.p68 ~Ue. 
;;;prão feooadas, de maneira. a impedir a vista ~ qualquer com-·" 
mlmicai;:.ãtY de queµi_se acha~ do taq~. eXtetior ~'. · 
· · O Governo, . no regulamento . qllé .expedit' para. a \'x:ecução 

desta lei .. poderá .. t.odavia •. .attendeodQ a condições e ~ircum...:, 
.~t.ai1cias loc.aes. adoptar oüt.ro_ modelo .Pa.Ta est-e compar~1ment.(l. 
t'l)o.tanto que· mantenha o completo isolamento dn eleitor A o 
-"nbtraia íis vistas e oori:imuni~ações de quacsquer p€S.SO:t~ que 
·'~f.e.iam na ·sala. da eleiçfio •. ou fora do edificio. dura.me o acto 
do 1:meeITame.nto ... dag res~nf.'ivas ce.dulas nas sobre.cartas .. 

A Mesa. velará p:i-ra. que o -eompart.imento isolado fique.· 
inteiramente ce.rra<lo, -emquan.t.o nelf e- -estiver recolhido- il 
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eleitor-, de quem não receberá o voto antes disso· observando 
bem como se a sobrecarta não · esttver inteiraménte f êchada .. · 
Neste .caso a Mesa convidará o eleitor a . i·eoolher-se novamente 
áquelle c~mpartimento afi.m _de, obs-ery~das as.~ det.ermihaçõ.es 
deste artlgo, ·fechal~a inteiramente. '· · . · . ·· · · · 

· Paragrapho unico.· Si' a -Mesa tiver justos motivQs P,ara 
stispeit~r da identidad.e do eleitor, · Iiâ() . . consentirá.. que· eUe 
deP,osite às· suas eedut.as na urna~ .e as receberá e: ~purará em · 
seRarado, retendo o titulo · apresentad-0 . para env1al-o com as 

. t?e.aulas, · dep~is de data~.oi~ . e . rubricados pelo presidente, _ i 
" J'u~ta Apuradora da Cap1tal do .Estado, fazendo de tlldo. mençao 
na . a.ct~. . .. · . , . · . . 

. Art . , 1 ~ . Para i:is fins · do arygo anterior, <> jtiiz · secçional 
rer.nettera, Juntamente com os llvros de crue trata a lei nu-. 
lné~o 3. 208, de 27 de. dezembro · de 1916, á mesa de cada se~ção 
·eleitoral tantas sobrecartas. quantos forem os eleitcres ne~a 
alistados, as quaes serão fornooiçlas pelo Governo e -terão o 
cunho ofticial .. qu~ no r,egulamento se ~eterminar ., _. · 

.Em ·falta dessas sobrecartns, por não haverem sido remef.
tidas pelo juiz. competent~ .. . · a · mesa. . f ornece:rá aos el-eitores 
quaesquer outras, c0mtanto :qu~ : sejam to~as iguaes, eà.v, pª'péJ 
opaco, e tenha,!Il a data e rúbrma do . {\!'es1dente da. mesa.. · 

Art. 15. As cedulas d9 eleitor poderão .ser · impressas on 
. -n1anuscriptas . Pal'a. este fim havera no compartimento i~
lado . a · qu.e . se refere o art .. 13. desta lei! mesa, oaneta, pennâ, 
tinta e papei, cortado em tamanho '~orrespond_ente .ao das sobre
cartas, P-m que devem 6el' encerradas, para. que o eleiror, . cáso . 
não tenha Já. prepal'ado as suas cednlas e as leve eomsigo; .a.h~ 
as :faça, escre"..enâo o .n-0me do seu candidato> respeBtiva pro.;,; 
Jissão e residencia... . · . · · . · · 

· Art. '16. As ced.ulas impressas ou marfü.scriptas em papel 
que· nã.O seja br~nco . ou-. anillado? e. as que tiverem signal cm 
iguaes e:x:terim'eS pelos quaes ·Sà possa conhecer qual o eleitór, 
ou. grupo de eleitore.s que as depositou na urna, · não . serão 
apuradas~ · . . · . - . , . · . . 

. Com ou sem reclamações dos . fi~[;aes, ou e lei tores pre
. scnLe.s' ,ú apuração, as cedulas assim assignaladas, depois de. 
datadas e rupri.cadas: pelo .presidente da mesa, serão. com o re
speçtico liv;;'o de a~t?S:.remettidas á .Junta Apuradora e· por 
esta . á ,_Camat'a dos D~utados. . · · · 

. De tr1do se fará. minucfosa rrienção na acta, incoi'rendo em. 
responsabilidade criminal os membt>os da m-esa eleitoral, ou 

. da'.. Junta. Apura.dora :qt1e, . ~t' q_ualqn er pretexto,. noo observarem 
a prcscripção deste ·artigo , .. . · · · 
· ArL 17 .. .:\n.Ws de terminado o acto da vota.ção de cada 

. '1:'-leitor · pela assigna.tura no, livro dàs aetws e· deposit.o da ce
. ctula nn urná, não· poderá ser :;!hainadô. n1.~m admittido a vot,ar 
ncnhuni outro eleitor.. . 

.. Art, . . i8 ~- togo a.pos a apu1•ação, e antes de se con~inuar 
a lavrar à acta, a mesa dará boletins aos fisc.aes e candidatos .. 
que os pedi~!!\, m~di~11tç - ;r-cc~bos em· r.uR_lic~ta, os · quaes com 
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p8 livros . das actas serão .i·eine.ttidos á. Ca.mara. aos Deputados 
"13 . ao . sen~o.; • . · . . . = 

. ..· · Ari~· 19 .. No oãso de .não haver eleição em nenhlima ·se
Cção e.leitoral na séde do mun-icipiõ, . <)ti. nas em que .houver 
se rec.usarem as .. respectivas · füesas, poi· ·qualquer motivo, a 
~omar -os votos dos .eleitores das· secçõés que não . funqcipQ.,aram,. 
podem est-es, r~querendo ao juiz, votar em cartorio. dentro das 
quarenta ·:e . oito horas seguintes, a mediante as formalidades 
recommen~adas no àrL i8, segunda ·parte, da lei n. 3 :208, de · 
27 d~ dezembro de 1:916·., · · . · 

.· _i\rt .. 20 •. Si apos o exame. -comparativo mandado proced~r 
pela .Junta Apuracfora nos termos da ultima ,parte ·do § 3", do 
art. 36, da. lei n •. 3,208, de 27 ·de dezembro de ·191g, se veri
ficar que são _ :verdaãeiras . tant(\ a eleição. feita em c.artot'io. 
como a . f ~ita -perânte a. rriesa, ambas se:rão apurad~:S'. 

· Art.: '.21. . E::rcepto no Districto Federal~ os livros de actas 
~leitoraes ~er-ão (3ntregues J>elo jui;z, · mediante recibo, a · dous. 
dos mesar1os de cada · seccao que Juntamente se lhe · apresen.:.. 
tarem para. os reêeber. Caso até quarenta e oito. hol.'aS antes da -
eleição não se .apresentem ·os mesados para; tal fim) o j~iz 
map'!,ará. um· offi.cial ·cto. seu ju:izo entregar os livr~s, do dia: da. 
~~~ii~~: á. mes3: _el~ito~al reuD:1~~-' ton:iando .d-esta. o . 1·es~ect1vo 

Art .... 22., Finda ·a eleição serão os livros eleítoraes remet'"' 
tid<.~s aO·· ·presidente.· .da.·· J~unta Apurado_ra.. ·~~ involu~r-OS es~ 
pec1~GS', forneeidos pelo. Mmisterio da Justiça e Negocios ·rnte_
rfore5, rubricados na parte do fücho pelo presidente e secre
tario da mesa. obrigatoriámente, =e p elos demais mesarios/ fa- . 
cultátivamente .. · . · 

.Art~, 23-.; Os · lhTos espeeiaes de ttan..scripção "(§ ·i4 do . 
art .. 17 da lei n •. 3.208; de i9i8) 1 no Districto Federal, s·erao· 

_ ·en·viadas' ao Archivo Nacional ·no mesmo acto em que os de , 
acta o forem ·ao juiz federal, voltando aos respectivos presi
d_enteS'~ nJ.édi~nte requisição Õ:º _mesmo juizo, sempre CJU<? . se 
:Uyer de realizar qualquer ele1çao, com anfecedenc1a de emco 
chas. . .. · . · . 

. . ·, 

Paragrapho unico. Para. -cumprimento 'do disposto na 24 

parte deste artigo, o juiz federal enviará ao direetor do Ar
chivo a relaQão ·aos presidentes f\ as suas r esidencias conhe.,.. 
ciqas ., · · 

' Art.i 24 .. Sempre que exi·st.ír 1ia acta da. eleição qualquer
emenda, rasura <>u entrelinha, não. resaJvada pela mesa, po
derá a Junta Apuradora requisitar os livros de transcripção 
!Para confronto, não-_ se .reputando válida a- alteral)ão si ·não 
.. 1onstar da corpo da acta de· transcripcão .. . · · · 

·Art .. 25. A a.cta da apm.·a~ão das ·eleições contetá tão ~ó
Jnente os nomes e· votações dos candidato·s que tivérem obtido 
o maior numero de votos até o triplo das ·vagas a preencher. 
referindo-se aos demais ca'ndidat.o.i; com · as expressões e e 
()uf..ros ni~rios votados» - excepto si qualquer delles requerer 
<-1ue se constate o numero ~e ·:v:ofo.s apurados~ . 
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. . ~rt.. ~õ. A <tpüracão das· eleições f eder~ies e n1uílicip:ies dd· 
D1st.r1cto Federal será concluida. dentro do prazo· de 15 dias: 
r~mcç:mdo os trabalhos às ff,bora.s encerrando-se.ás iô horas·. 
P<Jdendo~ entretanto~ SPI' P..Ss-e. hv.arfo prorogado si-ass·im o ~n:.:: 
t~nder a .Junt.a. ,. · · · · 

Pa.~agrápho, ~nico.. üaso n.ão fiquem •~onr.lp id~s ôs·- tra
b~lho_s da apuraçao no prazo supra, as- .Tuntas Apuradoras d .. ~ 

. D1st.r1cto Federal ou dos Estados ·os prorogarão pelo,prazo mn
~ima, ·de cinco dias, dentro dos quaes. de"~erão · fazoer a ~pe
di~ão dos respectivos diplomas~ sob pena ·oo responiSabilidaae.,· 

Art. 27 •. .As eedulas ·que co.ntiverem alteI.'3.l}Ões par, faJt.a. 
sugmento ou snppressão de sobrenomes p~ .. appeUi:dos ·do ci~ 
dadão ~·att_àdot -serão não : obstà.nte apüradas· pelas 'diversa·s :se
cções do D1stricto Federal, glt'balfüente, desde que a mesa possa 
v~if:iear que os votos. nellas contidas se destinam· a cilndidàtc
deteI"minado, já por conterem .sobrenomes ou appellidos· pelos 
quaes B geralmente oonbeeido o eandi&l.to votado, já por não 
haver out.ro eandidato a que tal voto se possa considerar da;do .. 

Axt •. 28 •. .A .runta Apuradora,:-no .Distri'Cto Federal~ oom
put.~rá aos candidatos cujos nomes estejam altera.dos rias actas~ 
os v~t.os~ desde qtie -s-eja poosivcl . verifiear. não" ha•"C~ cmtro 1 
cand1dat.o a que. os mesmos se po.s~p:i .cons1der.ar des~mad~.·· 

. A.rt. 29.. Fica elevado~ no .D1iSf.r1cto Federal, a oito d1as. 
o prazu. de 48 horas dà' qU~ trata a -0.linea ·segunda qo a.rt. . s
da lei n. 3.208, de 27 de dezembró de '1916, para as reclamações 
dos inte~ssaqos~ contra.--as Estas ou officios de ~pr.eoon,tação 
de .me.sar10s.1 · .· · · . 

.Art •• so. A f~lsific~ão da assjgnatura de. qu{l-Iquer eleitor_ 
nos -0ffie1os ou llstas de. apresentação de mesari~~~ será- pu
nida com a pena d.e :tres a seis meze.::i. de. prisão aCJ. autor da 
fraude e multa. de 500$ a 2'~000$ ao. tabellião que reconhecer 
f.aJ firma. falsificada.: . -· . · · · · - ~ 

Art. ·tn. ~: Na3 diversas secções do Distr~to l'i'ederal ou 
dos- Estado~, haverá um:i s0 chamada de el~ito:res., · · · 

Os eleitores que não--:tiouverem 'respondido á mesma, Yo-
1.arão com ,a simples. e:thibição de seus títulos· e caT'tP.ira;~, desde 
qu~ oomparcç,am á secç_ão até ás 15 horas.·· 

A essa hora será ~ncerrado o ftiiha.lho rlo recebimento de 
votos~. . · - ' 
· . Si, por~m. af.é· es.se .·1riúment-0, não tive1~ terminado a. ohu
m;ida, ou estejam: ainda \rotando eleit.ores ret.ardatarjos .. o pr~
.siàente fará .com.que a essa. hora enviem á mesa seus t.itulos e 
(!arteiras •. os elP-itores presentes que ainda. não o tiVerem feito. 
e decl;irará quE"t dà(tuelia hora em deante, s6 serão ad:r;nittid9~ 
a votar os que f.enham .iti entregue. á mesa ('JS $CUS f.itulo~ e 
:Nn·i:eira~ .- · 

·ArL 32 .. ús ·offic.io,i;. d~ indicação àe mesarios~ ~ que se 
:refere o art. .. 8º. da lei n .. 3.2081 de 27 'Je dezembro de 1916. 
nos Estados, serão sempre entregues 30 juíz de dir.eit-0, em att
~iencia publica~ para Psf.e :fim dP.stinada, e quA se realizarA ás 
13 horas. trint.u dias ant~ do detiigita.do para. a eleiçlo .. Aos 

1 - . ' • 
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oificios se . juntarão os titul<>s . dos el~itores que os subscT"e-. 
verem e que o Júiz após -oonferil..!.os com o numero dos- signa .... 
t.a~ios de cada ofticio;. _êntregará •. na m~s.ma audi~ncia.~ . e pu
bhcamente,. ao r~speetlvô · portador~ mediante recibo por elle. 
assignado. ' · · · · . · · · ·. · · 

Havendo reclamação, ou assignando :o:: mesmo eleitor majs 
rle um off ioio, •. o juiz d'ará ao reclamante o.n reclamantes ~ · 
prazo <le oitQ dias~ .para a prova da;s respectivas .alleg~ões, ein 
no~ audiencia, que se rP,alizará~.preeisamente no oitavo .·dia~· 
ás 13 horas~.--ou:v!ndo . n.ena· o signatai'io de ma.is de um officio. · 
si ·comparecer· á · suà ·presênça, devendo, neste ca8o, contar apena.9 
a àssignatura. ·do officio que o mesmo sí~tar.io · tlref erir. ·Não 

1:-'.ómpa:recendo' este, serão consideradas· {te. nenbmn ~!!eito ~ 
suas assignaturas no_s referidos o.fficios;. , · · · 

· . ·Na mesma audicmcia ou ·em outra,_ que terá logar quarenta 
"~ <rito hora~ .4epoi~, ~~çidirá o )'!iz . sobre todas às reclamações .. 

· Art:. . · 33. ,;, E' hmtQ aps ·ca.nfüdatos cu a qualquer ~po de 
dez eleitores" ·pelos menps,. nomeat' íiscaes parâ, nas áudiencia.s 

. de . . q~e. trat~ o. ·art~go anterior,· acompanharem . () . process'o . da 
ele1çao das :mesas. ; ·. . .. . · . . · . . · - · 

- :Ax:t •. '34 ·~ i Fie.am el_evadas de quatro mez.es a um anno -as 
penn.s do art •. 52, da lei n.· 3 .208~ de 27 de ·dezembro de i9U)., 

~t.- $5.· Alé~ dos· delictos. defiil:~dos n6· Co~igo ~enal ~ 
na lei n. 3.208, de 27 de dezembro:·de ·t91S, serão considerados 
crimes 9!)ntra ·o livre ex~roicio dos . direitos po_liticos, os se-
guínt.es factos: . · · . ·. · · . 

. L Receber 'a · .Mesa votos sem . ser na solirec·art.a · official' · 
(1.1,V' ~om inob.servancia. de . qúa.lquer das exig~ncías desta lei:, 

Penas .,_ Qusfro mezes' a urn ilnno de prisã~.... . 
· Il. Deixar ó secretario da mesa de dar Bolet.ins aos. fiscae~ . 

ou qualquer . mesat>fo de rtibrical-o... · . · ' . 
· ·Penas ~· Quatro mezes a tµn axino de prisão-;. 

III. Deixar o juiz de .. mandar tomar ~m cartorio os , ·otos 
dos eleitores, que, l~galmênte, . o requererem;· ou deixar o ta
helliãe> désignado <Ie tomat-os: · 

Penas -. . Sois°'me:tes il. uni armo de pri1S~· e perda de ~m
prego. · · · · ··i 

. · rv. At.actlr ·secção eleitoral, i~p·edindo a reunião. da mesa·~ 
·Qn . íinpossibilitandQ n. .. continuação âos trabalhos eleitoi:,aes em 
crualqücr das suas phases~ ou praticar a mesma . vfolenc1a com 
a Junt.a Apuradora., -0u quanto á · apuração. · · 

!1cnas:- Um a-quatro arinos de prisão . 
V. Impedir, por violencia~ ou àmeaçn. quo o el-eitor e~erQni 

o -seu direito dr.. voto: · · · · . · 
Pena~ .-~ Um n. quatro annos de prisão. · ; ~: . 

·Art;: 36.'· Os crimes definidos nesta lei, o <JS de igual n&
tu reza. do Codigo Penal e 1-ei.n. · 3. 208, de 27 de dezembro cfo 
1916, _serão .inafiançaYeis e. .de ElCção pµ~li~at caperido ~ resps -

" 
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hti.va deriúnciâ aos p1•~radores da. Republic& '!fêrante 6 juiz 
~eooio~a1; ou a ~alquer cidadão.· 
· · .... Art.: 37 ., A. acÇão ·contra qualqU.ei' desses crimes preso~e·" 
yerá· em oito· annôs.-. · · · · ·· · · · - • · · · . . -,, : 

· .AJ.>tr. 38~ Ficam.~ áupprimidaS do a1:t- 57 '· · § 5·< do ·'deci:eto: 
ll~ 5.i60. de 8 de m&rQ~ (fe 1.904, <l'S palavras «Chefes dé S~CÇaO ~ . 
. e· «.ou suas dependano1as>. · · .. ·- · . . ·· .. . ··- · .. 
·· . .Art. ·39_: As elei@é·s para renpvaÇão 'da Cam&.-~ dos .. Depu
l&dos.-·e . do terÇQ "d!) .S.enado, far-se·-bão :ng- proximo am1-0 ' de 
f92!. rio ultimo c1oming9 do m~z de}~y.~reiro. _ . _ _ · · 

. Art ... 40. Revogam ... se as. d1spos1çoes em contr~t"10 •: . . -•- . ' . .- . ~- .. ·', ·. . ; 

o Sr. Pres~d~~te - o project.o passa · á s• ~ disetiss~o·. 
O; s~: ~aul~ ~~fe Fr~ntin (pelli oJ.ilemy requ~ ~ ob~ 

füspensa de interstici? Pa+'ª' o pr~jeeto. IL 4~6 :A,. "!Í~ _· 192ó,. f1~. 
gurar na <>rdem .do .·di~ dá sessão se.gtJ.1n~e . .. , , . . ~ . . · 

a•. discussão do ,nrojacto n ... 473, de 1920i abrindo O·.cre
Clito espeóial d& 68~f:964$~40, ._para: ~gmnentó á Comp&Dhia. 
Edificadora. . . · · · · . .. 

!Eneerrada-'e annunoiada a :VQtacão. 
.. ;Approvado . em 3ª · diseu~são. e -~nviado' 'á Commissão d~ Re
ti'.acçã., o seguiDte . • · . .. . •· 

J 

\ 

N. -4.73 ·-:. i920 

O CoiiS'I'eSsô Nacional .. re&>lve :· ,. . . 

·. · . 'Art ~· 'f. º E'. o_ Poder · ExecutivÇ> ·autorizado a abrir . pelo 
.Mm1ster10 da. Viacao e Obras ;pubhcas, o credito· espMial de 

.. ~88 :96-&$4~0, destinado . a pagar, á Co!}lpanhia .Edificador~./a 
~mportanc1a. a .ella devida polo,.;forneo1mento. de mater,ial ro
dante á ~strada de Ferro Central do Brasil~ . em . virtude do 
aooõrdo ou cot;ltracto, celebr.ado , :éin 1.916, ei:itrA · á direotoria 
da-~sma Estra.dà àe Ferro Cenwal rlo Brasil e a. Companhia 
Edificadora. · · · · 

Ar:t. ·2.º .Fir.arp revoga-dn.8n as Elist>esie'ões 'em CUIIt.l"ãrfo: . 

Enoerrà~a a 2 .. discussão do artigo uo.ico do projecto nu
nrnro 96 .. A. de i920, autorizando a concessão de uma. · estrada 
de ferro de Uberabinha, em. Minas~ a. . Santa· Rita. de Para
nahyba, em Matto Grosso, com parecer favoravel da Commis~ 
,::ão de Obras Publica~ e·.Viação e snnun(!iada ·1!t yoµiçio· •. . ·' . 
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. . 
SE~s~o EM__ 1s· nz -~ oi; -1~2() · : • . · · s71 

Ãpp~do -em 2ª díseussão o, ;wf.Ígo-' do .. _ 

Pl\OJ~ · 

: · N ... 96 A ·.:---: .. t92o. t: 

. ·.o· 'Con~esso Nacional decreta:·· - .. .. ·. 
·~ . . t Art:~ · · {.;~ - Fi~~- -~ 'Podé,r . EXecuti~~ ' auto~iiádo .a eeneedel7 . 
sezh ·.onus para Q·. Thesourw a- .~c~>nstrucÇão de uma estrada. d~ 
feno de. um l!letró . 'de· bit.Ola, que,. partindo· da cidad~ -~~ Ube~ · 
rabinha~ ··no ·Estàdõ dê Múias .Geraes, vá .ter .. á cidade de ·SaDfa 
1-l.ita -de- Paran&hybà= no· Estado ·$ · Goydt, oom um ramal pa~ 
Sa.tit' Anna · do 'Pàranahyba;· ·no· EStado de .·Matto -,Grosso,: e ou~ 
tro -para Monte..:..ca.rmello, 1?-~. Esta~:lo ·de Mina5 Geraes :- . . . · · 

Pa-ragrapbõ unieo ~ ' .. Aiéin .· do . direito . -de : desl!propriac-ãa 
c\os. teneno's n~e~ios : á constrl.lccão da e~trada, ser~ · asse~ 
guradó :· o . de· utili~ar~se ·'da -:pQnte· :Affonso · Penn.a, sobre· -.~ 

.riC. P~ba, -sem ,prej~o-· dd. J.r~ns~to de:_vehieulos -e pe·~ 
deetres~ 'qu& ·por -e:µ& se effeetua~ -· :_;. ··.·· • · · 

·: O sr .. P~esi~it.ote ~ 9.- ~projecu; · pasS~ .a ·· s~·: ·~i~o. · · . 
. · o Sr-~ 110reira Brandão -(J)elà 01"àem) :r~er: e . ~btem dia~ 
pe~ :de· 'inter~oio .Para ~ proj~. n~ . 96 ~ de i920, f~ati 
na ordem do dia .da sessão .segumte .. - ·. ; 

; .. Énoerrada a 2ª· cli~ do_ ar~ unico' do :ProjOOt,oJ nh-; 
mero {48 A, ;de i920, OOiiãiderjuido de utilidade publica a AB-i 
sooiaoão -Commercial · .. çle ·-Mos59ró; · com parecer .· ;,_fa:v:oravel da 

. Commiss~o _de :Conetit:uiçã~. ~ .. J~oa · & · 8$.rineiada, & .. VO-.i; 
t-"''i.Ó .~. . . . ·: - . . .,..... - . -·- . ; ... ' ,;. .. ~: -· , . . . . 

• • • ' • r ~ • . :: : . 

PRojJilOTO . 

.--
. ;•;. ~ ~ . · , · .. · . ~ ... ' "\ ··.:-· .. ·. . 

- N . .1,~8 :A .~: 1920 · ~ -. ,. 

. 
' 

. ,,... 

·: . 'Ú Congressv .. .NacioD.à1 decretai . .. . . 

- . , 
·' 

Artigo unico .. .E· oonsiderada>de utllidàde. :Public~ a As~ 
sociacão Commercial de Mossoró~ no · Estado do · Rio Grande · d«> 
Norte; .revogadas ·as dispdsiê'ões em contrario: ·.._ · 

o 'sr~ President~ - o projecto passa <l, 3~ disouss«o. ~ . · 
Encerrada a~ distiussão. ~os· arta • . -1° e 2° do proj~io nu~ 

mero . ·279 A, de i920~ autor.uando o emprego de uma · draga 
na dragagem do -rio . Ar.arY; co~ parecér favóravel . ·da com .. 
missão d~ 01'r~s' l>ubJicas ~ Yiacão e .a.ni>.unciada_ a ~otação •.. ··. 
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' 
,. .Approvados, :::ucces~h·ame.u.tc, ie.m ~"' d_~S?~SAói -0s·s~guin,-
.f.eE- avt.igos der . . .. . ·.:. . -

.... _ .. . 
· •l'Í\oJ'ECTo ··1 · 

· . N ... ·2'?9 A - 1:920 

! . O ·congress·o Naciouai re:iolve·:· " 
. . . ~.\rt. i • 0 . Fíéa o Governo autorhado a emprégàr W:na a.as 
dragas de sua .· propriedade ou que . víer . a -~dquirlr, ·no serviço 
de _dràg'agem do.rio A:raryr ilbà de· Mar&jóp no--~stado dO Pará> 
sob a· direeçãó · da Commissão de. Fiscalização do Porto · ·· dQ 
.Pará,,.- uma vez .obtidos os recursos para a ~xecucão do . pro
~ecto ·a . ser elab.orado pela II1Bpectotia F~derat" de Portos~· Ri~_. 
e Canaes.. . · ·.· . · . . · · · · - " 
~. · .. .Art.. 2. "'. Rev~ga~-se. . as disposi~s em . co~trario .• , : · .. - ~ 

.o Sr. Presidente · - o projecto pa~ a" s~ di~ussão~ 
Encei•r'ada .. a 2" discussão dó's arts., i" , e 2~ . do PJ;"Ojecto 

.11~ - ·H2 A~ dé i920; compteben.den,do o Estado d<> .Maranhão 

.para o pagamente> da quota OO<licional; com sllbstitutivo -da 
Commissíio de Finanças,-e annunciada a votação,. · · . . .. . 

.- 'O Sr. Presidente __, A -este ~rojecro. ~· ~Qn.,!;J;itssã0. de. 
~Finanças ot'fereceu Q seB'Uinte' · · · · . · 

. ' \ 

"!' , · ú {!ons-reS:so-~acfouai deereta: . 
·. · .-\.rt. 1.º .Fica o Poder Executivo autorizado 'a. abrir; pelo 

illinisterio da · Mai'inha, o oredito riecesSa.rio ao !pagamento da 
!llU<>~ àddiciqz:i:i.l de que €ra.t.am os -ar.ts. 4°, § 2°7 e 28_ daJei 
n. 2.290, do 13 de dezembro- de i.910, aos officiaes da Armada 
€m .ser~i.co no Estado do Maranbã07 no exereicio de i 92i • 

· Art. 2.º · llevoS'am-se a.8 dispnsicões em.· contrario. . 
Vo.u submettér n: votos o substitutivo da Cominissão . 

. ApP.rÕ~·aoos su-ccessivmnente ~s .arts. i~ e 2~ do referido 
·substitutivo da· Conunissã.o de . Finan~as~ fie.a.lide> -prejudiCa.do ·'° ·projecto .primitivo. . · 

. . o Sr•. _Presidente ~ o s~stitutivo approyô.ao· va.ssn á· .3& 
ürscussão. : 

· Enôórr&da a 2& discussã.o do artigo umôo . oo · projectu 
i1. . ·125 A, -d.e 1920, restabelecendo a verba da . representação 
..dq ·Presid1:IDte da · Camarai dos Deputados; com pareeer ·ia
WO~\;Cl da C.Q~i~~ ~-~ Fj'ij~S, ~ ~nm.un~i~a ;I LVQ~.c-ão· 
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-· . 
~.Ess.~cr E~f i8 ÓE ourru.snú Di ·i.920 879 

. . 
! ·. · ApI)r9vadll em: 2~ <lise~~ã.o o .se~i11te ar.f,igo do 

O Oongre~o ~a.uiona.1 · -decreta.:~. · . .. 
' .· ; Artigo unfoo. Fica restabelecida. a·. verba: de- represen
tação .do· LPresident.e . dà C3mara,. dos De,putados. ·na. imnortan- · 
eia 'de :i :-0-00$ mensaes, ·a conto.r da· janefro do -~Q.rrente a.uno; 
revogando-se as· disposiç_ões ·ern contrari.o. · . . 

O Sr ... Presidente .....:...., O· pi-ojecto passa ·á 3~ dl~cui:isão. 
. ~ ~ . ; 

O Sr~ Pa~1o de, Frontin (pela D1'dem): requer 
dispensa. ; de interstic1o para o i()rojecto n •. -125 A, 
iigural' ·na ordem d() dia <la-· sessã<> seguin~. 

e ·obtem 
de f920, . 

.• . . . I . . • . 

' Encenu.da a .t• discussão dos a.l:'tS. i" e 2° . .Uo p1·03ecto 
rr ,. ,172~ de ·!920, considerando· cte."\ititidade ·Publica a As~ 
~iacão dos Empregados ·. do Commercio do ·Estado dá· :Para
Jlyba;· com ,.ParooeI" faV:Ç>nvel da Commissã.o de ,Constituicão e 
g-ustiaa_, . e annu:uciada a. vota~ão. " 

Ap~~va<los suocess!:v_ame~~e _eili i• dtsc.ussão .IJ~ arts.·: :t • 
~ -1~ .. do ~· ., . · 

' ' 

• 
N~ · 472 - :1920 

o . Ce>U8'l'esso Nacio11al <looret.n.! 
· .. .\rt. :f .. • E' considerada de utilidâde publi~a: a A~sooiaoão 

uu~ Emprega.dos <lo Commereio ·.da Patahyba; . 
Art •. 2.º .Revogam-se as . d.isposiçaes em contrai·io. 

. . ' ~ . . - . . . . 

·. ' o Sr.;· Prilsidonte ~ o prl)jecto .pasSa. ã 3.c. füs"cussão. · 
. ( .. . ' .; • 1 

' .Nada. mais bavendo a tm.tar vou levantar a sessão. desi-
suandó pura. a.manhã a ~egúinté · · · · ··· ~ 

01\D~M· DO 

3•,diSéUSSão do pro,iecto tL. 202 Ct de 1920, fixando ;L 
<lespeza do 'M'iriisterio <ia Marinha -para " . exercício de i92i; 
com · iparecer da Commissão <le · Finanoas sobre as emenda~ · 
~J.pi:e~entac@s; · -; · · · - ·· · .. · 

• 
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880 

3"- discussão do projeuto n. "~ 46 A, de 1920, {lo Senado 
modificando, em parte, a lei eleitoral; com parecer :(avorave. 
da Gommissão de Con:stltuiç'ão e .Justiça; ~- '. 

3"' discussão~do p1·ojecto n. 96 A, de 1920, autorizando a 
concessão de uma estrada de ferro d e Uberabinha, em Minas~ 
a Santa Rita de .,Paranahyba, em Matto Grosso; com parecer 
favor.avel da Commissã'o <le Obras Publicas e Viação; . 

· 3" discussão do projecto .n. 425 A, de 1920. restall:ele-.; 
·,;l;}udo a verba da. representação do })residente- da Gamara (los 
Deputado~; com ,p~~rcc:(~r fa:voravel da !Commissão de Fi-i 

. na.nças; ,... . · ·i 

3" discmssão do IH'ofocto n. 495, de i~.20 (redacção d~ 
projecto n .. 6~0~ de 1919), concedendo auxílios ao· Dr. SylviO: 
Pellico Portena e ao cidadão Luiz Bemvindo de :Vascon .... 
cellos· · , . -

2" éliscussão do projecto n. i97;. de 1920, abrindo o .c:i:e-; 
dito ·especial de 1 . 559 :602$194, papel, e 25 ;311$861, ouro.; 
para. pagamento de divídas .de exerciciOs findos dos dive1·sos 
m inisterios; "-

Discussão unica do · .parecer da Comniis.são <ie .Finan.Cas 
sobre as emendas offerecidas na 3ª <liscmssão do projecf-0 nu.;.; 
mero 106, d.e :1.920, abrindo 0 çredito- de 45.000:000:$ para 
electrificação de trechos da Estrada de I< ... erro Central do 
Brasil, com parecer do. Commissão · de Finanças · sobre as· 
P.mendas a.presentadas (vid,e !l)rúâecto n. 106 .... \, de 1920). 

J_,evanta-se a sessão ás 17· horas. 

'P1'-ESlOENClA . oos,.. Sll.::.I. BUENO BK.\::mfi,u~ P.R~SIDEN'.l'iE; GOS'rJ\i 
11.EGO, ~Pl'Pl.U-N'l'l!; DE ~ECBE'TAH!O; Bl~B'J"() BH..-\NOÃl), PJ\ESI
·DEN'l'l~ 

..:\.:~ i3 !hol'U~ comparecem o::; Srs. Bueuo í.BJ.'a..udão, . An
drade Bezerra, Gosta Rego, 'l\l (HtLeiro de- Souz.u, Antonio No
;g,uejra, Dionysio Bentes, Bento ::.'.Iiranda, Prado Lopes, Cunha 
l\Iacha<lo, Luiz Domingues, · José Barreto. Ag.riooino Azevedi~. 
Moreira <la Rocha, ~rhomhz Rodrigues,• Vicente -;ga.boya, Osorlo 
de iPa.iva, Fredel'Ít'Q Borges, Affonso IBa:rata, Antumo v 1centc. 
Eduarde> Ta.vares, Gervasio Pioravant.e, Julio de 'Meno. Luiz 
'Silveil'a, J·oão ·Menezes, OctaYio Ma.ns·abeira., Leúu:eio <..+a.Irã.o., 
Pacheco Mendes, 1Sea:t1~a Filho, José. i\farin. :Blpidio de Mes
_1.iuit<.1;. Eu·~·t!ni'o Tourínlw. :\Inno1:1 l\Jonjutdim1 rifoit-t)r de _Somrn; .. 
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SESSÃO EM 19 t>~ OUTuin\o DE i920 

-Sampaio ICorrêa, ·Paulo de 1F:rontin-;·,l\fondes Tavares, Lemgru
J)er Fil:bo, Manoel Heis, Themistocles de · Almeida, Mauricio de 
Lacerda,, Teixeira Brandão; Augusto de Lima, -Ribeiro Jun
queira, l~rancisco Vallaàares, Emilio Jardim, Senna .Figuei
rndo, Antero Botelho,. Francisco Bressane, Fausto Ferraz, Mo
reira .Brandão, ·Francisco Pao'liello, Jayme Gomes, Alaor Prata, 
Carlos Garoia1 Ferreira !Braga .. Cincinato Braga, '1ose Roberto, 
Barros Penteado; Martohno Barreto, José Lobo, Car.los dl) 
{;a;mpos, Arnolpho Azevedo, Ayres -da.. Silva, · Ole:gario Pinto; 
Luiz Bartholoo:neu, .João Pernetta, Eug-enio i\Iüller, ·~'\!varo Ba
:ptista, . J.oão Sil)1.plicio, l\1â.rça.l de . Escobar, Octàvio Rocha e 
J oaquil'n: Osorin (72) . · 

O Sr. Presidente - A li:Sk1.. ·de p1·cscrica accusu o Cl}mpa-
r ccimcnto de 72 Srs. Deputados. · 

Abre-.sc a sessão. 

. O Sr. Costa Rego (supplentc de. Secretario, servindo de 
.2º) procede· á leitu~a da · acta. da sessão ante~dentc, a qual é7 

~em observacões, approvada . 

. O Sr. Presiden~e - Passa-se· á. leüura do expediente. 

O Sr. Andrade Bezerra (1º Sccrelario) procede á leilurà 
tio seguinte " .! •. 

)' 

EXPEDIENTB 

Of !'icios ~ · 
Do ~linistcrio . du Guerra, dl3 16 do corrente, .. enviando a 

soer\.iinte . 

S1·s. l\leml.n•os do Congresso Nacioual . . Transmittindo
Y'>S u. cxpos11:..:.10, que me foi ap~escnLa.dà pelo ~\Tinistro de 
Estado da Guerra, sobre a neDess1dadc de se a.br.1r ao .respe
divo minister'to o credito extraordinario <la quantia de 
t: . t)82: -í89$4·!d, para re~u:larizar a escripluração ·das de~pezas 
·decorrentes <la intervenção da União no Estado da Bah.ia, le
vada a cffeito para o restabelecimento da or<lcm e tranquil
lidade n.p reforido Estado, em virtude do disposto no decreto 
in. 14. 077 dt: 23 de fever·ciro ultimo, p eco-vos ·habilitar o ' .. .. -Governo a ·àbrir • ~ ; . ; , · 
v1 enc1as ulter'iores que hajam <le ser adoptadas para o re
en1bolso. <las dcspezas f eiLas á requisiçã.o do gov~rnc;> local . 

Rio <lo Janeiro, 16 de ouLubro <le H)2·0, 99º da. Indepcn
dnncia. e 321) da Republica: - Bpitacio Pessóa. -·A' Commis
~ã-0 de IFJnança~. 

C .•. - Vol. IX.. ~ 
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.Dob do .i\.Iínisterio da Viac;.ão e Obras Publicas, de il' dlo 
eori'ente, enviando · a:os .-;e:guintcs 

1 NJ-'uHMAÇÕJ.:s 

Sr. .1" Se-e.reta.rio dLJ Gamara. dos Deputado~ -~ .Em res:... 
pústa ao ,·osao offiéio ·n. :?08, <lc 6 de setembro proximo .pas
~a.do, tenho a honra. de vo:; devolver o officio do i'.Pribunal df; . 
.Contas n. ·I .151, com. a. in.dusa cópia. do offieig_ da llnspectoría 
Federal de Navegação n. ~155, de 4 do corrente mez, sobre a 
a.pplicação das quunt.ias de 1, :44·1~240 (:quatro contos qualro
c0ntos e quarenta e um mil duzP.ntos e qüarent.a réis) e 
~ : ·1058 ( n()ve e.onLos quatroceniOB e · cinco inil réis ;' ·1108 :;cr-· 
dços <la supra mencionada repart.ição. 

~aude ~ fraternidade - J. J.>ü·es llu Rio. 
lnspcctoria Federal de :\av1)0ação - Otfrici<.1 11. ~55 - · 

~lio de Jantüro. i de uut:nhrff de 19'20. 
· gxmo. 8r. 31ini:;tro ·da Via~.ão e O!.n·a:; Publica:; - · De 

-or<lein de V. Ex., a. ID'it·ectoria Gcra'l de Contabilidade, por . 
uf'ficio n. !}83, d•• 1:!·1í do nwz proximo findo, remetteu uma 
cópia do officio n. :J98, de G do mesmo mez, da Secretaria <la 
Gamara do~ Depu t.a.do:;. acompanhado do offício do Tribunal 
•.lt~ Contas 11. 1. 151. ue 16 <lÚ maio ultimo. ao Pr~sidei1tc d3 
.uw~ma enclerC~iado, 'lUe co.m ·esie l.cnho a honra de restituk 
a. V. · Ex.. pnra tJl.W esta i11s-1H~c!<n'ia sobre n mesmo ~e pro-
11uncic. • 

llefl'1'l'1J1-~e este~ doeun1t~nto~ ao registi·o, sou µrot.e::;to. 
das ~luantiu~ eh· 4 :4 1í1$:.? .W, e n r. : -~05~. ampas a Ulim ~nt.regues. 
quando ainda. insp<..ic.t.01· federal rtf! Viação Marítima l' Fluvial. 
afim d1~ acudir a dcspezas L·x:t.raol'dinarias de J1üRsoal r ma.
tN·ial, com sel'vii:os da repartição a meu cargo. Rm referen
'~ia á. imporltmcia dr• .1 : .a-t $210. informo a V. 'Ex . .que po1· 
uf:fkio 11. 585. <fo ·Jt) de .ÍUOohO tfo 'i9i9, 'CHll (]UC exwmha 1) 

t.'mpre·é"O de divc1·sas quantia:-: nn l'..Umprimcnt.o de exigencía~ 
<.lt."Correntes elo L~ontracto · 1mt1·c o üX-lComrnissariado {da Ali
mentação Publicu. t' o engenheiro Odavio Bar-bosa. Carncirl•. 
:Para o ~erviço de ua,·egação no 1·io $. Franciseo. :-olicitei <lo 
l!Iu::;trc antecessor do V. Ex. <1ue me fo~se entreg·ue essa 
':qnantia, a.fi.rn dt\ eorn .olla, occorrer a des.pezas c:xlraordina-
l'ia com o pt\ssoal da 'Ins·pectol'ia. resultante .<Je .prorogaçãt1 
de expediente e ex·N~ução de scrYir;o. 1'óra <las horas de expc
·diente. Po1' officio n. G-03, do ':?5 de Junho dü HH9, commu
niquei que ,re~eber:i. a nlluãidc:t ·quantia. do 'fhesouro Naciomil, 
-tfo OCCÕtc}O l~Q!ll O !)VjSO U 1 7:?·! cl;1 •>3 flo mesmo me·,i: dr•O::SP 
ministerio ·ao da Fazenda. e. que fizi:rn o pagomcnto d~ :r;raf i
Jir:ac;ões ao r1cssoa 1 <la IHSJ)E:'ct.oria, por serviços C'Xt.raordina
Tios. resultantes de •µ1·orogação de.· (~,;::pcdiente, conforme ant.P
riornu~nte · iuf 01·mm·~. l)vr offieiu n. f>.HJ, de ::t> <k .i unho 
Llaquclle anuo_. .Ess~ offició l'ra seguido da. Idl·ha. de paga.-. 
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rnenlo com a:; i ·espe0t.ivas as::-igaa.tm·as do~ i\n:i.ccionaríos. Em 
rospvsta a(} meu .officio 11 ~ · 603. recebi o de n. 808, d~ :::! 1 de 
.i unho <le HH 9, lla Dircct.oria Geral de . Contabfüdade. em que 
m·e e1'a feita a communicação de .que o Sr. 2\1inist.ro. po1· · 
despacho de ~·5 do mesmo m~t., appravára a minha tomada 
de -contas. Pica assiirn, pois, resl)Ondida a consulta. refere-nu~ 
:i applicacão da quant.ia de 4: 1íH$240. Qmioto ú imi>ort..'\ncia 
<.lc~ 9 :405$, cabe-me dizt'."r, <iUC esta quantia mr foi entregue 
1 ~m virtude do aviso n. l. 17!•, <le .29 de junho «.lú ·191.f>, ·des8e 
.\1inisterio <la Fazenda - . para CICeorrer ás despt>zas at.tineu
:es aos ene-argos desta Inspectoria c<)m a transferencia. para 
ella, do.s serviços da :11ave:gaçtio <lo ~\ lto S. Fi·ancisco . 

. P.or· officio n. 760, de .6 de :;etembro do ml}smo a1uw, 
•.•xpuz a V. Ex. a. ~iLuação do Sr. 113-ernardo Carncfrl.l. quo 
~ervia, em I>irapóra, como, fiseaj <lo .contracto celebrado entt·L~ 
ü e~-Cómmissariado da Alimentação Publica e o engenheiro 
Oct.a.vio Barbosa {',arn~iro, mediante . gratificação mensal dn 
J60$, uJém dos :-;eo ii vencimentos como funccionario ad<Jitlo tla 
l·uspecLoria Federa:! de 'PoI'tos, Rios e Canaes. at~ 30 de marc.:o 
d e 1919 . Desta -da.ta até 17 <ie junho do mesmo anuo. não r1>.

~~ebi~1.r elle aquella. gratificaç.ão. Por esse motivo. solidtci
1 

:\ 

v. Ex. no· officio em questão, ·que me fosse permit.Lido ·oa
.;.;.af-o· •Pela -quantia qri.e . me foi adeantada. Em resposta.. ?·e-
1;cbi o officio n. L 071. dé 18 de .setc.mbt·o de. Hl rn. da Dh'<!
d9ria Geral de ContabiUdade, em -(Juc mP ura 1~omm1micadfi 
quo "V. Ex. autorizara o pagamento ao alludido funccionario. 
addido, da Inspectoriu. Fede1·al de Po'rio1', Rio~ e Canaes. DPr 
nardo Carneiro, <ln. gratificação de 360$ m1•nsacs, no pcriodo 
de 1 de abril a J 7 de junhü; .por serv i.t;o!' prcsttidos <.·omo 
n~cal desta. Inspcct.oria, no serviço dí' JUff,!gni;:.ão <fo Alto S~u 
Fra.ucísêo, .. devendo o puga.mento -<~on·er· por r.onla. - <f.a qti:Hitia 
de 9: "1%~. u. <iu~ acima. nlludl. · 

Do pao'"ame·llto l'cito ao fw11:t.:ionnrio eil:.idu. na impor·
t:mcia total de U:?.·'i*· c.onl'ornw a l'Úlliu dP pa;~nrneuto. c•ntiio. 
c1rganiza.da.. . possuo o compdent<'. r~c\ho, qu1.• le1·1~i n. honra rl c 
· .~ nvia1' a V. Ex. ((uando presta1· contas, do saldl'.i desta. quan
t.ia, que é de 8 :!i818. que cont.inlitl. c.•m -meu pnd1•r· pura ac1uclk 
fim. · .. 

Sa.údu e fraternida·dl.'. - F1·ede>·ic:o Ce::;ar lJurlamaqai, 
inspector ·federal.» . . 

Visto. - - F,·anc-iscu Calazans, «lirc.ctor · <J ,~ secção . 
.Miitisterio da Via~ão - ·P s éc.1;iio de ·Contabilidade. 
'.Confere. Em 13 do outubro de 1920 .. - S. Sam aio. -

C!uem f z · · -

INFOHMAÇÕES 

~r. · 1 <> ~ncrl't.arío {la Cn.nrn.1·a do:-> Df'puta rlo~ - --· !l"(•.ulw a 
1.'•i11ra de n.prcsent.ar á Comrnissão de Finanças dessa Camttnt 
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em at.tcudcr ao que, á sun requisi1:.ão, solicitastes em ·otficio 
11. ;j3"!), d~ 18 de seteinbrn u!Linw, cópia do parecer prestado 

.. pr~l:t :JtlSfH!liíoria :Federal da~ E::;Lradas, com o qual estou de 
accõrdo, .-;ubrt· o i.iro.iecLo n . .2~5. <le · 1920, c1ue autoriza a 
ah'~!rluru. dos creuilos n"<!US~a1·ios para com:ervação das obras. 
;i[t realizadas e pros('guimeuto da c~mstrucção do ramal de · 
;:;. B<.>r.ia a San!.iugo do Hoqu f~ irão , {la J<~st.rad<.t de Ferro Sfio 
P edl·o a S. Lui? . 

Saudc e frate·midaue . ···- .T. Pires do nio. 

JnspecLoria Fedcru l rias E:sf rada .~ ;\líni:;lerio da Viaç<io 
e Obras /Publicas - !'i. 801 iS - Bio do Janeir0, 8 de outu
J.n·o de 19J<20. 

Ein10. Sr. Dr. .Tos1) Pire.-:: do Rio. l.\I. D : Ministro da 
.Viação e Obras JJublicu~ -- T( ~t!lto a hom·u de devolver a 

· :V. Ex . o officio . n. 3:3n, de · rn de setembro proxímo findo, 
que v eio capetindL) o pro.i•~dn 11. .:!.5~. de · i920, da ·camara 
dos Deputados e me foi rcmettiuo. para informar. com uma 
papeleta, da: DirN:toi-ia (1eral df! Expediente-, de . ·20 <lo mesrmo 
mcz. Trata-s0 d e aulOL'Íi'.ar 1.1 GOVlH'Ho da União a al>ril' os 
ncces~a1'ios credi(os pará cou~et·,·acão da~ obr·as .iá realizadas 
<~ pr·oseg-uim1~nlo <la i'.011::;frlH't; ão dn rumai de S. . . Bar.ia ~. São 
't'hia:gn dn Doqn1' i6iu. da ·Esl rada th~ Ferro S. Pedro a São 
Luiz. Passo u inform:.11·. · ..:\s linhas de S. Peclro a S. Luiz e 
1lc Santiago a S. Bo1·ja. · con:::Lituia.m objecto do contracto de 
João Corrêa &. ll'mão ' ~ Banco Lia Pr.ovinoía do Hio Grande do 
Sul. .\ conA1·oc(:fio c«-ssou por força d:..> decreto ú. 11.6~11, 
de 2.5 de agosto de 191 fí, d<•poi:-' dn atacada .oelos ex:Ll'emos de 

. ·S. Pedro tJ de S. Bor.ia. O Lt·eclw de S . Pedro a Jaguary está 
sondo Lrafcg-aclo pcln Estado, a1Tl•ndalal'in da rêdP. rerroviaria. 
(jo Rio Craudi:' dei . Sul; o trecho 'de $. 1B<H',Ít\ · c :;lc.í eh1 ('.om
'J>leLo abandono. iDcve-si:> c.ofüdrlPrn1· linhu tronco a ligação 
~. Pedro-S . Bol'.iil (:lO;Jkni .. 0:1 .~ ) e rnmal a l inha Sautia;go
~. Luiz. .;•H·2 k111. GOO ' . · dt~ .. ~. Pedro. entroncanwnto na l't.'\de 
de .. viadlo, a Jnguar:.-· (lrec.:110 Plll trafo;:ro) \·ão cen~a. de 82 
)dlomet1·0.-: . · tlisf audt> .Jag·u:u·y t:i'1·c·a d<· G5· k ilo:m el.L·os do San
t iagó. Desd e~ nif.imn p1.1nlo a $. Bo t-.ia <'01lla·111- ::;1~ Hfükm.GOO, 
do::; t1uacs lia trilho~ assenladu.s <\m :.!r:2 kilometros a partir de 
S. Bor.ía e leito qua~i p1·omp t.o ali'• <J kilomoLro 97 dessa ori
gen1 . Du .fa.~ua1 ·y para. Santiago lamhcrn chegou a a tacar-se 
o Jllt)Yinw 11l c1 rl 1.'' t 1•1Ta:'. 1~mboru lo~o · 1nte1 ~l·ornpiun 11or obra~ 
de ar·lc c::;pçciac:::. do que t\ urua a ponte de i;t;andc vão pro
:icclatlu sol.a·o (> .laguan· . Afi.g111·a-~c!-me c1uo a cO'nclusão de 
iodo r'\ tronco $. Pedro-~. Hm·ja . S L'l'Ú uo maior alcance ara a 
{'C'·Onu1nia dn. r N:! j:- ,-, • · . . , · i~•"' egi.co a que 
.1·a(:a1 o af l01idPu. ~ah irá caro. vo-r.~. 11s nr<;anwnl o~ ur rrovadns 

<i.: : , ~uf'am . 1 G. ·Orn}: :::" ~){)~ o:·~ ri riara Ll pr eço · desses 305km,07 I .. . 
.Sej u.rn .19: 200$()00 po t• ldlo·me Lt·o . .E~tinia.ndo-se em 126· kilo
~net.ro::; ~' cxlensão Yirs-t·n.1 do senir;o e comimtando.-se e111 

• 
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/ 
~5 % e valor <las. clesp·ezas complementares dos 179 · kilome-
t~os onde ha. trabalhos exe~uta<los; rodaria a construcc,ão àa 
1mha ·f!Ol 6 .199 :200$ mais 2. 201 :·700$, ou em uma só cifra; 
em 8.-~·00:900$000. Si~ pal'a fugir-se a este alto desembolso,. 
forem tlmlaclas. providencias que visem .o trafego parcial da 
sec1;ão t~nvizinha ·a S. Borja, duas hypo~hcscs peinf•,ipa~se 
podem f1gurii1·: ou 1·epat•at· a. linha já assentada até ao kilo
met,ro 22, e ahi montar uma pequena estação, p-ara êm ~egui;..; 
da incorpora"l-a a-o trafego a. carI;o de ir.hc Brasil Great Sou-: 
thern Raiway; ou construir a lin'ha até Santíâgo do Boqueirão, 
justamente como prevê- o pro,jecto -Oa Camara dos Deputados~ 
o que importa. em concluir a parte já adeantacia até ~o kilo
metro 97 e atacar eomnletarnente os 62 kilometros restantes6 
:\. pdmeira h}l)OLhese ~~ á que representa menor ·dispendi(). 
Em compensação. é de nenhuma efffoacia. porque até ao kílo-
metro 22 não .ha densidade d1; população, que ass~gure 
renda sufficiente. siquer, par·a o· custeio do lrec.ho. Alüm do 
que, na dependencia em que fica o trafegó de wm ac-côrdo du _ 
soli.citaciio a.justavel ·com a companhia ingleza, Dsta se pre
va·Iecerá d9 facth para' impor cxigonciaR rme-r:0sas aos co rr•es 
·ymblicos e sem proveitCl cofrcspondent.e da reg.ião. porq11~ a 
nreat Bou th ern nii.o <lesfr\1 h1. condioões de- prosperidade que a. 
ha.bilitem a fornecer um serviço conveniente; é escasso e anti
quado o seu muterial. acanhado e tardo o regime dos seús· 
t.ren~ · ü :pobre, muito pohre, o seu. erário. A adopção da se
gl..màa. hypothese cus la no minimo· 4. 243: 500$; applicado o 
niterio acima exnosto para avaliação.- do -preço das obras·'
Ella aproveit:.n(t ~{ um r,entro de relativa i_mportanc.ia. como 
<~ Sa:nt.iago,, é, <la da a extnnsão consideravcl ,<ln trecho ... : -i 
(1-l 58km,60-0) despertará as obscui"as local idades ~ituadns ao 
long-o ·da via 1"errea, Entretanto, a 'linha -continuará lri
huLaria._ e-X.ciusivame-ntr- ,-da. Gre-at Southern, cn,las condi ... 
c~ões, não sendo favoraveis ao estabeler.imentn do trafego den.:.. 
( t'O no pequeitO trecho cta primeira hxr)othese, m~nos O são 
1lO ;do desta se,g:und~, que. exigfrú ljn1 co_nj.unct~ de reom·sos,. 
ass1m d~ -Ordem fmanr,i:-.1ra como adm.m1strativa, ahsoluta
menLe fôra da orbita accesshr('l üs faculdades daquella com.
panhia. talvez se -pense que a t'ncampacão dos r-ontrados rla. 
Great Southern possa resolver o rn·0b\('ma a contento. ·Não 
creio: poig, de um lado, rsla npcra.çüo em si importaria. em 
11ma ·somma ,não pequena ~. de nnt.ro. o reaJ)'parecinwnto que 
seda pre-.ciso. d:lt'" ú velha estrada de Quarnhim a I~quY . ..:.c-o-n-
.i nga.rfa. gasto~ muHo 1rrn.i1-l co1wenienlempnte ut.i11zave1s . no 
p<wpu l~tonn:mr•nto de noyr.ü.; e< s. · . . . .. . · ,, r 

· .... · , . , uaes ·· in ias da G'rAat. SouLhern em con:cl\lcto de 
11xr;ortação 0 r-..11t.ra.àa: dado qtw não vcfo. soc1l.wr. promessa 
•k sr.rem e.lias, algum cHa, um o~coarlou1·0 profuRo. porqnf! 
lhe- faltam, css~ncialmenl f'. ns necc1'i:;a.rio!' · nwr<'adng de d1~s..; 
\'.nr.ga!- \Jrugnnynna, a maior pra(;a servida. tamlwrn o.''· e 
1•1n -me!hot·es condiç<ões, J)l'l:l l'Ôr](' nrl'''lHlada. sern embarg:o dQ 
nUo roi1stituir um forte entreposto de passa~'em p:üa. mcr .... 
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cadorias destinadas ao estrangeiro. porque a travc~sia ôo U1·u
gua.y, i:;em porto apparelhado á moderna, nem material flu
ctuauíe uumeroso, encarece sobremodo o indispensavel ser
viço d~: baldeação. Itaquy. a.!egrc r,ida-dezinhà, valerá t.ão 
sômente . 'pelo consumo directo dos. seus habitantes~ não é dP. 
de;Sprezar, ma:;; · Ion:g.c de ~uivàler ;.~ um déstes emporio$ re
feitos, que só os grandes · centros industrfa.es traduze;m . 
QUa1•ahim, desvalido como nucleo, de popúlaç,ão; ·mas . de im
porta.n.cia transmissh'a. porcrue e~tá em contac.to.. com uma bõa 
estrada de f i:rr.o, da ban<la. oriental do Uruguay, é ·comtudo, 
neste effeit.o, sobrepujada pela. competif}ão que lhe faz 
Sant'Anna do J ... ivramento. O mais não merece mencão.. Si 
•Pois, não é possivel ver os tI'ens que param em 'S. iBol"ja che
garem .com · .efficiencia até Santiago, mediante bases de um 
ajuste modico: e si não -pag·a a pena, arvorar as: linhas por 
onde elles t.ra.f egam; a um regime .de independeneis. da . com
panhia que .as· explora; é forçoso optar pelo alvitre que . eli
mina a solucão de -Oontinuidade entre . aquelles ponto e a farta 
colonia Ja:g.unry. Aberto o trafego désembaraçada.mente, en
tre S. Borja. e S" Pedro, ha tudo a ésperar do futuro da. es
trada que, com uma hocca ·na fronteira. e outra ria ·rêdc ar
rendada ao Estado. suppónho poder- contar ~om vida pros
Pára, capaz àe assegurar-lhe renda sufficiente para com pre
mio .cre.scent.e. remunerar a.s despeza.s do seu primeiro csta
helécimento. Este desidP-rat.o exjge a · conclusão. com ohra.s:; 
definitivas, da secção . ora ~m trafego como .ainda material d~ 
transporte proprio e offiQim1s cm Santiago . Acredito que n 
orca·mento. de principio csbo~ado, mal <',omportP. todas esta~ 
dotações, . em consequencia . das · quaes a estrada 'lerá ele
mentos para, progred'ir e nã.o ficar. -devido· a inncnbnmento. 
como a linhn de · •ltaquy a S. Borja, ·sujeita a int.errupções 
frequ~ntes e fóra do m•ade do projecto. arra~t.andt1 a ·Vida. df 
penurias a que cslão <:ondemnados todos os organismos mnl 
constitui dos . Com :L nctual · carestf'a de mnt~T'ia t e• de mãp de• 
obra. ü.quelle oNamento <leve ~flr elevado de <~eren. de 50 o/r. 
o que -prodüz muif:l ou mt\nos 13. ooo :000$000. NE>sf.f! assumptfl 
do obras publicas, pnr~ce que Já chegnmo·s n. um pé de expc
r i:encia que nos uc<msefüa. a pr.ocf\dl!r- de fórma. que oo ten
tar-mo-las, se p~rfile a nossa. -convicção ant.c o inrisivo dilem
ma de ••ou tudo o:i.1 nada". :A: linha ,justifioa-se é com a .t.o-
talidade--do plano r<int.ractado, excepeão fcit.a do ramal par:-i 
'8-. Lufa Gonzaga. Fóra <Hsto não constituirú. nrmn._ estrate
.g-i.ca, nem poderá. as.pirar á autonomia a. <tue de''~. todavia. 
t.~r direito .um t.ra(Htdo rlc 305 kilometros. ribeNl.inho a lerrR~ 

úwtcis. harto colonizadas or · ··· 
. .~ . <' o .í~ct.1vo e at.tcnto o facto .de que no C·U'ÇSO 

. ~ie 11rn nnno não ,·. lfo Pspe1•nr ·se c.rn pro;.redimento do sP.rv1ç•) 
'! llllilo ~uperior· a 50 kilometro~. ~ou rlC' opiniãn ,qne mais con·
vir·.i~ nnm · uut.ori:wc:fío lng-i~lat.i\.-a qní1 Yi~~sse o pr0gredimrnio 
,10~ tr:-ihalho~ do tl'l"drn rlv .lnqn:w:r a ·8antin.{!o . · As vcrbns 
~tnlltHH:s {ll)Piica.dM1 f!Dl«O: a. eonclusPt-s optio~:tu~ns ~~s obras 
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jlrovisorias existentes e ao ataque direcio da construc~ão rumo 
São Borja, ahrírjam. um dfa est-a esta".ção ao trafego · definitivo, 
amarran<lo dest•::trt.e a linha a . toda a viação riograndénse. 
Saude e fraternidade. - 1. PaUiano de Jestts, inspector. 
Confere, em :!.·~ de outubro de i 920. - S . Foiitom·a, 3º· ·offi
(':ial. Visto,. em 15 de ·outubro de. i.9201. -· - O. de Firmefredo, 
<lirector de ·-secção. -. A' quem fez . a requisi<:.ão·. 

Requerimento da .Camara l\Iunieipal de ·Barbacena, pe
dindo . isenoão <le dire\tos e de fretes da. estra-da de ferro, para. 
inate.rfaes destinados à me1'horamentos da ·cidade .. - .'\.' Com-
missã<> de Finanoas.. -

08ão Hdos e fi-Oam sobre a.· mesa; a.té ulterior deliberação. 
t.res projectos do~ $rR. NoriYal df" ;Freitas e :\ lhert.o )Ta-
1·anhão . . -

E' lida a segu1nt(>. 

DECLARAÇÃO DR '\i'CYro 

Declaro que. si estivesse ·presente ·á sessão de hont.em. 
tP.ria dado ·minha assignatura ao rcqucrim~nto apres~ntadl\ 
pelo Sr. :Deputado ;Carlos de Campqs. e outros coUe.gas . 

Sri.:la das sessões. em 19 rle out.ubro de i920. ··- A. Mon-
f(>frr de Souza. · · · -

O Sr. Presiden~. - · 'Está finda. a leit~ra do expedi~nte. 
- . 

O Sr. À.gripino de Azevedo . (pchl.- ordem) ·- Sr. Presi
dente, pedi .a palavra para dentar.ar que. si .estivesse pl.'esent.e 
à sessão de . hontem .. · 1 teria.· iassignado o requerimento apre
."lentado pe1o Sr. Carlos d~ Campos, e peco a V~ Ex. ífUtr faca 
<-~on~tal" .da act.a. esta min~ declaraçã~. 

O Sr. Presidente - A declarn~ão <lo · nohre Deputndo 
'"onstnrn da acta da presente sessão. 

O Sr. Ayres da Silva (peJa ordem ) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra paTa dcnlar:lr que, si estivesse presente á scs
i;ão de t1ontem, teria assignado o reqlJ.erímento·· apresentado 
pelo nobre leadm• da maioria.. ~Fac o esta declaração para quf:\ 
l~onste da. aet.a dos nosso8 trabalhos de hoje. · 

\ 

O Sr. Presidente --- A dr:r.brar..;to de V. Ex. · r.on~tnrá dn 
ac•.t.a. 

· .. ..... 
O Sr. Andrade Bezerra, esfüdando . a orentação ultlma

ment.e iidoptado nos l)tincipa.es paizes · industriaes, de appro
ximação entre patrões e opcrarios, 'pelos consclihos de fabrica . 
. ~nlientou que ~m uma rtemocracia, eomo a rios~m. onde não ha 
d.istincção d~ t>lasses, o .problema 6 extremamente .facilita.do. 
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Si é aspiração de todos ~os reformistas sociaes o teg.imen ... de 
P.articipacão nos lucros, a esse regimen deve preceder a pra
trna dns conselhos de fabricns, interessando os trabalhadpres 
na àireccão tect.ínica e economica de cada industria. 
,, A Russia foi o primC>íro paíz a dàr o exemplo. 1\ lei .de 
14 de novembro de 1917 crcou um conselho erb e.ada íabrica, 
dando-lhe tão amplas alt:ribuiçõcs; que absorda. a .autori..:. 
dadc do patrão. A .;:o de junho de 19 lS era decretada a na.:. 
donalizaçiío de todas as induiitrias. 

Na .AustrJa e na Allcmanha leis do corrente anno crearam 
.conselhos cm toda fnhrieu. de mais de vinte opcrarios. Esse'::; 
c~nselhos firmam contractos coHcctiyos ·de trabal:ho e resol-
vem sobre salarios, horas e condicõcs geraes de servico. . 

Na Inglat('rra a celel1re commissão ·presidida r)Or · \Vhit
cley, .organizou um viaml dr~ conselhos de f~hrica, consefüos 
distridacs, n conselhos nacionaes para cada indust.ria. ·í\lais 
de Quatro milhões de t.rabalhadores il'l:gJe-zeR j{t estão repre
s~ntados ·nessas organizações. 

N:J. Jtalia são recentes o~ acont.~cimcnlos que deram ~n .... 
trada. aos trabalhado1·es nos e.onselho:i. de direcç.fio de fabricas, 
das prinipaes· industrias. 

Na Ameri~a -0() Norte largamente se espalhou a. pratica 
dessas instituições. Em Janeiro do anno corrente a Confc
renúia Industria·! Americana, reunida pela iniciativa do pr~
sidente \Vilson, approvou a <"xecução desse. plano. propondo 
ainda para completal-o .. a criacão <k~ commissõcos permanentes 
;cegionaes e dl~ l1ma commissão m1cionaL -completa do- repre
S•'ntantes <los patrões e opcrarios. l)ara. ~alução de <iiv<'rgün
cias, que não pudessem ser resolvidas pelos conselhos de fa
brica . . A solução {iada por aquellas commiss{>es teria os effci
tos de um conkacto collectivo, quando t.omadas por unanimi
<lade. Em caso contrario, a commissão se converteria cm com
missão / de inquerito. pesquizandô minuciosamente 3$ càusus 
<la divcrg·m~cin e dando ampla 11ublicidncfo [is :::.uas l'.onclusões, 
1iara informações ao publico de que lado. estava a .i usti~.a. 

A Conferencia Indusf;rial americana examinoti cada uma 
das principacs questões operarins, hora~ de trabalho. sala
l'io minimo. conf.racto colleciivo d<' Lra.bnl.110. trabalho de me
nores e mullwt·cs •. partieipucão nos lucros, casas operárias, 
caros tia. da vida. fa J.t.a involuntariu de tral:mll10 e camara de 
compensação da mão de obra. Examina o orador as princi
pa0~ conüluscH'~ ~obrn .cada um de~sos problemas. mostrando 
a lar-g.ueza <le v Í$1.a c~om que. são tr.dos 0nca1·ados. E em urna 
prrfe.ita união de vistas. os lew..las da· industria. e do opera
riado ame1·icano. homens uns <!e immonsa. fortuna. oul.t·os de 
i;i·and r~ ·expc-riPn(· ia pra t ic'a. 1fodns ;rn l.nr i1fades rei('.' OH hP<'ida~ 
Ht\q'•H: llM:; (1 ueslôt~~- 1·Peonhocom a 1·clat i n1. fac i1 idao e de p11-
co1~ trar · ~oluções jrn;tas e raclonnrs a 1•adu um desses pro
blernas. Exemplo lligno de ser imitado ú ú (]Ue nos dá a 
grande democracia americana e que nos fraz a certer.n. de que 
na renovação social~ elabQrada nes;tcs tempos agitados, a. !orça 
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construetorà _éstá. nà. sympathia, e reciproca comprehcnsão de 
<leveres, da parte .dos pn.trões e opera.rios, e não nas discor~ 
dias e lutas que separam cada ' vez mais esses elementos • . 
criando situação c~da vez mais :íspera e difficil. Que o legi...;. 
Jador brasileiro se ínspir~ ncssrs exemplos · liberaes; compre
llendendo .Ciue. D<? ~omini? das t·oformas sociaes é inut.il appeI~ 
lar para mstttmçoes e epocas . <lo passado; que são, como as 
bellas.· illusõ~s da moéidade, tanto mais queridas quando o 
tempo já lhes apaf0\1 os . defeitos, mas .quE~, ap~a.r disso, não 
volt.am mais ú re.alldadC'. As neccssida<les novas devem cor
responder · instituições renovadas. Em todas,. ellas, porém, 

· qua.esqner que sojam . os detalhes, devem permanecer ín
tnctos os eternos fnndamenl.o.s ·da justi~a e nmor fraterno. 
laço ipermnnont.c ele união entre . os homens. { Jtu·ito bem.: 
?n·u,ito berri. ) . · · -.. 

O Sr. Presidente - Esl.ú finda a hora destinada ao expe-
diente . . · · ~ 

Vn.c i;e passar it ordr.rú do clia. (Pmuw.). 
,. 

Comparecc-m mais .os Srs. Fel ix Pachec.o, . Dorva.l Por Lo 
Souza .Castro, ~'\bel Chermont.. Bento ·Miranda Rodrigues Ma
chado, Pires . Rcbello, Armundo Burlamaqui, Thoma.z Accioly, 
lf:ldefonso Albano, Alberto l\laranbão, ·\Os cai· Soares. Simeão 
T.eal, João Ely.sío, Arnaldo ·U3astos, Alexandrino · da Rocha, 
Pereira ·de Lyr:::i, Estacio .Coimbra, . · Austregesít.o, 1Turiano 
C.ampcllo, Aristnrcho Lopes" Dcodato l\'Iaia:, Castro' ..B.ebed.lo. 
:\lario Hez·mes~ João 'Mangabeira. Alfredo Ruy. Arlindo Lconi, 
J_.eão Yelloso, Nicanor Nascimento, Salles Filho, Vicente Pi
ragi-be. NorivaL de :Freitas, Azevedo Sodré, Macedo Soares, 
.João Guimarães, Buarqüc de · Na.zareth, José de Mol'acs, Ma- . 
l'io de Paulà, Matt-0. :!\Iaehàdo, Antonio Carlo~ • .João Penido 
.losfí Bonifa-cio, Gonies Lima: La.rriounier .Godofre.do. .Tosino 
4fo Aru.u.io. \Valdomiro de . :Magalhães . . Vaz de Mollo, Salies 
.fuuior, · Ccsur Vé1~gueil'o . Prud~nte de Mora os J:<"'ilho, 'Eloy 
Chaves, Palmeira Rippcr. Rodrigues Alves Fi.lho, Manoel Yil-
1:1boim. Sevcriano .Marques, ·Celso Bayma, Carlos Penafiel, 
Domingos Mascarenhas e Carlos i).>h\ximiliano. (59•) . . .. 

Deixam de cornpar('cer o:; Srs :· Arthur ÔOlla1•es ·::\'for<>. ira, 
.Juvenal Lnmartine. Annfüal dP ITolcdct, Octacilio de Albu~ 
querquc; Ephigenio de 8alle~. Herculano Par.ga, João Cabral, 
lIC'rminio Barroso. Marinho de Andrade. Tbomai CavaleanLi. 
·.losé Augusto. iCnnha Lima. Solou de Luceria . · 
l'f'ka · T • ·~ ~ · • -.~ • .. orrca, Natalicio Camboim, 
Alfredo de ?i.fa:r:i, .Miguel Pàlmeira, ~leudouca. l\'Iarlins, Rodt'i
~ues Dorin, ·:\fanoel Nobre, P.edro I.ago, Lauro V'illas .Boa~ . . 
. Pil'e$ ·de CU.r\·a.lhíl. Ubuldino .ele Assis. Arlindo Fragoso, Raul 
Alves , Torquafo ::\lorc!ira, H.odrigues Lima. Uba.ldo Rama.lhct1~, 
Antonio A~uirre, Octavio eia Rocha Mír?fnda. Azurém Furtado, 
Aristides ·ca'ire, Raul IBárroso, Josó iTol~ntino, Ramiro Braga, 
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iVe1•íssimo ·de .Mello, Frttnr.isc<> · l\farcondesp Raul Fcruandes, 
·José A.Jves, .Jos~ Gonçalves Herculano Cesar, Albertino Drmn"" 
mond, Silveira B~um, Amerieo Lopes, Lartdolpho de ;Maga
lhães,. Odilon dé Andrada, Zot•oastro Alvarenga, Raul Sá. Ho
:11orato AJv.es, Ca.tnillo Prat.e..-;. 'Manoel 1'E'ulgepcio, Edgard dn. 
Cunha, Mello Franco, naul Cardoso, Al·berto Sarmento, Veiga 
·M'lranda, João de Faria, Sampaio Vida!, Pedro Costa, Ramo.~ 
Cai~do, Tullo .Jay·me. Pereira J .. eite, Costa :\lar.qucs, O~ton i. 
Maciel, Luiz Xavier, . Abdon Ba.ptísta, ·p.ereira -de Oliveira • . Gu
mercindo Riba~: Evaristo Amaral, Augusto Pestana, Alc.idP-s 
ê\laya, Na-buco rlC' Gouv\>a,' Florns da Cunha e ·Barbosa Gr1n~ .· 
çal\'i3S (78) 

·.ORDEM DO DL..\ 

O Sr. Presidente · ....._, ·_.\ lista <le presen9a accuga o -com-· 
parooimento de 131 Srs . Deputados. 

Vnc se proceder á vot.ação da$ materias que se ach&.m 
i-obre a. mesa. 

Pe<:.o aos nobre~ Or!p11t::irtos <fUP ocr;upem as $uas cadei ... 
l'i'I$ • (1Pau..ya • ) 

O . sr~ . Costa Rego · {pelu nrdcm) reque1· e~ ohtem dispensa 
dl' i.mpre~sfio da~· reda<'Çór•s 'fin::ie~ dos pro;jectos ns . . 10J e. 
·} 2'1 'e, 26~ e. 299 e. 3:?'!) B. 346 A .. '•7'1 A, 47 '" A, 476 A; 
·'ti7 A (> '-"78 A. de 1~0. afim de serem jmmediata;mente Yo- · 
tadas. ' 

São succ<:s8Í\'nment~ lidar.:. '', sern observa.r:ões, a.pprovadas 
.a~ seguint~:: · 

RF.DACÇÕRS ... . · .. · 

s . 101 e - 1 n:.:io 

.Redlrr.ção -fincl l#-0 2n·ojccto n. UM, de ·t 920, Qitc a'i,·tO',•izo ti,. 
t~:r:ecul'iío -de obms no leito dó rio GrfJn1e · 

O Congrf'~so Na.~ional r~solve: 

Art.. 1. º Fica o Governo autorizado a mandar execut..ar a~ 
obras necessaria~ no .Jeito do r.io Grande. desde n. ponte do 
.faguarão ntl\ n. :roz dQ r.io P.arnahyba. dC' modo a far.iJit.ar a 
nav~gação em tono aquelle .percurso . · . · 

Art. :!." A' medida. que forem sendo r m " _ :.: 
,, · ~· • ;- _ . . . to. o JOV~'rno franqnea1':l ao 
u~o puhli·co, ~ão poden(l() conceàf'r nimhum privilegio ou mn-
nopoUo. . . 

· Art. ~-" O G'ovMno. do1)oi~ de a.pprovado o project.o d:-il' 
nl;rn~ d« .qu<.' trnta o nrL _ ·1". solic it.arü do \Con::rresso 'Nal'ionnl 
o.~ .cre.ditos que forC'm prcciso-s ü ex~1Jçã("l das dittls obr.a.s.J, 
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Art. 4." Para o . mesmo Jim, poderá o Governo acce.it.at' 
a~ <.>-O~t.~ibuições pecuni:lrias que forem concedidas pelos Es..,. 
tados do S. ·Paulo e Minas Gera.os, no intuito. de ser dado :i 
oh1·a. maior. desenvolvime:nt.o. . 

Art. 5.º Sempre que houver interrupção dos lr'abalhos 
ilnvilclo ás euchent~s. o G'overno c>ccupará a · com.missão de 
obras e seu pessoal no saneamento das margens do rio Grand~ 
'~ seus affluentes, ecmo .tncdida: de prophylaxia do impalu-
4li:::mo. de accôrdo co mo r~gulamento sanitario. 

· .Art. 6. u R~vogam-sc ~s disposições em contrm"io. 
-Sala da~; -Commíssões. 19 de _outubrc· -de ·l 920 . Do;·vol · 

Porto. - Pmrlo Lopes. · - .Deoda.to Jlo.i.a. 

!\i. 124. e - t920 

Jledac{~ão linal do projecto n . '124~ de· 1920, que ab1'e o e<te~ 
llito especial d~ 7 :319$859, para pagamento de su.bs!i
tuições rias · com:ntissões e fiscalizações de pottos, e o 
credito especial de 53 :000$, · para 7Jagaunento. ao pessoal 
titulado da Fisca.lização d.o Porto drr. Vict017a · 

... 
O ·Congresso Nacional decreta: 

...... . . . . 

Art. 1.º . E' o Poder Executivo autor izado a .. abrir, pelo 
?\Iinisterio da · VHlção e Obras Publicas, um credito espooia1 . 
de 7 ;319$859, para pagamento a.os engcnhP.iros Fer~ando Vi- . 
Tia.to de Miranda Carvalho e José Gomes Parente. de subtf.i-
1.uicões effectuadas· nas r.ommissõe-s e fiscalizações .. de porto~ . 
no anno de 1919. ·· ·· · . 

· · Art. 2.<i E' o Poder Executivo igualmente autorizado a 
abrir o credito .especial de · 53 :000$ . . Para. pagamento ao pes
i;oal titulf1do da Fiscalizae.ã<>· do PoP-to da Vict-Oria. eorrespon-
dC"nt.~ ao anno de 1.920. . . ' .... . 

Art~ 3.º nev0:gam-se a~ disposições em contrario ;· 
Safa. <la·s Commissões, 19 de outubro de 1920 . - DO'l•?J<tl 

Pnrto. - Prado -Lopes. - Dr?odat0- Maia. 

' . N. 25:? C - -1920 

. . . 
a · .<!.<:igncfaçlrn (Jrntrol R·rasitt?fro rf(• 

N. 1 

:\cr.rescente-~e dcpoi~ da~ . palasrns . « A~sociacfro Centra! 
Dr nsi.l<'ira de !Cirnrgiõ~s D~ntist ~ s ~, ~ o C0ntro .. Carior:a. do 
Di~triçto ~e~eraL 
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N. 2 \. ... 

f . 

Accrcscen tP- S:'.\. <lepoí ::; dns pala nas « Associácão Central 
de Cirurgft}cs Dentistas Rrnsileira », a Assisten<' ia .Judiciaria 
:\Hlitar. ... · · · 

' ' .' ..-:: 
Sala das Commis~fü·:;:. rn de on tubro «IC! Hl?O. - D01·1~ál 

. Pm·to. - Prndo Lo11cs. - f)1?odato · illn.ia. 

' 

R1:dnr:r;t10 fúrnl tio 1n·ojcclo 11. 2!19, de 1920. que autm·iza ac• 
f:ôrdo · t:om. a Carna.1·,:i Jhmidpal de Lavras, para transfc• 
1·fr-lflc a lin!1a rie úrmdc .~. da E:~tmdn, 1:k F1n·r·o lkstc de 
Mi11os · · · · 

· ().- ürng-rt'sso Nacional rc:;olYc: 

Artigo unicn. Fica o Governo autorizado a entrar cm 
accôrdo rom .a Cama1·a Munfoipal rl..-. J,av1·as. E~t.ado de l\l inas 
Gerne~. p:)ra o fim d~ lram:forir-lhe, por vendá ou arr~niia
mcnto. linha Gle bn1\d0:;; e ínstallac:;õcs h~'drn-r.l1~c·tl'i-cãs da E!! ... 
truda de .FC'rro Ops;f.~ dfl. )l ina~. naquella c.iilnd~: revogadas as 
di!;poi=:içól'~ 11m eon1.rario. 

Sala das Co'mmfasõcs. Hl dr~ out.ub'l'o de 19:!0 .. Dm·val 
Pm·tv. -:- I'>'ado Lopes. - · Dl'odrlfo li/a.ia.. · , . 

N. 325 B - 1920 

RC'dacçâo final rio pro;iecto n. :JJu;, · lie 1.920; que · att.to1•1'.z[1. a 
· <~ede1', meditál.te m·1·Mulam.ento.~. i1:n·eiws ao Rio Mot<J. 
C.lu.b f! an .4.r.ro~ClHb B i'asitcíro 

Arf. 1." Fica ·O Poct~r -l<: xecnliYo autor izado n. r.(\4Jer. ll lf.'·• 
diante ai•rendunwnl o : 

rt~ ão Hio 2\fot <i C!nh. 'Mm ~i'd" n~Fta. <>-::ipital, uma. :í rea 
de HO(l metro;;; qi 1ndrados. nn e~plan:ula. do morro rio S.rnndo, 
on Nn outro !1lertl. que · jul:gar 1·onveni(»nt0; 

b) ao :\ero-f: lub Brasi lf'ir-0. corn scídP- n<'lst.a Capital. uma 
:'ll'Nl. de te1•1•eno .iü·-.po1· 1~1lf' oceupada. na Pontn do Galeiio. mt 
i l lul do Govern::idot· . 

'. pr<•t;n. 1wnzo 1' 1•r1ndü.:l'1f•i-; do~ n r-
rt>nr:l n.rn1~nLos s nr·fin 1'51-1.ipuladn~ 1w a(' fti da ,~s;eript ul'n . 

I . 

.Ad. ~:· no,•ng·n m-~c as di~po:;.i~~õ0. :=- •~m ront.1·t,rin. 
Sala d:-ts C<,rmrri ssõr~. 19 dr~ outubro dE'.' j n20. ·- Do1·val 

l'ottO.. - Prado. Lop_es_. -- Deoda(o. Mofa .. • 
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N. 3-íô .A - 1920 

l{edt1cção tin~l du P''ojccto n. :J W, de 1920, que ab;•e o cre
dito cspecia_l de .f: il3S3:JO, pan~ pagarnento <w major 1•e
f01·mado do Exe1·cito Jfo1·io Cri1;::;. 

o Congre:::so :Xacional dn~rcta; 

A.l'tigo unico. Fica o Podei· ExecuLivo aul.urfaado a abrir, 
rpelo l\Iini:Sterío da. Guerra, o credito c::;pecíal <le i :7'13$330, 
para o·ccorrc1· ao pagamento de vantagens que .competem à.o 
adjuncto · do CoUegio Militar de Porto Alegre. major l'e.for
mado llfario. Oi.:-uz, no pcriodo ·de 1i de junlio de 1918 a ·20 <lc 
novembro de i9 rn; revogadas as dispos':icões em conti·ario. 

Sala das co·mmil:isõcs. 19 de outubro de 19eo. - DQ·rval 
J>urto. - Prado Lopes. -· Deodato Ma·ia. 

lkducçii.o f iuu.l da 1!fitenda da Cama~·a av /Jl'ojeclo da Seuadv, 
n. 471, dr.J ./92<J, qne considera de ut-ilidade ptibU~a. fe
det·al a -In:stituto R'istodco e Geoarapkico Espil"ito San
tense e a· Líaa âo Comtme1·cio do Rio de Janeiro. _ 

Accr·csccn.tc~se, depois d<ls pai~vras «Espirito .Sa-ntensc», 
() ::;e;;ninte: «a Ese-ola de Pharmacia e Odontologia -Oo R_io de 
;raneit·o». · · 

Sala das Com missões. 19 de ou~ubro de 1920. - Dor'val 
Purto. - i>t•ado Lopes ... -.-· Deodato .i.11aiç. 

N. -1.7 4 A -- 1 ~20 

lkdacçú.o final do prõ}ecto n .. n.f, de 1920, que ab1·e a c1·edilo 
-cspecia.l _de J 13: .f 42$, pm·a pagarnento de ·venci'llumtos (€ 

funccfo1W1"ios .da Escola de Estado Maio1•, pessoal jorna
lcfro da. Escola JNlüar e c~tsteio de offkinas deste csta-
lJelccinwnto. · 

O Con:g·resso Nacional decreta = 

Art. 1.0 .Fica o Poder Ex~eutivo autorizado a abl'ir. -pelo 
D\Iinisterio da Guerra, o credito · es eci l . ...., , para 
pagamento de ve · ' tec1onarios d~ . Escola de· Es-

. • ior e pl'ssoaI jol'naiciro da Escola 1l\Iilitar, e bc>.m 
assim custeio de offkinas deste estabelecimento, tudo no cor-
rente anno. " 

At·t. ~Z. º H.evogarn-~c as d'i:::.posições cm contrario. 
Sala das Comm·issõe$. 19 de outubro de i 920. 

l~o1·to ._ - P1~ado Lope,s. - Deodato Maia .• 
Dor-val 

' .. 
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l1.11dacção filial liô 1H·o.it::d() ·n . . f/6, de 1920; que· a&~·e o {.;l'e• 
dito de 77 : 226$~ .~u1)p,l~micn.ta1· ti ·1;erbo 6"' ·tfo m·çamento, 

. 'tri.gente r.lo Ministe1"io da Guerr<.r. 

O <.:on•gre~:-.;o Nacio11a1 decreta: 

Art. L" Fica. o Podcl' Executivo a.utorízado a alJt·ir, pdo 
·;\ijnisterio da Guerra, o · credito de 77 :~26$, :mpplemcntar á 
verba. .ti" - Fabricas -- -do orcanrento para o actual .exerciciu. 
de~linado ao pagament-0, no i!oncnte anno, de .. 15 operarios 
-com tiue J'orain augmentados os quadros <la Fabrica de Car
tuchos e ArLef.actos . de Guerra. 1•m virtude ·de rcvi~ffo dos 
lnesmos quadr.os. !' 

:\rl. ~.<> Revogam-~1) a.~ áis.f;Q~i~·Õe~ ~m conlrario. 
~<.tia <las Commis8ôe~'· rn d'~ outubt·o de i~20. Do1·co.l 

Pv1·!0. ~ Prado Lope::;. - Deodato Maia. 

Jlcdacção /'inal do proiocto n . . n .i, de ·19~0, qu.e abra o credito 
· especial -~ 3!) :<100$, paro. pa.(Jamento de ob1'as r,.o (tVisv 

.SerzedeUo ». 

O Coni;t·c~::io ~avional decreta: 

.\ 'rt. L " O Prc~idenf.c da Hepublica . fica 'aulodzado a. 
uhrir um crodilo espcl'ial de 35 :000$ para. oceorrcr ào pa:g.a

·mento das obras de rcconstrucç.~o por quo passou o aviso 
Ser•::;ellello. <lo servi~o de fisc.alizaçáo !la Alfandega do Pará. . 

Art. :.?." Rcvogam-~t· a::- dbposicõc~ cm· contrario. 
:Sala. tlas ;cominissões. 1 n de outubl'o de 1920. Dovi:a..l 

Pr1rtu. - Praclo Lo11cs. _:_ Deodato 11/aia. 

!". -J.78 A - 1920 

Rr.:dacfàU fina,l do 1Jrojecto n .. ns, ele J 920) qut: abre o crlJ
d'r.to especial ele 2. 300 :000$, para concertos, e obras no~ 
t!dif-icios dos ·tel!partiçõcs fiscf!-es d.o paiz. 

o eonsrc~~l) ;\uc1onul deerola: 

. /u:t. i ." Fica o Presidente da. . H<!-puhlica aut.orh~n.do · a. 
abrir, pelo Minislerio da Pazenda, o credito e3pecia1 tic ~. 30ll 
contos. <lc réis. afim de ser~m feitos os concertos e as -0br:1s:. 
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00 que necessitam o:s edificlos da~ . reparÚçõe~. fiscae~ do pai?. 
l' outros ~- cargo do aHudído Ministerio .. 

. ( . 

Art. ~.'' Revogai11-se as dispe>sições· em contrario., 
:::iaJa das ConunissõeH, i9 de- outubro- <l~ rn~o. - Dtwval 

P..orlo. - Pi·ado Lopes. -- Deodal;C> Maia.. . · 
. l 

O Sr. Presidente -- Os prn.icet-06 . ......._vão ~er l'eructtiúo::; ... <.10 
~W&~. . 

Vüo ser considei'<!dos oh,iccto <lé dcliberacão tt·cs µ.ro
j~cto:;. 

São succe:ssiv~mente .lido:; e cou:siderado:::; ubJccto de 
deliberação os· seguintes 

PHOJECTOS 

N. 504 - 1920 

Autoriza u Gove~·u.o _à manda~· desob~trufr o po)·to de· Cabo 
Frio~ cobrando u.ma taxa Para seu cu,steío, e dá m.~tra~· 

p1·0 vúl.encia$ 

Coüsidernudo t1ue v podo de e.ano 1:1·io, no Estado .<lo 
Hiu de Janeiro .. devido á ohstrucção crescente que s;e vem ope
r·ando desde a. sua barra· até o seu ancoradouro~ só permitt-u 
a. entrada <le navios. -de reduzida praca e tonelag-em; 

Considerando oue ess~ fact-0 tlifffoultando uma. facil •J 

farta esportaçã'o, augm~nfa os preços dos Jre~es entre e:;$e e 
uutro qualquer .porto, visto i.:omo taes navios, Jazendo uma 
despeza equivalente á ·dos navios <l,e grande praça e tonela
g·em, cobram o mesmo frete exigido por est.cs. e não podem. 
,.ntretnnto, carregar a m~~ma quantidade rJP earga que este!':i 
transportariam; 

Considerando ·que 1>,ssa 1.·ü·1.mmsLancia muito onm·a •-~ ·1n··~
.. i ttdiea a. industrhi salineira. existente nos municipio:-:' <le Sa
' 11uu·cma, A1•aruama, S. Püdro da A·ldeia e Cabo I~'L'ÍO que por 
alli exportam o s~a p1•oductor pois ... ~ a:ssim obrigada a ex
portar por um f1;cte equiv·a1enle menor quantidade dt> sal de 
que.•poderia fazei-o si não foSS(} impossível entrarem naquelh-~ 
porto os uavios <fo grande praça {', tonelagem; 

·Considerando que sanado e afastado esse ,grande incon
Yenientc (• Sjd seria <lalli exportado cm maior quantidade, 
pagando um ·frete ~1gual ao ue 1'• • ·• - • -

, ·\; ·ia m ubitavclmcnte em uma mel1horia 
do 1prcco no mercado, sem se 1'alla.t· na vantagem. de -descon-
~ rsi.iona1· os grandes depositos nlli existentes: · 

Considerando que ,aquellc . porto -convenientemcute dra.
~1.·ai.Io permitt.iria a entrada. de navio~ com cap~cidade para 
duas mil toneladas de sal, o que, de certo, fac1lltan~o a ex
porl.aç.~\o, a\.rgment&,\ria taro.bem a. prodµ~ão; 
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· ÃNNAES b.~: C~ 

Cons-iderando que si a industria do sal. tão definhada, 
não fô1· ampal'ada pelo Poder Publico, desapparecerú de uma 
vez. e· eo1n ]sso sei{{t a receita publfoa desfalcada em tres mil 
contos annuaes, que é tanto quanto a.quelles muniCipíos con
correm para. os cofres publicos com o tributo sob1·e ·O sal, sem 
.1.1ue, . entretanto, tenha lot,'Tado até agora qmllqoer auxilio cm 
:-;cu favo:r:; · · 
. · ·Consideraodo. além disso, que o sal cstrangeil'o. fazendo 
P,:l'o.tndc e poderosa eoucurrencia c.om o ~ai nadonal: sae do 
.i:;eu paiz de. origem sem 0 meno1· impo$to de exportação, e, 
·Portanto, em optimas . condições pa:·a impedir o consumo de 
sal nt1cional ao eontrario do que suc~e<le c.om este, que. é fol'te·
mente tributado, seja elle exportado para o interior ou extc-
l'ior do paiz; .. · · 

Considerando que as ohi-as -co'm a dcsobslrucção do porto 
de Cabo IFrjo, beneficiando a todas as ü1dustrias daquelles 
rnunicipios, podem ser feita~ sem ;grandes despczas: 

O Cong-resso. Nacional resolve: 
.Arl. i.ª Pi.cu o Gover·no auLorizado n: mandar desobsirufr 

o pén·to de Cabo Frio desde n. sua Larra atér o. seu ancora:.. 
douro, de sortP- a. pcrmiliir a cntl'ada aos navios de grande 
t.oaclagern. 

Al'l. 2.º .Par<.t o µagamcnlo ou custeio <le todas as obrus 
necessarias á desobstnw1,.~ã'o do referido porto será cobrada a 
taxa de lOO réis sobre cada sueco ·de sal de 70 ki!os por alli 
exportado. . ; 

.Art. 3.º .:\ hnportancia ar•r('Cadada sou es::;c lituto será 
:escr'ipturada e.m apartado das demais rendas federa~s, de 
;:;orte a ser revogada e dispensada a 0obram;:a dessa taxa logo 
que a. quanLia pol' ella pr{lduzida n recolhida chegue e basto 
pnra indemniv.al' as despezas feitas com a referida des .. 
obstrucção. · .. .. . . · · 

A1·t. 4.º Fka. isento de (JUalqtH·1· imposto o sal expoi'tado 
p:ira o cslrangei1·0. 

Art. 5.º Fica reduzido a 10 l'•~is o a~tual itnpo::.to de ~o 
réis por kilo c0hr1Hlo sobr·e o ~til <.lalli exportado para o inte-
1·ior do paiz. · · 

Art.. 6.9 Vicam re'.'ogadus .as di~posições etn contrario. 
Rala das sc.~~õns, 19 de uuLub1·0 Je 1!120•. - N01"tval Soa-

1·cs de P1·r..Uas. - A's Comm is~ôcs do Obras l)ublicus e 'Via
ção e ele Fiu:w1;ns. 

N. · 505 - 1920 
E(ntipara o:s v1J1icimcntos dos proc1tradorcs da Republica aos 
·. · âos :iit-izb; :mbstitutos scccionaes 

. . . . +icam equiparados os venicimeutos dos procura
dores da Repnblica. aos dos jui:r.,~s sulJstHutos seooiona(:ls. 

'.Art. 2.º Rcvo;;am-sc ~s~ di~potiições cm contrario. · 
Sala. das sE"s~õef>, i 9' de outubro de 1 D20. - A.lba.rto Ma.• 

J2Q.nhão .. - Simeão. Leaf. .., 
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N. 506 -· 192ü 

Restabelece as custas judiciacs para os jufaes. f ederaes 

· Gon~iderando que, na j-usti.;.a. federal, 0:) juizes federaes 
µ<i.r·a todos os desembargador~. juizes e ·pretores dq Dístricto 
redera! as custás júGic.iarias; 
· · ·Consider.ando que, na justiça federal, os jnizes federa.es 

não tiveram .augmento de vencürientos, emqu~nto .que o ti
veram os officiaes de justiça, .J> escrivão, o juiz suh$tituto, 
os procuradores da ll.epuhlic~ e o fiscal; -.... · . 

Considerando que. <lesta. fórma, uõm o encar~iruento ge
ral da· vid~ permanecem de -p-é, para O!l juizes federaes, o:; 
mesmos motivos que levaram -O Govern-0 a OOffiJ.)CilSi}r me
lhor aqu~Ues seus menoionados servidores: 
1 • . . • . .. 

Considerando que aos juizes federa.e&, peio propriô es-
1.'irito d.a nobre in~estiduru, são vedadas quaesque1· outras 
xcupa~ões remuue~adoras; ·· 

· · -considerando. que, antigaruen'te, os j tii~e~ de seol.(ào. el'a:m 
mais bem pago:::, 1·ela.t~v:iment.e, do qué 1.hoJe; 

. Considerandó qu~ ll~álquei· chefe d~ commissão f~d~ral 
percebe, em geral, ven~1mentos mel1hores que. os dos Ju1zes · 
sec.cionaes; · 

Considerando que, portanto, -militam em i'avor tio presente 
projecto :ponderaveis argumentos, de:. elementar justiça, . apre-. 
tientamos o seguinte project!>: l 

1 

O .Gonsreso Nacio'oal decreta o seguinte : 
Y' • ' ~ . . ' :i-"t· , .' - '' ' ' . -. 

PROJEGTQ 

L i ... Ficam restabelecidas ···às custas judie.ia.rias pa~~ 
o.s ,Juizes federaes. 

Art. 2.'" Revog'"m-se as <lisposicões em t:ontrario. 
Sala. da·s sessões, 19 <le outubro d-e 1920. -. Alberto Ma~ 

·rankã<>. -- H~itor de Sou:a. -· Simeão Lr;al. - A's Commis ... 
~ões d~ Justiça e de Finan~s. · 

O· SI\. Presidente ;Estão findas a~ votacõe<.: P~ssa se 
_gs ma terias em dise:nssãU. 

3• discussão do pr-0ject:> 11. 202 e) de 19~0. úxandü a 
Jpspeza. :elo ·1'\Hqisterio da Marinha para o exerciciu de 192:t : 
1'um parecer da Commissão de Fina.ncas s-Obfc a::; emendas 
apresentadab;.. 

:.Enocrrada e auuuuc.iada ~ VQ,tação. 
~ .. - Vol. JJ;, 6'1 
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O Sr. :Presidente - ·v·ou !';Ubmetter a votos as t.miendas ~ 
tCommis-são., . 

Approvadas suecessivameut.e as . setiruintes 

l!!l\!E.NDAS DA COMMI:5SÃO 

N.:· i 

Ao ·art. f.; ...;..;_Verba 2à - Officiaes e sub-officiaes do 
. q·uadros da .. ki'maua - Inelua.'."se a import.an;cia de '2R:2()0~ 
~vencimentos' de um vfoe-aJmirant~. "do :quadrq suppl.ementa 
do Corpo da Arma.da, de que · houve om1s~ão n~ p~opost.a. 

N . ~-- · 

Ao· arL · J" - .Verba 8° -:- ·Mat.eria.1 Destaque-se·;· d:: 
consignaoào ~ i\-tunicões Nava1~s· », · 200 :000$: da eonsignacãc 
« Con1bustivcis »• 20(} :000$ :. e. da consi~çnação · 4: /Material d€ 
Construccão Naval . ., . 100 :000$ (consignações que,· todas tres1 
:furarú reforçadas no projecto_. e admitt.a-se? na veI'ba, -uma 
,_.,orisiJgnaeão nestes termo~: «A viacão Naval» podendo ser ap
plicado a tudo que for necessarj.o á . organizaeão. · dQ servico~ 
500 ; 000$000. . 

O Sr. Presidente - Vo.u subniet.tei' a 
off ereci<laE: iI'.){llos Srs. Deputa dos. 

Y<>tacão da ~eguiill.e emenda-: 

N. f 
·verba s· : 

vott}s as em-éndas ·-.., ... -· .. 
.1 . / _..:... . . • . . 

Dest.aque-Sl1 . a . importancia a~ 3-0 :000$ pal'a terminar a 
<;onstrucc;ão do ei1ifi'cío <la Esoola de Aprendize~ :J!arinlwiros~ 
íla Parijbyba. - Si'lneiio Le<i.L 

Approva.da . ··~ ~-· · 
. .· ' . 
· Vot·a·vão dn ~t>;;Uiute e>mi:inda: 

· Ao a rt.'. l ''. vet·ba. '8"' con'Signacão a: iObra.s :P : -destaque-se 
tt '{!llant.in. dt• :>o :OOl}i:- t1:.n·:1 o.>:: ;reparos de que carece o !3di-. 
fiei o ém q nc fw H:-t: ioua. :'.\ :Escola dP A p r enrHzes i\fo,ri u heiros 
de 1!\laceió. · . . . · · · · . · · 

O Sr. Preside1lte -~· A e:::ta •:~mundu :.1 C 1.ú 
a se 1int 

SUB-E'.:\U~ND.~ 

« Em . logar th qua~U~ .. c1r~ 50: 000$, 
30 : 000$000. » • 

co11:::hn1e-se a. .d~. 
..l 
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81-:ss .. \Q El\·I .19 DE O(TUBHO .DI:-~ '1920 8fl9 

~.\ppr-0vada 'com a sub-~meuda da. Cornmissão. 
Appr·ovadu· ~m 3" •li&1~L1~:;;10, é envhxdo á Commi:s~ão de 

1' inancas p~1·a. refü1.0<;ão final o ·projecl:o ri. 2v.2 B • . de. . ·uno 
. cq;amento da. l\Iarinha) . . · · · · · 

·, 

:1ª di~cussÕ.o do projecto n. 4,rn A, de 19-:ZO, ·do Sénauo, 
owdífican<io, em · parLe~ a iei el1ütoral; com papecer favorav~l 
ria Commis:-;ão <l<: 1couiití.tuiçã~! e. Justioa:. .· 1 . · · · . 

·o Sr. ~~·esiden~~ ~-- A.1;lH1m-::;~ :-;1.1br~e a mesa <liYer...;p..; eme~~ 
da .~ ·que _:nt<..• .ser lidas. · · · .. - . . 

· ::::ão ::;üc(ces~ivamente lida~ . . avoiadas e posta$ con.iunla-
111•:11k •' lll di·~~us~·ào as · ~·~guinl.e~ em·enda::;, exeeptuada:-; m; 
•.k n~. ~ô e 5ü, q u.~ vão ã Gvmm ü:;:;;ão de E'inan<;a~. -. . ' ,• ~ 

'\ .. 

:=.ubstiLuu-~e o art. HJ p~~le :füguinte: 

«A faculdade cuuceJidü .. ao~ eleiLor,e::; d'as se\;\jÕe.s, sítuuda~ 
!·1ira da :::;úde d'os muíücipio:3, de votarem em ·cartorüJ, fica 
:~xt~~n::iiva uo::; elrütores : das s~des ·dos municiip-iQs, :QO case de 
i!:tO hO.Yf-!r (>I< ' .. ~iio ~m nenhuma elas suas sec.ções, uma vez que 
:·l·queiram fa1 pr-0videuc~a ao ·juiz compelente, d.entro cke vinte 
1~ tf na Lro horas e mediante as Io.i·ma!idades recotnmendadas 
Hu art. !S, ::;egUJ?.da parte, da lei n. 3.208, de 2·7 P.e de~em-
Jn·o de i9t6.» · · · 

'l'houúr~ Rod1'i(.Jues. -· · Morei1ia :da -Rocha. 

·N. ~ 

Ao art. .11, u. H, § t •·, dá lei _n . 3.208, de 21 de de
'-"lllbro de 19~6: 

· \ 

::5u[.1primam-tie us i;;e.guinLes 
rany, Trabi~·~~~ Palma, l\leruoca, 

Ac-erescénte .. se o seguinte: 
Ao · art. 47, n. II. § 2'" da 

11·1nbro de· 19t6: 

muuicipioõ: ·Beberibe, Gua
Entre Rios e Caridade." 
UbaJá.ta. · . 
lei n. ê . .208, tle ~7 de a1!~ ..... 

!?.'t1pp1 imam-::1~ o~ :iei;~mtes muuicipiO.s: 

Porteiras: Qwxut·4, ~\l·rreiroz, Umary, Ben,hunin Coustaut, 
H i;:-,.'.-ho do Sangue, fracehm e S. Pedro do . Crato. 

Acc1·escente~se os seguintes: Qui.xadií. :\'Jal'ia PcL~~.~il'u, Co· 
drn. Laranjeil'as., e s: Pcdt·o d-0 Cariry. 

Tlwmaz RodrÍfJ·ttes. ,_~ _. ill<,;1·eira da Uoclw. , 
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900 

l itstif icação 

Ji:sta ·não. modifica ubsoiutamente a ~istribUic.;.ão dos ·m1 
nfoi'pios pelos dou~ distrietos elcítol'aes do Ceará., .o seu o1 

· Jectívo é apenas ·-tornar Dlais · cxaeta e. completa a nomeuel: 
tur~ supp.rimindo <l'·"!1la muni,cipio:; exti:noto~. ac<.;resée;dam 
os novamente ctead.o:s, e dandó a denomina.cão ae~ual .a ~1 
que mudam -de nome, t"µdo de aéc:ôrdo com às l~is .e.<staduai 
i·esper.iivas, 

Ondf'.! convier: 
Art. Os eleitore~ dos municípios . exLinctos, que, apó 

êi extinccão; .não ficaram sendo di::>trictos de paz, ou sub: 
·divisões Judiciarias, ci-ea<ias · pelas ·constituições ou : leis es· 
t.aduae::, passarão .ia votar na séde dos municípios, . a qm 

· foram annexadov'om virtmfo da. lei est:,ldual l'es1)ectiva.' 
Jlanoel Reis. 

'Ao at't. 2.0 -. Supprima-se, 
·-_Thomáz Ro.d:1·iqu~s. - Jlare.i'F'U. da ·Roclw. .. 

' .~. l) 

A.o .uct. 2·1 . Acct:"esce.D..te-se. in fhie": . 
<i:Para o~ àist.i-icto.s, 011 municipi!ls, <listante::: -da séde da. 

comarca· e que não offereçam meios :t'aceis de transporte,: o:s 
J ivros po<ler-ão tawbem :sei: " r&n~ttiqo;:; pelo Correio sob ·· re
gisfro a tmnpo d·e srrem reeebid~s ante!-'! tlo dia da · elei«;ão. » 

. Au -ille~mu · ~wt.. .i'i, segundo 1.le1·iooo _._ ·Em vei de : -
;,i tê quar1.1nta, : • ., oit\J horn~ ··- diga-se: - . a t.é q1Jh1ze hór41 ~. 

Tl"imaz Rocb-igues. - .Jlo1·ei-ra da. Rócho.. 

!\. 6 

.Al't. . 'Fit-a1n r9vogado:; o · §. 3º, .UO . arl. 9~, ua. lei 'llU
lUero 3. 208, <le :!7 de dezembro tle 1.916. e ~ · 3° do art. 7º do 

· d~creto n. 12.:.l9'1, de 7- de fevereiro de 1917. gne dizem· · 
· «Qµandu ·um rnun:i;cipiu pertencente a um· .districto eleitorai 
fizer parte <!e eomarca pertencente a ouf;ro · distrieto, caberá 
ao .iui7. de diz·cit.) tla comarca a que estivei· anne::tu- o r ·efcrido 
município, e qu~~ fizer parte tlo mesmo distrlçto · eleitoral. 
,~x-crcer t.oda~ HS attribuiçõ-e~ conferidas ' aos .iuizes de di
:i.'e~to . .,, 
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.lustific~:ão 

O intuit-0 da lei • alludida, segundo se deprehéhde dos pa
ragraphos · referid-0s, foi dar unidade .política ao eollegio ~lei-
10ral; ~o~ o _de não · permittir que juiz de direito de um dis
;.ricto . eleitoral tenha a.ttribuicões em outro districto diverso. 
CIU o de faze:r eom · que em urri ·districto eleitoral s.6 t.eriham 
attribuiçfü~s . juize~ , p~t.ancentés ao mesmo distrfoto ~ Si assim 
r.; o intuito da.lei não foi· eo.nseguido, não ,foi alcançadQ .. A 
principal a.ttribui~âo . e_leitoral conf~~i(!á. -a juiz de di~eito é 
1nnegavel~ente a .do ahst~ment.o ·do eleitor P. est.a, que n rcgu
'la<la. r>ela Jei n •. 3.1139, de. 2 'de ~gcst.o de 1916, .pert.enec sem-. 
pre a.o juiz .da comaraa de que faz parte o municipio da ref~
ficnda ·40 alistando, .. embora pertenca ess~ município a dis,..._ 
tricto eleitoral diverso. O ·.intuito .da lei,· assim. não só nã.o é 
alcançado~ -eomo . a.inda concorre para a anomali~ · manifesta 
tle <l.ar sohrP- um. dado rn:un.icipio at.tribuic.õe~ eleifor!!fs a .cious 
jui~s de direito de:,.comarcas diffet·~-nt.eR . BYid<mtom~nfo ·~st:e 
i'f't.a.do de oonsas não p6de continuai· . . ' 

.As leis· ·ns~ '.~L 139 e 2. 208, pl"P.Cisam ser unif or11li7.adas nos 
t;eus· intuitos·. Qual dew~rá. ser a solução ? Passar as att,ri
buições; ·que _pela lei n. ~~t39 pertenoem ao juiz de direft,o da. 
t~omarr .. a. ,.para ~juiz de dil'eito ·da comarca annexa. ao :mun.i
r.ipio -~m,.~uetão~ . cujas· . at.t.ribuiçõ?.s 8ão. re~tt~da.s pel~ · lei 
Jl'. 3 .~68 . ... . . . . . . . 

Não. A soluçã-0;'. pa.recP., dE>.ve:r.à s~r · .h1st..amenre a 1n
\·ersa. Ne.m todos ·os zpunicipfos oo. Bra~il são ·-sé-de .de~- co
dt! orga:niza~~o .i~di~iaria$ gruparam os munfoipias que não .são 
i)recigam . ser. mencionadas~ Pol' istC) mesmo. ~~- leis .estaduai:as · -

r'!P organi2açã.o .iudfoial'iss gruparam os müni-clpios qúe , nHo 
$éde e-e cc>màrim .. em· t.Qrno daquelles que gos:.'\m de. taes i·~ga-
1 ias. attendendo ao >Criterio cm menor dh~tancia entre- as ~tias 
1'\":>pecti~·as _sédeR e da maior facilidade. de commul'lieat.ão ~n
a·e as mesmas.' com o intuito ou. ·proposíw · rle: dar- maior effi-
·~.i P.ncia á. accão da sua magistt·~t1nl"a "' ffi}li<W fae.illdade P ~a-
l'::mtias ás partes.- · ·- . 

Com este · criterio just.o· e rawa,>et est.ã0 con~t.it.uicas a::: 
•' •Hnarcas, dentro ·~e .cü,io.s limite$ snperint~mdeni o alista
mento eleitoral llS 1:espeet.ivos ,iuizes rlP. dire.ito e isso sem 
fllrtior fropeç.0 . á e:tP.'OUr,ão.· çla }Pi U. 3. 139 e Setl regula-
mrntó . _ · · 

.Ao '.iuiz fie direito; dent.ro da. sli::i comarr.a.' est.:í r.Qnfrada :i 
a 1.fribui~.ão eleitoral ma.Ti:! :import.antP. que. é conl:urne;r r. julga1· 
11...'l e&f'aeidade nlBiMrat •fo alfalãndo o fazéJ-o P,leito1·. No P-m
:.:mt.o. para ar.to$ s~cundnrio~ (P.m rela(}ão· âquelles~, 'Como são 
n.:; ronferidos pela lei JL ~ . 20~, nos mnnicipiôs perteneerit.t'>s 
a um rii~f.ric:fo rleH,-0ral P, que fn~am parlJ'! de c(lmar<:'a. rlt> o.ut.rn 
rti~trict.o e.leit.oral,, rP.-Rsam as at.t.ri\mieõ~!' dn Juiz or.. direito da 
rnmarca, as quaP.s passam ao .ittii d<" ~ir"ito ela ('.nmarr,a :m
n ri..~a. contigua, (lo district.o de que fa.zem pnrf E'! oi:: i·ef~ritjos 
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00/a ANNAES DA CAMARA 

mumc1p1os . .E i~so s~m . a menor · consideràção :i. convcnieiie 
do eleitorado de · taes . municipioe, ao cireito .de votQ ·aes: 
~Jeitoral, mas . pertencom á comarea de Guanhã.es, cu.ia Sé< 
<fossos municípios da sé.de da nova comarca a que fic.am sllbó1 
dínados~ . póde in:Uilo ·. bem, como . rea?mente acontece, deix~ 
rle ser exercitado. . · . . ~ · · . . - · 

·.Exemplifico. -. Os municípios · ·de Peçanha ~ s ... Joã 
Evangelista, n._o Estado de . Minas, f~zem pa.rte do 7.º . distriet 
eleit.oral. mas ' pertencem ~ · comarca de ~uanhães, cuja séd 
faz parte do 1:0 '.d·istrict.o. Por . isto mesro9, .. embora o ali~ 
rnenfo cleito~nl nelle$ se.ja. em face ··da lei ·n . . 3 . 139, superin 
tendido pelo .iui.z de direito dn comar~a .. que é .o: de Gtinnl:tãei 
por occasiã.o de n~las serem ex ercidas a.8 attl'ibuições oonst&.n 
tes da. foi ~. 2._08,' delxam .<>.llas de se1, exeeutada.s pelo· ju~ d. 
comarcn. (de úunnhães) para ser ~uperinténdidas pelo jui 
'de direito de Theophiló Ottoni, que é 'coma:rcn. annexa, visjnhD 
contigua, em vistn do qmi . dispõem. -o § .3º do art. • . 9º da le 
;L208, doJ9l6, e·.§ 3º d-0 art,. 7º do decreto 12.391, de f91i . 

Po<ler-se-ha pergunt.a.r - · .q\ie inconveniente ha. nisto' 
Ha e gr8_nde . As sédes dos municipios de Peçanha e ·:s • .Jóãc 
Evnngeiif;ta. estão distantes da séne da comarca (de Gua· 
nllães) ~ resp~ctivameIJ.te . 60 e 36 kflo:metros, . emquanto .Que 
<listam da de Theophilo Otl:oni cerca dé 210 e 234 kilomet.ros 
~respectivamente., · Para Gunl)hães ·o. oorrefo é diario e vence a 
ô istaneia QU :f~z .:o percursl) em um só dia, emquanto · que pàra 
TheophHo Ottoni eBe é feíto de sete em ~e-te dias e ga~ta para 
fazer o percurso uns 10 a 15 diàs (e . .a.16 mais teblpo na esta-
t.üo .ch'\n•osa) na ·ida e óntros tantos na vol:ta. · · ' " ) ' . . . . 

Ora, . a. lei. 3. 208. mandà n<> seu art. 8º que o .iuíz .de di..; 
reito d:i.. comarca·, 40 dias a~tes da primeira. ~leição, ·dívida o 
municipfo em seccões, . distribua os eleifures poP.-essas secções, 
'desighe os cdifioioÊ em que. devam realizar as eleicões; e no 
a.1't •. 911 fr1anda que 30 dias ~tes da-primeira eleição o Juiz de di .... 
reit.o npure os offieios ,de in.dicacão de m esa{'ios, indicação . que 
s.6 por!ei·:í. ser feita por -eteitor~.s da séccão. Como se vê, entre o~ 
J)ra.zos me.ncionadós ·,de· 4i} ·dias (paira a divisão .do nnmieipio 
'Qm secções e distribuição dos eleitores por clTas) e. de 30 
dias tambc~in antes da eleicão ·'(para a. apuracã-o dos · officips 
~e indicação. àe mesarios> medeia tão sómente o prazo de 1 O 
<lias, tantos quanto~ .;M. a lei a.os eleitores -para c.on.b ecel' a se
ccão a quf .Pcr ·t-cncem e indica'l· os seu$ mesarios . ~as côi:no. 
~ corrcfo. entr(~ os municipios (ns sédes de Pecanha e S. João 
!J~vange1ista. ce· um lado e do Thecpbilo Ottoni. de ·outro. lado. 
leva de 20 ·ª ~o dias '(ei á s vezes mais) de ~da~ : volt~ seg\:e-se 

. que o eleitorado daquellf~g · rl ~ · · .... · -: .: · o e-
vide tempo E< ~r n secç.l'fo ·em qtJe votnr à, pan \ assim poder 
:indicar .ós seus mesa~ios . · 

Que1' dizer (!nt:' nrto . J'.loder ;.i ol ·g~-niµcir ns m esn.s eleitoraes; 
corno ·manda a le5. 
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: SESS.~ô .EM 19 DE OUTUBR.0 DE !920 913 

. A solução, poi~, devr~r<i Her ou · cte• trài.lsmittfr aos juizes 
tnunicip~~es ·. (subsf,itutos · ou prepwrado:r.es) dos municípios 
r·êferidos nos mencionados pa.ragrapho::; rt~rceiro~ rlo art.. 9º da 
lei 3.?08 e· art. 7º do deereto i~39i, as. attribuições nestes 
m0smos paragraphos C01lferidas. ao juiz de direito da comarca 
·~nne:r:a, oll'1l'ansmitUl-as fodas ao juiz de .. direitlt- da eomarea 
de que fazem parte os a!ludidos munfoipios, ·isto é1 ·revogar o 
'§ 3º do .art..1 9" ·eia lei 3.2-08.e § 3" d{) arfo. 7° do decreto 12.391. 
il'roponh'i> .~sta; ultima solueão. para deixar tão sómente com 
tiuizes:de direito e .não com juízes munfoípaes .. a.s aLtribuições · 
e1eitoraes. Mas. si· . se quizer manter o propos~to de conservar 

{A unidadt1 .. politiea do ooHegfo. eleitoral .. (embora parcialmente 
•;omo fióou dito) passerti'-Se as attribuie&s eleitorae~ da lei 
;3. 208 e decreto 12. 391 para os juízes nmnicipaes (suhstifattos 
ou proparadores) dos municípios em ttl~estão. O .. que não pôlie 
continuar é ~ anomalfo existente. -· Ed,7ardo fi<i.Cu:n.ha. -

·N.·7 

Accrf',SCent.e-se ondé convier: 

:<t:rt.. . Nos · distric.tas de paz · serão organizadas tantas 
lnesas eleitoraes quantas· forem precisas para .qve o numero 
de eleitores chaD'la.dos ·em cadâ uma dellas· não ex~eda ·de 200. 
cabendo ªº'juiz pr~parâdor ou ao jui2 de · direi~o, na ·séde dà . 
comarca. destgnar-Ib.es os secret.arios. ~ A:e-i.~edo Sadré. 

~·- N .. ,.8 

. Accre.scente-se .onae cónVier. ~.~ 

'.Art. Os juizes prepa.radores. ·quando graduados em di':'" 
!'flito, e~ercerão. nos municipios que- rião. ·forem séde ·de co
marca. todas 'as at,tribui.ções conferidas aos juize:> de fürp.ito ' 
}\Ola lei n. 3 .208~ .. de .27 de dezembro d'e i 916, cabendo a,,éstes 
ulfJimos. exercel--as sómente .na séde da eomarea. - A~ei.'edo Sn.t:h-é. . , , . 

N. 9 

Acé.re:scente-se ond~ . convier: · 

Art. · As . aesignaturas· de 0J@i.to:Pes ~ara dMl:snm;ão de · 
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SESS.~O EM :19 OÉ ·GlJTtJBR.O OE 1920 

Ondn con~et: 
Art. · Óuando. um · parlidO . il)()litioo~ · eom a situaeio rl6 

Fistado, . tiver ap~sentado chapa ~m~etat não s~rão cm:Di>u- · 
tados,. na a.pura.çao · o.s votos recah1dos . so.o . o ultimo . votado7 
devendo . ser ··apura.dás os. do inimedfa~enb ,~otado do P~-
tido ou partidbs eontrarios •.. / . . . . . 

. :~rt. . Quando~ . àpezar de ~m · · '· ~P~ . iJ!OOmple~ ~3 
. Y~rificar: a apres~nta,cão avulsa, . de correl18'1ona.r1os da s1tua
~5o dominante. de modo . a ·burlar a representa.cão . da mino-
ria, obsecynr-se~ha o dispostQ riq utigo an~!'ior. . .... 

Art. ~.· Revogam.:.se ás .disposições em oontrario .-
; \ . . ~ .. ' 

Bala das sessões, .ém de ·outubro de 1920 .. -· Mauiract.t> 
a f' .r.iacerda. .· . 

N. i:5 
Onde co.nvj.er: .. 
Art. NOB Estadó.! . haverá tarites mesas · elettoraes 

quant.o~· forem os grupos~ até · 3bG eleifAtre!?- nas . cid.ade~ oü 
vmas 'e' 250-n~ .distrfotos· de paz. . . 

Quando as mesas· eleitoraes ·excederem o numero de ta~
bellHies ·e oficiaes do· .registro eivi.l oü escrivães de pa~ o 
.iuiz de direit.o •. d~ com;irca, no prazo"-io art. · i2 da lei n.-q- . 
mero 3. 208i _de i·9li6, .'~onieará~ . para secre.tario de cada. uma 
l!olln~. a pesson. idonee residente. no distr1-0to· de paz. a que 

· J>ertencer a· sc-c4;ão eleitorál onde tiver de servir, na .qual · 
poderá votar, embora ineluido .n~ lista de chamada de out.ra · 
~ecção, eleitoral · do mesmo distrieto. · . · . · 

.Art. O . di$-positivo do ,.art. 1.8, t• parte da lei num·ero 
,; . 2.08, de 10!6,. applie~..:~e a rodas as localidades que ~iTeretn 
maJs do um~ ~eccao .ele1tora1.. · 

Arf. Reirogam-se as · disposiOôes em ~trario. 

Sala :<fas ·sessões. 9 d11. .outubro de j920. - Jr1ae ~Uttl.'s. -
.l o.;:f Gonçalve.~. · · 

JwUifi.caçiio 

E' de todos eonàeeido o sério . embaraço que tem trazídG 
;io s~rvico eleifüral o grande numero . de eleitores· ele cada 
~e.c!}ão. numero que ·é limitado, .de · vêr que, · de.ntto das se~ 
r~(;.ões Já e:tistentes. n~ sus~ptiyeis ' de a.ugmento. pela.· lei 
n . , . ?-08, d~ 1916. se éomprehenderãó todos os ·eleitores at..; 
agor·n ~list.a.<los ~ todos os · ~. se forem · alistando em cada . . - . . . . . - . . 

. : Esse accu~ul~ de eleitores . m ~a seccão, . aggravadó · 
p~fas cxigenci~s· da '!ei el~itoraj_ · vigente tem ·tornad~. p'or de- . 
; n:i.i!' demorado o processó da eleição, determinando que elle 
:'C prolongue até alfas horas da noite ou. a.~ ào dia seguinte~ 
Mm enorme sacrificio e verdadeira fadiga ·para os mesarios 
·:>- com jnevit.aveis contrarieda.des pai-a os eleitotes.. · 
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~QfS . ' 

Da.hi occorrem estes . inoonven.ien.tes; escusa doe Iriesa
rios; . r>.bst.enção dos .:eieitor-es e retirad.â destes, . quandQ~,. já 

. pre~.entt!~· .a.o ed.i·ífoi.o ç.a. .. el~icão • . ve~ifi~am que ., só müit~ d~-: · 
moradAmente ·:podem: ficar- . despachados. . _ . .. · 

'Como na .lei "Yigé:il'te se não'· encontram . i'emedios pár.a' 
esses :males _que estãó .. a ditfír.hltar · e a verturbar. a prâ.ticà 
<lo :proç.esM das (iléicõc·s, impedindo :a ma.ti.ir estaoão regular do 
~oto do coroo: ~lenoraJ. ou~o suggeri.r ao. CongresSQ":Nacionat 
as próvi(t~rida$ :coJl.substanci~das nos artig~s do ·projâOto, .que; 
n l'heu -._vêr, podem: qbvüu· o~ inoonvenientes -apontados.· ; .. 

· · A provid~neia ·da · nn.rnea<;ão ,de· seDretdrins J;>&.ra-·as novas 
m~1'1aB elcit.nraes não · <~ontra.ria bs intuitos da lei vigents de 
;n. ' 3.'208 . . de 27 de dezembro. de 1916, em . cujo . mooa;ajsmo, 
eomo se vê no- ~ ,16 ... . alínea .2 .. do ' art,. 9º desta lei. se .. en~ 
contra a adopçãÓ dessa inesma medida ·a casos .de irr.ecusave! 
analogia,. como. seja~ ~1Nos municipios ondl;'I não -,~ouver .tabel.~ 
!ião ou official do regiHtro civil, se:r::.i. designado · µm dos es
crivães de paz .e: na falta destes, serú desi gnado :um escrh·ão ' 
ad-lioc, o . qual · e~err.érá as :fun:cQões . de tabellião pará . os 
~ffeitos desta Ieb. - ·•· · · . . - . ,,· . . . • 

De outro .caso de íunccionamento na mesa eleitoral dét ·se~ 
· cret.arfo nomeado nos .-d(, oonh4?eiltlento o art. · 1 o da . citada 
)e-i ele~toral. . .. . 

· Safa das se$sões, 9 de-. outu,bro ide -~'9'20. - .Jóeé Alves. 

~· - i6. ' 

:(o art. 3.2 - Supprima-se. 
Paulo de. F~·~o-ntin.. .. · . : 

~.-::·11 . ' 

~.\:o art. 3i - . Em: .. vez de .1'5 horas; diga-.se" .:_ : t7 .horas. · 
Sala dias sessões, i 9 dê --.d~tuhro de -1920. .4 uat;sto ·de ".L'ima. · > .. _ · 

N. ·1s 

. .. · ··Ao ar.t. H -. oUde·.·se diz: «Sessenta dias d~pois da ·pu
bhcação desta lei. .. »~ d1ga ... se; cquar,enta dias antes da elei- · 
cão para renovat-...ão óa : Carna~ do.~. Depntad()s e do terr..o . do 
Senad&. . . . . . . .. , · · ", 

. . Sala d'as se.s~ões, .19 ~e 6utu:bro de 1920. - . Jnão ET,y.t;i.O. 
... ~~· . . . ... 
N .. f.9 · · · 

· -. 

Ao art1. · 32 -....:... Onde .se di~ ~entr.e~nes ao .iuiz dP. <lh·P.ito~, · 
aeereseente-se - «na séde das c-0ma.rcas, ou ao juiz' muni'."' 
Cipal nós termos .. . :T> . .;,. . . . 

Sala da.s . sess~s; 19 de out.ubro de 1920. - João Elvsio~ 
..: . . . 
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.... 

· ·~ Ao a.rt: 9..-: - Ónde: s~. -diz '<1:60 d~as, diga-se 30> ~- . 
$ala ·das". se~sõe_s, 19 de outubro de i 920 ~:: - J ºiÃO. El?Jsiô~. 

_ _:N. 21 
Onde convier ; . ,. . 

. . ·Art. . · ·J\";.:t .séde dB cada municipio, · es:ceptuado.s os mu
niC:i$:>-ios .das capita.es dos Est.ados, cada seecãQ eieit9ra.l .. nlo · 
poderá conter mais-' de ~400.' nem menoo de :15.Q. ·eleitores, ·salvo, 
se a ·este numera for inferior ·0 numero a.e· eleitores alistados 
'na . respectiva .eiieumscril>cão da mesma. - sed~ ·do alludido! 
munfoi-pio. _ · · •· :'. · · , . · . , . , .'. 

· § 2. º Qoond.o o nwner.o de tabelUães, · ~~rivã,es e officiaes 
de r~gi$tro, a .qQe' refere-.se o art. 8º da lei n. 3.20'8, de 27'. 
de dezembr-o de f9f6, .erceder 80 número ;.e mesas ~Jeitoraes 
,a organizar. conforme o criterio estabeleeitdO . na 1*-imeirai. 
parte <leste a.rt.igo, o. juiz ele àireii0 nas oom!:lrcas, ou o juiz 
mrunicipal, nos termo$~ designará n<:i prazo l_égal qual dos in.
dicados funccionarios; deverá servir pP.rante a:s rnesmas".mesas 
eleitoraes: 

Sala cftas sessões:; · 
i .•. 

outubro de i 920. ~ J<J/fo. El11~in~ 

.. J''{. 22 
\ H .··.:.- • · , • 

AccrescC''nf.e-se · onda · oonvh~r: . 
Art. O 2" districto dcf EStndo de Minas eomprehenderá 

os municipios seguintes: Cara.tinga, Manhuassú, Rio José Pe
dTo, Mutum, A..vmor~..s, Vicosa, Palma, Ca.rangola, s. ~~moei, 
s. Pa.tdo do Muriaihé, S. --Jasé d' Além Pa1•a1hyba.~ Ca.tasuazea,~ 
Rio Branoo~ U]>á, s·. João Ncpomuceno, Gnarnr:t. Rio · Novo~ 
l\far de Hespa~ha-~ LenpoUUna. . · . 

· :.\rt.. O 3º cUst.ri~tb~ d'o .Estado de !tinas, eo.mprehen-· 
c\erá os munic:i:pios seguinte8; Juiz de F6ra. Rio Preto, f,,ima . 
Duarte,. Palmira. Piranga, Ponte . No,~a.. Abre Cnmpo,. Sã:o 
Donüng<l_s do Prata. Alvino.polis. MaHan·na, Ouro Preto·. Que--· 
luz. Entre Rios, QJiveira. A1to Rio Doce. Prados, Tiradentes,· 
Villa 1.Mlercês, Villa Gn~rany, Rio Casca. Pas!:>a ·rertrpo. ·"Clau-

. âio,. Rio Espera, Lng-ôa Dourada e Rezende C'ostn. 
Sala· das sessões, 19 de outubro de 1·920. :,........_ Affanfo de 

Jf ef lo Franco. - José B~m.if atJio. 

Ao art. 3°;. 

Ar.crescente"-se·~ 
Paragrapho unfoo. Si. for .sit.uada nos Esl.ados a. seccão 

que pão se tiver reunid.o~ poderã() os el.~if.ºr~s :vot.ar eJD qual .. 
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.tQi· . . 
' ANRAl!lS l>k CAMÁM . 

. . . 

quer- outi>a que llaiS· lhes convenha .. pela taenor .distanõià óU. 
- maior fa-Oilidade de looomoc-ão,. eontântó . que 'seja . n<f _mestno 

munieipío· do seu ·alistamento. Os -votos desses eleitores se- . 
rã.o ,receb]dos t>. âpú~adós pela mesa em · ~ep;a.rado. · · . ' . ·. . .. . . . . ' -- ~ . . 

·.'•' 

. · J'lútificação 

.: : ema. seeção,_póqe ser a m~is pro.xima pe.la ·. cqnt,in.uidade 
co t erritorio de .·tlln :a. .. outro districto 'e tornar-se.:a · máis ' dis-· · 

· tante pela. diffieulctades dos ·ine1os d,,e trarispot>te '.para a séde 
ou local do seq ·funcéionament<>. · O que ·a .lei _.quf.?r, e outra 
.c'OUS.a. Dão p()dia .querer~ é -que O ~léitor. não fique . privado do 
e:terci~io de um direito que' é ao · mesmo um de,·er e por isso· 
devdia ser obrig'àtorio. .·. · . . . · ·· ·. , ·' .. . · · '. · ; ·. · 

E'. c.oriveniente~; p·orém, que seja. no- mesmo Jnuniêipio em 
que estâ ·· alistado, ·-para melhor fiscaUza.cão e evitar "irregu.;. .. 

· Jarida.des muito : possh~eis . -· · · · · · · 
\ :· ·· sala «êas ··sessões . . i~ d·e· out.ubro d~ i9.20 ; - Leonc{o 
Gal..rã.o ~ · · · · · ~ 

N. 24 . 
_.\.o art. 4°: 
. .:.o\.ccrescente-se no . fit.n ~ · 
.• . que, sem . causa. jUsti::ficada, deixaram 

da íl'\esa eleitorn1 ou da .lun!a àpuradora . 

Ii1.stificaçãi> · 

·:~ . 

r 
• 

En> se t.ratando de uma. lei para uso oo ele itórado, . toda 
a clareza é p_ouca., sendo de todo inccn:veniento a. ref~rPn~ia 

.·A uma outra lej, sem traduzír logo os seu-s .dizeres. · 
Demais, ~st.aria P.m desn.ccõrco com ·o nõ~so Rrgimcmto. 

que prohibe a citacão ·-dP lei .. m.1 artigo rle.·· lei s~m a ~ua f.r:m-
s_eri~ão ·pnr P:xtenso . · · 

· Sala <!as !:=P~sõe.s1 i .~ de out.ubrn de -t 920 . Leonc·io 
·Galrát>. 

N. -~"' . 
• . • tJ v 

Ao art. 8° ....__ 
. . •. F.intre as p~l:i_vra:-:; ·~ ti:i~e}! </(! .,.('oU~ci.r-.r;~ · n.lgu.ma. elm'.Çãn 
~ prpc~-s((41,a ·a. ~na R?J..bs f.t"tlf..ff :~ 'i • 

. A.rorescente..;.ee: · ·, ·· ·· · 
• . • SP..ia no. D i8i,1·jrto ~'c>fü~~al, ~e.h\· .n~s F,~ta.dos ... 

' 
J1~.~titicarão 

. . .. ~ 

listando ess.a · lwovidenf.ia· ~ntrl:' a sél·ie de emendas apr'?
sent~das· para 6 pror,f.'ssado el~itoral no Districto· Fed-..ral, con
yem que fique b~m. ~laro a sua .ex~~ns~o. aQs E::.t~de>s. como 
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médkia. ·ce c~i'.ãcter _geral~ parc1tie · ond.e ha ã. mesJlla. razão de\.· e 
lrn.v~i- ·a mesrná ·tHsposição ~ ' De~e modo serão ·~v:itadas· du~ : 
vida~ dl:? ·futuro.· · : . · · . · ·. · · · · · · _ 
· . ..S~la. · das ses~ões, · 19 : de c-utub1·0 ~ _q.e i 920. ·· L~_onc·io 
Gatr.~o .~ . . .. . . 

·. · N. 26 . 
Ao a,rt.'. iO: · . . . .. 
Áo . envez de. Pahiq1"aph~ ·1inico;. dig-a·-.:.se'i § iº :' . 

-A~r-e.scente-se: · · . · · · · , . '. · ' 
· . i ·2·:~ <> ·Te~ão tàinbem. ã grâtlfíc_acão a.nn:Ua. de 600$ os es,,.; 

<~ri vã.es · do. · archi'\·o .. eléitoral uos ·· Estados, · que · são_ ·os. mesmos 
·<Ia alistamento em r,a<!.a conia.rca, paga pelá verba . desti~ada . 
ao sêrviço eleitoral.. . . . . . ·. -~ · · ·.. .. .. . ... ·' 

·' 
·' 

Pefa lei actnal tinham O;) esc-rivães .. que :serviam· juntQ.- ads 
.iuizes · de . direito . de cada comarca, uos traba.lhós . do alista:~ 
manto e ~a guarda ·do ai-cltivo; ,2$ .... :por titulé ezj>eàido · ou._por 
outras . vias do mesnip, ·. · pagoS: pelos- interes·sad()s ~- · Reduzidos a ; 
:50(} rêis, passaram·afinat ·a gratis. ·.· · . · · · . · .. · 

Não · ~- .justo que tr~!illlem sem remuneraQ~o e ·sob tão 
gr~ves. ré$o~abi}idnde~, · lnJ:tlt~-~ e .. prisão, Jninterr\lptamen.te 
e· at.é . llâ$, 'férias, .fun~~10nar1os ·,_es~duaes, . que a. '· esse . servi e o 
tledicam ~ mai<>l' . par.te elo s.eu . te'Qipo, ,.sem q}.le,: por: iss.o, J'i-
qu em di·sp.ensàdqs d?s seus· deveres outros.. · . · . 

Sala das se,~sões; ·úi' de . oulub.ro· de ttt2ó . LeonciCJ. 
Galrli,o . . · · · · · 

N. '·27 . 
. ,,,. 

Ao m .. -ia. su·pp1•ima-.se • 

. '. Jit.stilicat;áo : 
1 . . . . • ~ 

Votu secreto já ten10s nós e com . toó~ as gara.nbia:> que ~ 
lei póde -dar, depe~dendo · d9 pr()IJ>r~() ·:congresso, _torna?-a·~ et:-
f ectivas,. no exame dos pleitos. ele1toraes. . · 

A emeildá: suggcrida . no S8'na.d9 ·C ~ssignada. por . diversos 
dos seus 1llust.res · membros, · nãQ logrou . ·a assignàtura ·.de ... 'IUNn 
nrn dos"'· dignos repres_elltantes ·do Distr.ieto· ·Federal, que . só 
lhe deram o voto por sabe.t~a. . . . . . . . . ·. . . 

a ::> ~.uas · cap1 es, e.idades, · villas . e di~trict-Os cen-.-
trae~. . . · . . . 

Esla af!~rniaLi\·a esU. á :o.rova .. nà J:)enultima liuha ·do· pa--
1·a~pbo um{!o do art. · 8~ do proJect~. quando prescreve qu~ 
títulos e cedulas. de éleitor suspeitado sejam remettldos,, pelo 
presidente da meS:l.· á ltmta A:pUT'adora da Capital lto Est'Oào~ 
;excluin.q(}-se, port~D:~O, o Qistr1cto .. ~e~al, ~ cuja junt~ apu-: 

1 .1 
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radora não se refere; ao,.,eontrario, deciara exipressamenl~ qu~ 
sejam enviados ·.ú da câpit<tl dos E.lltaf};os. . · ' ·, . . · 

Essa iealissimn: decla.1.'acã-0 me foi feita por um dos mais 
.cnmpe~nte~ mestres em seiencia elêitoral, . o . Sr; Octacilio 
de (~amará, que no "Senado formulou diversas emenda·.:; para 
as operaçõ~s eleiloraes .nó Districto Federal e discutiu-as com 
proficieneia e arte. . . . 

Essa innovaçã-0 é de tal · eff eito que a sua P.~atica. vae . 
. cotnevar pelas sec.ções estaduaes, .Pelos Jacas-Tatus e Manés 

/ Chiqt~i~Chiquis.· A' capital do !}aiz não u~a ·quer. · . . · 
. Deixando, Pois, á parte a Capj.f.àl .Federai;· el:n tjÚ~· . pôde 

votar em cada secção o uiaximo de · 500 :eleitores,. estudamôs a 
applicação dessa.· tutoria ·legal eleitores . fracbs e pusillanimea 
nas oapitaes~ .. cidades e villas. onde o ~numero de sec~es de
pende · respeotiva~tlente . do numero. dos serventuarios · <le · jus:.:;. 
tica, e dos tabelliães e officiae3 do registr'o ~ivil. neIIas·· exis.:
tentcs, seja qual fQr O numero de .. eleitores alistiados, cente-
nas ou nlilhai"es. . · .. - . · · · · " · · . 
. . ~ . mesmo · succedc .-nos · <listrfo.tos Judfoiaríos · ou -O.e . paz, 
onde . só · póde funccionar uffia secção eleitoral, qualquei- que 
seja··· o ·• · num.\\ro~ . de eleitores. '. á.rrolados. numero que 

. crescerá ann-O" à · anho~ com os Ciue· :forem .· .successivR1nente 
qualificados. ·. ·· · . . · · ·· :....,_ . . . . 
. . Tomemos para estudo µm~i seccãp .. de; 600 eleitores, quan
t1dad~. n_iÚitQ .:c,ommum. -~1ll qualquer · districfo Jµdicfario, de. 
commumcação difficeis, se~vias . ..-ferreas, . sem navegação flu-. 
via1, sem estradas de rodageili,. em: que os ricos montam pas~ 
sailtes _gionôtes e os · pob~es os ·aco"mpanham no ca.vall(J · ~a~ 
nella. ,· · . . · · · · 

Exisi.em <lez~uas dtl districtos cm t.aes condicõe::;. · alguns 
de 800 eleitores a mui8, podeüdo exceder de mi.lba1· etu bre.o. 

• ves. diab, quando cada qual :3C oornponcirar dos seus dever~s 
civicos e politâcos. . · · · · · .· · . 

_A .elei~ão et!meclu·á ás 9 ~.orast . o .os seus . tr~balhos n~o 
se1·ao interro~1'1os. Nem eleltor gãsta ua media um m.1-
nut.o · e meio para todo . ~ ·pl'oeesso -. <fc · deposita.r na urna as 
sua·::1 cedulas, assignnr · o nomã · nos dois. livros · de preseni,:.a, 
-exhibir o seu titulo e rr~cebel•o Ciepois de visado pelo prési..., 
dente da ·mesa. · · ... , ·, · . . · · · · . 

1 ; •Assim ealcu.lado <1 · t~mpo, exigÚo ··para ·certos logare$, 
temos que votarão cm · uma hora,. digamos· 130 · minutos, 40 
eleitores. e nessa pro;iorcão 600 votantes consumirão ,l.5 hora·s, 
(1uer. dizei:, a ~ eleiGã(I iniciada :is 1 o horas (porqtia.nto não me-:
nos de uma · h<ira <lispenderá o secretario W.ra lavrar a.s ·duas 
act.as de ·;nstalla~·5o 1~ do eotAoçe ele eleh;ão), há . normal-

. m ente até "'uma da · i:nadrug·ada do dia irnmediaLo, si não sur
gir algum incidente, nó seu curso oi·dinario, de prote:st-0s, 
·contra -protestos e n:mi8 recursos· de chícana eleitoral. · 

l>asserpos agora ao 'Voto · secreto · do projecto, systema 
belga, quê queremos nosso,· não sabemos .:;i ·pot• sympatias ~ 
provi,\. qe. u~~io1· · Mire<:o . a.q soberano. belga qüe · no~ vi~itou, si 
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ap'enas. por uão ser n.osso e .r-onvh· -por isso enc,a.rdionát--o 'á 
nGs~ legislação; sem estudar o ffieiq em que vae ser elle 
exercitado.. . . · . . . . . 

A'·s iO horas inicia-se a · -chamada. O eleit.or, apepas no
meado: approxizµa-se · da mesa, mostra o seu titulo. cuja .-le
galidade é . veriticad~ pc.u: toda· a mesa .. e ·mais demora-da- ·
mente pelos fiscáes; sendo depois datado e .'· rubricado pelo , 
preaidente <fa mesa; o mesmo exame ··-~ -procede'Ildo quanto á 
c~i:rteü-a: -de icentidade, nos Jogares ·em· que· organizado estivel' 
e~se serviQO. · . . · ' .·· : ; . .. . · · · \ .· · · 

Restituído o tit!ulo, ou retido ·si duvidas; se _levant.arem 
sobre ·a identidade _do._ seu· portador, . o pl'esidente ·entrega;;_lhe 
sobre cartas, ·o projec-to nã<> diz qnantas, digamos duas sobre
~!lrtas de papel opacp; .do mesmo ·. feitiO · e ·dimensão; · nem 
maiores·, nem .· menores~ ·.-nem mais .. tong-Qs ne~ ·ma.is.· e$tl'eita~. 
podendot enflretanto; ··ser da - rilesma ou de côl." ·· diff erete e, 
portanto;· umas .brancas, o.Utras ázues: · pardas~ ·amarellàs, ver
des ou pretos: comtanto qtte se,jam ·opacos,- . unioa.. · .condição . 
ri~igida a.e~ ~odo àbsoluto, ~- rotulo~ . i.mpressos de,\referen~ 
rna ás ele1ço~s: a se -pr:oeeder~~. ~ e · c9uv1d~ · ,3.... Teoolbel'-Se a 
um ~omp~rtunento tS:Olado~ · tertó em · um-.d.os· ~ntos--do · re
üi.nto . -eleit()ral • . ~sse·. , compa11àmento. ·s~ -~9rede · levanta.do ·.no. 
mesmo recinto -eh.1 qUe fúilcei.ona a mesa~ . em-um dos anguios 
da .sala, levantando-se paralleiamente 'á.$ :Paredes . duas;·dimen..-. 
~ões, que ;poderão s~r. ite I!la.dei~ar ..taipa, alv~naria; . erorim, do 
material digponivel; seja· qual · f ôr, : até mesmo.· palhas soltas . 
•m - estl'~ita.s, . uia& resi$tentes d~ ·.mQ<io _.a. ' Cómpp~e~ nos 
gonzos uma porta que, apenas ~ "ele1oor nella ip.enetr~ se_.t'eebe 
tão hemet.Wamente, . @.e ninguém_ . .de fói-$ ·possa vêr . o-que sn 
passa lá .· dentro • . · · · · · · _· . ·' 
. . Mas, ta.mbem .o que .entra nã-o póde v,er . i)OUsa .aguma em 
volta de · si. n(). tal ·oo.mpàrtimento iso'lado, ·ou :melhor. quarto 
escuro, uma.·esp-ecie de cafúa. . ~- . . · .. . · . · 

E' o. projecto . me$tno _quem ·o díZ :'-. «Não terá nenhuma 
communicação com o.: eXt!erior .. ·Ficar-á oompletamento isolado 
1: inteiramente eooarrado emauanto uelle estiver recolhido 
o eleitor. ·A:.s ·portas.- e, janellas que fiôarem dentro do com
pa"t·timento ou·~ -um metro após elle. serio foobadas :de ma
neira a impedir a vista de quem se ac4la1.' do lado exterior>, 
e do prOJ>rio eleitQ~~ q1xe· ficará ·ás a.palpadellas, não · pos~~indo. 
olhos de vagalume. · . . · · · . . . 

Nesse coehiebólo encontrará o eleitor,: diz o art. f 4', 
rriesa, caneta, penna.. tinta e pape1 ,cortado, e ·nada ma.is.; nem. 
11ma · <~~(leira, <.f muito· menos um hil-10 eleetr_ico, d~ kerozene . ou 
ncvt.ilenn. yéfa ...,_ uirlR c-aadeia· !'elo meuus, de ábSoluta · ne:cea-:. 
,:; idade durante . o dia ·e i.ndispenSável pela noite .a· dentro . ~ .. 

· O que fa~á no escuro o nosso Jeca Ta$~ pois é vara. ello 
qtie se_ quer .deetetar o tal voto secretot · 

,-Terá de eolloca-r as suas cedulas nos dous ~nv~lloppes qu~ 
:he· entregaram, eu t.erá de e~crever no pa.pel; que ali encon--. 
irar~ os nomes de sua preferencia rj foobal-os inteiramente, · 
!)Orque ·Si ~SSim nã9 e.etivefeffl terá .d~ NCt<>lber--~e· P,Q'\'a.mentt1·• . ' 
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av t.1uarto escuro1 sendo _de- r•egistrar que, entre os uien61:> 
que a1i matioaTam ·-pôr, não consta: um fraseo de gomma. li.-
qU.idat netn me.~mo um copo '9U vasilha cm;n· asua.. . 

. Nem todos teem o habito de humedecer com ·sali'.:a . a. 
gomma das sobrecartas, que· de outra ~rte não _ficarão int~i- · 
ramente fechaüas, nem é d.e .bôá hygiene que algQ;em ;tssml 

. . J.iroceda:. Difficil, sinão ~ossivel, será assim ó :cuIÍllJ>rimento 
d~ssa · exigencia . -rigorosi-~sima, · · . . · - · 

·Quanto tempo gastará o ~leiwr nissv? Quem_ o poder~ 
· dizer? · ~Mgtins .consumirão · tres minutos. Outrps. de ·meia. ~ 

uma duzia d~Ues-, não · f ál~ndo quem dispenda quinze, Vinte 
·. ·e trinta . minutos. Os preguicosc>s, . os tiroide-a, os nerwsos, os 
: dubids, os que .não teem a noçã<> do tempo, não se _apressarão.:_ 
a ninguem. nem a mesa, . nem os ccunpau.heiros, poderá. cha
mal-os; I>oderá com eUes· communica'l"-se: é isto defeso pela 
l·"?i .· em -projeeto. · - . . ~ · · .. 
· · E ootlocadas . a.s <;eelulas · em· earla · sobrecarta, · eerta'.3 ou 
tl'OCadas. .d~ . ~rdo <>U . não oom os . rottilos, quando lbe 

· a.prouver e" entender, sahirá do cubículo o eleitor · e ·tleposl.
_ta!"á,. e~le mesmo, :as suas eedulas na urna, q:ue estar.á. soore 
a. mesa- Em seguida, assigna.Tá .o seu nome nos livros de pre.o · 

. scD.Ça com ·o vagar qti.e "lhes ·é caraeteriistieo. . . ; . . . 
. ~tes de terminadQ tod.ó esse trabalho não ·poderá. se: 

. eh~mado, .ao i,nenos, oµ.tro .. eleitor. · 
O tempo despendido r;ior. eleitor .será na. média 10 · minu..;. 

tos, mas·· reduzamos essa !llédia a ·seis rninutos, ou seja que. 
i o eleUore.s votem em uma. 'hora~ teremos que t 00 elei-tore~ 
gastarão i()t h9ras .sómente para dar o- . voto, 000 consumirão 
20 horas,. 300 não men.o·s de· 30 hQras, ·400 dispenderão 40 ho
:L'as,. 500 : gastarão 50 ·horas e 60.() . consumirão 60 horas. quasi. 
tres · dias d-e 24 .b,o.ras! . · · · · . . 
. · · rr~ai.s claramente: inieia.Qa -~ eleiç.ão num domina-o ás i{l 
horas~ · ·só a vota(}ão consumira fudo -eS.Se_ dia e a no1-te, todo 
o ·dia-e .a: ·n.o-ite de segubda feira. t.otio o _dia e a noíte de ~
<)a-f~ira. a.té :is · suas 22 horas, issa · ininterruptan1ente, dia · e 
noite, sem descanoo de u.xn só lninutó, · sem que os membl"'Cls · 
da: · mesa . tomem :_ refeicj:ãQ algu,mã, satisf acani. as neoesi3idades 
ntL:turaes do cirgànismo, durmámp · -0-o~hila si~uer, repousem 
<le · qualquer modo,. mesmo .sobre as cadeiras; pol'que, .pela 
lei, sã'o obrigados a vcla.1\ sentinellas que não se· rendem; ao 
qua.r-to escuro da libwude eleitoral. 
· E . nã.o é só. · '.retminada a -vo.tacão, seguem-se~ ·s.em inter- , 

· l'Upção e immedia.tamentc~ a.· apurat;ão das cedulas cotn o cui
da® que exige o ex.ame de cada ·uma deUas, a expedição de 
boletins· e editaes,· a BonCltJr'>ão da~ ac't.as e a sua trallscri.pção · 
m~lo · secrct..1.r\o nos liVTos '9\U:'a OJ-.~e fim espe:eiaftlf.nte d~i-
irtados .;. . · 

São mais algi.J.i;ua:;· h1Jras que se con.Somem, ou SêJ3m 
quatro dias . e quatro. ·· noit~ de tra.b~ho intenso e ininter~ 
rupto, como · ::;i cada. mesa.rio ·rosse me·nos humano que o ee
lebI'c p.,.efeita de Co'rk, porque este se pre>poz· sóment~ a. à·e
J':l~ pela liberdade d~ poyq i~landez ~ Pó.de: doi:+qir ~ iPP. e~ · 
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f3.2er muitas outras cousas que nos' masarios não ·se. permit..; 
tem. · · . 

Pro.va tudo i$to_ à ·inexiquibilidade do ·voto secreto, salvo 
si em eada secção não votarem mais. de 50 eleitores, ·o que 
sci'ia muitipUcal.,;.as qilllsi · ao ín'finito, yom enorme dispen
dicf de tempo e nuinerario para a · a.cquisição de novos livros 
e titensilios . que já. consómem uma. grossa. · aornma • 

. E por fallar em-dispendio de. numerario, que fará . .as 
despezas que· taes com.partimentos cm ' casas alheias acarre
fat"ao, sempre que houver uma eleiçã_o, ·ás vezes majs <il) u·es 
ar1nuaJmente, como succedet.:>-:ainda. este anno em alguns · Es
ta.dos,. seja par~ co_nstruir todas . e~~ c~sin1tolas, seja para 
desmancihal-as no fim de. ca1a reumao do eleitorado, cm cer
ca de . oito ·a dez mil edifícios, · tantas · são de presente pelo 
menos as sédes de cadà seccã.o?I · . ,,· . · · . . ' 

· O Governo, .dirão. Mas, o Governo s.ó paga depois das 
contas apresentadas . e a sua exàctidão eomprovada, ap6s não 
pequena. demoro.; e essa~ · despeizas são .urgentes. Quem~ pois, 
adiantará o . dinheirp. para taes despezas 't O nosso povo do 
e'entro não .gosta de adiantar o seu rico cobre para rehavei-o 
depois do Governo, tão moroso e retardado costuma ser o re-
~mbolso com o regímen da nossa. burocracia .. , . 

. Sel-o-ha por contractos em cada Estado, · cm cada co.:. 
ma.rca, em cada municipio, .. em cada ~ disfricto 'judiciario? 
Mas onde essa autorização? Onde a abertura de creditas para 
essa verba enorm.i,~sima, de milhares de contos, · que consu
mirá toda . essa engrenagem para o chama,do voto secreto do 
.rec.a-Tatú, que nunca. . se q.uetfou : de:.A'3:1-tar,..lhe. liberdade 
para votar em quem lhe apraz? · 

. Nos mup.icipios dó int.er.ior, existe ninda hoje algo dos 
nntigos partidos. Cada eleitor acompanha com · Ieal<lade e 
franqueza o seu chefe local, não faz · mysterios do seu voto, 
fáz atarde de rece.ber _e· rno.strar a chapa ou cedula com que 
\'ao votar., não· ·muda de opiniã.o ..como quem · muda de c·arilisa.; 
não so vende, não Hlude, não promett~ para. faftar1 não tra
paceia, 11ãQ aclmttte s~ suspeite siquer da. sua lealdade, vota 
com o ci:efe que o ahstou e tem a sua palavra, é um amigo 
aW o sacrificio do sangue. Dispensam, portanto, à embrulha
da <lesse voto secreto, tão complicado, e sem resultados pra.-
ticos. · · · 

Dfrão quo íal meio de vola~ão será para garaniia . ·dos 
{'mpregados publicas. Mas, estes nos municípios do interior 
são em tão reduzido numero, · uão excedendo Ol'dinaríamente 
de uns dez a doze em cada municipio, que não poderão in-
fluir no resultado do escrutinia. . · ·. 

Demais, si vivem do seu empreg'o, é natural que votem 
com o partido ·quQ lh'o deu, teem inte1 esse em que es te . se 
conserve no Governo, · porque, perdendo este, tamben"l elles 
perde't'ão, . sendo fatalmente substituidos pelos adeptos do 
par tido contrariai. que triump·har. Logo votam livremente, 
votam attenàendo ·ao seu · proprio interesse, sustentando nas 
urnas o candidato do seu partido •. 

e .. - Vot. IX. ~ª 
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Dirão aindà que o mesmo não. succed~ fuui õãPitau.c ...., :
.L\!as, em que capitaes? Na. do Paiz? Nesta não sera e1e

cut..ada a lei. A Capital Federal só a admitte para os outros 
j)ontos da Republica. _,. . . . _ . 

Será. então na.e; capitaes dos Esta.dos? Pois então ex.peri.:. 
mentem-n'a ahí, sómente ahi. Mas sel-o-ha. sem resuitãdos. 
J>or4"1le nas capitaes, occorre quasi o mesmo que nas outra~ 
cidades e l!.lcalidades circu.mviSinb3$ ou distantes. · · · · : 

Os fun.ccionarios sã<:> ou federaes, ou estaduaes, ou- mu
uieipaes. Aos f ederaes garantem os juizes e tribunaes re.spe
ctívos, que não consentem sejam elJes di.spensados ao arbi
trio dos sovez-nàntes sem process·o . administrativo e . outras 
~x;igencias bem conheeidas. Aos outros não faltam meios de 
<!efesa. No meu Estado, como· em outros, são vitaliqios, de
·-pois de dez · annos de exereicio, e· a nossa educac;ão . po!itica 
:l}ão permitte- mais que s~jam punidos funecicnarios pUbli~s. 
os quaes,. abertamente, dispõem de seu voto com a max1ma 
liberdade, não· sendo pouoos os gue dirigem e chefiam grupos, 
batendo-se francamente · contra~ o GoYerno dos seus Estados. 
Sã.o clles muito ·conhecidos nos logares em que exercem a 
sua actividade, não usam de árdis nem de genuflexões bypo
critas q_U:e não se coadunam e.oro o caracter altivo e brioso, 
.que olles são. · .' 

Dispensam, conseguintemente, a . capa. do cl'lamado voto 
secr~to, que descobrir.iam logo1 eJles pl'oprios, tot'nando-o 
pubhco e bem conhecido. · . · 

Para concluir, quem conhece o p1•ooesso eleitoral e o cor
po d~ votantes de cada. secção, quem é ehefe ou cabo de 
~"llerta, como se diz na giría. sabe bem e com a maxiJ:na. cer-

. te.za em quem. recabiUi 9 voto de cada · eleitor, por mais que . 
se cubi;-a e torne a cobrn~ o portador de cada cedula.. · 

Brasileiro não é hypoerita. Faz o que sente e diz o qut~ 
.faz. · · · 

O voto · secreto é, portanto, inutil, além 'de· inexequive.l . 
. Em iS de outubro de -H~~o. - .' -Leoncto ~-

Ao a.rt. :14: 

.supprima-se. - . 
J usH/tcaç'&>- •• 

Este art.igo é um cor-0lariio do .anterior, n. ·13, e deve 
1tel' a sua .mesma sorte. 

Prescreve que sejam.· remet;Mdas a mesa de cada :secção 
tànt.as se>breca.rtas quantos ·forem 06 eleitoi'es alistados. 
: E po.rque não mals algumas ? Si o presidente, ou o se
crel.a.rio, ou . os 1'i8caes ·fot·em de outro. seccão, ipero-erão \1 
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dil"e'ito d~ voto que a lei .lhes garante, por falta. de s<>brecar
.t.as para as suas eedulas? . 

Si alguma dessas sobrecartias si inutHizar, ficará sem 
\oLar o eleitor a quem era destinada.? 

Determina ainda," na sua segunda par.te, ' que si as so
brecartas não forem remettiQas a tampo, a mesa as forn~ça. 
aos eleitores, em papel opaco. Perfeitamente. . . 

Mas os livros ·eleitoraes, com os quaes devem. ir as so..;. 
creeartas, · só são · entregues á mesa ~uando ·esta reunida -
Portanto, só nessa oecasião veI"á: a mesa que as sobrecartas 
n~ chegaram. O que fazer? Ad.ciuiral--as, manda o artigo em 
discussão. Mas onde e . ás expenca.s de .quem'? . · 

E si não for-e_ n encontradas, como é possível e tJU&si 
certo em alguns districtos judiciarios, onde · é pouco -o CQD-
1Sum-0 -e consequentemente o $tock de papel e .&lveHopp~ .'! 

· E si sóme.nte algumas forem encontra.das ? · 
Deixará de haver por- isso eleição ? 
São ·duvidas que a Commi:ssão deve resolver no e&tO 

pouco c-riv:el de <lar seu àsse.ntimento a este .e ao artigo an- · 
t.erior. · 

•\ 
· Sala -Ous .se§6Üe~, .19 . :de outµbro de i 920· •. - Leó'liCic 

f)alrão. ·· 

Ao -3.r.'t.-· 15·; 
.S~pprlID\~· 

I 
·N. 29 

J~tifieação. 

.\. .approvação deste artigo depende .da do. a1·t. ·13, <te que e -prolongamento. . . .. . . . . . 
Ainda .as.sim, estu<lemol-o. · 
Prescreve que as eedulas · possam. ser impressas 'd"u ma-

nuscriptas ~ E poi:que . não dactilogria.phadas ? · 
Prescreve mais que no compartimento isolado, im.a.g'i

uado pelo art. 13, haja m-esa, caneta, penna, tinta e papel 
l~orLado em ·tamanho corresponde.nte ao idas sobrecartasª 

Si a.p-p11ova<lo for es·te artigo, é nece-ssario . que 1110 tal 
('.tHnpartimento haja. tambem oadeira par-a . i) ·eleitor sentar
sc ·e escrever as suas cedulas. mata-borrão que absorva a 
1l;inta fresca das cedu~as a.hi escrip.Las, gomtna. liquida ou um 
;pouco de agua para fechar as· sbbrecartas, ·e velas ou can
deia para a illuminação desse co.aipartimento ·-escuro mesmo , 
durante o dia e muito peior ·si a eleição ·entrar ·pela n<>ite. 

. P:rt'6C:i:"éve aindu uma 1lõvMade, que o eleitor escreva. 
alem do nome, a pr.ofú;são e ia residencia do candidato, o que 
em nenhuma. dos seus artigos nem a 1lei, nem o projec-to -de 
rrf orma exigem. 

Sala elas se.$sões, 1 ~ .de o,µ:tubro <le ·t 920 •. - Leonc_iu 
Ça~~·ão. · 
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Aos arts. i6 e 17_:~ 
SÚpprimam_;_s·e •. 

N. 30 

Ju~tificw;ãá · 

O artigo trata de cedulas escriptas em · papel que não 
fieja branco ou ani1ado e das qu~ tiveram signa:l ou signaes 
exteriores. · . . 

. A lei ac.tual não faz referencia· ás cedulas ein -papel a~i
Jado, não parece· mesmo que as admitta. Porque, anilado é o 
mesmo que tingido de azul e-essa tintura poderá ser ·mai~ 
Jr .. aca ou mais· carregada., produzindo innum~ras variedades 
do azul, o que não pódc estar no . pensamento -<los emeiidata
rios, que não querem ce-0.ufas que deem a conhecer os seus 
portadores. · · · 

Não serão apuradas !lambem a.s cedulas que tiveren1 si
gnal ou signaes -e~teriores. Muito bem. Mas, si os signaes fo
!r'em interiores, isto é, na face · interna <ias cedulas ? O que 
a. lei ·não prohibe, · permitte. Logo devem · ser apuradas. Ora, 
esta l).ã,o póde ..ser e não é o desejo dos ·em-endatarios. O me.-. 
ífl1or- será, portanto; supprimiI' o artigo, que, ao envez de 
melhorar, peiora. · . -~ 1 

Sala. das ·Sessões, i9 de oulubro de 1920. --. Lconcid 
Oalrão. 

Ao art. 10. 
Supprima-se. 

N. 31 

J·uslificaça.o 

E:5lú em manifesta contrudic<.,:.ão com o art.. 13, que i.ns
Htue o chamado vot.o secreto. Alli, o voto secreto é de salva.
(.~ão elciLoral. Aqui é o voto publico, a descoberto, o que pre
tlomina. O i:-lc~it.or, cujo medo e pusillanimidnde eram ha 
pouco tão receiados e garantidos, · 1~ de momenlo elevado uo 
apicc da cor.at:wm o·: ·\'alentia, fazendo ularde do seu voto em 
Hv1·os de 11ot.as irnrpc tuado. 

Si o voto em eurtorio já é um pc~1·igo nas secções dislri
elaes, mll'ito mais o scrú nas sédes municipaes, onde muito 
focil será tH) pttrlido riuc dipuze.i' da maioria das mesas não 
reunil-as, para, dr.n l.ro de 118 hot·as. ou. se.iam dous dias de
pois, fazm· o q:i;sguic.ho~, accumülando sobre o cand.idato der
rotado os vo.los do dezenas ou centenarcs (ie seus correligio
narios e f,ripudianclo publicamente sobre a vontade da mai~ 
ria déi eleitorado. m. if~?. . ~ • e .iã eonheeida. Factos 
an .er iores, e not.or ia publicidade, · farl,amente ôommcntados 
p ela. impl'ernm a <los nossos annuaes constantes, por occasiã<:> 
do ultlimo reconhcdmento,. comprovam o meu assedo. 

Sala das · sessões, 19 de outubro de 1920. '-- Leoncio 
çuir~o. · ,,.- · 
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~ESSÃQ EM 19 DE Õú'I'ÜBRO bB 1920 

j\o art. 20. 
Supp!"ima-se. 

· N. 32 

htstifica<;ão ~ 

A lei s6 admitle a eleição em cartorio, quando não se 
tenha reunido ..a mesa eleitoral respectiva e só para os elei-
tores dessa secção. . .. .. 

Si, porém, a mesa se reune .. e o eleitorado de· um dos par
ti.elos não comparece propositalmente para só 48 horas, ou 
dons dias depois, accumular -0s votos dos seu,s correligiona-
1·ios no candidato ou candid~tos que · tenham sido menos fe
lízes no escrutínio, temes duas eleições simultn.neas. uma no 
N\CtlrO e outra ás candc1as a~cesas sobre aquella, jú. conhe"' 
cido o seu resultado, para inutilizai-a, frauda.l-<a publ'ica~ 
mente com a cmnplicidade da le1, esguicbando votos sobre tt 
~andidato A quantos bastem para derrotar· o candidato B. que 
já tinha a sua victoria segura. E' o salto· da surpreza adunca 
sobre a Yictima •imbelle <la consciencia eleitoral. . 

Será a propaganda da duplicata eleítoral peior do que 
todas as conhecidas até agora. Será a morte da lei actual que 
foi confeccionada com o intuito especial de acabar com a ver
gonha elas duplicatas. , 

Dirão que o projecl.o mâ'nda apenas qúe sejam ambas 
apuradas. Muito bem. Mas s•i nmbas .- podem ser apuradas, 
t.ambem a Camara ou o Senado, por occasião do reconheci
mento, não está na obrigação de approval-as ambas, póde~ por 
motivos que não faltarão amanhã como não foltaram hon
t.cm, approvar uma e rejeitar a outra, como melhor conve
nha li causa do Deputaào, Senador, ou chefe poli~ico cm fóco.-

Si passar esta disposicão, não muitos chefes poliíicos não 
levarão ·os seus amigos ús urnas. 

As mesas ~e reuil'irão para évitar as penas legaes, mas o 
grosso de ~uas tropas arregimentadas conservarão em reserva. 
para conhec.ido o resultado, lançai-as sobre o inimigo e ar
l'ancar-lh~ as plumas da vieforia que já con!;iderava. effectivn.. 
E adeus, lei regeneradora do voto. Adeus, verdade eleitoral. 

Sala das sessões, 19 de out.ubro de 1920. -. Leonofo 
Gal1·1.io. 

N. 33 
Ao art. 23. 
Precedem ás prirneir11s palrnxa~ do artigo ns scro1-intes •' 

<mo Districto ~ .... cderab. 

J ustif icaçi1o 

Só no Districto Federal existe o Archivo Nacional e para 
este não é possivel que venham, de todo$ os recantos do Bra
sil, os livi'os espoein.cs de tt·nnsGripção, o q1.Jo mais evidente 
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se torna pelo dispositivo do paragrapho unico, ptéscrevendo· 
que o juiz federal .envie ao director do archivo a relação do~ 
presidentes das mesas· e as suas residencias conheC'idas. 

O presente artigo _é parte de uma serie de emendas para 
o Djstricto. Federal. Pela , apresentação de outras que in
teressam · aos Estados, foi retirada da _ seriação em · que foi 
elaborada, para obedecer á ordem e conveniencia dá redacção • 

. A emenda que proponho torna bem claro que_ é de appH-
cação exclusiva para o Districto Federal. . · . · . · - ~ . . . . 

Sala das sessões, 19 de outubro de 192(). Leontiri 
'{;alrjl,o~ · 

N •. 3-i 

A6 art_ 26, para.grapho unioo ! · 

'~'\o envez de ~caso não fiquem concluidos os trabalhos dà 
. apuracão no prazo supra, · ~ juntas apuradoras do Districto 
l"ederal ou dos Estados os pro:rogarão . .. ~.: diga-se: ~caso não· 
!iqu~m r.oncluidos os,.,.trabalhos da., apuracão no prazo supra 
para o Di~tricto Federal e no de oi to dias para os Estados:, ais. 
re~pectiva~ :juntai::. apnradora~ os prorogarão ... > ·•• ·-· .-.. •. _ 

J:t1~ti[icaçãt; 

O arL 26, de que é parLe o paragrapho unico, augmenlou 
par-a 15 dias o prazo da apuração ~ómente para as eleiç()es 
fedcracs t} municipaes do. Districto Fedeta1, principalmente 
para e.~sa~ ullhnàs que rec,uerem nmito~ dias de cons~ut.ivQ· 
trabalho, como so verificou na eleiçf..o · global de intendentes •. 
Nada alte.r,ou. 119 praz(). . d~ apuração 1'.l.OS Estados, que é de oitQ . 
dias ; . ,, · ·· 

Foi '~ssc p1·azo, i~i.o é, o de 15 dü~s para o. Distrioto F~
dcra.l e o d<>i oit.J para '>,; E.:1lados, que a.· emenda. apresentada 
no Senado pelo ilh,1stre ST . Moniz · SPdr~. augmentori de mais 
c~inoo dias. quando fossem aquelles prazos -insufficientes, o que 
nuvimos do proprio aulor, qi.1e a is~o nos autorizou, ·corri-; 
:;indo a$sim a redacçtfo do pnragrapho em completa discordo.n
cis. ~om a do nrtigo . 

Em ·t 9 de 'Outubro de ·i920. - le()'l1cio ffiil'l'ãn. 

N. 35 
Ao art. 27: 
Supprimam-ee as pailavras pelas dfoersos secçi>e~ do' n ·ls-. 

~triJ:n: o Federar. . .• 
Justifica.Ção 

A pt'ovidencia de :que trata u artigo· é justa e 11.·azoa.vel Dá-O" 
havemfo moth·o~ pars que fique circnmscripta ao Disfrtttto' 
!'ederal. ·· . 
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:· - Deve> ao contra.rio7 estender-se a fõdos os Estado-:~) ê'.ômo 
medida ge.ral que a todos os candidato~ áP'!'O\"eite.-, · · 

Em 19 de outubro de 1920'. - L1oncio Galrão. . - . . 

,· 

Ao art. 2s: 
N. $6 ' 

.. SHpprimam-se as palavras:· no Districfo Fede1·t:rl. 
Justificaçãâ 

O artigo manda. que, no Distric.to Federal, sejam compii-
1 a dos ao.s candidatos ~ujÇ$ nomes estejam alterados . nas actas 
os votos. desde que se possà verificar não have:r outro candi-: 
'cinto a que os mesmos se possanr considerar destinados. . 

S1'i o enunciado do artigo basta p~ra provar que essa pro
videncia não deve aprovejtar exclusívam:ente aos ·candidato::. 
pelo ' Districto Fedeiral. P6de e deve ser de caracte!' geral,· 
ttbrangendo 'lambem aos . candidatos pelos Estados, onde as 
mesmas alteraçõe.s de nomes se podem· dar. · 

Em 19 de outubro do 1920. - Leoncfo GaJ:riio~ l . 

Ao art. 31: 
N. 31 ... 

AccreSJ)ente-se no final. da ultima parte. do ·art.igo: ·àpós as 
palavras: títulos e' carteiras: . · , 

Desse momento · em · deante. concluida a ~-hamada ou: 
quando esta tiver -"JinaUzado, serão C's~es eleitores chamados 

. nominalmente pelos tit:u1os, em poder· da mesa, por intez-me..,· 
.· 'dio .do mesario designado. . . . · · 

J u.stifi car;ão 
. ' 

Es-ta providencia se impõe para evitar o atropello que 
habitualmente se dá ~m taes occasiões, querendo cad<l qual vo-· 
ün· prim.f:!~'l'Q .. e com a desordem ~ cnnfu~ão coMnmeiras re.;o 
la rdando ainda. mais 9 p-ro'Curado. ·· · · 

Bm 1 ft a~ :outubro de ·J 920. - Í .. C?01U:io Grrfrão-. 

N . 38 
Ao art. 32, 1 s parte: 
Supprima-se o J)eriodo que eomeca : Aós of fiCW..es SP. juri,..,; 

1:-fJ:re.r, os ti~los d6~ ek:t'.te'Fes Mié ás pala.v=ras mf!dinnte recjba 
~Ol' elle assi{Jnado. · · 

·· : · Justificação 

Não . ha.v-0rá :per-igo maior ipara. a liberdade eleit.orol do 
cme :r~unir em m5.os de determina.dos indi'vidmos o.~ titulo.s 
'10~ ~l~itQt~s :q~s Pf.Q~it;g_idade~ ~~ iun pleito, . 
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ANNAEB DA.. CAld:AM 

Sem UtulÓ o eleitor. não vota. Si a lei" manda enfeixai-os 
nos bolsos da um -cu majs interessados, esses eleitores ou vo
tarão com a pessoa. que os · seus títulos retém~ ou não vota
rão, si outros forem os seus candidatos, porque taes títulos 
não mais virão. 

E aos retentores dos titulos .alheios não faltarão prete-x: ... 
tos para se eximirem de quaesquer responsabilidades. 

Basta que se ausentem até a terminaçãô do pleito. 
Galrao. · · · 

• 39 
A~ art. 32, 2• parte : 
Supprimam-se os ~eríodos dos finaes a comecar das pa. .. 

lavras - 1I avend-0 rr:clamação • • ~ até todcls as reclamações. 

Justificação 

O dispo_sto na lei vigente ó muiio mais liberal do que 6 
que pretende o projecto. · 

Naquella, são concedidas 48 horas aos interessado~ para 
fazerem 1AS suas reclamações sejam logo feitas sem nenhu~n 
exame. 

Ainda mais. Expõ-e o eleitor que 'tiver a.ssignado dous of ... 
ficí-Os ao vexame de .escolher, alli . de duro, um dos conten-
aores para reafirmar-lhe o seu voto.' : . · -

• Si o voto desse eleitor fôr decisiv(} ·rara a escolha do 
~ mesario, é bem de vêr sob que al!iciações ou ameaças · se 
ve-rá o!le para dar o seu voto. As perseguicões <lc.i preterido 
não fie farão esperar. · . 

E esse vexame :pubhco é e.reação do proj ecto que faz -do 
voto secreto, nas condições em que o propõe, uma medida de 
regeneração e moral poli ttca. · · 

Sala clns sessões, 19 de outubro ds 1920. -. . Lec>ncio 
Galrlí.o. 

N. 40 
Ao art. 34: 
Accrescontc-se: 
... que .punem ao cidadão que usar de titulo falso ou 

alheio para votar. 

Justificação 

E' para tornnr mai$ ·claro o di~ osit" · 
1 . _ . , o_ nosso l~giment.o que p.rohibe 
a mserçao, nos pro.1cctos de lols ou u.rt1gos de lei sem a sua 
i.t'anscripção por extenso. 

Sala <las , sessões.. i.9' <le outubro d& 19~0. -..: L.e<m{]i-O 
Gairao. 
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SESS~O EM 19 DE OUTUBRO "'Ei 1920 921 

:Ao art. 35: 
Supprimam-se os ris. I e III. 

Justificação 

A 'stiP,pressão . :p-roposta é oonsequencia obrigada a pri
meira da recusa do -voto .secreto como quer o projeeto; e .a 
.. cguncta da a.boUção do voto em contrario. . 

A app.rôVãC;ão · daquellas emendas implica na. sup-pressão 
<.ios numetos proposta, em que se prescreve r>enas contra os 
seus fnfractores. 

Sala das sessões, 19 de outtibro de 1920. -:-: Leoncio 
Ga.t1·ão. 

Ao art. 3·5~ 
N •. 42 

. Accrescente-se: 
Deixar o secretario da. mesa de reconhecer as firmas dos 

mesarios, fiscaes e eleitores·, ou · tiverem comparecido ou dei
xar de declarar o motivo porque não o fez, ou ainda fazel." 
declarações 1'alsas ou <ie motivos falsos: . · 

Penes - Qu~tro mezes a um anno de prisão e perda do , 
~mprego s! · fôr _ fuoccionario publico. 

- . . . . . ~ 

Deixar a ,Junta Apuradora ou algum de seus membros 
de dar ~iploma aos candidatos eleitos: 

.,Penas -. Seis mezes a um anno <le prisão e perda do : 
emprego. 

. .. . .. J ustificaçáo 

As duas emendas estão justifica.das por si mesmas. Não 
basta. decretar obriga.tões, l)t'eciso é fazei-as cumprir, tor
nando real e certa a punição dos seus violadores. 

· Sala das sessões, 19 de outubro dê 1920. Leori.cto 
~l~ . . . 

N. 43 
Ao art. · 36: . . . 

Onde se diz « .•. perante o juiz seccional, ou a . qualquer 
ridadão», <liga..;se: « .•. perante o juiz seccional ou o Sn
p'remo Tribunal Federal, ' conforme a categoria do acousado, 
ou n. qua !quer é.'ld-adão. 

O accrcscimo proposto ó para a hypothese de ser a de
nunpia contra. funccionarios ,pomo o juiz federal. 

Saln das sessões, 19 de ·OU tubro de 192.0. -- Leoncio 
Gairao. 
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'N .. 't. ·•: . 
.. !"t: 

Ao art~· 3g ;.;..;.; Su'pprim:l-·se. ·· . 

'J '!.'stif icação 

··· .. o ·artigo propõe a suppressão (ià art ... 57·, § 5°j do de~ 
ereto n. 5.160, . de 8 d-e março de 1904, as .palavras «chef€1 
de secção~ e «ou as ~mas dependencias:>. · · 

A iei n •. 3.~(}8, do 27 de dezembro <le 1916, em seu 
ultimo artigô, mooda· revogar todas as leis ·anteriores e mais 
disposições ém contrario. · . '. 

O decreto citado ou trato. . de materia eleitoral e: está, 
portanto, revogado ; ou trata de assumpto diff crente e nada· 
f.em com o projooto em discussão; - · 

Sala da.s sessões, 19 de outubro de 1920 . - L'eonci() . 
Galrão. · 

N. 45 

Ao art . -.39' - Accrescente-se: 
·Pnragraplio unico. '.&' junta. apuradora d.essas- eleil}ÕéS ~ 

reunirá e dará inici~ aos seus trabalhos no dia 24 de toa~ 
<lo dito anno, funccionándo das- :10 ás 16 horas, . que podertt 

. prorogar pelo tempo ·que. julgar preciso. 

'Justificação 

. Sendo ~m 1921 a. eleição transferida para o ultimo · do.., 
mingo de fevereiro, isto é, para 27 do d·i.to mez, será neces4 
~ario antoo~der de alguns dias Õ· prazo da apuração, de modo 
a poderem· ser iniciados os f.raba.Ihos ·de reconhecimento em 
15 de ·abril · · -

Ha em pról da. minha. emenda o precedente de 1918, em 
que a eleição .para Deputados o. Senadores foi adiada .para 
J .. · de março e a apuração procedeu-Se êm 27 do dito mez •t 

.E' o .mesmo que ora se prop&. A eleição para 27 de fe
yereiro e a apuração .para 24 de már<;o, ou sejam em um p, 
outro caso 26 dias depois. Em 1918, a apuração gsslou .cinco 
dias até 3:f. de março. Agora. até 3i de· março tem a junta 
apuradoura oito dias para terminar os seus trabalhos. Dir~o. 
que esses traball~os ainda poderão ser proroge.dos por. ma.! s 
cinco dias. Ainda assim,. em nada prejudica.rã: o reconhec1-
me:nto. porque essa. demora só se .poderá dar nos grandes 
Estaàos, eBàe ha maio1 numero de ttct:is :i lJ5Utat', más. es~~ 
rlistam pouco desta Capital_ ou t.eem . com ella commum.oai;;a•~ 
de cinco dias, no maximo. Nos Estados mai~ longínquos, e~ 
cinoo dias est.adí. terminada s apuração. E tudo se fará a 
t empo. 

Sala das Se!lSÔf'!~. 19 ue ont.nbrQ de f 920. . LeOnf!.f () 
~~~Do. 
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Onde convier:! 
Na séde dos municipios não haverá menos 

rÇ'ões. -qua Iq:uer que seja, , o numero de eleitores 

1 

O.e. auas 4;e~ 
(\)ia ta dos.· · 

Não 'é sem ra2ão a nossa emenda# E' verdade que a: lei 
rJeitoral. dete_rrnina que na séde dos municipios haja. tantas 
~eoções quantas forem os tabeUiães e officia.es <lo Registro 
Civil. Mas não é menos verdade que, em muitos municípios, 
11s respectivos ,iufaes t.eem interpretado a lei de nl(>do s. só 
ama seccão haYer na sêde dos mesmos, ou melhot', em todo 
n munícipio. 

No .exame das eleic6es sujeitas ao sen conhecimento tP-r{~ 
a Camara. verificad~muitas vezes o nosso asserto. 

~a Bahia são em grande numero os municipios em que 
i:'ssn. irregularidade se observa e não menos em outros ES-
1 adas, quando não ha municipio em cuja sécle não exista pelo 
menos um tabellião e -um offícial do Registro .Civil. 

Ha-,,·endo só uma seccão, -como poderão os eleitores da 
que não se tiver reunido votar na mais. proxima ~u na que 
mais lhe -.seja faeil? . 

A emenda torna claro e insopbismavel o pensament-0 do 
k·gislador. 

Snla daR sessões, -1 '9 de ·outubro de 1920. Leoncio. 
Gaz1·ão. 

' 
·N. ·47 

Onde ~onvier = 

. Nn.s sub-divisões .]udiciarías dos Estados as mesas elei..; 
l (lraes serão t.nntas, quantos forem os grupos de eleitores. se
n retariando-a·s serventuarios da justiça . que não tenham dP. 
s;ervir nas e~eições da séde do municipio, por designação,··a-o 
,iuiz de direito, ou um cidadão por este nomeado secretari{] 
1;d /l.oc. 

Essas novas secções terão a mesma numeração ordinal 
das já f',.onstantes no districto, seguida.s das primeira.s lettrss 
) nn isus.eulas do alph~bet.it".c. 

Nil. séde c!os munioipios deve. em regra. funceíone.r roais 
•.le nmo. seccão~ :oor isso que o numero dé suas secoões deve, 
J){>r .. (Usposicão legaJ, coincidir CQm o de tabelliães e serven ... 
ú.rnrios dn registro civil, o que quer dizer que não serão \lm 
numero muito grande os eleito1·~~ que perante- eUas yotem. 
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1LNNAES D.\' CA~ 

O mesrnõ não àcontece com as sub-divisões ju.diciarias1 
onde Só uma secção creou à. lei, seja embora de um milhar 
ou mais o numero de seus eleitotes, o· que acarreta um tra .... 
balho e dispendio de energia superior ás forcas dos mesarios e 
dos proprios ,eleitores, que ou terão de eqtra~ pela noite e dia 
seguinte ou renunciarão o exercicio do seu direito. 

Com · as sub-divisões proposta corrige-se o defeito, e sem 
perigo de duplicatas, porque as novas mesas serão eleitas do 
inesmo modo que as actuaes. · . 

· · · · E como h_a n1un icipios onde existem· dous tabelliães; um 
officiar priyativo-·do registro civil de cas:'lrnentos, outro co de. 
nascimentos e obitos; outro do de hypothecas, ouíro do de tí ..... 
tulos e documentos, qué todos devem servir· como secretarios1 

por: preceito legal e interpretando a lei, que llle. coube regu
lamentar, decidiu em repetidas consultas o Ministerio da Jus
tioa, e nem todos esses servenluarios. funecionam no · processo 
elej to~al por não comportarem esses municípios seis ou mais 

· mesas nas suas sédes, em relação ao numero de seus eleitores, 
na.ãa. obsta. que os excedentes sejam designados para se
cretariar outràs secções nas su~divisões judiciarias. 

Na :falta destes, por qualquer motivo, já cogita a lei actual 
da providencia de sêeretarios ad hoc para os districtos. onde 
nuo haja escrivães de paz. 

Não é, conseguintemente, ·uma innovação a nossa proposta.: 
-- Sala das sessões, 19 de ontubro de 1920. :-- Leo1icio 

· ~~~- . . . . 
; . 

N. 48 
Onde convier: 
Concluida a votncão, immediatamente antes de proseguk 

na . e::e:ripturacão da . acta. o- secretario _numeràrá, · por· algaris
mos suecessivos, as assignaturas cos eleitores que tiverem vo
tado, dispondo os numel'os em .frente á caqa uma dellas .. 

Ju§tifícação 

E' uma p'l'ovidencia· da lei Rosa e Silya, que bem merece 
ser restabelecida. para evitar perda de tempo no confronto do 
numero de eleitores com o das cedulas retirada~ das urnas .. 

Por aquclla lei, era o proprio eleitor que escrevia o nu
mero ~m t'rente á · sua assignatura. Dava motivos a muitos 

· erros de I?.Umerâção, ás vezes ce dezenas inteiras. Proponho 
11t.1e essa incumbcncia fique ao secretario da mesa. 

Sala <las sessões. 19 de ontúbro ele 1920. . Lconcw 

. N. -19 
o.nd~ convier: 
Com os livros do netas serão remettidas pel:i. ·mesa ·á.· 

Junta. .Apul'adora o por. esta 1'. Camara (los Deputados a Ust.a 
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üc c-hamada dos eleil01'es da · secçãc, devendo cslo.r assignados ·. 
<!e modo visível os nornes · dos que tiyerem compai:ecido e 
vot~do., 

Justificação 

Essa providencia subsLitnirá a certidão do eleitorado de 
tacla municipio e de cada seci;.ão em. particular. 

Por ella si terá a . certeza dos . eleitores que consLam das 
acLas como tendo . votado. Ac) mesmo tempo, será um do
rnmento para saber si o cidadão que .votou ·só pela cxhibição 
do seu titulo . está arrolac!o entre os eleitores do municipio, 
:.:aso . unico em que . o seu voto poderá ser apurado. 

·· Essa ligta tem força de certidão. Escripta ou authenti
t:ada pelo escrivão do alistamento e assignada pelo j u.iz de 
tiireito·da romarca ninguem lhe póde negar esse valor. . 

Sala das sessões, i 9 Je outubro de ,1920. ~ Lconcío 
Galni.o. 

~Y • . 50 
· Oud'e cônvie'r·: 
· Sô os nomes riscados e substituidos ou não por outros 

não serão apurados, sendo ·as cedulas, que os contiverem, re
mettidas á Junta .Apuradora, quando a riscadura não fôr bem 
accentuada e seja duvidosa a substituição de um nome por. 
outro.j · 

Nã0 · se póde negar ao direit.o, 3. liberdade de modificar a 
sua cedula até 0 momento de lan~l-a. ,na urna, principalmente 
quando estas contiverem muitos nomes, como se succede na 
cloicã·o para Deputados. · 

O nome riscado não deve ser apurado, .nias por estar um 
11ome inutilizado deixar, ctc apurar-se os demais que com
pletam a. cedula. ou mclho1·, uão apurar-se a cedula, é rigo ... 
raso do mais. E' querer püra os outros o que nâo queremos 
vara nós. · 

E' querer que os outros facam o que nós não faz!'Jmos~· 
E' assim que na eleição para commissões permanentes desta 
Camara, é muito c-ommum aos Depulados riscarem um ou 
mais nomes da chapa combinada. e distribuida e substitua-os 
vo1' outro ou outros de sua preferencia pessoal. E nunca 
'"'sas •'gdulas 09 ixaraa1 Ele ser a:puPttda J)ell:l l\fosa de Cama1 a 
dos Deputados ou pela do Senado, si lá. é c1ue a eleição sei 
J)roceda. E não conheço razão .mais potente para não conti
nuar em a nossa lei eleitoral disposit,;ão · tão injusta e draco"" 
uia.na. -

Em 19 de 9~t~rQ d~ i920 •. ~ Lepncio Galr.ií.o.~ 
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Onero <jOnvier: 

tierá apuro.da, a elei~ão lançada ~m livro que não teulm 
8i<lo rubricado pelo Juiz de díreito, quando desse livro 'constar 
acta de eleição anterior. approvada pela Camara ou pelo s~

. nado. 
Justificação 

As leis pretendem evitar as duplicatas, não admittiudo 
Jivs·os authentica.dos pelas mesas ou outros qua.esquex- qu"..: 
não fossem simultâneamente authenticados pel{) juiz federal 
.1) pelo juiz de. direito de .cada comarca, · succede, 
porém, em eleiÇões anteriores que alguns desses ti-· 
vros fossem aberU,s, numei-ados, rubricados e encerra
dos ·pelo juiz fed~ral: nã.o senão, .. entretanto, rubricados pelv 
juiz de direito, por motivos que não conhecemos, salvo ::i 
quizermos admittii· - que desconhecessem taes juizes a. obrj;... 
sacão que lhes impunha a lei ou ·nã'O quizessem .· proposnal
mente á . ella se submetterem ~ 

O facto é que em taes livros lavraram-se eleições. li;m 
muitàS dellas, funccionaram juizes, como presidentes 'de mesa. 
'raes eleicões !oram approvadas pel~ Cam&ta e pelo Senado 
:;eparadamente, e pelo Congresso reunido, na ultima eleição 
presidencial. Isto succedeu. em varios municip.ios de São 
Paulot Bahia ~ Minas, para. falar somente dos maiores. Si 
1acs eleições foram válidas; não ha razão parà que não o se
.iam tambem as que ne11as s~ lançarem de hora em diant.~. 

· 1~'3Wo authentioodos. · 
Em 19 de. outub~·o .. d~ J920. - Leoncio Gal1·ü.o. , .. 

N. 52 
On<lt: con·vier: 

~I\. J'unta A1)urador:.>. é defl!SO enlrar no exarne e inda.gacã1l 
(J-0:) vicios intrinsecos das áctas eleitoraes, l~mitando-se .a 
examinar si os Jivros estão Iegahuentc authenticados e si a~ 
a.r..tas estão a$ignn.dns pelos eleito:res q1ue votaram e. pelos 

• , I 

mosar1os. 
Justificação 

Não será. fóra de pt·oposito tornar ben1 elaros os limite.-=. 
que não póde uUr~'DAssar 3 .Tunfa Apuradora. Só lbq compel ,. 
i~xaminar 1si os livros ' teem a nut.henticidadc exigida por 1Pi 
,, si as actas cstfio assignadas por eleitores e mesarios . 

De vfoios intrinsecos, de motivos <le n'1llidaàe, por mni:-: 
nvident.cs que Jhcs pareçam nã·o pod~m os membros da ·.lunln. 
~\!Juradora occupar-se, seria invadir as att.ribuicõsc do poder 
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f'•l'1ficador. Jui~es não faltam que pretençiam con.stítuir-s1i1 
.:~m interpretes da. lei, quei-endo julgar de merites, quando tão 
delimitadas são a::i suas attribui.ções e destas não podem pas
sar. 'E• o qu~ pretende a emenda - dar a cada um o que é 
.:::eu. · .. ' 

Em 19 de outubro de 1920. ·-. · · Leoncio Galrão . 

N. 53 
Oude convier: 
E~ ahs<>lutamente prohibitla a; apuração ·de eleiçOO:; por 

tJOrlidões, oolet,in$ Oll qua.·lQUer outro k)ocumen.~O qtle Uâü 
t;eja 9 proprJ.o livro das ac·tas. 

J v..stif icação 

Boletins podem dar o numero -cxact.o <le. votos recebidos. 
t~ a.pura<l.os; cedidões podem -reproduzir pafavra p;ox- palavra 
::• que constar do livro de actas. Mas .pelo bo.'l'eflm não 3e 
t.em certeza · absoluta de que a. acta fosso lavrada. nos ter
rnos da l~i e· a ·eleição eiquer concluída. A ~,t-tidã-0 póde ser 
Jr: urna ·acia falsa ou de assign.aturas falsificadas. Só :Pelo 
11roprio livro -Oe act.as -em o.tigiilal é possivel, conhecimento 
f~xacto e preciso da verdade ou da men·tira eleit..o.ral. Si cou
tiverem assignaturas . falsas . o.u falsificadas, ee·rvirãc> <le 
c.or.po de delict-0, do crime, denunciando a sua existeneia ma-
1 erial e i·eclamando u. punição dos seus autores e executores. 

. . 
E não é :Sem -tempo a inclusão des~.a providencia prohi

ldt.iva. na lc.gi8lação eleitoral. Ainda. na. ultima. reunião ào 
Congresso ·para apuração do _ipleirto ·presidencial, c-m roais- oe 
uma commissüo de inquerito foi voto ven<Jedo1· de que bo
ict.im ~quiva1ia á acta e, na ausenoia desta. devlam ser apu
rados -0s votos delle constantes. o que, f elí?.mcnte, não foi 
~wceiio n3 ple.nario. -

Sala dn.s ~essões, 1 t> de outub1·u ti~ 1920. Leoncio 
e al'l'iio. 

N. 6i 
Ond~ :eonvier: 
E' abolida a .eleição em cad(lrio. 

l>rovou <le maiti ·a :eleic.ão em -0arfío.rfo na primeira exc-
1., ucão da ·lei. O povo deu-lhe a oderiominacão d e. e,~guicho. O 
motivo desse nome suggestiv-0 bem o conhece a. Camara. 

Quem .f.em a maioria do eleitorado, te~!. a ·maiori~ ·~~ 
mesa., é in t.ei·ess~do, tp<>rtan~to: na .sua. reµniao, ~ á mmor:rtt· 
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~l28 

·cabe fiscalizar os seus trabalhos, sendo i:r.:.urta a: elEfü;ão frau .. 
dulenta e a em que os fisca.es forem recusado~. _ 

Si a mesa nãó se reune em uma ·seccao, pód:c :o .eleitor 
votar em outra;- onde mais conveniente lhe pareça. ·Si . qu~m 
tem a. maioria da mes~ e do eleitorado não a f~z fupccion~i:;, 
maior será o seu prejuízo -do que o àa minoria. . 

Par.a votar em cartorio tera o cleito.i.· de ir á. séde da co:.. · 
mar0a ou do termo. e sujeitar-se a uma votação e apu ração 
<lifficíl ·e demorada, cm o dia seguinte 'fj immediato, até 48 
horas depoi~~ · 

Ma.i.s facil, port.anto, s~rá -ao m~1no comparecer logo, 
nó mesmcf'-dia, a uma outra seccão e nesta votar. 

Sala das sessões, 19 de outubro de 1920 . - Leoncio 
Galr ão. · · 

N. 55 
Onde convi (}l': 
Aos sccretarios das mesas eleito:raes será abonada uma 

diaria de 20$, a titulo de gratificação, ficando aberío o ne-
ceosario credito. · 

Sala das sessões, 19 de outubro <le f9 20. - The111.isto
clcs de Alni,eida. ~ José de Moraes. 

N. 56 

Accrescente-se . on<le. coniver ;· 
· · AN. A ~Ieição começará ás 10 horas da manhã, <lero.:. 
gad<> ne.sta parte o art. 3º da ·lei ú. 3. 208, de 27 <fo d·ezembro 
de i916. 

Sala das sessões, 1 ~ de ouf:ubro <le 1 ü~O ., ~ $m.ili9 . 'J m·-
dim,. . . . 

N. 57 
SubsLilulivo :· 
Art. 1.º A cfoição para Deputados e'- Senadores ao Con

gresso Nacional so realizará no dia 30 de janeiro, finda a Ie-· 
t;islatura anterior , por suffragio directo dos eleitores. 

Art. 2.º Revogam-se as disposiçõos em contraria. 
Sala das sessõe~, 19 de outubro de f920. ~ Tm'iano Cam~ 

11eUo. · 

Justificação 

As cleicõcs procedidas sob o regimen da lei vigente tecm 
. sobejamente dem~nstrado q_ue, tanto quanto_ P()SSivel, .. essa lei 
crcou uma perf e1ta garantia á vontade eleitoral expressa no 
voto~ mantendo por outro lado, a representação das minorias 
onde quer_ que ellas -0fJicientemente existam. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/00/2015 09:45+ Pág ina 50 de 83 

As falhas que se lhe possam. encontrar e que o projecto 
n. -H6 pretenda corr!gír, são de tão pouca monta .e a sua cor-
1·igenda causaria. tão grande transtorno no processo eleitoral 
·vindouro, pela , deficiencia de tempo entre a época sctual e a 
da eleição proxima, 11ue melhor ser.á evita~ esse novo incon
veniente, adiando tae~ correctivos, tanto m~i!:$ quanto as pre
t. endidas garantias de que se cogita no alludido projecto re
pousam· mais na educação cívica do eleHorado, e esta só muito 
:rmlamente se poderá alcançar e por proces·so.s outros que não 
os traçado.$ na pi·oposição do Senado. 

Com essa educação civica qrie chamaria o eleitor á con ... 
;-;denciu plena. de si mesmo, tol"nando-o indemnc de influen
c· ia dos poal!rosos· de qualquer nattire.za, e co.m a. fiel exec.ução 
di.l. lei, mesmo a actual, que estabelece um apparelho de ga
rnntia do voto e de um rigoroso processo eleitoral. de bene
ficos · effeiLos já comprovado~, não precisamos, por ora, de 
outras ref.ormas, a não ser a de que o presente substitutivo 
l ruta, com o fit.o de tornar fi:xa a data das eleiçõe~, sem ô in-
conveniente a que chegou a lei em. vigor. . 

A data· de 30 de janeiro. já era a estabelecida na lei ante
J ior á autua!; a qual além de outras tra.Z' a grande vantagem 
til' deixar tempo sufficiente ,para as apurações das eleições 
uos Estados e para a remessa . dos livros eleitoraes e respe
f'tivos papeis que, assim, poderão mais facilmente chegar ás 
~ecretarias das dua::> Casas do . Congresso em época apropria.
d~ pa·ra o iniciO ctos trabalhos do reconhecimento de poderes. 

N. 58 
Oude: conviel': 
Quando os eleitores deixarem de 'indicar os mesarios das 

l f:':spectivas se:cções , eleitoraes, o juiz da direito da comarca 
f{lrà as riomeações, 01·ganizando as mesus eleitoraes, ou eom
plutando-as, na audiencia seguínte á da apuração das listas; 
d'~ apresenta.cão d~ mesarios. 

Bala das ses~õt•;:;, i9 ·de outubro de 1920. - Antero Ba
tdho. ~ Jay-me f?omes. - .Toão Mangabeira. 

N. 59 

Supprimam-se os arts. ,'13. f 4. '15, 16 e !7. 
Sala <lat5 sessõ<!s, 19 de outubro 'de 1920. - Moreira da 

noclta. - Thomaz Rodrir;ues. 

N. oO 

Ao:=: arls. 1:3 a tü: Subsiituam-sn pelN; :-:1.·guinte:s: 
.. \rl. O voto s~á a descohorto. 
".\rt. O e lei l or r,Üamudo a vot

1
ur de verú 

1 
t!xb i!1 ?,r: o f, i-

1.1 ilti (~ ;J {'.Urteiru. dr:> idcnf.iclade~ nos ogares Oll( I.! cx1Sttll' et3SI~ 
e.---· V<>L. lX. ~O 
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Sr:'l'VÍ('O federa!, e entrp,gar a SUa cedUla. em doUS exemplares 
i~uaes as:;iguaJa vvr e li e proprio ; e, verificad:t" a identidade 
da~ cedulas . . o pre::;idehte rubricará a que sec·á entregue -ao 
cleil<>r, 1'azPndo logo de.pois lêr em .voi alta e apurar os votos 
consig:nados na outra. · 

Sala das sP-ssões ~ de outubro de 1920 . .....__ Joq,quim 
Osorio. - Ma.1·c:<J.l .dc ·escoba,•. - Alvo.1·0 Baptista.. - Domin-
uos Mascarenhas. Octavio Rocha. - Carlos Penafiel. 

N. 61 

Accresccnle-se onde convier: 
.< 

Arf.. A eleição . começará ás 10 horas da manhã. e pro .. 
segujrà sem nenhuma . interrupção até a i-!on.clusão dos tra-

. balhos. . . . 

- -Sala <la~ sessões. · 19 de outubro de 1920. Valclorniro ·de 
MayfJ.lhãas. · · -

N. 62 · 

· .A ri. DN;iclictns:: pelo j11iz as \ 1;eclamaçõP.s sobre. a es-
colua. dP.! mcsario~. poderü a f}arlc ua audiencia ou no pr·azo 
de 211. horas ~ recoí·1·1~r · para a· junta cr~ada pela lei n . . 3.139, 
de 2 de agosto de· 1916. 0 recurso não tem effeito suspensivo. 

Art. Recebida a petição de recurso, o júii despachará · 
incontinenLe mandando lomal-o por termo e autuar as razões, 
oft"icios <le apre.sentai;.ão ~ documentos que o instruirem. 

Art.. Nn praio de 48 horas o escrivão fará . todas as . 
(]ilig-en,cias ordf'nadas e r.nviará os autos sob registro ao pre-
~~dcnt.A da .Junta de ~ecursns. . · · . 

ArL . Recebendo os autos, o presidente da junta a con~ 
vocar:i para o dia seguinte, afim de decidir o recurso . 

.<\.rt.. - Rr unidu a junta, o . presidente relatará o feito, 
qnr. será lo:;n decidido nos ptoprios autos, salvo a Preliminar 
_de qualquer dil igencia. · · ·. .. 

·. Art. Dr-cidido o recurso. o presidente ordenará qúe os 
an t.os scjarn im:rnediaf.amcnte devolvidos ao jtiizo a qtto petv 
<:'.r.r.rcio, scl:! reg-1str~ ._ O .ini.~n a qu.o no -p~azo de. 2,í horas 
lrir.L cmmrr11· n dP.c1sno da. .wnta. por m~10 .de edltal, com
nttmic:u::ik..i:- ;10~ inlerf•ssad os n annoLac-ão no· prot-Ocollo da au
dierwia dP. 0sr~ol11a <los mesarios comformados pela .iunta. 

· Sala das sessões, Hl de outubro de 19,20. - Valdomiro d.e_ 
Jfa(Jalhães : 

N. 03 

Acct·cscen.t.e-sc onde convier: 
..:\rt. Si, na audiencia para tal fim destinada, não fo~ 

l'tm~ m.1t.res-ues ahs juir-es do cliPeit.o, nos ~.ados, os offi9i~s 
do 1mllcaçao do piosar10$, para alguma secçao, o mesmo JUl~ 
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Mnvocará, para a. audiencia seguinte, o président~.·da eamara 
municipal e o 1 º sup-plente de juiz seccional e com elles or .. 
gànizará a mesa da dit.a seccão, oabendo a cada um a indi ... 
cação dê um mesario . . 

. § i.º No -caso da indit}acão de apenas um ou dous me
sarios para alguma seccão, a conuniasão a que se refere .este 
artigo completará o .nu~eró, elegend~ os fal~sos. _ . · . 

§ 2.º Se, na audienc1a para .tal · i'im destmada, nao cem~ 
parecerem · todos os membros <;la eommissão ·a que se refere 
e~tc artigo, o~. que comp~ce.tem accôrdarão na indicação 
dos mesarios1 . prevaleeendo a . indicacão do mais velho, se não 
lrouver .. accôrdo. , · 

' -4 

Ao art. 38 -- S~pprima-se. ~Ribeiro Junqueira. .. . - . . 

N . . 64 
Art. i3 . O voto será~. publico, devendo e.ada eleitor · 

inscfever. ·em livro especial para esse fim existente .em cada 
secção eleitoral e convenientemente rubricado pelo juiz seccio
nal r~spectivo: o ·seu nome e logo ~rdeante o nome dos seus 
candidatos~ · · · . · · · 
· · § i. º A eleição durar~ tres· dias, ·funccionando cada secção 
diariamente das iO ás 18 horas. · . . . . . · 

§ 2.0
- Serão diariamente publicados· pela impren~. onde 

.houver, ou por · editaes, -as- listas copiadas: dos. livroe eleitaraes:, 
de fórma a que os proprios eleitores possam melhor fisca
liza~ os seus votos, .llem COII10 a ªpuracão fiI1a1 da. eleição. 

Sala das· sessões, 19· de outubro de 1920. - loã-0 Pernetta. 
,.... Alvaro Bapt'ista. -. · Carlos Penafiel. · · 

N~ 65 

Ao ad. 39, Óndc se di~: ~ultimo domingo:), diga-se: cse ... 
g-undo domingo». _ 

·sala das l:lessões, 19 de outubro de 1920. - F. BreHane~1 
~ Ala~r J>rata. -- Carlos Garcia. - Antero. Botelho. -N. 66 

. . 
'A.o art. 2i ~- Supprima-se. 
Sala d.as s~ssõeS', 19 de outubro de i920. - F . Bressane .1 

- Carlos Gare~. - Antero Botelho. 

N. 67 . 

Redija.,.se assim o art. 8º: 
Fóra dos easos em que a substitui.cão é prevista na lei1 

Llua.ndo se verificar, no curso da leg~slatura, no nistricto E~e .. 
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. 
. A...~NAES 1J.h 6'A±i.tA1U · ' . .. -

Cleral ou nos Estados,. .o f allecímenLo de qualquer inesario, 
proceder-se-ha á · sua s~bistituicão por occasião . . da elei~ão 
mais pro:xima, nos mesmos terreno~ . da escolha dos mesar1os 
para as secções e com o mesmo prazo de antecedencía · ( § 4" 
do art. 9º da lei n. 3.208, de HH6). . · · : 
. Sala das sessões. 19 de outubro de i920. -- ·Alam· Prata. 
t::-- Antero · Botelho . :_ F. Paoliello . . - Cd.rl-0.s .Garcia. ~ F . · 
ll,ressane. · · · 

N. 68 
Onde convier: • 

. Art. Nas cidades e villas dos Estados, haverá tantM . 
. secções eleitoraes quantos _forem os grupos de 300 eleitores,· 
e nos districtos de paz - até 250. ·· · · . 

Quando. as mesas eleitoraes, organizadas de aqQ.ôrdo com · 
o al't. 9º da lei n . 3.208, de ·1916, excederem o numero de · 
serventuarios 1.ie just!c-·a que devem . servir de .secretarios, 
o jufa: de direito da comarca, no prazo estabelecido- no art. 12 
da citada lei n. :3 .~8. nomeará para cada · uma dellas pessoa 
idonca re~idente no distrícto de paz à que pértence~ .a se;.. · 
cç.ão eleitoral onde tiver . de ftmccio'nar, · na qual podel'á -votar-, ·., 
embora esteja. o SP.U -nome_ incluído na lista · de chamada de· 
outra secção eleitoral do ·mesmo distI·ictú. . ~ 

· Art. O dispositivo do a!'t. 18, 1" parte: da mencionada 
lei n. 3. 208, ::ipplfoa-se a todas as localidades que tiverem 
mais de mn~ secção eleiLo~al. · . · 

Sala das sessões, 1i9 de outubro· de 1920. - Ji'. Bressàne· 
-:-- Oa·rlos Gm·cia~ Ante1·0 Bo.telho. F. Paolieloo.. -"'." 
í\laor Práta " . .... . ,/ . 

Nota · 

São ·tão conhecidas as ineonvenieneias e embaraços que 
o nume.ro ·excessivo de eleitores de cada secQão traz ao bom 
andamento _de prnt;csso eleitcral, · que esta emenda disi>ensa 
qualquer justificttção, desde que elle não contraria, como se . 
. verifica, .. desde lotzo, os el~vados · e patriotícos intuitos qu~ 
'determinaram ~l u!Limà. reforma eleitoral : · . . 

N. · 69 

. Art. · · O prazo de 30 dias a c::iue se refere o art. '3o da 
-lei n . :3 : 139, de 1 ~16, fica elevado a 30 dias . . 

J>a:ragraph€1 uní1·n . :oent:Fo flos 90 díes ttnte:rittres a: qual· 
(tuer eleição. nenhum 1·e<mrso pura ~xolusão de eleitores po- . 
d~rá ser i u l cirpo8t.o (iti .i ulg:ado. ' ·· 

Sala das ~e-;~Gt ~l'i. -t H uc oulubro de 1 U20. --- Etov Chave$ . 
._ Bm•ros Pcntcad() . ..... P. lUpJJer. - Cesar de Vcrgtt.eiro.
]P~cucolino B<.n"i•eto. 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 25/00/2015 09:45 . Página 54 de 83 

8ESS.'.\ú E].f J9 DE OUTO.BRO Pf. -1920 

N. 70 
Ondé convier: .. 
Pn;;:sarào a fazer parte do . 2º districto eleitoral de Sã~ 

Paulo ·os municip:ios de .Toannopolit' e NazaJ'.~tb. , 
Sala das sessões. 19 de outubro de 1920. - . El..oy Chaves.: · 

..:::: .Barros Penteado. - P. Ripper . . - Cesar de Vergueiro .-'"!! 
Mm·colino Barreto. · _., 

N. 71 

Accrescente~~ onde convier: 
Art. No art. 37, I, alin~a /, da lei n. 3.208, de 21 de 

dezembro · de 1916: 
Accrescentem-sf'. de'pois das palavras: «sententa judi

cial». as seguintf'~: <!!:'.011 processo administrativo:>. 
Sala das sessõe~. 19 de mitubro de 1.920. - .-iugusto :...,e 

lúna. - Andrade Bezerra. - · Fausto Ferra::. - Olegario 
Pinto. - F. Rressane. - João .Penido. 

-N ... : ?Z 

. . Hedi.!a~Sfl a~sirn o art. . ~~8: 
cFicam ~upprifflidas no art .. 57. § 5", do decreto numero 

ri. J.60. · d~ 8 dP ma rçu dE'!· 19014. a~ pala vi-as «sub-diI"ectorest 
Mficiaei:- 111(ffo·1·~ . .;. ~ dt<:.f rs d'i :-;4~1~1~ão~ e «OU suas depen
.tf Pnein.::-~. 

~ala. das · ~P.i:;.i-li)e~. ·Hl fi°P 1.n1 Lubro de 192ü. -. A u.gust·o de 
·1~ frnn . .:.. . ..: Fm1sto F'eria::. - 0$m·io d~ Paiva. -· F. Bressane. 

Encerrada a :J• d i~cussãc'.l do projecto 1J. 146 .A, de ·1920. 
•' adiada a votação. até que~ as Conirnis~õei-: de Constituição e 
.1 u s tiça ·~ d<· Finani;>a5' d('~m par(lo(',~t· sobr<' as e.mt•ndas off e-
recidas. · . · . 

·3" d.lscu:ssão do p1·oj~to n. 96 A. de ·t 9.tO, autorizando a 
(~onee~Rão de nma · (~strada d<1° ferro d<' Ubcrahinha. cm Minfü;. 
a 8ant.' Anna de Pu1·anahyha. em Motto Grosso: '.com par.l~CCl' f~-
yoravel da Commjssão de Obrag Publi.cas " Viação. ~ 

Encerrada ~ anminciada a Yotação. 
Approvado em .'3" cli scns~â.o r. fmviado á Commissão d~ 

fü•.dar.ção o ~eguinf t:' 

N . 96 A - t920 

O CongTe;;;~<l :\acional dt>crp,t,a: 

.:\ rt.. L"' Fie.a o Jlôdel" E~P.cutivo autorizado a . concedP.r. 
~· ·m onus para o Tflesouro, a construcção de uma estrada de 
f~rro d~ um 11)et1·0 de bitola: que, partindo- d~ cidade d~ ~Qe-
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rabirtha, no Estado . de Minas Geraes, vá ter á ·eidade d-e Santa 
Rita de Paranahy1Ja, no Estado de'Goyaz, •6om um ramal para 
Sant'Anna: do Parnahyba,-no Estado de Matto Grosso, e ouLro 
para Monto-Ca:rrnello, no Estado cle -Minas Gerae.s. 

I"'aragrapho unico. Além do direito de desapropriação dos 
terreno~ p(:lcessal'ios á.c.onsLrucção da e,Sf,rada, será assegurado 
o de µt.íli~~r--~n qa ponte .Affonso Penna, sobre o. rio Parana
hyba, sem· prejuizo do transito de vehi.culos e. pedestres, que 
por ella se eff ecLua. · -

3" dis~ussão do proj ecto n. 925 A, de 1920, restabelecendo · 
a verba da reprcs-cntação do Presidente da Gamara dos Depu
tados: com parecer favoravel da ·.Comroissão de Finanças.~. 

·Encerra.d~ ~ annuI1Ciad~_a --,.'otaçâo::·· 
Approvado em 3ª discussão e enviado á Commis-são de 

Redacção o se~inte 
I .. PROJECTO 

: ' 

N. 4~5 A -- .1920 

O Cong·rMso Nacional dPcreta.: 
~ ~ . 
ArJ. ~ . Fica restabelecida ·a verba de representação do 

Presidenle da Gamara dos Deputados, na importancia de réis 
1 :000$ mcrrsaefl. a contar de janeiro do corrente anno: revo-
gadas .. as "disposições cm contrario.. · .... · ' · 

() Sr. Mor~ir.a ::Br~~dão . {jJçla ordem)· .. requer 'e obtem 
dispensa de impressão da rf•dacção final do projeclo n .. 425. B., 
de 19~0, afim de ser ~mmediatanicqte xotada.. . .. 

E• lida e, S(.!m obser\rações, approvada -a seguinte 

· .RE!)ACÇÃO 

N. 1i25 13· -· 1920 

Reda.cção finai do p.,.ójecto n. -425, de ·1920, que restabelece a 
'L'erba de ·l'cpresenta(•ão do· P1•es'iden.te lla ~ Cama'l'a dos 
Deputado.~ 

O Congresso .:Nacional resolyc: ·. . ' 

.Artigo ltnico. Fica rest.abel--ecida a ~verba de rcpresenfaç.ão 
do Presidente da Gamara dos Deputados, na importancia de 
~QQ~ ll'lPHSEtf'S. ·a (':AHt:tl' de ja111"ito ele Hl20, l'e\ugadas a~ 

disposi1,1ii~-" rm contrario. . .. 
Sala das Cnmmissõrs. 19 oo outubro de 1920. - Prado 

J.,opr.<t. - JJ01·va.l Porto. -- Casfro RebeFo. ' 

O Sr. Presidente ~ O proj'ecto yae ser cny iado ao Senado. 
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3ª discussão do project.o n. 4.95, de 1920 (rr,dneção do prü
jccto n. 640, d.e 1919), com;edend(~ atIXi!io~ ao Di". Syl\.·io P.<~1-
lico. PorleHá e ao cidadã.o Luiz Bemvtndo de Vasconcellos. , 

. -
Q Sr~ Presidente - ~\cha-so sobre n _mesa uma emenda 

qnc vae ser lic)a. · 
' E' lida, apoiada -e·· enYiada á Com missão de Finanças a 

seguinte' - . 

E.MENDA AO PROJECTO N. 495, DE 1920 

(.3" discussão) 

Ao art. 1" Suhstitua-·sc pelo. ~·oguínLc·; 

üi;luü' ij{}br~e ·os· ücst.inos.da pl'opria Nação. . . . 
· Cada vez mais parece qno ha l'alla de cq111!1IH·10 en1.rc u 

receita e a despnza, e e:::s-e pouco ca~o ern gastar·, <' !?íl$tar 

?--·-----
Efaie· c.:Hs.curso n~.o foi -l'CYisto pelo orador. 
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sempre triais, vae concorrendo :P~ra ~ trifiltração, nó espirito · d~ 
todos. da descrença no f'tttur.o do pa1z, a todos lev.ando o animo 
de __ quP- est:e. vast.o territorio não se poderá con!:!ervar perm:inen-
1.emente · unido, t al o desapeg.o. á.s _cousas ~blícas as mais 
graves, oomo são aquellas que dizem r espeilo ao aur;mento da 
despeza e á obtenção dos preciso.$ recurso~ · na receita,. 

E' ma.is fa:;il augmerrt.a1· a despeza . do que procurarmo8 
recursos para ., augmentar a receita; para sobrecarreg·ar o. des
peza 'não ha quei;r. nã-0.invente um projecto, uma emenda ; pà1·a 
augmenta1· a rece1ta nao ha qUP,f!\ mvente lima emenda ou um 
proJecto rázoavel . · -~ 

o Sll. FRANCISCO 'VALI. .. .AD_<\.H~S - In ventam-sP. impostos. 
O SR . ALV~o\RO BAPTISTA - O imposto,· a que a.llude o 

nob)le collega, é um doS' r ecursos mais honestos nos. paizes hem 
dirigidos. .. ~ · 

. . E' pref'eriveJ. ú imposto ao 1~mprestimo esterno. ao papel-
moeda mconvers1vel. · · 
. o SR. FRANCISCO VALLADARES - Apoiado; o papel.:.m9eda. 

só para casoR especiaes~ ,.çomo a ·defesa d.a producção .- · · . 
. o SR . .. ALVARO BAPTIST.<\ - ' Não, ha comparação -entre Uffl . 

e outro alvitre. Ao ,cidadão incunAbe pagar o imposto pará. ma
nutenção social; mas tirar do c'ída.dão, 'E·e.m que .elle seja con
:sultado, tirar sem termo, sem prazq cqnhecido, par.a . o paga
mento sem amortização e ·S€m juros, é usar de meios extt·aor
dinarip~, qu~ se podem ~hamar, . sem exagero nenhum, _de .... 

O . SR. FR.ANCIS_ço V ALLADARES - Illicito.s·. · 
·. . O SR . AI...VARO BAPTISTA - .-· . - • immoráes, e, sobretudo, viu- · 
lentos, arbitrarios, pois está claro que ninguem rec~beria papel 
como dinheiro, si não fosse forçado, si. o Geverno nã-0 tiv•~ssc 
por -si as l)aionetas. · · · · 

Não é agora, porém. o momento, que deixei passar ;iro
posit.almente, de tTatar destoe assumpto; o momento é do ve- · 
rific.ar si, fazendo o prcs-ente a um Sr. Sylvio Pclico Portella 
e outro; de 300 c-0ntos ao prim~iro e 20 çontos ao segundo, si 

. o Governo está de accõrdo com isto . . . . , 
o SR~ . FRANCISCO. VALLADARES - .Caberia ao leadt!,l' da; 

·. maioria deefarar, . "- . 
O SR. ÁLVAM BAPTISTA _:__ . .. e saber · s i o 'acto se acha 

justificado : . · 
· Quem diz que não se acha é a propl'ia Commissão .. de Fi

nanças, por~e é clla que declara; .não se tratar de,.um, 1nvent'o: 
eh ama se « un ento1 » a um mil1v1duo que nao . inventou, 
trata-se de ,um appare lho desconlrncido, cu.ia effica.cia não foi 
ainda. ·provada. · · . · 

E' ne~-s.as condições que se mandam dar 300 contos a u m 
im·cnt.or com o invento desconhecido e 20 contos a outro que 
i·eclama o .mesmo . invento l · 
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. Qual dos dois f'.'io;lar(t eorn ~l verdadi:> ·? :Xó:-: nãn l) podP.mo~ 
•l)zi"r·· . O que pod~mo::: affi~~mar (• qur' 1wlilwm d1•ll1~:: pro,•011 
a rrrda tt\i' vercladcirament e inventado. 

:Em tae.s circ!m1slàncias. o meu illu.:o;l,1·c roll e~a p1'lo E~
t:ido de Minas_, Sr. Fra11ci~r<) ·yalladare~. ap1-ei.P.ufou uma 
1·mend::i, que diz: 

~ Subs1.itua7~e o · al'l. 1" pelo seguiJ'.h~ : 

Fica o Govr~rno autorizado ·a abl'i i· · concort·P.ncia 
entrt~ os ilwentores !)aCi<ma-e::i. de appa1·clhó$· para salYa
ment.o de navios afundados, ~oncM"dendo o pr,!rnio de 
~00 :000$· áquelk q1u• m~H1or· pr1wa - on\~r.-.·1~nr, a ju~zo 
d~ uma i·ommissilo1,) 1.t>chnica fl.01rn•ada pl'lo GoYernó. 
ob1·igando-s~ o inv,~nt.01· in·emiado. a fai.cl' fluct.uar o 
primeiro navio d1'.~ntro da bahia do Rio de .ran1'ir o e p~1·
t.encente ao Governo. do qua·t nã.o ~x.i:;irá P ''ln 1n~~mQ 
trabalho ti _ miuima r eeümp1msa LJemmiaria .» · 

1 . 
Nada maj~ razoavel. nada mais d<' accõrdo coni o l>om 

.senS'O do que, antes d-e constitult'· pr.(~mio ·para uma pretensa. 
invenção, verificar ::>i de facto existe essa invenção _ · 

·POI"que. pois, 81-.P,, Presidenle, renunciar a Camara o di
r0.ito de approvar a emenda, pela qual será •Wm acerto conce
ll ido o premio áquellc que de fac.lo t-iver i>weutad-0 um. :appa
relho· de utilidade ? 

.Nã.o. vejo· motiyo para que a Cam~I'.U. deixe de acceitar est~ 
t;mend~-; anles, vejo. motivo para· que ellá. a suffrague, porque 
1~ o tm1.eo processo pelo qual \S'C_pederá chegar a.o conhec1mento 
da verdade e · de modo que não seja feito um presente, em vez 
d~ ~er conferido um premio a qu~m houver trabalhado pro-
ficuamente : , 

No caso. vamo:-:; ter uma prova das intenções do noverno 
da União. ·· 

Peç.o espee.ia.lmente a attonção dó digno leade1· da maioria.; 
uão é- um Deputapo da opposição qu~m .e~tá fallando: f~ um 
Deputado que apQ1a o · Governo, mas con(hcionalmente. quando 
o Governo esf.á'·,á altüra de administrar o paiz, pro,·ando-o, 
nfiô por promessas, e sim por· actos . - . · 

E, Sr. Presid~nte, s_upp<?ndo que eútr_!imos €m uma nova 
phase ·em que os d1sperd1c1os desapparecerao por completo~ de
·.'ejo saber si o Gov-erno · a_pprova es~e projeeto, isto e. se .con-" 
t.inúa.. na nntiga orientaçao ou. si. daqui em ·· deante, cortará. 
Jesapiedadamente tudo· quanto nã!) -tiver rela_ção com o Jn
teresse publico,_ com a grandeza nac10na.l e bem estar da Naç.ao •! 

f)f'lfito bem; muito bem.) . · 
___ O_ Sr Carlos de Campos (*) __.·_sr Pi•esidente1 pe-oso que a 

Commissáo de Finanças, entregando esse .caso á. consideração 
•· ao voto da Camara, •confia plenamente que não só as sug""'.' 
µ-esl _ões cont.ídas no- pr-0Jecto, · sin5o tambC'm a~ das emendas, 

Este discurso nã.o foi revisto' pelo orado~ .. · 
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ã.ssim como as que acabam de ser feitas pelo npbre orador, 
illustre repre.stml.ante do· Rio.· Grande do Sul. merecem real .. 
mente toda li: Eonderação,.' · . · . ·. . . · . . ·' . · · 

A ·.Comm1sao de. Finanças deu o seu parecer nas condições · 
Cll) ·que . eHe se. encontra, . c.omo. nina q.omenagem a um invento 
dA Yalor, de alcanJe e t'<!Sultados inc.ontesfaveís, apresenta.do 
por um brasileiro. · · 
. . o ~R· Af.~·Afi.o: BAPT~STA·-·"í>érd.õe-me. \': ··Ex.; t~m in
' 'f.mto de....l:Conhecido . . Si fosse ·real Já. estaria o inventor multi-
m,illfo~~~~o . .'.· ' ... · · 

~ \ 

· . · ! p Sá:. · ·Ciilir...o_s ~~ · CA~P~s - Em relação a ~sse apP,arelho 
f(coreS'pondendo assim ao aparte .com que me honra o illustre 
,fe(Jresentante do Rio· Grande do· Sul) experíencias foram feitas. 
tias qu~-es a imprensa do p~iz fez larga divul~ção, entr_etecida 
de elogios, parecendo' qu~. dfl. façto, o ol:;lject1vo . <Je:st.~ rnven!o 
de certo eI)~ont.rava acccit:ai;ãü 'da ~ p·arte· daqLrnHes qu<', por esse 

· meib, o,_ conheMr.am . . Não ·me consta que, por qualquer. mofü>, . 
· significando isto uma provôcação maior para o estudo do as

sumpto, obje~ções se . apresentassem para contestar a valia do 
apparelho de que se trata. · · ,., · . · . 

A qt?estã() ·é~ sem·. 'duvida, , ~ natureza takqt,te a Comm~sã-o 
'de F.inanças ·nunca se animaria a contestar e, antes; solicitaria 
a coUaboração de todl)S' os 11.ôbres Deputados - ·para · q~e ~ . este 
caso .tenha,· no Parlamento,. uma soluçao de acerto. ·. · · . 

· · . :-Si a cmenda ,apresenooda pelo ·nobre:Deputaào por ,Minas, 
Sr. · .E1rancisco Valia.dares, .. m6rece o apoio do 0illustl'l).-ropresen
t.anle d() Rio Granda do Sul: si ella, de facto, não annulla o 
·aproveit:amento. de.uma idéB:-de .tã.o grande: rclcvanc~a.; si~.ante~. 
alarga .. 1:}om-0 paree.e, o amprnnte, pal'a que a mater1a possa s·ei
P,Xaminada".na...CamO:r.a .e depo.is, fl-Or . uma autorização confjada 
ao Governo. mP.lnor t'-onsegr.lir essa E'>olução de ·acerto a que .m e 
refiro, isso a Camara dit'á sabia 1.:~ franr..àmente. como sempre. 
no seu voto. (;.lfoJto bem..: innito bem. ) . · 

l;:ncerrada a 3ª discuS.são . do pro,iecto n. 495, . de 1920, {l 

~diada a votaçfl~1 até · q~e a r·C'f P.rida · Commissão _dê parecer 
sobre a eml"ndn. off e1'r..c1do • · . 

Encerrada ·a .24 discussiin dos art.s. 1" e .211 do pro,i-eclo 
n. ~97, de 1920. abrindo o credito especial de 1.599 :602$i94, 
papel, e 25 :3"1$861, ouro. para pagamento de dividas de exer
ci~ios findos · dos diversos ministerios, ·e annnnciada a vo.lação. 

· _i\.pprovados snccessiYamcnf.e em 2" dÚ\~nssão os s-cguint~í' 
. artigos do . 

l>f\OJECTO 

' \ 

O Congresso Nacional decreta: , 
. Art. 1.º F~c~ o . Presidente · da RcpubUca. autorizado n 

abra·, pelo Mi~i~t~..!'19 . ~,. f;uenda~ ; · t\..,· çr~ruJo especial de 
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1. 599 :502$194, ·papel, e 25 :3U $861; ouro. afim dfi sorem 
paga~ dividas de ~.~erçicios findos. relacionadas · na fót•ma do 
r.rL 31, _§ 2ç, da lei ff. 490, de 16 de dezembro de 1897. 

·A5 oommas an'udidos se decompoorn . nas 'seguintr'5 par
crllus: 

J'azenda .. . ................. ... ..... .... . 
<~ucrra .. .. · .. -; .. ....... -.... · . . . . . .. . . .... . 
.i\Ia.rinha •. . . . .. ; . .. ........ . ........ . .. . 
.'l t 1 s tiç.a • • , •.. .--·. ·. . . . • . • • . . • • • . . . . .• • ..•.• 
J~xt crior . .. , ..... ·: . ......... . . · . ........ . . . 
.\ ciação •.•••...•..... '. ..... •.. ....... . .. 
Agricultura ·~. : . . ~ ... .. .. /:· .. : .. .. . .. . . . . . 

F:1.z.enda . 
Exterior 

·····"···· .~ ......................... . . . ................................ ... ,,. 

Papel 
425.:540$755 
233 :i50$81:·) 
475:2.l6.$1i1 
2i2:2-í4$464 

1:278$037 
. 28 ; 609$902 
122:962$112 

1. 559 :602$19!l 
Ouro 

. $751. ' 
25:311$110 

25:311$861 
Art .• 2." Revog~m-se as disposiQões êtn contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discussão. 
" 

O Sr. Cos~ Rego (pela ordem) i'0quór e ohfêlrt dispensa 
de in.tcrst.icfo P,!l~ o p1'0J~to n. 497, de .1920, . figurar na ordem 
do dia d;.i sessao segu inle_. -

Discussão . unica do parecer da Commissão de Finanças 
sohre as emendas off~t·ecLdas na Jª discus"São do projecto nu
mero 106, d.e t920. ahrindo o credito . de 45. 000 :000$ para· 
elPcf.rificação de troolws da Estrada de ~"'erro Central do Brnsil. 
com pnrecer da Commissrí.ó de Finanças sobre as emendas 
itpl'csentada~ (vidP. pro,jt~oto n. t 06 A. de 1920) . 

o Sr . Franoisbo VaJladares di·1. que eleotrifiCaçií.o significa 
rn1Hlança de systomn de 1 rn.c.çüo, 1.! demand:t a. immobiliza~ão 
<11• cap1ta-es a\'ultados . · 

J)6de sier Ju~tifk:a.da: 

1 ") POR CONSIDERAÇÕES DE INTER.ESSE NACIONAT, 
i . 

Quando o pafa é pobro · de. carvão e rico em quédas de · 
ng·u.a . . Nesta l~pof.-hese, ha a considerar sé <>. matel'iai neces.- · 
HaJ'J(l de .jn~f.a] laçõeo:i pócle 1Ser . fab~jcado DO J)ll!Z. 

I~st~ é o ca~o· da Su is.sa e ela HaUa; -· · · rão o nosso. , 
Na hypothese lembrada · pel-o parecer Sampaio Corrêa 

da eJnetrificação tot~J da nossa ~'êde !erro-vi~ri~ --::- (3p.~~O kí
lomctros) - iSó o JUro d~éapital neoessar10 a .aoqu1s19ao do 
mat;wial estran.geito equivale, sinão excede, a desilesa. sup~ · 
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p~'imída . dP. rarv~o. Não daria togar. p~1·tanto, a · lJen r.fi"ie> ap1 
l~1 avel para o 'l'he~ourc, e acarrétar1a grandes desw~sas i1 
mediatas. · · 

• Nãó- ~:;Larl'do em uoudições · d~ construir -0 material. o !J 
1rnfir.io i!Hdor 1fa:s nossas eJectrificac'õf's o utilizacúes <..h.~ fo1' 
hydr-aulhm, ·irâ para os construct.oi·r>~- ~strang·F>.froS: ' 

2''.) POR ~~OCt-~~SlDADE 

a) quando a . fumaça. consLitue um inconyeniAnte .í'apit 
-·- n o cas.o da:.: fono-v.iaf; metropolitanas; · · · 
· . · l;) quando '> J>r.rfil ·~ particularmenr.<.~ difficil: 

1:) qua1.Hlo o l rafeg·o não p6d<~ ser augmentado com 
trac,,~ão a vapor : · 

P1.,,,tende~se que o ten~eiro ca-so já :s1:~ vPrif ica no ~t:t'Yi~ 
do~ ::iuburhio~ da Capital ~~ed<~ral. Não· <J talvez . cxacto. . 
. O problema actual consisf.e na. possihilidadf' de t.r.anspol't~ 

. pol'. h-0ra e em cada ::;( .. nt!do, durant~ pouca~ horas do di; 
I . 000 passagci ro.s. ·· 

.Ad11alment(>, 001n o s<'rviço a vapor, e com- o intervall 
mínimo tic 1 O minut.o:-:. o numero d~ . assentos off erecidos 
de ·4 .200. · · 

A tracçfüJ d eclrica não 0:5 a.ugm1;1.ntaria, 1it.afúendo () m r:Sm• 
úit.erva.lbJ. uma v·ez Cfl.H" uãn é possivel augníentar .á compo. 
sição do:;; t.1·C>us, devido . ao comprimento que é ho.je de cerca d1 
110 m1•Lt•t)~ . A vantagem do emprego lle. carros-motores~ qui 
cous~nt{' augment.ar- a c~ompo~ição <lo trnm. não p(lde ser, por. 
1.anto, ~~ons~gnida. . j 

Para t•eso1v·~r o ·problema. torna-se vreciso diminuir.- o in· 
t<wval1o dos lr<•ns. Mas para. i-~so foi necessario~ ant <'s de mah 
nadn. u fec.hamenl.(I da Unha. 11 liminandn as pa-ssgN1s a nivel. 
Con~luidM <'Rse~ trabalho~. o int.ervallo po<ierá ser r eduzido 
f]UP.1· (.'0111 fl t racçõ.o o ·oapor. qw~r éo1n f.t tract;ão P.l~c:lric·a. St' 
1·eduzindo o int.ervP..ilo a cinco miz.mt.os, pod-er-s~-hia trans
portat' po1' hc1ra <.'on1. o ttrtn<rf. ~m~f.ema tl1· . fraerti.o, 8 . ·WO passa
geiro::> sentados. · · . 

. Est{' snrvi~·o dr ctnco minulog J'oi .i:i feito 8-0h a _.direcção 
do Dr·. · Ti~1·onf in. Foi ínlerompido s6 dPvido ás pa·::sagen~ ~ 
nivel. .. 

A eh.tJtl'irical}.ã<> ·.p9derá $01' indispensavel só quando o 
movim.ento exceder -Os' 8 .. mo passageiros por hora. 

Em Londre~. o$ serviços iguaes· aquellc dos nossos subul'~ 
bios, não são electrificados, salvo nos prolongamentos da rêdc 
metropoU tana. ·.Mas das grandes companhia~ ferro-viarias. com 
estacões term"inaes em Londres - qu<> são mais 'd p. dez -.- sl> 
duas têm 1~ler.t.rif' ~ · seus i;g~·vi~oe :~ubu1. banus .. ]~ t.yprcl? . o 
. o a Tr·eat. 1•;a!=lt1:"!rn H.ailway~ cu.ia <->.stação termrnal é a Lt-
Vf'rpool Strcet ···- no t>.oração da . City - e que att.ende a um 
serviço suburhano colossal ainda com locomol.iyas a Yapor. 

. Para tornar finaneejrament. ~ convPnient.o nu j11~tificav1,l 
a . e1ectrif icação, ct~ver ... s~-hiªm . .(ldOP.tur ·~arro s con.1 poucos 
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assentos, a maior parte dos pasa~geiros, V iajandO 3. pe, é9nio 
acontece em toda::; as estradas metropolitanas do mundo. Ern 

"':Nova York; só 25 % dos -passageiros póde. ·viajur .-jentado. 
E isto ~m vísta de reduzir a potencia e éusto · da:5 instal

laüú-cs electricas, sendo que ~llas são bem utilizadas s.ó durante 
póucas horas .do dia. · · 

- 3") Pen QUEST • .\o oi:: BCONOMt..\ 

A eledríficação das uu~:m:s 1 inhas só deve ~er aeceila Í'ÍÍ · 
<lel.crminar economia nas despesas. 

Além disso, . nas condições actuae:3 du 'f hesouro, e preci:::o 
aLlender para a :fórma de pagam<mto ·das installaçoo~. Gt·ande:" 
di:3pendios augmentariam . as difficu Idades at:!tuaes . · 

A electrifieação seeia de ract.o uma economia pal'tt a 
Gl!ttl.ral si a amortização, ou pagamento da.s :in::talla1;ões pu
Lf,~~H· :-:ei· feito em 10 ou 1 ~ annos. com annu-idades i nt't~l'iúres 
ao que ::;eria pt•ec.iso gasfar .com o" combustivel. · 

' Subn~ as i:ondicões do· 1nt>·rcado .. . . . .. / 

O t ucto que o i>rcço act.ual do oarvâl.1 ú de 2008 por Lone
h1da ·não $ignífica ciue a clectrificação se. impgnha . Este <tito 
11t•cco é determínado pelo augmento do custo da l'rtiio do obrtt 
(· da. alla do cambio: portanto, t.ambcm o 1;.!u:::t-0 da elcct.rifi~ 
eação augmeutarâ. 
. . .:\. . electrificação 'até . . Bat·1·a do Pfrali~-. ,, orÇadu em 
.'H\ .750 :000$1 foi proj~ctada ba mnis dti um anno. A Commis:;cin 
plra isso indico-il t!:rplicUa.m.'entc o 1.:<imbio sub1•e Nova 'fur/i: dt: 
.~;.pso, e declat'Oll que O · p1·e~~O foi · f'Stàbelecido 113:~ condições 
d~ então. s~m. impt'r.rni.'lto.~ . - porque contava com uma dimi
nuicão provavel •fo 25 % c-0m a normalização do mercado. 
;';1·~se pcriodo. o preço da ton,•lada d•! r.nrvi'io m·a d<1 88$&l>O. 

Hoje'. cQn) ü augmento 11lt.1•1·ior• da mão UP olJt•u. e c1.)111 n 
t'<illÍhio a S$700 t• mais • . o p1·1~t~n da tirn.r'.1.ttda _de ~~a~·,·ão subi• 1 
n "l00$000. O r11~t.o pruvuvP. I. da 1•led r;t rna~mo at .... J3arra 1i•• 
J1 ira hy. se1•i.t : · 

.l . 200$000 
rn-. i50 :OOO~QOOx---~--106 .000 :000$000 

88$45Ó ' . 

Si a. PI Pclxifica~:ã.o li ver dti ::;nr l'dt.a agol'a. _(· ,~~ta a. quanlià 
:t~1\~1'~1ximada a ~:J.:~:-;pender, admitlindn como f1nl n orç.am~1ü0 

A nl1~ct,1 · ifit·a:~:iii f,~it.a hqj1• 'pód<' dm• lng:n· a rrnr d"'-~a::;l.1".'' · 
'3 mu vc·z qur-. t•llâ zwt·petú.a as acLU3:PS cnnrli</ÕP.S do mçrcad11, 
-, que ~fio as Pf\Ü1r~~ desde o inicio da ~·twrra), ui> Qlrn diz r.f!.~
f•r>if.o à~ linhas a electrit'icar. vi:::'Lo quP o custo da rlcctnf 1-
1.: a~·ão dt~pcndc ·~x·;:.· luoivamentc das condições actuaes do mc.1'-
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cado, de modo que a economia será. poss~vel s() si ~ssd.s con .. 
dições perdurarem. 

. Si o preço do carvão babi:ar, em vezo- de economia teremos 
um augmento consideravel nas despézas. Sí o preço do caL·vão 
<lescer a :115$, teriamas um· prejuizo annual de 4. 350 :000$000, 
Esse prejuizo ,seria de 8.450:000$, si o p1•eço-do·carvão voJw 
tasoo a 80$t isto é, mai~ ou menos, ás condições de dezemb1·0 
de i9f9. - · 

Sobre o p1·eço 01·çp.do 

. E isto, na hy-pothe!Se do pz·~ç-0;-~rÇ~cto de 46 .750 :000$ ter 
i.s1<lo . baseado sobre off ertas firmés, o que não se dá_ 

Devido á novidade da installação~ á sua impo1•tancia, ás 
suas oomplicaç.OOs, e ás condições actuaes do mercado, não era 
possível para os techn~o'S da Central, :..;_,.. e até, pãra nenhum 
technieo. -do. mundo,. - .. . fazef' .. tfm -0rçamento exacto. -~ · 

-Antes de nos arr..hscarmos a . uma empreza destas, preci~a
riamos ter off'ert~s que l'ermitUssem indiCar, ou calcular com 
certeza, o custo. da installaçãó. . ·· 

, Tal qual está .projeçt~da 6 .uma fórma. lavrada de aberlum 
··de creditós illimitados. · 

Nem ·a elecLri~.icaÇ,ã~ .reso.l·ve "diíficuidadcs actun-es, Vi8tO 
que .~e. torn~ria. -u:ma rç~lidade '$Ó _dentro de Ull,1 praw de dois 
annos e. meio, )_'.)-elo menos, na mais favorav:el .das hypothescs, 
quando as con~içÇes do mercado mundial de~erão. appr~xi
ma1·-se da oormahzação, -.-- a menos que s_e _nao. d.eem amdíà 
revoluções, ou outros aconteeim-enfos extr~ordiàarios. ' 

. Sobre a. questão dos systema.~ 
·Antes de encetar a electrit'icação, .é preciso ter a .garanli1 . 

. de que se resolverá com economias nas despesas, e que essas 
eoono:rriias serão as maioi·es. · 

. E, prooiw, pol'lanto, que o Gove1'!lo se sirva da concur ... 
i·cncia p1..1blica, - e que esta concurrencia publica não tSt'ja 
Joita de· modo a só pa1·mitt.ir {>roposta á uma só· Jasa constru
vtora, cfll a duas, que são habitualmente ligadas. porque nc~te 
·caso a concm-rencia redundaria em uma verdadeira burla, -. o 
que se daria, por ex-emplo~ i.Si fosse imposto o systema de cor ... 
rente continua de 3 .000 volts. · . 

Além disso, não é posivel indicar de an'temão o systema 
de corrente mais conveniente. Isto é passivei :só em casos cs
peoiaes. . .. · 

~or. exemplo, limitando a eleotrificaQão ao serviço doa 
suburbios; não ha duvida que o melhor systema s-cja o de cor: 
1·cnt0 centínua de 4. 200 ou t _ 5oe \·olre. Mas, já vhuu:> que alu 
o systema ainda mais conveni_ente é o actual a vaRor ... ' 

No i~àso da electrificacão do trecho da Serra ao Mar, .ó O 
syst.,.~ma triphasico o mais adaptavel . As vantagens· seriam 
pelo sy.stema monophasico, 'no -0aso de ser a electrifícaçiio u .. 
mitada ªº ramal cl~ S •. }>_j.ulo.'-
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Ao contrario - a monograpbia, da Central do que o pa-
1·eccr dá. um resumo, dem0.nstra serem ahi os technieos parti
darios da corrente continua, -.-· sendo que nesse trabalho --. 
:"IÜO postos em rel evo só os iactores í'avoraveis ao systema pre-
1\~rido, e deixando nu sombra aquelles que lhe não são favo .. · 
n~ vo•~ •. ;E' çla1·a que 1·e$i!lVa as int~!l~ÕC~ :~ 9l:I motivos.. · · 
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. .::...,. 

N_Ão SE t>:e:v~ ESCOLB~a DE .;.~~TEMÃo õ SYSTiMÃ 

Entre as· casas eonstructoras .....-. igualmente estrangeira:5 
~_não ·dev~mo;; ter pref erencias antecipadas. Só nos devemo5 
guiar pelo mteresse g~ral. .Para attender a elle, é p~iso não 
eseolhe.r de ~ntemãn o .systema. . . · · 

O systema màis vant11joso é aquelle qüe resolve as con-
dji,;ões <lo trafego da Centrai dentro da maior economia. · 

Quando as estradas dê ferro italiana~. teem · já electril'i
cado mais ·de 1 . 000 kilometr~s de 1 inhas, com o -systema tri
phasico. e Leem em programma a electrifioação com o mesmo 
8)-"titema de mais 3 . ooo kilometros, . - quari.d.o as· estradas f e
deraes suissa;:; estão a,Pplicando o systema monophasico ás sua.~ 
rêdes, - ... não é adm1ssivel que os dois systemas sejam afas-
1.ados ·de antemão, só p-0rque hm ou dois engenheirbs: ·tenham 
maior sympathia pP.-lo systerna de corrente continua de alta 
tensão, .. - sympath1..a que tem origem anterior á visita á il}stal-
1a1;ão da Chicago~ Milwaukec & St. .... Paul Railway. · 

S0.13.HE OS lNCONVENlEN'fES PAH.TlCüLAJl.ES ·DE c'Al)A S'i'S'I'El\J.-\. 

. · Cada sy.slema .tem suàs · ,vantagens e· inconvenientes. -
Alguns ~lementos da instaUação ·· são.· mais- cµstosos, com um 
systema de, ·que oom -outro. Assim o sjstema triphasico _pre .. 
cisa de duas linhas. de côntacto1 . e que torna mais custo$à. esta 
parte. Mas o 'inconveniente parece ·ser· esse _apenas, visto qüe 
o ~xcm_l)lo das· · estra~as . de f'ei;r9 dq Estadg italianas, com 
1 . 000 k1l-0metros de hnhas· ele·ctr1frnadas e mais de 1 ·.000 des
vios, prova até a evidencia que a regularidade do serviço não 
cstú em jogQ.·. ·, , · · . · 

Do mesmo modo, o sysl-ema de corrente continua "{lrecisa 
de .')Ub-'estação com macliinas rotativas, para transformar n 
corr~nte.• ~lternativa cm continua. Estas,· preci:sàm P!?. vi~i
lancia cuidado::;a. No caso· da Central. -as despesas de pr1me1ra 
installação, e de custeio,· das sub-estaçõe.s, são no caso da cor
rente continua. cinco V.ezes tnaiores .do· que com a monophasica. 

Não _se póde· Çli.zer, .entretal)to~ que um systema seja mai.~ 
cá1;0 ~o que oi' outr1)S;.· ~ó porque. o ó em um dos seus elementos 
pa'rLicular~~ .. E~ pr.:fciso ter CD} ":v·~sta todos os elementos, -:- ·O 
que a Comm1ssao· tlõ'.·Central nao, fez, -. porque nem menciona 
a maior 'c·omplicaÇãó das. sub-cst.ações traus~ormadoras com a 
corront~ conti,nua ~ · . ~ · . 

SOBl\B A ELEC1'l\1F\CAÇÃO DA" .« OHlC.ti.00~ lvilLWAUKEE E ST. PAUÍJ 
. . . , RAlLW A y· .:\ 3 • 000 VOZ..TS ; 

Não .. e .Jacil explicar a preferen;:}ia tão marcada dos te· 
ohnic:us da· :Centtal pelo Sy~temu. de corrente continua a 3. 000 
volts, a ri1ênos que não seja J?Or amor da novidade. Com estn 
1Svsl!~ma e;dste ·uma só ~Jectr1ficação; aquella acima indicada, 
10l1jo '~ei·:vi~o foi jniciadp c~1 j~neiro d~ 1916. . '·. . 
. Etila ~nstal1aç~o nao e tc.t;ó perfeita qu~ p08Sa ;1us!·!fwa1· 
iul enLllul:imsmo: v1stD q~e, dois ~imos. d~po1s, na occa.s1ao do 
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,. l!JESSÃO EM 19 DE OL"TUBl\O DE i 920 

seu prolQ~ment~. ficou .resolvido m.uc!a1' compt,eta'ft?ente _o 
typo das wcomotii,as, devido aos preJuizos ~ausadas ao. b1-
narfo; e modificar subsfancialménle · os apparelhos e os ma
;o:hinisrn~$ ~das sub-estações,_ etc. Até o. systema adop_tado nas 
locomotrvas, pela recuper~çao àe energia nas descidas -'- que 
tantos louvores merece -. · foi pelos engenheiros da casa con
.struct~ra. decl:lrado public,a1llente uma c9mplicação~ que podia 
ser elnnmada no 'novo typo de looomotiva. . · . 

A experiencia parece não_ ter di_to a ulUma palavra ·- e 
os resultad-0s reaes tP-i:m sido conservados secretos · até hoje. · 
No caso dos' .outros do1's systemas, os resulta.dos são publicos; 
sendo que ambos teem cerca de 20 · annos de vida. As infor
mações parecem· •. portanto. mais ·segur.as. E."l1 t.odo o càso 
podem .s~ verificadas. • · . . · 

So!n-e o corn.po-rtamento das iocomotii-~, em relação á via--
. .· · . · · . permanente . · · --.... 

Esse· ponto -ê de grande I"elevancia. sendo, ·talvez, o mais 
important-e .. -, . · 

. O n-0sso trilho .. pesa só 42 kHos por metr-0, ao passo que 
em todas as linhas importantes da Europa,. o peso ·é de 50 kiMs 
ou mais. Na -Belgica é de 52,7 ki-lós . Não p~stante- ~ssot estão 
entre nós em se~viç_o · locomotivas cujo peso ·por par <W rodas 
~hega a,•;é 18. úOO kilos - mais de que é admi'ttido na Europa 
··- que é, em geral, J. 6. 000 kilos. · . · . 

. Mas o peso maximo por ~ixo não ~ uma indicação suffi .. 
ciente, lrattl'.!'<fo-se de locomohvas electr1cas; · 

A pratica tem demonstrado que alguns t"YJ?OS çfe loco.mo
tivas electricas, a grandes . velocidades, prejudicam· ·o binario 
muito mais do que a locomotivã a v~por, com o mesmo ·-peso 
por J>ªI." d~ rodas. . 

.. Sob este ponto de visf;a nffo tem importa.1êia o sy.!tema 
de corrente, mas só a distribuição mecanica dos pesos. . · 

E' sabido que · em uma locomotiva, como · em um c_arro 
qualquer, a maior parte -de :p-eso é applicado ás rodas- por :meio. 
de molas. Port.anl.o, . o peso tot.al . por par de rodas resulta 
comnosto de duas partes distin'Ctas: · uma parte supporlada 
elasticamente. outra supportada riqidamen:te. Por um mesmo 
peso, os· .choqnc5 entre as rodas e os trilhos são tanto maiores 
quanto é maior . ~ peso riaido. A importancia,. do~ cl'!Oitl.t!~~ 
augmenta consideravelmente oom o augmento da veloc1dad~. - ' 

Tvpos de . locomotivas electricaç da «Chicago, Jolilwaukee & .St. 
· . . - Paul. Railwa11 . . 

No typo em serviço ne~la_ linha, desde i91G. o eso. total 
~ · · ·- ., , • ,. KI s - is o .. .., o maior do 
que cm a nossa locomoth·a a vapor mais pesRda - e o peso 
riof,do é de 7 . 750 kilos - quatro ve%es maior, do que nas loco-
motivas a vapor. . 

Não obslar.t.e a. velocidade normal nessa -estro.rla não ex
·~-eder de· 50 kilomctr-0s por hora, o::. prejuizos cam~ados ú Yifl:t 

e . - Vol. ,IX. ('g 
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ANN"Aes DA .. CAMAM 

permanente foram taes . que, para &s novas ·tocomotrvas a 
comp:;lnhia ferro-viaria impoz que o typo fosse mudado. ' . 
. . -E· agora ella está experimentando dois· .typos novos, um 
~a Westµigbouse, com um .peso, total por par de rodas de 
26. 000. kilos, e um peso rígido não excedendo 2. 000 kilos, e 
outr-0 da General Electric Cº., com um peso total de i 7. 300 kilos 
e um peso riqido de 4. 325 .kilos. 

No que diz respeito aos choques ~htre as rodas e. os •trilhos. 
--.· seguqdo e. opinião geral dos téchnicos competent~s, o typó 
da W~stmghouse se comportará provavelmente como uma. lo
comotiva a vap~r~ cujo peso por par de rodas seja o mesmo, 
isto é, 26 . ooo kilos. - . 

. . O funccionamento do . typo dà General . Eleotric, não 
obstante seu peso total inferior. será1 na melhor hypotbese, o 
mesmo, âevido ao maior peso rígido. . -· . · 

Não .ha aind~ na· America do Norte "typo de loc~moti'l'a ele~ 
ctrica que se adapte ao serviço da. Central dtJ Brasil . 

No que diz respeito á Chicago. Milwaukee & St.. Pau· 
Ratlway, que é o unico exemplo de eTectriffoa.ção á coITent 
continua t'.ie 3. ooo volts, ·é olaro que nem o typo da Iocomoti~ 
~rtfr'litivll. nem os dois typos. recentemente propostos,°' se p~es.:.. 
t'áriam ao caso da Centr3il do Brasil. - e isto devido· á.s con-
ftiÇõês da· ''ia permanente. . · · . · · 

Além disso, é preciso salientar que no ex-emplo citado, ô!= 
inconvenientes apontados se verificaram com · velocidades 
pou~o -elevadas, sendo qne, devido ao perfil e ao peso· dos 
trens de viajantes, que attin;e a 860 toneladas~ a velocidade 
l"l\ramenie excede SO kilometros po1• hora. · 

Tomando cm considern~ão todas as 131ectdficações ame
ricanas, notaremos que si ha locomotivas capazes de dar a 
velocidade de too kilo'metros por hora, -·· nãn ha e~em.plo de· 
.serviços· electrificados, em que esta velocidade seja mantida. 
J)o,., dirramos, /O 'ininutm. 

Ora. no ca~o <:ta eleêtrifictlçãõ da Central do Brasil, para 
o serviço dos trens de-luxo. e rapidos, são precisas loco:motivas 
capazes de :t'unr;,~irma-r,. ·embora rel1ocnnrlo fr~ns relatiVamente 
lev~s. - a vclocidad~s de 80 a i 00 kilomP.t.ros por hora, ou 
mais; Estas vclocidadr.s dever:.'i.o s~r consirforndas como velo
-eidades normaes, ~ isto é. como velocidades que possam i~er 
inan.Lidas durante um tempo bastante longo. · · 

Typos de locornotiv~s européa~ 
. .. •. O_ .. no.sso s-er~iço a~~<'t:n~lha-se m.ais · ao das _estrndas de 

_ferro enropéas. 1á e1nrt.r1fu:adn~. com trens mais velozes e 
leves do que os da Ame·rica do Norte. 

· Nas estradas de ferro do E,,t.ado Italiano htf dois typ-0s -d~ 
lor.omotfva elect~ica. - (con5f.ruid.as · por duas casas ~iffe-;
renli::s) - .~a.pazes de ftmccionar continnam<:i.nte á veloc1daJe 
constante de 100 1\ilom~tro~ p.::>r hora, r~hocando trens do peso 
dos· no.ssos tren·s de viajantes mais rap idos._ · 
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· .Apf.l.:ar .. de sel' este o ü.1iico. e.a:amplc uo .mund-0 de looo
muL1vas eleetricàs de grande velocidade, e jâ em i 9 i 7 estareril 
P.m sen·!ço N;!Q'Ular mais de 40 looomtivas desses typos, a m<l
uqgraph1a qos engenheiros da Central, rcsumidà no parecer, 
tiao iJ mBncwtUI. . . . 

Um dos typQS aUudidos está -em· setviço i·egular des<k. 
·tEll~, -- e:_ê ~i~àa_ hoje const.ruide1 reproàualnâo integrajipente. 
o tS'PQ J!ril'.tUtivo1 • - o que parece demonstrar que nao deu 
Jogar a 1noonv~tuentes~ . · . 
. . Sua po_t.enc1a é de 2.~QO cayal~Le seu pesa total de 73 Lú-:-
111!l2:das, -.- is~o é, ~m -~~zao de 2~. kiws· por cava%lo. - A loeo
mot1va -ele~t.r1ea ·· da Chie~. Mdwaukee & St. Paul Ilailway. 
pot uma poten<>ia mwma de. a.Gõl) 00.valfos, pesa 260 tono
Jaâas, portanto. em i·aM.o de 'JS.-l> kilos po1• caOOUo., - isto é, 
d1taa. vezes e meia mais ~sada do que a italiana. 

Seu oompri.mento- e de 114 metros, ~mquanto que o com
primento da locomotiva italiana e de_., l metros, - isto é, ,, 
tei•ça ·parte, , por uma poteooia só de 28 ~ interior. 

v~~' portanto. que as looom-0tivas americanas não sã-O 
~5 i<l~aes, particularmente ,para uma via permanente com·o 
a nossa.. · · · --

Não o~t&nt.e eesa. difter.em}a en~rme no _peso. n~ prop<>t·yão 
de 1 pax:a 2;5 °=-ª mo~graphu~ allud1da, se diz. que o~ pesos. da.~ 
locomotivas tr1phas1cas e de corrente continua são equiva-
lentei;. . 

Se isoo nW:> <Mmonst.ra deseonhecimento das grandes •ele
otrific~ e~rópéos, '"'.'- constitue prova de pref erencia pelo 
::yst€ma. americano. -......... 

VaRta11en.s das locomotivas leves 

ludependentemente do caso citado, todas as locol™lliva::; 
dect.l'roas el}ropéas sã<>, em se ttatando do mesmo typo. e 
mesma potencia, muito mais leves de que às americanas. Isto 
ú devido á cil'cumstancia de ser na America do Norte o ma
terial e a ·mão de obra cara, __. e de ter, no exet>ciciQ electrioo 
;J~ uma estrada de !erro, pôuca importancia o· custo da energia. 

A· construcção de uma locomotiva. leve precisa de calculo 
1: fabricação mais cuidadosa. E os constructores europeo~ 
nun~a. bésitam, deante da possibilidade de eliminar todo o peso 
inutil. E' p.or isto · qu-e· o funccionament<> a. grand~s- velooidB:dei
'~ melhor, e que na Europa ha exempl-0s de serviços electr1co:; 
a velocidades maiores do que na. America do Norte. 

Si o maior peso doe uma tnachina pôde ser, tàlvez, oouvc-
11i ente iem uma niS~alla{:~ fixa, é,, a~ eant~flrío, sempre fõftte
de despesas· supplemen ares, _de mconyP-man.tes ~aves e atES 
~1e desastres com ·perda de . vidas human~s, em se tratando de 
11ma locomotiva Iançaçla .a· grande velocidade.. . 

E' sempre pref el.'1ve1, yo:-tanto, escolher uma 1C?comt1~a 
lcv.c. ainda que seu CUStic> SeJ& igual aO de Ur(la locomot1Va f;fU~,s 
p~sada~ da ~esma. potencia, ~ o qu~, de resto) não .se dá .. · 
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$obre o .emp?ego de carros~motores no seM::ço dos suburbio~ 

·A commissão da Central propõ€ carros-motores para 0 
·serviço suburbano, e l<>comotivas para o do ·exterior. No caso 
dos systema~ monopha.sico e triphasico pod€r-se-nn. ad.optar 
a mesma tensão para a linha de contacto nos dois se~Niços. 

No caso da ·corrente eontinua, a Commissão adop-ta para 
o servjço ·S}lburbano · 1 . 500 volts, que não é prudente exceder 
no caso dos carros-motores,. - · emquanto que esta tensão é 
insufficiente para o scrv.i~o e':'ttendido até s . Paulo, sendo. 
neste ~aso, necessario acfoptar 3. 0'00 volts. · 
· Ora, o -effeito do augmento · de . tensão da ·linha de con
t.acto ·para o material eleclrico quasi que equivale ao do ahfr
gamento da bitola para as locomotivas a· vapor. Os carros-mo
tores nunca poderiam circular nas linhas do interi-or. O resut .. 
tado é, portanto, praticamente o mesma da adopção dos dois 
dif f erentc s s11sternas d e tracção. · · . · · 

Ora, · a Commissão justifica principalmente a escolha da 
corrente continua por ser ella a mais conveniente. ao $erviço 

: suburba1'0~ A eseolha, portanto, não procede. Além ·disso .. seria 
.Pr&~iso sub.ordinal-~ ao. sen·iço . mais irrip,ortante, que nã( é ~ 

:·dós sulrnrb10s, porque ·O consumo correspondente de carvao·e 
_apenas a oita·âa parte do consumo em .tedos os .serviços até 
S. Paulo . . 

Na mesma ordem de idéas, o mais logico seria limitar a 
c-0rrenf,.:i ,continua. a 1 ~ 500 volts ao serviço suburbano, ·- ado
ptando o systema mais ádaptavcl, . - . digamos o monopha~ico, 
- para o.s serviços do interior. 

Mas. é preciso não. esquecer que o emprego de carros-mo
tores é mais custoso do que o de locomotivas clelilricas. - e 
SÓ 6 Ji.lsti1 ica\'el quando, de\i·ido ás rampas fortes. O peso adhe
rente da . tocomoti\'a não con5cntc uma composição suffieiente 

·dos trens. . 
·Não· é .est~ o caso àa Central. porque a Commissão, iem vei 

de augmentar a actua! composição, oropõe re:Juzil-a. 
AdopLando locomotivas tambctn para o ser.viç,o dos subur

bios, os incónvcnientes ar,ontados da ~orr-ent.c continua dcs
. àppar-ecem. podendo a mesma tensão de. 3. 000 volt.~ ser adc

".·piada nas linhas suburbanas. 
. ' 
Embo1·a a. corrente conNnua de afta tensão foss e -realmente a 

mais eron.omica ílão det'e ·ser imposta nos cditaes de con
. c1a·>•enr::ia. 

. De fa.:~to. com o afastamento dos outros systcmns, só 
· podt'm concc:Tcr dltas casas amr-rícnnas. que nnnca se fizeram 
conenrren:: rn o que, noton~:nnenle, Leem um accürdo no cj:,u 

presente. . _ . . . ' -
.f<.:ras, p1wLnnto. nao tecm rnterf'sse de l' ! .~rh1z 11· Sl•Us p1-P.ç.os, 

e n.ss im a economia prevista dernpparecrria. Hn mais. Um ac-: 
côrdo dosfa .ordem é .fei t,0. em geral, nn .. base qu<~ cad~ e.asa ~:'i. 
á óutra.·uarn.· p oL'ccnLagcµi sobro o material de propria fa.Ur1.., 
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.:inção. DeS$e· modo· no fim das contas, a Central pagaria tambem 
l!~:;.a porcentagem. . . · , 

.1\"ão deve a ·nossa éstrada servir de campo ás experiencias 
para um- typo novo de material 

Diz o parecer que o problema de uma elcdrifica\fio póde 
ser resolvido com qualquer dos tres sysl1~mas. ·A escolha 
deve ser determinada, portanto;· na base de ~orn;idcraçücs d~ 
ordem econorn ica. · 

Si uma preferi.meia deve ser dada a um S:'-"~tema, deve 
attendcr ao comportamento mepaaico das locomoti·vas a gran
des vc locidades. 

Em lodo o cas0, não deve a n0ssa P.:3tr·nrln servir de campo 
. de experiencia para um typo novo de inslallaçõc::; ou do ma

t.eria 1 rôdan te . 
Devido á dista~cia das casas cnn~t.rnct ums é ele impre-

5eindivel necessidade que os typos de iodas a.: padf's da:=; n-0ssas 
: !l~! a Ilações S1\ic. m consaarado.-: pela 7>rr1! fra (fo· al17w1s annos. 
t' rão só garantidos por \'Onsldr'rUG0P,; d~· íll'<·!1~m t h0or;r.3. 
:)Pria ainda maii' economic·o escolher uni typo d·~ instal!ar;.ões 
,·1111' dP.::;;::c log·ar a um rendimento rnenn\'. ma~ a u;~1 funccio
namento mais seg·uro. sendo que a maiol' dcspc·~n com a cnrirgia 
»l f'ctri·~a · seria !ar~amf'nte compen~adn. 1wl n m:ii tn' rc~u! ar\
dld0 do ~et'Viçb f Cl"'O-vitu·io. e pel:\S (.'lltH'll\CS dCSl..íCSas de 
t•usteio e de reparação. · 

Sobre e fornecimento da encrain. crectri.ca 

Com a faculdade de desapropriaçfí.o d(' qu6das de aguaT 
cogita o proJect.o de lei de evitar o [Wi'ÍJ;<1 qu·c se forme um 
tnlst, ou que a Light & Po\vcr. apro\'cilamlo-sc do monopolio 
de facto,' imponha um preço elevado. 

Pensa o 01•adot qu-e o perigo não é que a J..,ight faça um 
p1·çço ele7;ado, ~1ms sim um preço baixo. 

Admittamos qnc o preço razoavcl do kilowat.t.-hora en
:~·r~~uc ás sub--estac;ões. da Central se.ia o cfo ~o r•'ds previ~to 
{Wla Commissão. Terá a Light todo o interrssn de pedir :JO i·éis. 
aLm de afastar qualquee concorrcncia. 

A Central não se aprovei t.aria da fucti ld ;-i d<•. 1fo d c:sapro
(Jl' iação, porque, no caso de clec!rific·:.ição n(i'· Barra do Pi
~·~tli~', L'<.lria uma economia de GOO coutos por anno !;Obre a des-
;>c:sa or<·ada. . 

l\las esf a economia seria :i eusta da população do Ilio e da 
·"'"ª serviaa p0la Ught. . . 

Act.ualmente, a producção annual da Lig-ht é de cerca de 
::n0 000. 000 dP. kilowaU.-hora, e o pre,~o m~dio s-crá talvez 
.L:' íOO .ou 80 réis. Si ontra emprezn. pndcssc for·nccPt' cnet·gia; 
:1 Ll!~·ht dc\·eria reduzir s-eus preços, dir:-nmos de 10 ré-is por 
:, ilci\.:·att-hora, o 011c nno é muito. A receita annual seria assim 
:\:duzi<la de 3. 000 contos. 
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. · Sê-•$(!, ~õttautQ. que a J,itgQt, tor.ido 9,f.ast~do '~ .cou~ur
renma ·com um saerificio de 600 cont.os, teria uqi b-enefiçiq dt~ 
2. 400 contos . . E · mesmo que désse de grcr.ça. ~toda a energia· dê 
que a Central precisa, teria aínda assim vantagem oo 600 conto:-
anauaes. · .·. . . 

O Governo não deve· pre.Qoouinu· ... s.e el:elusivamente · com ; , 
j nteres.se da Central, mas tambem oom o do publico/em geral . 

· O J>Wbleina nãQ. 6 sim,Plea. m~s Pf.LreQe-n~ .f~eilitado com 
a ~fnf.l.r.âa qu& 3Pf6S~ntou •. 1stct é, que a l,l&ina aeradQr~. hydro
~lRct.rtim rever-ta á Clrot.rfll deulro de um dattu>mift"ºº pr~io . 

A Light não podería consentir qlie a sua ~l}tU~l in&ta1~. 
laQão ravertolS~ em banoficio da Cetlt1'3l. Preçisari~ portanto, 
ter- uma usi11a. especial l>&fll o~ s~i~f.ls da. astt•aQ'. ~iQUia 
desse modo em paridade de condições com o.s; QU{.ro$. concur: 
rentes ~ventuaes. · · . . · 

A Cc.ntral pagará p~'Ovaveh:nente º k.ilowatt-bora. algun;; 
réis mais caros. Mas o fim da lei não é obter um pr-eQQ inferinr "º mt.sta, mas ~im um ~:reco lwne~to. 
· . A população aprovõita.ri~ Qft concurre11cia leal .~mire clua;; 
au mais empre.zas. . . . . 

. A usina deverá ser previatt> Pat3 um tn)fa~<>' de, ~lü 
menos~ o duplo do actual. . . 

Por.tanto. &ua utilizaçã() dul:'ante uns dez annQs · não seria 
.bQa . . E' por isto que no primeiro peri<>do é oonvenient-e que a 
usina pertença ::i. uma empre.za ·parUcular, que po(jerá vende:· 
·a terceiros a -energia em ~cesso. · 

.. Quando o trafego da estrada dobr~r. estar4 ~m ccmdi~õos 
de asi:;egurar um bo·m aproveitamento ~ da aapacidade da usma. 

·e por ista é util que .esta reverta á Central, que ficará, dest~ 
. modo, completamente independente. E é · isso o. qu:e convém. 

· V~m á Mesa, é lido. apoi~do ~ posto cQnjuni~tamente em 
di$c:ussij.o o seguinte . . . . .. · .. 

' REQGERIMENTO AO PAREC~ DA CO:M;MJSSÃO ))~ ~iNo!\NCAS aoB(\E 
. ~S EMSNDAS OFl"ERf;ÇI~AS ÁO PRO.:fJJ;CTO N. 106, .l>i i920 

. P~ra concluir por a.utorizar · <> Governo ~ 4~$pender 
.4&.ooa:oQO$ com a elec.t.riticação d~ treobos da ~stM;lda <J(· 
Ferro C"Ontral, QU:;lntia· ~~~ ~l~vnda. & 60, ooo :QOO$, :com a ac
ceitação da emenda do D.epu. ta.do Oincinato J3rqg~. - ' º. Rela .. tor 
flQ projecto n. 10.G A calculQU o d.ollar a S$780. E&tando o 
dQllar a ~. 53 .. -.- cot~çij.o offjci~J ele l)Qntem - ll9 qons\qeravel. 
a~gme~to de··de!:!pe.i~ soP.re o ~t,u~l nã.Q s~ :v.rorn.mc1ou lJ Com-

. missão de Finanças . Requeiro · que o projecto yqlt,e ~ . ess~ 
Con;ip.j.ss~Qt PíAr~ qp~ diga.ª· r~speWi~ is~Q §~m p~jqizq <la dis· 
eussao. · · 
. Sala da~ Sl3::?~e3 , f\1 de outtairo dr> 1920. - Jê'raAoi~co vai·· 
.tcdares. · · 

·o Sr. r~mpaio CQrreia ( *) - Sr. :P.resi~ente, devo ac~ 
çientuar que é com a maxima ~atisfaç~o que respondo ás 0b-
.----

( *) Não foi revisto pelo orador. 
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.ieccõe~ aqui apresentaàas pelo_ illustre repl'esentaute de Minas 
Geraes .. ~ 

0 SR. FRANCISCO V ALLADARES - Desautorizado na ma
t eria. (Não apoiados). Simples amador .. 

O Sn. SAMPAIO CORREIA ••. ~ujo amor .rí.s cousas que se· 
proces?am nesta Casa, já tenho tido opportunidad~ de apreciar 
e de smceramcnte louvar. · . 

As contribuições que· S. Ex . ..-::ostuma trazer para o es
tudo das questões que· aqui se debatem sã.O de alto valor .. 
{Apoiados geraes .) 

O SR. FRANcrsco VALLADAR.ES - Desvaliosas. E' bondade 
de V. Ex. . 

·o SR. SAMPATO ConREIA - E, neste caso, relativo ao pr()..> 
jecto de el e.etrificação da Central, eu proprio que, r-edigi o pro
,iecto prin;iitivo, acceitei uma das corrccções feitás por V. Exw, 
Declarei sinc3ra -e lealmr.nte no meu parecer .sobre as emendas, 
que naquelle ponto S. Ex. havia corrigido nma falha do pro
.)ecto por mim elal1orado. prova evidente de aue o nobre Depu
tado. tr~zendo a sua contrihuição para o -estudo desses questões, 
concorre sempré para que ellas melhor se eluçidem. 

Em relação. porrSm. a divcr::os pontos a qu~ allndiu o digno 
·Jollega e meu prezado amigo. não posso, mesl'!'lo porque quero 
'5er leal e franco. mnriifcstar-me da mesma maneira qU'e 
naquelle outro. caso àinda ha pr111éo aoontado. em qne con
~ordei com a . COJT8cção pnr \T ~ F.\:. apr esen !ada .. E para que 
•?.U nossa justific::?r a minha di!"cordanci·a Jo modo por que 
S. E:·c vt~ o prohlcma e o proir.rto elahorar1o dentro do mesmo, 
terei, como methndo de exposição. o mesmo que S. Ex. ada
ptou em o seu dis~urso. 

Preliminarmente esfahf'lf'crn o nohre Dep,1faào qtie não · 
lhe pareefa opoortnna a snn~tituição do systema. de tracção 
na C<'ntral, nn hora que corre. 

Ptrrece-me qrn~ nenh11m moment.o mais onportuno se apre
;;;ent.a para qne não tenhamos hesitação alguma em realizar 
:nl (!mprehi:ondimento. 

Disse S. F.x. que no calc:11Io fü1s ori5nm::as a fazPr, na hypo-
1'11e~e da t.raccffo a vapor e na hvpofhesr-' d~. trnc('ão Plecfrica, 
•levemos utt.cndrr á c!r~umsf ancia no que -serf'mos ohrhrndos 
a. rierpútuar aR despesas da c<msf rncc:-.ão, em i.1ma ~poca d~ dona~ 
elevado. tratando-se de m~rcarloria a fazer vir dos Estados 
Unidos ou de qualquer outro paiz. .. 

Mas. S. Ex. m~smo. accrcsc~nf.ou. em seguida. que esta 
0111 a. ud:o ú para sr.r i;.l\:eoaf.c1d:a no mnmento, r.m prazo curto, 
1·a.nidaménfe. sinão crné é ohra qttc' terá de si:r ex~c.ntada em 
nm período d<' trns u flHatro annos, mesmo até cmco annos, 
•t-~·cresc~nt.on ainda S. E~; 

o. SR. FRANCTSCO V ALLADARES - E' o que me parece· dada 
.. :a. lentidão do BrasiL.. . 
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O SR. SAMPAIO ConnErA - M~smo sem a lentidão de 
Brasil não é possivel obter hoje material necessario em eurto 
prazo. · . 

A questão não corre, · portanto, oor conta da nossa len
tidão. Evidentemente; terão de ser assignados contractos para 
pagamento dos materiaes que terão de ser fornecidos. Estes 
co~tractos são feitos em moeda estrangeira: terão de ser li
quidados e o pagamento delles decorrente deve ser effectuaJo 
após a enirega do material, no periodo de dois ou mais annos. 
:podAf!do o dollar volt.ar ao preço que serviu ·de base: ao prel,{o 
anterior. . . 
· O c:ontracto feito já pa,ra o fornecimento global poderá set 
feito num~ . moeda estrangP.ira, mas a liqt.lida,ção do pagamen.to, 
que só se tornará effectiva após a entrega do material, e isto 
se ha de effectuar no período de tres, quatro -e cmco annos, 
~erá ~e ser feita. com uma taxa para o dollar; . que póde ser 
lnf er10r á actual. · . · · 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Deve ser -
O SR .. SAMPAIO CoRREIA .- N5.o affirmo que deva ser e não 

quer.o dizer . agora as razões pelas quaes ' não' affirmo assim 
aconteça. · 

o" SR. FRANCISCO V_A~LAl:>ARES, -. V. Ex. não qu~r _cahir 
no mesmo erro de prev1sao. -em que incorreu a comnnssao da 
Central. 

O SR. SMPAIO CoP.REIA - Essa preoccupação,. portanto. 
notem bem os nobres collegas, é commum a todas as obras qu{\ 
sa execiítem no Brasil. 

· Para serviços ou obras que somos obrigajos a oonstruir 
para economia da nação ou par·a economia mesmo dos par
ticulares, importando o malerial do estrangeiro e em qualquer 
tempo, num paiz de ·cambio erratioo ·como o nosso, estaremos 
su}eitos a uma osc!Jlação do. orçamento em papel' o a uma des
peza em papel superior ou interior á oeça.da, consequente ás 
o~illa~ões'. dil m.oeda do paiz, em que .o material tem de ser 
adquirido. · . . 
~ . outro la.do, asseverou o nobre Deputado que o preço 

do carvão tem uma tendencia a reduzir-se. ao pasS-O que .o prcç.o 
desses materiacs não revela essa tcndcncia. 

, Ora, a observação do que se passa no m_undo demonstra 
precisamente o contrario, a alta cada vez m~1s accentuada· Jo 
preço do carvão -e a reducção nos preços dns outr{}S materiaes . 

Avançou ainda o . uigno collega que nós. não haviamos . 
-tomado uma base segura vara o orçamento dos obras. 

O S1-t. , FHA:NCISCO V,\LLADARES - · Urna offerta firme, 
O Sn. S AMP"\10 CorutEIA - . S~ pôde haver uma offerta fir- · 

me. dentro da concmrrencia.. . , 
. ..· Níns-:uem p()de fnz~~r uma. offerta firme. senão no momento 
da eoncurrencia e do .contracto. Antes de uma autorização de 
lei que ~ermitta: ao Goveruo e!!ectua.r um contracto, i~ão h~ 
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banqueiro~ capítali~ta, financeiro ou industrial, que poa~a fa
zer uma 9fierla f11·me. Naturalmente poderá fazrr uma or~ 
ferta p1as _sujeita ás os~illações do prcco do mercado e :-uj::'ila 
ás osr:1llaçoes do preco oa moeda em que tenha de forue~cr-se. 
Essa proposta tem de ser em moeda-papel. · · 

Dê outro lado,· não sei por que os profissionn.es que traba
lham na Central do Bi·~sil, e a cujo merito desejo deixar con-
~ignadas no meu discurso as minhas homenagens .• _ . 

o SR. FRANCISCG VALL.o\DARES - Merito que não co-:itesto. 
q Sn. _SAMr>Ato CORREIA - • • • não sei por que esses techni

cos nao seJam capazes de elaborar um orçamenlo geral d!l obra.S 
a executar, como todos os orç:amentos, sig-nificandó uma ava- . 
liação de custo provavel e nunGa uma determinação exacla o 
rigorosa de um custo de obras. Tanto assim é, que não ha esse 
orcamfm to, feito no Brasil ou em qualquer um oulru pniz, 
em que se não considerem sommas, variaveis, conforme a na
tureza dos serviços a executar, percentagens sobre o tola], des
tinadas ás verbas e\'entuacs. 

E' preciso. portanto, ficar accentuad<>; urna vez por todas. 
que, ·quando faz um orçamento, o profissional não pórfo asse
verar que o .custo da obra fique sempre incluido d~nti) desse 
orçamento, a menos que, pru·a prevenir accusaçõ~s futur;as in
fundadas ou, receando essas accusações, ·o profissional exng
gere extraordinariimentc as despezas provaveis, 'no 01ç:1mento 
a ~reparar. engan:mdo de tal f órma aquelle que afinal tem de 
dedidir sobre as despezas a realizar. 

O SR. Flli\NCISCo VALr.ADARES ~ V. Ex. se r~corda que 
accrescentei que o que mP. fazia receiar por isto era {rue ·na' 
primeira das obras rcnJizac!as pela Central, como pt•eliminar da 
electrificação; a variação tinha sido 'de 2 para 8. segundo me 
eonstava.. . , 

O SR. ARMANDO RFRT.:\M,\QUI - Estou quasi assevet•ando a 
V. ,E~. que esse «consta» não tem fundamento alg-un-1. 

O SR. FRANc1sco V.'\LL.o\O:\RF.R - Não affirmo, mas n infor
mação que th·e foi que, calculado o serviço em 2. 001J foi a: 
8. 000. Procurei indagar e não obtive dados posilvios .::obre o 
assumplo. 

O Sn.. SAMPAIO CoRREIA - Não nosso tambPm faZl'l' nQ
nhuma affirmação a V. Ex. Não acredito, porém, que o fecha
mento das linh:is de suburbios ... 1 . 

10 SR. FRA.rnrnco V..\LI .. ADARES. - E' certo que ô preço do 
l'imento variou muito. 

O SR •. S.\MP.\TO ConREIA ·--· ... mesmo pelo prcco do ci
mento na '~nnca cm qne foi projeetado, tcnhà sido orçn.tfo aoe
nas C\m 2. 000 contos. Ha um evidente engano da parte de V. Ex. 

O Sn. Fr·.ANCisco Yu.LADARES - Não affirmei cousa ai ... 
iuma. . -- ..... _- .... _ ......... ... 
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• :O SR. SAMPAIO CoR.REtA -- . . . ou ha um desvio na visão 
-ii~ V. Ex., n<? caso, e cr~io l}ue provenha. desta confusão; pe
. d1dos de cred1tos success1vos1 por parcellas. pata realizacâo da 
obra. Ao envez de se pedir o credito para a dcspeza global a 
fazer, pediram-se creditos para as·'despezas parciaes, o que deu 
Jogar a esse engano. · . · · · 

. Não duvido, portanto, cr..ie o orçamenta venba .: a se..r infe-
rrnr ás aespezas a effectuar. como tamh'em que esse· orcament& 
possa ser superio1' ás· desp~zas a reafü~ar. Em uma. Cômo em 
~tra. bypothese, porém .. o argumento acP-rca da' eco~omia, esse 
fica sempre àe pê. por )SSo qui:> o de qüe se trata no ca~o é de 
~lcançar'um duplo· ob.fer.tivo: primeiro !- economizar no con-

·sumo de combusUvêl. economia interna. pP.ln substituição da 
· tra:ccão a vapor pela ·traccão electrica: se~undn - economizar 
~m favor da bafanca -commercial, na importação do càrvão. 

O •SR •. FM.NCTsco ~ALLAD:\RES .- Importando mat~rial. 
0 SI\. BARR6S PENTEADO :....__ Uma SÔ vez. 
O SR. SAMPAro C<"RR'f.IA - Diz d~.rnu·~tre De:putado que o 

ma~erial vae agir pelo . seu. custo permanen l~mente no esturl'l 
. comparafrrn da economia. ao passo que o cRrvão teria dê ser 
. eomprado por lon~o · prazo. d~ mado que não devemos leyar 
. ~m consictern,ção o alto preço aétual; 

O ar~mPnfo serve e. eu invPrto: a d f'sn0za de imnC\rtação 
do maf.p.rial :prC'~isn ã el<'cfrifil'a<;i'i:o das Hnhng se rc:>nlizílrá de 
umn feifri.'. ao pri~sn rnrn n r:arYão f PT'1í õe ~"'r importndô permn
nenfF~mente. des~quilibrando em no~so d~sfüvor a balanç~ com"" 
meroial. · · 

O. ~R Frt.-"INr.rsr.o VAr.r.A"OAnF.s - Ahl ha a Pnuivnlen~.in. cJI)~ 
· juros do r.·ap il.a1 empregado, como V. ·'E'!x. não pt~dc df'sconhecer. . . ' ·' , 

~~- ' o SR. :S..'\~T'f'.·\YO :CoRRfil .. .\ ·\- Pf':rff'it~m~nte: mn~ V. Ex. 
sabe quP ~~e Jnro rirve s1;r. comnnrado com o cu~lo do rarvão. 
que o carvão f Pr~ d~ ~f'r ~c:lrrnirido ('ffi m0,.,fa f'~!r-anr?"ira. our: 
esttt ml)Pda ~rd. por nns nbtida a preço fanfn mais alto qun..,to 

--m~ iot' for a importação de productos ·que fizermos, para uma 
í~al exportoção . 

O Sn . F",'\T\OT~r:o V.o\t.t..AD.-\Tlf:S - E 'V. Ex. conrirnrn:-t·, dl"S!it' 
~ogo, o rnrvão nacional. que fica pl"oscriptf!. apP7.Ur dos e~for

. ~O$ do Gnvnrno por fuzel-o empr·cgar a.qu1, e.om o ~ue· Já ·S<-• 

. gastou muito. 
O ~R. SA MPA rn CôRR.r~IA -- Ch cgarei lt'\ .. 
A~sim. pai·a hwnr mos em ~nnta a: cn~nnr'lção Türoro!"a a 

QUE'I . S. Ex . qnf'ria ~ne~nr, ser1nmns ob!'i!?aon~ a considerar 
_ todos {'$$.OS facf º l:'P.S. F.i'i.e ele.s't're>.<1ndo um só delles . 

:· ,Q Sn .. FR/\Nf'.fsr.o VALL.-.oARES -= E o carvão nacional nãn 
. -t"ica dcspre·iado do todo ? 

P d - o cs ........ ão nacional tem . O $R • .8.1iM,P,~10 CORREIA ~ er ao: ... . 
ou f.ros destinos .. 
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~,~ 

- - o Sn. .FRANC1Sc0 _V ALLAOARES --- Quando se. f.rafou do 
~auxilio officiàJ, argumentou-se com o fornecimento á Central. 
~Y_hoJ.e varnos afastar o consumo da Central! .Aliás, eu disse que 
nao ia estudar todos esses aspectos; mas poderia t.1:azer do
en~&ntos officiaes, em· que era justificado o auxilio- ao carvão 
nac10nal para o fornecimento da Central. Isso mostra a ligei
reza com Que aqui são examinados os assumptos. 

>o SR. S.t\MiPAIO CORREIA' ~ V. Ex . ha de ter a benev0lencia 
·de permittii: que eu sapara··õ G\lP- disse e escrevi. daquillo que · 
os outros disseram. . . (Rüo) . · · . 
. -Acno Ó\le o carvão nacional está destinado a desempenhar 
elevadiseim& funcção ·:e papel dos mais imttortantes no Bràsil. 
_Ser4 utilizado mesmo em outras estradas de ferro, para ás 
quaes nã9 b~ ainda _v~ntagem_na. ti:~cção el~ctrica.; 

_ S~. .Presidente. fE'.1tas estas ·rap1das cons1deracoes .-:>obre . a 
p.r1me1ra parte do disourso do meu prezado eoilega, peco. per-
missão para referir-me á segunda. · · 

O Ulustre -representante do Estado de. Minas· Geraes de
·clarou que o proJeeto da Comissão d.e Finançq.s não impõe a 
ob~igac;ão da concurrencia publica . 

. o SR. FRANCISCO VALLAD.l\RES - Impõe e não impô~. por
que torna possível n conot,lrrencia e tambem a torna dispen-

·._ ~vel. -. 1 

O SR. SAMPAto Con.R'E'.:t.A - O l)t'Ojecto encara () problema 
oomo devia ser· encarado, e para que eu possa melhor apre
~entar o argumento em contrario a aquillo ·que expoz o s~. 
Deputado Fran-cisco VaHadares, peço licença para ler o que se 
contem no art. 2º . 

~os serviços e obras a·p to~izadog por esta lei .serão exe-
1fü tados por administraoão ou . por empreitada, . de toqo on df> 
pàPtes dos mesmos serviços e obras, conforntP, a.o 1Poâ~r ·Exe-
cutivo parecer má is conveniente. · 
· · § 1.º No oaso de ser preferida a execução por empreita'da:-: 
parciaes ou por empreitRda total, os servicos ·e obras referido! 
neste nrtt-go só ·poderão ser contractadas mediante concurrencb 
µubUe&. · · · 
· c:ServiOO$ e c,bras - cm qunlQuer by-pot!lese, só poncm ser 
fY~QOl.ltados por coneurrencia publica, desde que o Governo não 
qu~~ra exooutal .. 01' administrat ivament.e.,. 

O ~R. FnANCisco VAt.LAD'.-\RES -- Mns V. Ex. vt-. que a 
a1inha emenda era perfeítnmente acceitav~l. 
. ' ' 

. . n SF'... s.\~.'\4P COtu\ElA - Continúa o projecto: 
f .. . para o que o Governo deverá fixar com ~fttece-

Jénoia' as basas indispensavc1s, mclus1ve a referente ao!
prazos da pagaUlento.> 

.-\.~r\\ o paragrap ho 2": 
~Si Q J>Qder !!x_ec:utivo julgar -cónveniente, ná'l sub

c>rdina'r a ooncurrencia a determinado systema· de tracção 
electrica" ... ~ 
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.. 
· . Eu, portanto, dou como' admissível, por hypothese, n. sub ... · 

ordm3ção da. concurrenc1a a. um determinado syste1mr d3 
trac(;ao clectt1ca.. . . · 

O SR. FMNCrsco V ALLADA~ES - Eis o que ·eu julgo incon-
:ventente. . . . • . 

O ·SR. SAMP.Úo CORREIA -· • • . mas dig1r em seguida: 
. ~Si o Poder. Executivo julgar conveni~nte não sub

ordm~r a concurrencia a ~etermiuado systema de tracção 
~lectr1ca., escolh1do · pré.via mente, deverâ · attender, no 
Julgamento da concurrencia, não só ás vantagen3 eeo
nomicas, como ás· condições. de ordem technica. rela
tivas a cada syst.ema . proposto, pelo que deverão" .::ier· es-
pecificadas nus editües da concurrencia.:i> · 

Eu procurei, por. consequencia, pefo projecto. garantir ern 
absoluto o julgamP-nto fu t.u 1·0 a fazer. Não ha uecess!dade .do 
Governo, que gosa da liberdade de determinar, pelo projecto, . 
o systema. não fazer a escolha cesse ~ystema, hy;>ocri!.a..e me
drosamente, prepàrando um eàital de concur1:encia em que se 
finja 8:. concurrcnda. fo1·cando a escolha do seu· systema . 

U:M Sn.. DEPUTAl)O - . Faria desde 10:io a. c~colha.. ·--
O .Sn. ~ .. ~~!PA rn Cn.rrnEÜ - Faria desde togo a escolha, por-

i}Ue está hab1htado a isso. . . . · 
· Agora, por que sentia eu neces.sidade d-e dar ao Governo 

do ·paiz .. essa libm·du1.ie. de fazer a escolha préViãmcnte ? 
. Porque pcn::;o, Sr . Pi·esiden.fc. já o disse em .apart~. que é 

da maxim::i. convenicnr.ia' uniformizar o systema de tracclío ele
ctrica ·a ado.ptar em ~odns as linhas ferreas de igual bitola que 
fazem p::i.l'te 1nte~1'ant0. de um~ det~rmínai:lc> systema de linhas . 
g:mt1wm<>n:t:e coníbinndas. · col).Stituindo, por assim dfaer~ uma 
.$Ó rêdc ferrea· ~ . 

Ora .. no ca5:11. n. .Companhia Paulista, de bi~.ola larga. já 
ado~t(lu <" ,j(1 cüntT'aclou. n cDrrente · continua. ·o Govemo Fe
dr>ra! devin ler rnmint1ado antes da Companhia Pa\llista. ~. en
tão, . as ltbl ihernr.õ~s dP.sta estariam snbordinadas ;'Is tfolibera
cões d::ttp:1ell11. E' pnssiYel que um 11ccôr' ào se . ,·cnha u fazer. 

· , Esse accMdo devP. ser felto pelo Governo. na minha opiniiio. 
para qm.'- todas · n~ rôdcs ferro-vinria5 rnu f nam<'ntc c11~pendent.es 
uma das ouf r:t~. <itloptr.m o mesmo systcma de trac<:âo el~ctrica • . 

. Eu ai:;sim ptH1so . Ninguem póde contestar a vantagem de-
,._correntP. rla ~scn1ha dP. Uff! tyno unicn paru rlS vari&~ cr>rfC"ltes 

conjug-aàas de - linhn.~ ferrcas. Qualquer van •a~f'm eoonomica de 
outros- systr-ma::.; diffcrentes basfará pnrn deslru>r p;;t,:i outra_ 
:vanta~em de ordt'm .g0r~I e ffie!Ho !;\x:Jedtir' ? Posll1vamer:i'0. 

- nao . D<w (' ".' Governo \-'.'1.tbordinar-sc, no pr1>paro de um edital · 
de concu1·r~ncia, a escolher um sy~tema por u~1a _r~quena van
ta-:em clí' orrlP-m {?.ronomica. que ·affecte este prmc1p10 rle. ordem 
gP.ral. m::t~. incontestavelmente. de ordem superior ? Evidente
mente, não. 
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SESSÃO Of 19 D!': O'L"TUBRO Dlt i020 937 

v ocm 0$ mnns co1! 0:;as, sem •qne eu contrn,u c a . . n7.el' a. 
:r·;turo. :Jm~ ~)r.Cjw'nos de~alh"s que ha "um. ~·anae num<':ro de 
circumstancí:t$ que n0s -i0duzem a p r~Jf'ri; · Pra este •. ora 
aquc.Be systrrna. Trala-sc, rortanf~o, de ,JUl?'ar _entre O-:; inte
resse tnão se tra: a de fabricas) aos pr"lssmdo~es de p:i.tantf:"s 
~ível'sas, por causa àe detalhes, para escolher este ou ._quelle 
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aystema. Mas~ corno ~· í:>reêiso pesar tôdas essas vàtltagens e 
subo~dinal ... as :i êondiçõ.es outtas _de ordem gét-al; só o x:>O:tler 

.1n.1,))l100, no caso, só a. àdtninístra"ão da .e_mpteza férroViària. Oü 
o seu· director póde ter a cape.cidade para· tàZer a escolha. êttt 
cada caso parUcular. O projectó dá áo Governo, á adttiinistrfl
.910 àa Central átn.pla liberdade para fazer es$fl c~colba .. 

. Ú Itteu honrado êollega déela.rou (IUe U() -caso das linhas de 
:.mburbio_s não. era, talvez. ó ;nomenl-0 jle iaze:r:. ª~ substtiuiçao 
da. tracca~ a vapor Pêla eleclr1ra, por nao ser poss1vel a1can:;ar 
:rnafa fé(}hada a Hn.ba como está. ·Or~ admitwdo esse fecba·
rnento de Iinhh, hã um facto incontestavet e é que a tracção ele
ctrica dá ás linhas actuaes mu.ito maior capacidade. ·de U'afeg<>. 
dó que ~ tracção a vapor. · . · : 

· ··.O meu eollega poderá demon.,ttar qué para as condições 
actuaes do trafego, uma. vei terminad() o féehamento da linha, 
a. tracção a vapor permittií'ã dãt esconmento =io.s passageiros 
que percorrem a linha dos suburbios; mas, .quando esses pas
sageiros, crescendo em numero attingi~~1 a um c13rto limite, 
a capacídadé da. traccão das linhas a vapor poderá. ser au-
igmentada com C> accresoiin.o de novas linhas ferreas. -

O ~·R.. .F'RANct$co V ALLA&.AREs ,.._. :m no caso da: tr~(}ão ele-
~trica? · · 

o Sa. SAMPAIO CotmEIA ,.,,._,, No easo das linhas &iectricas, 
ó méU collega sabe, que póde-se chesa,1• até à intervallo~ de 
dous e trM minutos. porque a tracção eleetrica offerece sobre a 
tracção a vapot· estas duas vantagens ext.raordinarins: de pas
.sM-em-· da velotidade ini-ciài á. velocidade de regimen -em. tempo 
mais curto que no caso· da tracçãõ a: vâpor, e de passarem da. 
velocidade do regimen ~al'a o repouso ou a zero, em_ tempo 

.. tanibem muito mais curto. -. O SR F~ANCisco VALI.À.DARES - Não pQsso contestar V. Ex.; 
mas creio que ba estudos na Estrada. de Ferro Central do 
B'.t'-asil em contrario: affírma-se que o intervallo não póde ser 
menor de cinco minutos. · 

O SR. SAMPAIO. CDRRE~A - Pe1•mitla. V. Ex. que, neste par .. 
ti:cular, não posse. eu subscrever sua -0piníão. 

· iO SR. FRANCISCO VALLADARES - Não é minha. opinião. Eu 
disse que l;la estudos na: propria . Centra!. a esse respeito; não 
póde o inten·a.11<> ser menor de crnco., mmutos. , o SR. SAMPAIO CORREIA - Do que i:i-e trat.a. é de mtervallo 
'entre os trens. que pódc ser reduzido na tracção1 electri~a. .· 
· Re eu não importuno. descerei a pormenores de ordeni 
tech.nica. · ·· . . _ 

o Sn. :FRANCtsco VALLADARES - O augmento da c9mpos1cao 
'é impossivel: ha sõmP.nte a questão dos intervallos. E' assum
pto que, creio, já foi estudado. 

O Sa. SAMPa10 Çonn~IA . _ Ess(• ~ súmente) · repres~nta 
~udó_-; · · , .. 
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iJma locomotiva a vapoi·, corno uma locomotíva electr1ca. 
µa~te d~ uma Yelocidadc iguál a zero; attingi; á velocidade do 
:;·egimeu, com que v.ac fH~tcorr-er o restantP. da linha di"'amo:; 
1Jma v~locitrâde de 30 kilomctros por hora. Si isto' é. obtido 
no reg1men d<?S trens, passa de zero a 30 l\ílomctros. Seja N · o 
:numero. dP. mmut.os, ·e~te numero zV não póde . ser' reduzido nu: 
locomotn_:a a vã-por. 0a 1oeomcitiva electrica. é _posisvel passar 
de zero a.quella. velocidade de 30. tempo muito inferior a N. ·e 
•) espaço percorrido lambem muito menor-. :Oe modo que esse 
facto dá logar a que s~ possa cóm mais facilidade au.gmentar 
o numer~ de trens. e o pércurso eom mênor intervallo, e na 
mesma lmha. do qüc no c::i.so da tracção . a vapor. ~ão me 
recordo em. ctüe ponto do meu patecer eu alludo a este facto . 

i{) StL Fl\AlliCtsco VALL.l\DAnss - Creio que a Central já 
fez esf.udO$. Esse intervallo não poderá ser menor- com tracçã0 
l~lectrica do que com , tracçã~ a vapor; mesmo fechadas as 
::iohas. fàz ... se cm cinco minutos. 

O _.Sn. SMPAIO CORREIA - Fallo agora, não como legislador. 
:nas como fechnico. e digo set' possível. Tenho aqui o quadt'O 
que permittc clur.idar o assumpto. · 

O pro,iecfo da 'Central foi organziado para velocidade su
perior par intervallo ·superior. mas m~smo para velocidade 
maior, correspondente no intervallo de dous minutos de trens. 
entre uns e outros, ch1:gamos ai) se~inte resultado: 

Na Central do Brasil será preciso uma velocicfade a~ 26 87 
.1diomcLI·os, sendo o numero õe paraüas ig-uál a. f,05 -por kilo
metr-0. Na -s: Melropolitan ~. em Londres, Rttingiu a 25,28 a ve
locidade commercrnl para numero de paradas de 1,30. supe-

. rior á nossa Centr.al: e no caso da Estrada de Ferro Illinois a 
'..lS.66 kílometros por hora, -com umà par~da de 1. H por hora. 
Ghegamos com a tracção electrica. a doí~ mi nu: os.-de i-nter
Yailo, com velo~idtidê de 26 ... ldlometros. inferior de 28 para o 
numrro de nararfas igual a: i.05 por kilometro. em vez de 1,i f. 
no cago da Illinois. · · .. 

E~ _facto sobre o qual não pó<Je existir a Il1enor sombra de 
duvlda. · · . 

Perdôe o nobre Deputado. se eu lembro o assumpto, e 
jjprquc sou professor na ma teria. 

o Sn. Fn.A''ff:1sco VAr.T .... \n 'n"ts - V . 1'3~ .. falla. com toda 
autoridade; cu fnllo como orador. 

O Sn. SAMT':\10 ConHE!A - O ultimo nonto ahorcl<u'.fo pelo 
me·t1 illusl rc) r.ol_lega foi o relativo á cx0cu<,'iio. do:. serviços de 
rorn r cimcnto 1ie en~rgi:l ekctricn. DM?.lo demons fr<H' áquelles 
que rn~ ouYcm (11H' o nro.i(•c!.o : 

L0inn10~ o n1·tigo 3" : 
. ~A cnerda elcctrica precisa a·os servicos ~o mo~ 

vimento de trens, bem como a outros ·accessor1os, -po-: 
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derá ser adquirida de emprezas particulares, por con
tracto não excedente de 15 annos. obtitio em conctiren
ci~ publica, _de cujas bases deverão ~onstar o pl'eço ma
x1m os d•! kll°'vats hora e a quantidade total d~ kilo-

. wats-hora nccessaríos. > · 
~. ·.Ex. apresentou a emenda. seguinte: cuja primeira parte 

'lcce1te1: · · 
« Accrescente-se ao art. 3º, in fine: Ao serviço . 

actuaI e ao augmento proYavel do trafego que se verifi
car durante o período uo -contracto. 

~Pa.ragrapho unic~o. Terminado o contracto, tanto a 
uzinü geradora, como às linhas de transmi~são rever
te1·ão para a Uniã~ de accõrdo com as modalidadPs que 
julgar conveniente .estabelecer no edital de concurren
cia.~ 

S-. E~. accrescentou muito bem quanto á prímeira parte 
àa em<:'nda,- que veiu . corrigir uma falha do pre>jecto . 

. Por que limitar apenas a 15 annos o prazo? 
Porque existem no Rio de Janeiro. em condições de for

necer energia · electrica á Central duas emprezas - a Light and 
Po\ve:r e a Companhia Brasileira dê Energia EleciriCa - dos 
Gütnles. 

o SR'. Fl\ANClSCO VALLADARES - Pensei que havia. uma sO 
cap_az desse fornecimento. · ., 

O SR . SAMPAIO Cotm~rA - Existem duas. 
. .Para .· impedir que essas empreias forçassem uma alta de 
preços, imnnz ao Gov~rno a obri-õação de fixar. o 'Preto ma-
-riorno do kilow<1tt a pagar. . 

. Mas, ·como era possivel que essas emprezas não concor .. 
ress~.m, se os pre~os maxi"mos não· satisfizessem seus api:>etiles, 
e não .. fts Il'!~ce~sidadcs . o~ pagamP!lto de serviços que iam pres .. 
trir, procui·ei armar· o Governo dos poderes necessarios para 
em r.aso, dispernmr o r.oncul'so dP-ssas em·prezas o fazer o pro
prie Go·vcrno as i nstaliacões, accrescentando no art. 4 º: 

«A!:'L · . · O Poder Executivo fica igunlinente auto
l'izado a adquirir .ou desapronriar as quéda.s d :~ agua 
ainda não util izadas que ·melhor se prestarem :to :for
necimPnlo da· ener-g:ia e:ertrica precisa aos i::er-viços de
que trata cgta lei, · podf!ndo, onportunam<>nte, ah rir o~ 
creditas quo for('m juJg-ados sufficientes á acquis;ção ou 
desapropriações respect.ivas. bom como ás imtallaçõcs 
dos servicos de captação da: energia ·h:vdraulica~ sua 
trnnsfornrnr:-ão o transportf~ ás sub-estações da Estrado. 
ele F0rr0 r.rntrnl do Brasil · 

!Pnra.c:rrnpho nnico. O Poaer Exccutivn pode'!"'á jguaI
m<'nf P ndtruirir C'H íle~nproprinr (ltJfras n <1.r!das di! agu:l. 
qu~ ocwam sf'r uliliiad:-is na C'lcctrificacão dei ramal de 
$ . .Paulo <· ela · linhn elo Centro. abrindo, jiara h~so. 01~ 
ereditos tllll' forom -prccisvs.> 
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:\pparelhei. pOt'Lanto, o Governo dos poderes necessa·rios 
para enfrentar as empre~as coucurrentes, si porventura ellas 
~e colligassem com intuito de forçar e Governo á ar-ceitação 
de preços exagerados. 

O honrado., Deputado, mr segunda . parte daquella ·emenda. 
estabeleceu que se fizesse a reversão ...• 

O Sn . FR . .\Ncrsco VAt.LADAREs - Para não pôr a Central 
na depende~·cia dess:}s emprezas depois dos quinze annos. · 

O Sn. SAMPAto CoRn.l?:A -- Recusei · esta parte da emenda 
e passo a dar as razões por que o .fiz. . 

Os mesmos · motivos que actuaram no espirito de S. Ex•! 
para objeclai· sobre a inconveniencia da instalJação da lracção 
<'lectrica, nos tempos que .c.orrem. de· material alto. do rlollar.
earo~ estes mesmos motivos pesaram no m·en espírito para não 
impôr aos concot'tentes a obrigatoriecta·de da reversão da in
Btallacão . h:rdraulica. da captação !ia e~gia hydrauliC!l e -sua 
transformação em energia' electrica e transmissão de forca ·a 
distancia, fican<l.o, por isso a União ~pparelhada a celebrar o 
c.o.ntracto <ie prazo certo, no seu interesse. 

O SR. :FR..\Ncrsco VAI..LAOARES -· Ahi fica a Central ri~ 
dcpendencia, findo o contracto. 

O Si't. SAMP.\IO CcRHEA - Não ficarã tal. 'tou demonstrar. 
Não fi.eará, porque essas installacões · no'-!as teriam de ser: 

feitas actualmente, nos teml)os que correm. com o material carc>. 
O preço do kilo,vatt-h9ra, que vae perdurar durante todo o 
prazo do contratco, uma vez ;que a reversão tem de se :dar ao 
Estado, -tleverã. ·ser feito nelle, se incluindo a · amortiza·ção do. 
capital. .. 

o SR.· B~\Rne>R PEN'TEADO - E no prazo c~rto de 15 annos ·: 
O Sn. S.&.MP~\Io COm\tA ":'-.... ~ pelo preço preestabelecido. 
O Sn .. FnANCrsco YAJ..LAUAH.ES - E' preferivel não deixai." 

~rrvico dessa · naturezà na clepeildenciá: dos iornecedores dó 
energia. · ~ - · 

O S1t. SAMPAIO GonRÊA·,- . Nüo deixo, V. Ex. vae vêr qu~ 
11ão deixo. . · · 

O ~B. l<"'R.\NGlsco VAl..LAOARI-:s - Além disso, V-. Ex . .. não 
fixa o prazo de concurrP.ncia, qll~ precisa ser longo, deverrá ser, 
pelo menos, de seis mczes. 

· :O SR. S .\MPAIO COR.RÊA - Fi.ca ao crHerio do Governo . 
.O SR. FR.t\Nc1sr.o VALLADARES - Devia ser uma con.:idera-: 

<;ão dei p1:ôjecto. 
o Sn. $,\MPAJO CoRRt.i\ -· Vamos a este caso. V. Ex. disse 

que deixo es.>e serviço na dependenêia dos fornecedores. 
Vou demonstrar a V~ Ex. que nlio ha tal e. tanto é assim. 

que previ a hypothese no artigo 3", que di~: 4: O corif.rar.to não 
.excederá de -!5 annos ». 

C. - Vol. l~. M 
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dcrá ser adquirida de emprezas partieulare.s, por con
r.raclo não excedente de i5 annos. obtirfo em concuren
cía publ ic~ de cujas bases deverão constar o p reco ma·
ximo.s de ldlo\vats hora e a quantidade . tólal d~ kilo
wats-hora nccessarios. ~ 

S. Ex. apresentou a. emenda. seguinte~ cuja primeira part~ 
acceitei: · · · 

« Accrescente-se ao ::rrt. 36
, in fine: Ao serviço 

actuai e ao augmento proYavcl do t.raf ego .que se verifi
car duranle o período tio ·contracto . 

~Paragrapho unico. Terminado o contracto, tanto a 
uzína geradora, como às linhas de transmi::;são rever
te!·ão para a Uniã~ de accurdo com as modalidad~s que 
julgar conYenientc .estabelecer no edital de concurren-
cia.~ · · · 

S·. E:--:. actrescentou muito bem ·quanto á primeira ·part~ 
àa emt'nda,- que veiu corr igir uma falha do ;>t ojecto . 

. Por que limi tar apenas a 15 annos o prazo? 
Porque existem no Rio de Janeiro. em condições de for

necer energia electrica á Central duas· em prezas - a Light and 
PowP.r e a Companhia Brasileira de Energia Electrica - dos 
Gutnles. 

O SR. Fn.\Ni'.:1sco VAu~wAnEs -~ Pensei que havia. uma 5-0 
cap_az desse fornecimento. 

O SR. SAMPAIO CORFl.ErA - Existem duas. 
Para imj i:dir nue essas empre1.as forças$em uma alta de 

prcco~, imnnz ao GoYr.rno a obri;ação de fixar o preco ma
::dorno do kilowa t l a pagar. 

:1.1:ts. r.nm ;-, r1·a pc:ssivel que essas emprezas não concor-
r~s~0m, se o:-; pre~o:;; maxi'mos não satisfizessem seus appetites, 
e não ús -rn~cr'~s ·idn :le$ rlf' pa!?affif'!'lto de s-Prvicos qu") iam -pres
tar, procurei armar o Governo do::; poderes necessal'ios par.a. 
em cnso, di sp~n~r11 · o r.oncurso dessas empr('zas o fazer o pro-
prio Go\·e?·no .as installações. a.ccresrenlando no a rt. ~ ... : 

cA:--t. O Porler E-:n!cnf.ivo fica igut1Jmente auto-
rizado a arlqu irir ou desapronl"i nr as quéclas d •! agua 
ain1ia u:io ut iHzadas qur. mP.Jhor SP, prestarem :\O for
n~cinwnto da ene-rgia. c:crf.ric-a P!'eciRa aos ~erviços de 
qu 1~ ii·nta e~ta lei, po.dendo. onportunam<.>nte, ahrir o~ 
credito~ flUt' f OT'(' ll1 .iuJ~ados snfficienles á acquis'ção ou 
desa f)?'(11~rinçôrs resp~ctivas. brm como ás in.;;tallacõcs 
dos Sr>rYir.o~ de cnpt<'t(.'.~o rta energia ·hyrJr:rnlicr.t., sun 
trnn~ rorrrnH:ãn {' t ra.n<:;portf~ ns ~uh-estacões da Estrad~ 
d~ F0rrn r.rn fral do Rra~il 

'.Pn r· a~rnnhn nniro. O Porlf'r ExccutiYn porie"á igua.I
mrnt<' adrp1irir (IH cfe~apropr iar ou•ra~ q : 1. 1~das di: agu t.. 
ctt~<' cJrvnm :-:P1· u t iliz:idn~ na "1ectrifir.ação <lo ramal de 
S . Paulo e· da linha do CL'litro. abrindo, para ü1so. 01:. 
tP.reditos \Wt' forum vrcci.sus.:sr 
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SESSÃO ~1\1·· 20 n:t otJTUJ3Ro DE 1920 
' ., 

. 2• discu8são do projecf.o n. 193 A, ãe 19201 fiXanâo. a des~ 
peza .tio Minis_terio da Fazenda pàra o e%ercicio de · i92t; com 
parecêr da Commissãe> de. Finanças sobre .as emendas àpresen-
t.adaa; ... . . . . . . . 

2• discussão ·do projecto n. 498, de i920, transferindo & 
adminístratão · do Instituto. Nacional de Surdos Mudos para. o 
Conselho dos Patrimonios dos Estabelecimentos a cargo do 
:'lfinist~rio -da· ·Justiça; . · . , 

· 2• discussão do pTe>jecto n. 14'99~ - 9e 19~ do Senado; au
torizando ·ª· aéqui$iç~o da «·Consqlidação das Leis Pena~~> .d~ · 
.Dr. Eugenio Ferreira da' Cunha; eom ·p~rec~r contra.rio das 
Commissões- de Constituicão e· Justiça e de Finanças; ·· 

3 .. discussão do . projecto n.· 4917, de t920, abrindo o ere
díto especiàl ·de i.559 :602$i9'4~ papel, . ·e ·.· 25 i6'11$861, ouro. 
para J>agamento de dividas de exerefoios findos dos diversos 
ministerios; - ' . ' ' '' ' 
· 3ª . discussão 'do proJecto n. 279 A, de .t 9'20, autorizando o 
emprego de umá draga na 'dl'agagem do rio Arary; com parecer ' 
favor~vel da · Comlznissão de ' Obras Publica8 •e Yiacão; . 

3ª discussão do -projecto n. '148 A, de t920; considerando de: 
utilidade publica a ,'Á.ssoeiação Commercial de· Mossor~. com 
parecer favoravel da. Cómmissão ·de •Constitui~ão-~ JustiQ&; 

. 3~ discussãr:T· do substitutivo da Commis~o de. Finanças, 
offerooido ao pr~ecto n. 412 A, de !920~ eomprehend.endo o 
Estado do · l\fara.nhão para o pagamento .da quota addicional; 

. . 3• discuS:S~o .do proJe.~t.o n. i72,' ~ .1 ~20, considerando 4e 
utilidade pUbilca a. Associação dos · Empregados do Commercto 
do Estado da •Parabyba; com parecer favorav~l . da- CouµnlssiO 
de -Constituiçã~· e . J'ustioa. · ' 

1 •' • • • 

Levan~-$6 a 8essi<> ás 17 hora&. 

-
122ª SESS.~O. BM 20' 1;.>E OUTUBRO DE.1920 

PR1<;1:uoF:NcrA oo SR. BUE..~o BRA'.'íd.~o, PRESIDENT.E 

A's 13 horas comparecem os ·Srs . . Bueno Brandão, AJ1 ... 
drade Bezerra. Dorval Porto, Antonio .I~o.S'ueira, · Dionysio 
Bentcs, Herculano Parga, Cunha · Machado, Luiz Domingu:es, 
.l oo;é B;arreto. Agrippino Azevedo, R.odri~es Machado; J;;r-. 
mando Burlamaqui, . Vicente Saboya, · Osorio de 'Paiva, Ilde
fonso Albano, Frederic.o Borges, José Augu_sto, Oscar Soares, 
:\ntonio Vicente, Eduardo Tavares, Gervasio F" 

, ' ~ . :s, . . ezerra, ur1auo Campello, · Aristar-
c ho Lopes~ .Julio de Mcllo, · João Menez~s~ Deodato Maia, João. 
~fangaheira., Seabra Filho, .José Maria, Rodrigues Lima, Euge
nio Tourinho~ Leão Velloso, Manoel Monjardim, Heitor de 
~ouza : . Sampaio Corrêa, . Paulo de Frontin, Azevedo .Sodré~ 
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!\fanoel Reis. Prancisco Marcondes, ·Mario de Pa'u:la, Teix~ira 
Brandão, Augu::;to de Lima. Emilio .Jt_l'di:..n, Senna· figueiredo, 
Gomes Lima: Landulpho de MagalhãeS: Antero Botelho, Fran
.cisco Bressane, Lamounier -Godof.redo, . ~oré\~a Branclão, 
Franaí~co Paoie!lo; Waldomiro de Magalhães, Jayme Gomes, 
Alaor P,rata, Honorato Alves. CinCinato Braga, José Roberto, 
Barros Penteado, Marcolino Barreto, Eloy Chave:sJ José Lobo, 
Rodrigues. Alves Filho, Carlos de Campos, Arnolpho Azevedo, 
Ayres da Silva, Olegario Pinto, Luiz Bartholomett, João Per~ 

· netta, Pereira de OI iveira, Eugenio Müller, Alvaro Bapflista, 
Domingos Mascarenhas e Carlos Maximiliano (75) . 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa .o compa
recimento de 76 Srs. Deputados. 

Abre-se a S<!SSão. 

O Sl". ·Casta Rego (supplente de Secretario, servindo de 
· 2º). -procede .i leitura (.[a ac'ta <ia sessão anteeedente. a · qual 
. é, sem observações, approvada . 

. . 
O Sr. Presidente -- Passa-se á leitura do expediente •. 

' 
o Sr. Andrade Bezerra CP Secretario) procede á leitura 

'do seguinte 
EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1., ·Secretario ·do Senado, de 19 do corrente, en

vianào o projecto daquella Casa do Congresso Nacional, esta
belecendo regra-s e con<fü;.ões para a ·ex~lQração da phO'LO
grammetria neronautica. - A'-s Commi..,sões- de Marinha e 
Guerra e <le Finanças. . 

Do 'mesmo senhor. de 15 do corrente, communicando 
que 'O Senado woptou a emenda desta Gamara, ao projecto 
autorizando o Presidente <ia. Republica a crear oü restabe
lecer. quando julgar opportuno, as embaixadas. e legaçõe.&i 
ne(jessarias á r.cpresent.ação do Brasil no exteri-0r e a elevar 
desde já., á categ·oria de embaixada a legacão do Brasil na 
Belgica e enviou á sancção. - ln te irada. . 

Tres. do me-smo senhor, de 19 do ~orrente, communican
do que o Sen.ado· approvou e nessa data a<loptou e enviou á 
s.anccão ás seguintes proposições de.Sta Camara; · ·· · 

Autorizando ~ abertura ào credito de 3:274$838, para 
pagamento a Joaquim Gregoriano de Andrad-e; · 
. Abrin<lo o credito especial de 2: 183$992, para pagamp.nto 
a B~ym1mdo Carvalho de àraujo e Silva; 
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' 
SESSÃO EM 20 DE OuTuBRO DE t 92 1 

. Aut<>riza.ndo a abertura do credito especial de réis 
2: 666$667, ouro1 para pagament.o ao capitão -<ie .corvet~ Al-
varo )l.ódrigves. de Va&o·noeUos; · 

: Aut()rizando ·:i. abertura do · credito esi)eciai ·de réis 
10 :Oi4$990, para pagamento a Arnobio · de Barr-os · l\l(}D-
tefro; · · . . 

-· \. . 
Autorizando · .. a abertl,lra do credito . especial · d·e r~is 

~3 :870$967, para .pagamento ao desembargador Fernando 
Luii Vieira Ferreira; . · ,. · 

Autorizando a· abertura dos eredHcrs ·de 96 :.911$495 e de 
~o: 11'6$55(), supplementàres a diversas .verbas do. Hospital de 
S. Sebastião, do orçamento vigente; . 

Autor-izando a abertüra do credito especüU de 200 : 000$. 
para o~o·prer .. ás d·e61)ezas dos C<:lnvenios · celebrados na Con
:f erencia de Limites Inter-astaduaes, . realizada este . anno 
nesta Capital. · · 

. Do Minist.erio . da .Ju~t.iça e Negócio$ Interioi·es, de 1 q de 
out~tbro . Côrrente, dous dos respectivos autographos, devida- · 
ment'3 ~a.nccionados. da resolução do Congresso-. Nacional, con- . 
ferindo 11- Sua Magestade o· Rei A:lberto tº, Rei dos Belgas, a 
cidadania . brll8ileira-· 9 as honras 'lo poeto de Marechal do · 
Exercito . Brasileiro. -.:. lriteirada~ Ao archivo um dos auto-
g:raphos, ·. remettendo..:se. o · ouf.rO' ao Senado. . . · · 

Do · Minist-0rio dos Negocios da Fazenda, de 18 de outubro 
rorren~e, en~iando a' seguinte 

' · 
MENSAGEM 

Sr~; Membros do Congresso Nacional Remettendo-vos 
n. inclu~a exposição do ministro da Fazenda., sobre a neces
~idada de um credito especial de 13 :250$, para pag-amento 
dos vencimentos relativos aos exercicios de· 1916 e· 1917 e que 
são 1evidos ao ~scrh·ão · 'do ~xtincto 3• Posto Fiscal do Alto , 
.Juruâ, Acre. Edison Mendes d~ Oliveira. tenho a honra de 
·vl)s solicitar" a oompetente aut.orizae.ão para a abertura do al-
ludido credito. · · . - . . 

Rio de _Janeiro, 11 . de: outubro·. de '1920, . 99º da Indepen-
denofa e 32!' da .Republica" ·-'. . ·Epitaci'-o Pessôa. · .. 

Exmo . Sr. · Presidente., .da Renublica - Entre os postos 
fiscaes do Acre extiuctos . erri " virtudc do decreto n. H. 996, 
de '17 cfo mar~o de 1916, figura o . 3º Pogto do 'A1tC> Juru.á.t cujo 
escrivi\o, Edison Mendes de Oliveira, f'icou· como a.ddido na 
~órma do a:rL 136 da lei n. 3 . 089; de 6 . de janBiro daquelle 

. 
O art.. 162, alínea XIV, da lei n. 3 . 454, de- 6 de janeiro 

dr,, 1918. autorizon o Governo a abrir . os necessarios creditas 
para vagamento dos vencimentos dos fnnccionarios nessas 
condicões. . w_ .. 

Os que requereram dentro da vigenéia da rr,forida dis ... 
posiç!o foram ·immediatament~ 5ati~f ei.los .. 
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. Para ú pagamento dos que deixaram cadueal" a autor·iza
ç-ão, o Govt~rno tem sempre solie-itado credito especial. no Con-
gre~o Nacional . . . 

E' o caso do escc-ivão de que se tratli.. · 
Reconhecido como se acha o seu dfreito ao reeebimento 

rla iinportania de 13 :250$, correspondenLe _aos vencimento::; 
relafr-1os aos exercicios de 1916 e 1917, está faltando. apena~ 
a necessaria · autorização legislativa para a abertura ~o re
spectiv0 credito. · - ~ . 

Peço, pois, a V. ·;Ex. se digne de p.-rovidertr.iar no .sen
tido de ser cbtida a mesma autorização-. 

Rio de Janeiro, · 11 de outubro de 1920. ·- Homem Ba- · 
ptista. - A' Commissão de Finanças. · 

Do Ministerio da Guerra, de 11 do corrente. remet.tend~1 
a -seguinte 

Srs. membros do Congresso Nacional ...,..... Transrnittindo 3 
inclusa exposição que me foi apresentada pelo ministro · de 
Estado da Guerr~ sobre a necessidade da abertura, ao respe
ctivo ministerio, do credito especial de 14: 400$, par-a paga
mento. a docentes da Escola Militar, da gratificação especial 
de 100$ por mez, pela regencia de turmas supplementares, no 
corrente . armo; venho . pedir habiliteis o Governo n abrir o 
mçr,cionado credito . 

Rio de Janeiro, ii de outubro de 1920, 996 <la Indepen
dencia e 32°' da Republica. - Epitacio Pessôa. 

nPOSJÇÃO 

Sr. Presidente da Republica - Como se vê da inclusa re
lação, o tenenté-coronel Salvador Barbalho Uchôa Cavalcantn 
e outros .docentés da Escola Militar regeram, no corrente anno, 
turmas supplementares nos 1 º e 2º períodos da tncstnn eseo la 
e por isso lhes compete o abono àa gratiiicacão especial de 
t00$ .por mez; de que trata o art.. 106 da lei n. 2. 924, 'de 5 
de janeiro de 1.915, incorporado á legislação vigente pelo ar
tigo 1'32 da lei n. 3. 089, de 8 de .i aneiro de f 916, combinado 
com o art. i 6'1 do decreto n. 5. 698, de 2 .de outubro de 1905. 

· Nos Collegios Militares o pagamento dessa vantagem 
corre por conta do~ respectivos cofres dos conselhos adminis
trativos, nos termos do art. 73 da lei n. 3 .454, de 6 de Janeiro 
de 1918; ao passo Que nas Escolas Mrntares, não havendo ru
brica do o~camento do Ministerio da Guerra por onde possa 
correr a despéza, tern sido effcctuo.do em annos anteriores á 
conta de c.roc.iitos N;pec.iaes. 

Em vista do <'xposto .. , venho podír que vos digneis soli
c:t ar do Congresso Nacional a r:iecessaria autorização para ~ 
abertura~ :i.o _MinisteriQ da Guerra, do credito especial de ;óis 
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i '1 : 400$~ que se torna n~ces='ario ao pagamento da despeza de. 
qnc. se trata. . · 

Rio de Janeiro. :1 ! de outubro . de 1920. - J oõo Pandiã. 
l'o.friyeras. -·- A' Co~missãn de Finanças. 

Representação: 
Dfo; operaríos e émpregados favoreeidos pelo projcctt) 

n. !l, de 1920, ~laborado pelo. Sr. Deputa.do Paulo de Frontin.. 
A' Commissão Esperial d~ I~gislação Social . 

. E' lida a ~eguint.c 

lH~C::LARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que, ·3e tivesse estado pre!='ente -á sessão de 1 S 
do cnrrent.e, foría subscripto a declaração de solidariedade 
~e· Governo a proposito da visita de S. l\l. o ~i Alhe~t.o. ·. 

Rio, 20 de outubro d<- 1920. --José Augitsto. · 
E' lid'o· e ·vae a imprimir: o seguinte: 

P~RECER 

N. :i2 -· 1920 \ 

!ndr.fere o 1'equerimento em. qu.e José Joviniaru.> F1·efre. ''º te""'" 
-ne'll"te, reform.ado. do CCTP.o de Pa.trties ;..~fores do. Armtida; 
pedi! .,.e1.1er,i:ân ao ser1Jiço acttivo · 

:A ·commissão de :Marinha e Guerra não encontra na pe
Ucão d.o 1 º tenente graduado reformado do Corpo de Patrões
'.\tnrE'~ da Armada Nacional José Joviniano Freire motivo 
t·el~vante. que acon-::elhe o seu deferimento. 

Tondo pedi<lo· reforma, de a.-ccôrdo com a lei, foi-lhe esta 
1.oncedi<la. A'llega o p~ticionario que fõra obrigado a assim". 
pMceder, não pelo desejo de se affastar do servico. mas,. for-
0ado pelo e~tado prect\rio de sua saude. · / 

Seria então o ca~o de solicitar, antes <lo l)edido da re
forma. uma li~e.n~~a por tempo nooessario '-ao seu i·cstabeleci-
mento. • · 

Acreditando na bôa fé'' do· requerente e nas declaracõe::; 
rlc sua petição. e mais ainda . nos bons serviços que viria 
. :restar no cargo, de .. que adquira tão longa pratica. a 
c.mnnissão Iammrta não dar o voto favor av el á pr etençãu--do
hmente Freire, porquanto só em ~.asos exce'{)cionaes a rever
;:;ão ao serviço activo deve ser concedida. 

E nessa hypothe~e não. 6 de justiça que ella: venha pre ... 
.iudi'car aos que ficaram na carreira militar. Seria necessa
r-io reverter sem prejuizo do quadro, se o· (':~Q occurrente 
fosse realmente exc~p~ion~J ~ 
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Deixaria de haver a normalidade no quadro dos patrões
mi.Jres. com esse . official excedente, o que ~quivale á desor-
ganização do quadro_ res·pectivo. · · 

Por e.o;;scs .fundamento8. n Commissão de Marinha e Guerra 
ae.onselha o indé1'er-imento. da petição do . i º tenenbe patriio-
mór José Joviníano Freire. .. . 

. Sala das Commissões, 30 de setembro· de · 1920. - Simeã,o 
Leal, Presidente. -·- Antonio · Notruf4:i,ra~ Relator, - Eloy 
Chav!Js . - · Saltes Filho. - Osot•io ··de Paiva. - Joaquim 
Osorto. · · · 

N. 153 - 19.20 

O 'i º tenente graduado do Corpo de Patrões Mór~s da 
Armada Nacional, .Tosé Joviniano· Freire, reformado ·a pedido, 
por decreto ele 6 de maio de '1916, allegando que havia .soli
citado sua reforma. por motivo do estado precllx·io de sua 
~aude, pedP. agora, à sua reversão ao servico da Armada, por 
estár restabP.lecido e em condi~ões de prestar, na aclividade, 
1'<'1 (n·autes s~rviços . 

Com n ma petiç.ão. jtmtou o requ'erente o l~udo de' abril 
de J 9Hi~ <.!a Junta de Saude a· que se submetteu, para obtei• 
naqu~lJa da ta uma licenta de 60 dias, e que o. julgou affe
ctado de impaludismo e; mais, um offlcio do Sr. almirante 
inspectór de .Portos e Costas. de 1 i do · mesmo mez, devolvendo 
o seu pedido de lken~a por ter, anteriormente, solicitado a 
suá -reforma. · 

Allcga o pelicionariCl. que,_ si lhe · tivesse sido concedida 
a licencn. teria desistido do ·pedido de reforma, conforme ha
via declarado. om ca1'ta part.icmlar, ao Ministro da Marinhn, 
que o não ·allendeu. 

Xüo üXhih,~. porém, lll'Uhum cocumen lo desse facto. 

· Como quer que seja, pareCA não ser attendivel a preten
~fio do 'I"ecnwrc>nl.P., pelo inconveniente apontado pela Corn
tni!'são de Marinha e Guerra. pl'éviamente ouvida. a respeito, 
qual seja a desrJl'ganizacão que decorrorá, para o quadró de 
pnt.rõE"s-m6rcs, <ln ~ua reversão, quf' nrnhuma razão de ordem 
•-·~p1'cial acon~elhn ou justifica. 

n~ àceürcto, pois, com esse parecer, a que se reporta, opina 
f ambetn a r.ommissão de Finança5. pelo indeferimento da 
prel t?nE;fio do l'f'e'ltlet ente. 

S.ala cI<ls (;ommi~sõcs de Finanç:is, out.ubro de i92(). 
Cu1·los de Cmm)os, Pr!llsidente. -- .!(>sino de A1•aujo, Relator. 
- ·- Or.to1'io Rnr.ha. - Celso Bn.yma. - Souza Castro. - Cin
l'il~nto Rrnan. -- Carlos Ma:r.imiliano. - ;i11tonfo Cal•f.os . -
z~w:lw<:o 1.ltencíes. - Octttvio Mangabeira, 
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.SESS.~O EM 20 DE . OUTUBI\O. DE 1920 969 

E' lido e vae a imprimir <?_, s~guinte 

D~clm·a ' extensivas aos .(unccionários da Secretaria da cá·
mara dos Dep«tados disposiçiJes do dec1'r.to 3.9_9() de 
í92Q 

~· . PROJECTO DE _R,ESOLUQÃO 

(Indicàcão n. 6; ·de· 1920). 

A Commissão de · Polícia· da Camara dos Deputados con
~idera a ~ndi~ação n. 6-f 920 mereced~ra· da approvação dessa 
Casa .Legislativa~ - \ 

Preliminarmente, porém, ó mi~ter que se dô a essa Pl'O-
posi~ão a necessaria fórma regimental. . . 

dndicação é a proposição -com que um Deputado suggerc 
a manifestação da Camara, ou de suas Commissões, sobre 
c!eterminado assumpto» (l\egimento Inter:no. art. 2 ô6) ; «pro
.;ecf:n.«te resoiucão da ..Camara dos Deputados -é a proposição 
tlestinaâa á deliberação apenas dessa Casa I.egislativa, ' sobre 
acto de sua exclusivà competencia, ,que, approvada, consU-. 
tuirá resolucfio da. Cainara dc;>s I)eputados> (id~m. art. 238, 
§ 4º). Esta disposic-ão ·'é comioxa . ao . paragrapho unico do 
art. 31 do lte.gimento; do oapitulo II - da competencia da 
Camara - em que se p'rescre:ve . '<1u~ «as re~olu~s da Ca
mara dQS ·Deputados sobre ma teria de sua econotniá interna 
gi~rão ·numeradas e assignadas pelo Presidente e pelos 1 º e 
~.. Secretarios e . entro.rãa ~m vigo1· desde a sua publicaçã0s 
~i outra , data ~ão · ior prefi>..'llda>. · 

De ·merttis. 
O deoreto 3. 990, de 2 de janeiro . de i ~o. füsp~e: 
Art. 3.º F.' o . Poder E:'t:ecutivo autorizado a augmeriiar 

nns prop~reões que entcnd(\r razóaveis,· mas que. não pooerã<> 
1:xccder de 2.0 o/e. os vencimentos dos funccíonarios civis e 
militares que perceberem . aimualmonte até nd\·e ~ontos de 
,·éis, assim como os salarios. joruacs. diarias, ·ou men::lalida
des, dos operarias. jornaleiros, · trabalhadores, diaristas, men
salistas fl prets e soldadas dos soldaâ'os e marinheiros da 
União. · . ·. · 

§ .Lº O augm.ento concedido em virtude desta lei consti
tuirá uma· gratificação á parte, de caracter- t-ransitorio, que 
se não incoporará aos vencimentqs para effeito algum, se.ia 
licença; aposentadoria, niontepio, ou qualquer outro, . e que 
poderá ser roouzido, até ser afinal supprimido; logo que ·di-
minnit a actoal carestia -da vida. . •. 

§ 2." O Governo abrirá os e reditos neco..ssarios par.a a 
execução desta lei.> . 

Como se. vê do texto deste decreto. o fundamento do . au
gmento dos venciment05 dos funccionarios civis e militares 
a Que se refere·~ «a actual êareslia <la vida>. Er~sa carestia 
t.'· d~ uni"Ycrsnl extensão: _ altinge não a.penas os funccionarios 
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dvis e militares subordinados ao Póder Executivo, ma<i ~ to
do~ os funccionarios da; Uníão, inclush·~ . os do Poder LP,gi~~ 

· 1ativo . . \ 
Si o Poder Executivo; cm face dos dispositivos constitu

cionaes .sobrP. . a independencia dos poderes e a competencia 
de cada uma das Ca.mara.() do Congresso Nacional, não consi
derou os funceionarios das Secretarias do Senado e da Ca.
mara dos Deputados ao executar o decreto retro citado dei~ 
.~ou, ipso-facto~ a cada uma dessas Casas do Congresso ·essa 
execução. na· parte que lhes dissesse resp~to ·. · 

NP.ssa.s condições, a Commissão de Polícia da Caniara é 
de. parecer que a indieação n. 6, do corrente anno, ·de autoria 
do Deputado Francisco Valladares, seja acceita, em fórr,na. 
<te projecto de ·· :resotru}ão da Camara dos Deputados, assun 
redigido: 

~A Cama.ra dos Deputados resolve : 
Art. 1.º E' exte~c;ivo, da. data de sua publicacão. aos !unc-

0ionarios da Secretaria da Camara dos Deputados. de accôr
do com o sen ârt~ 2;º e respeet.ivo paragrapho, (l . d~ret.n 
:J. ~00; de 2 de janeiro de 1920. . . 

Art. · 2.º Rev-0gam-se a!:I disposições em contrariO .> 
Sala. das Commissãies, 20 de outubro de 1920. - Bu.e»o 

B1·0.ndiio, Pre::iidente. -- Aruirmk Bezerra, t • Secretario. -.- . 
f'ti~ta Refio, corno 2º Secretario. 

A indicação do Sr. Deputado Francisco Valladares inanda 
<~stendc1· aos funccionarios da Secretaria , da Camara dos 
Deputados que _Petoebem menos de ~ov~ contos~ annuaes. as 
vantagens da lei n. 3 .~90. de 2 de Janeiro de 1920. 

Evidentemente. a situa.cão desses funecionarios é uma 
1~xoopção quo se não adapta ao -espírito e substancia da refe ... 
rida lei. . · .. - · · 

A l".!i n . :l. 920. àe 2- de .ianeirQ de i920. diz taxat~va-
mente: . 

""""' . . . ....... 
E' o Poder Executivo autorizado· a a.ugment.a.r, nas pro .. 

porções quP. nntender razoaveis, · ma's que não poderão exce
der ci<:- 20 °! 0

, ôS vencírnentos dos .funccionarios civis e mili
t.ares, que pP.rcebercm annua1mente até nove contos de réis,. 
assim como ()~ sa1ario~, jornaes, diarias ou mensalidades dos . 
operarios. ·jornaleiros. trabalhadores. diaristas. mensalidades 
<? pret.s e solrlada.~ do~ sold~os e maí·inheiros da União. 

A lei manda. augmentar até 2Q 0 1° os vencimentos dos 
funcrionarios civis e nessa classe estão incluidos . os :funccio
l!à.rios da qamara, <JUe, embora nomeados sob um regimen 
offferente (patagraphc umco do art. 18 da GonsUtuicão), 
não deixam de pertencer á classe dos funccionarios civis da 
União. integralisando-se em todas as vantagens que estes 
.~ozam, não existindo disposiQão imperativa exceptuando-os. 

Seja quaJ fOr a inter.pretação. incontest.e é o direito ora 
n~el~mado e a Camara :não p_od~rá negal ... o, 
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, As vantagen~ da lei citada. alcançam dous t.acbygràpltos 
de 3• classe, quatro amanuenses, quatro supplentes ·· de · re
dac1:.ão de debates, -dous porteiros, dous ajudantes de portei-
1·0, seis revisores: ·uín zelador do Palacio Monroe, vinte con-. 
tinuos, cinco jardineiros e dezesete serventes. . 

· Não havendo duvida, ·quanto aos direitos que a indicação 
J.!eiteia a Commissão ele Finanças nada t.em a oppôr a . que 
~ua seja approvada. · 

,Sal& das · Commi&.sõ~s. 15 . de o·utubro de 1920 ~ - Carlos 
1le Campos;. P:residente. _ .. _ Oscar . Soares. Relator. - Octavio 
Rr>r:ha. - AUJerto Maranhão. - ' Ramiro B·raga. --Octamo 
.'tlrmgabei:ro. - Pacheco 3lendes. - · Cincinato Braga. .. 

INDICAÇÃO N. 6, D~ 192() 

Jndico .qtie a. · Mesa da Camara fique · aut.Orizada a mandar 
proceder, immedfatamente, a.o · calculo necessario, afim de · 
que <is empregados de sua Secretaria tenham as rnesmas van- . 
t.agem~ que obtiveram os funccionarios da União · pelo decreto 
n . 3. 990, de 2 de janeiro de f 920. Fica. entendido . que, em 
t1ypothesP. algtima~ o~ benefícios concedidos pelo .re!'erjdo de
L'l'P.t0 se estendam, a outros empregados da Secretaria que nio 
r:istiveI"em nas Cóndicões a que" se refere o mencionado decreto, 
isto é. só pódem ser beneficiados os empregados cujos veaoi
mentos não ·excedam de 9 :000$; annuaes. · . 

Recebido . o calculo, á Mesa organizará o projecto de cre-
, ii to pal'a ter o devido andam ente~ · . · 

Sala das êleSsões, 26 de agosto de 1920. - Frant:Üeo Vcrl-. 
lndart!s. . · · 

PROJBCTOS . 

N . 60 A -- 1920 ...... 

J!f!nda t:ontm· tem.po de ser·~i(!O a José Manoel de Oliveif'a.; 
t~om. pnrecer f 11/1Jornvel da CommissãD de Finanças · 

A longa justificação constante ·d.os documentos presentes 
li Camara dos St•s. Deputados em annexo ao project-0 n. 60, 
ilr 1920, dispensava desenvolvido parecer nb sentido da jus
t.i1;.a do ob,jectivo visado pelo Sr. Deputado Vicente Piragibe, .· 
;; utor do mesmo projecto. · · · 

A Commissão . de Financns não se oppóe a que o mesmo 
i.1 1·o;ecto seja convertido em lei, para o ~ff.eite de GontaP se. 
1•omo temp.o de serviço publico, o periodo de guatro aruios, . 
qll~tro mezes e quatorze dias, decorridos de 26 de outubro de 
1885 .a 12 de março de i890, em que .rosé Manoel de Oliveira, 
"ªPitão do Exercito. serviu no · almoxarifado do antigo Paço . 
l!llperial de S. Christovão e na Superintenden.cia da . Quinta 
da Boa Yi$la, ~m funcções de ~ervi~ publico. . · 
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. Sala das Commissões, :1.9 de setembro de· f920. ~ Car.lós 
de Campos, Presidente .. -· Cincinato BNQa. Relator. ·--.. 01car 
Soares. - Octavio Rocha. - Celso Bavma. - Sow:a C4itro.-· 
- Octavw Jland<i.beirfl. -....'.... Carlo8 Ma:eimiliaao. - .Pacheco 
Jlf endes. - Albt'.'rto Maranhãó. · · ,,_ 

PROJECTO N. 60, DE 1920 .. 
O Congrésso Nacional -resoive: . ~-

. . Art. ~.~ O Gov~rno mandará contar. como -temeR de ser
v1çt.) pubhco ao Sr. José Manoel . de ohveira, capitão de.· 2• 
J inhn do Exercito, · porteiro do Collegio Militar. do .Rio de Ja
neiro, o periodo. de _quatro annos~ qilatro lllezes e , f .4. dias, 
que decorre ·de 26 dil outubro de t885 a t2 de ··março do 
1890, durante o qilal o mesmo serviu no almoxarifado do an
tigo Paç.o Imperial de S. Chrislovão e na Superintendencia 
da Quinta da Boa Vista. · . · . · 

Art. 2.º Revogam-se as disposições . em contrario. . · 
· .Sala das sessões> 17 de Junho de 1920 . . - Vicffie Pira-

gibe. · · · · · · ' 
PRO.TECTOS 

N'. 68 e """'."""" 1920 .. 
Manda co1istruir '"<lma. e~triul.a ·de rodaqem do Di.stri,ctn• Fe-· 

deral á estrada União e Industria, na Raiz da Sen-a~·. Es- . 
tado do Rio de Janeiro, com,. _pf6'e(:~-r. da Commvsdo ·do 

. Finanças con.t1•nrfo á eme'nda. ap'resentada em s• ·dis-
cuss<lo. · 
·Parecer da Commissão de .F:lnancas. Ao projeolo n •. 68 B. 

de 192-0·, · foi apresentada uma emenda pelo ·illustre Deputado 
Nica·nor Nascimento. mandando aoorescentar ao .art. 2° as -pa
lavras ~sé-m preJuizo de con'traetantes anteriores>. Além da ... 
quella emenda, foi present.e á. · Commissão de Fi-nanças · uma 
1·epresentação dirigida á Cam:ara dos Deputados pel-0 enge
ne-iro civil Alberto de Olivf~ira Moniz e outros, acom.panhada de 
diversos documentos . - . 
. Por. .,e lia se verifica que o referido engenheiro· contractou 

rom o Governo do Estado do Rio a restauração e conservação 
das estradas de rodagens, que vão da Pa'Vuna -até a , Raiz da 
Scl'l'a da Estt:P-lla e dest.e ponto ao alto d;l Serra. de Petrop~lis, 
tendo esse contracto ficado ·s~m cffeit.o por deliberação .do 
Gov~rno . do· referido Estado, o que motivou um protesto ,ju
dicial, formulado perante o Juizo Federal da secção do Rio 
de Janeiro. · 

A Commissã9 d~ Finançàs . ·nã() ;púde ent.rar no mereci-
··ment:o e no f'stuõo de uma contenda · em que figuram o .en

gonheiro civil reforido e o Governo do Estado do Rio de Ja..; 
JlOltó. . · . 

D<> out,ro lado, nenhum fundamento l-egal ou contractual · 
ucon~r.lha á approva9ão e voto da Camara â em<'ndp. apresen-
tndn pelo Dc-puta<io Nicanor· Nascimento. · · 
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s~ss.to tM 20 :bt oL'Tüfirto riE 19~0 

Safa das Commissôes~ . i9 de. outubro de i!}2tl ~.~ . Carl-Os 
tle C,a1apos, _Presidente. -· . Celso Bày11ui; Relator. - 'Osc'fµ" Soa
res. -.~ Octa~ Mmyi<ibeir.~~ v_encido,, '. quanto á. ;ell!enda,- por 
te!' ass1gnado, tãmbem venc1'Ci-0, o proJecto. - . Cincinato Bra- . 

' r1a. - ·. Car"'1s Ma3:imiUano. ·· - Pacheco. Me'Tides. .,.- . Souza. 
Castro. -· Alberto /tlarari!J,ão. ' · ·, · · 

EMENDA A QUE $E REFERE o PARECER' SUPRA ... 
.- . .. - . . ... 

Ao urt . . 2º accrescente-se « sem :prejuizo de . contractos 
·'anteriores > • \ _ . . . · . ;· . · . . · · . · · · / · , · . 

' .,... ,· 

Sala das sessõe~ 8 ~e outubro de 1·920 ·. - Nicanõr Nasei-
· ·mento. · · · ·· 

PROJECTO ~. ~8 B, ' D.E ii92_Ó .. 

· ·o· Congr-Mso Nacional résoJ.ve: .. 
Art. 1.° Fica· o Poder Executivo .autorizado a. entrar. em 

a-ccôrdo ieom o .Governo d.o· Estado -do Rio . de .Janeiro e ... com 
a PrMeitura do Districto Federal . para .a . cõns.trucção de uma 
estrada· .de r.oda:g.em, segundo ó .tra.ça.dQ mais conveniente, · en
tra o Districto Fed,e~al; . a .Raiz , da Serra . e. tdahi . ~ cida.d~- .de 
Pek<>polis. pela antiga estradâ de rodagem, _que será conrya ... 
nientEjm~nte reparada. "·'· · · · . . . ·, . . .. 

Art. .2.º ·A c~nstruccão :<Ia nova estt.ada será Jeita-·por 
adrnínistracão, · ou por ·empreitada em .concurteneia publ-iea, a 
juizo :do .--Governo. :·. , . · · · " · ·' " · · ·-. · · · · 

Art. 3.0
. E' ·o J>oâer ··Exeeuthó autoriZado a abrir credit-Os ft!f a imilortanc~a de ·2 .-000:9?°$, para é~ecu~ão ~a p1•eseµte . . \ 

Art. 4.º Revogam-se as disposições .em · cóntrario. . ' . . . 
. . Salà das Commissões, 6 de outubro .de ·1920 ......... Carlos de 
Campos, Presidente. · - Celso Ba111fw., Relator~ .- . Sampaio 
Co>'r~a. ·-Souza .Castro. '-""" Qctavio Roe/ia. ·- A. CarkJs. -
Octavio Mangabeira. ·~Ramiro· Braga., · 

. . . / . 

. . N.··168 B - ~920 . 
. . . 1 • 

Dcterniino. que os officiaes ~ E:cercito~ que não contavam :JO 
ai?mos· de seM)'i,ço · e{fectivo, · co11fpulsádos ae> enfrar em 
e:cecução o-decreto n. l'S.8(>0, de 19.f 8; terão a patente. e o 
S(J_f,do dos .c°'E..~!_tOS ·· imm._edifi~ame.r..te superio,-es; com 'pare
~er contrario- da -Cómmus4o ·de ·Finanças . ás emendas 
de 2• discttSS·do · · · 

(Dci, Senado) 
.· -. 

As emendas ao proJecto ·aó · Senado n. 1681'..._do corrente 
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' 
dé .t9i8, o ttnal reduziu de d-0us annos a idade para a reforma 
compulsoria. · . . _ . · · - -

A prevalecer. .tal .medida, rião ·:&ó. os que foram, mas .to
dos os que vierem a ser reformados, de 1918 em: deante, _go
sarão 'desse favor, .-0 que .evidentemente contraria n objectivo 
da proposição âo Senado, de caracter· restrictivo, visando be
neficiar, por equid:ade, apenas . . alguns officiaes, em . contli
~ões excepcionaes, . attingidos ~ela compulsoria, com pouco 

· menos de trinta ann<>s de serviço · actívo, precisamente ao en..;. 
trar em execuçfjo a citada lei 12.800, de _1918. . · 

· São _todos off icíaes subalternos, o mais graduado dos 
quaes capitão. Estãvam prestes a ser promovido~ e a atti.u
gir 30 annos de serviço activo, quando pela lei da diminui
ção de dous annos ·na idade, foram surprebenctidos pela com
pulsoria, reduzidos a vencimentos· eXiguost eviden.temente in
s~fficientes á manutenção da vida~ ao p81Sso que m; seus col'."' 
legas, constituindo maioria;· compulsados na. mesma oooasião, 
peló · mesmo ~ecreto, pelos mesmos ·· motivos, todo$ o!ficiaes 
superiores, portanto com vencimentos mais avantajados, só 
pelo facto de -contarem uni. ou ~ouco mais de um anno de ser
Viço, foram contemplados, por lei, com o premio da promo
ção . ao posto immediatO. · Dahi, a equidade do ·projecto do 
Serfàdo, tornando--lb.es extensivo -esse favor, remediando ci.fl-
sim o estado de excepção em que se achavam~- - · · 

A situação, entretanto,· · dós reformados · postc:riorm~te. 
que as émendas viSam. favorecer, não · é a mesma, porq~anto 
jncorporado á legislação em vigor .o citado 8..rt. 55 da l~u
mero 3. 454, 'fruiriam eUes dos seus benefícios, em plena 
df ectividade, logrando, . ainda, melhoria de condições, com as 
'v agas>abêrtas por innumeras reformas decorrentes da nova 
~~ · . . r . 

. . Circumstancia de relevo _ a prevalecer . ainda é o onus 
pesado ao · erario publico que a · acceita.cão de· ·taes emendas 

· acarretaria, pois forçoso seria conceder o premio da prom~~ 
cão a todos os reformados que o requeressem, o que nao 
comporl.a. o estado . actual das nossas finanças. _ 

Nestas condic;tles, . é a Cocunissão de Finança3 de pare
c.e1· cóntrario ás referidas emendas. 

Rio de Janeiro, f8 de outubro de i920 . . -. Carl.os <k 
Cam,pos, Presidente. - .. Souza çastro, Relator. - ()scar ~o~
t"es. _, octavio Rocha, venéido. - Celso Bayma. - Ci~
nato Braga. - -~'ar-los Mo.:dmüiano. - Antonio· ('arlosr .. -. 
Pacheco Mendes. - .4.tberto Mara.nhãe>. 

Pl\OJECl'O N. 1~. DE. 1920. 

o Congres$o ·Nacional decreta : 
Art.. 1.." Os officiaes do Exerci lo que nã.o eonta.vatn 30 

a nnos de eff ectivo exercicio e ·. foram compulsados ao entrar 
E'm t~xecução o decreto . n. 12 .800, dé 8 de janeiro de 191

1
8, 
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SESSÃO :EM 20 DE OUTti:sao . DE i92o·: ..,i; 015:'. 

reduzindo tle dou~ aunos a idade para aref arma oompulBC>ria, 
!_.~rão, a conta:- da d·ata <lesta lei, á. patente e o soldo dos
µostos imrnediatamente SlJPeriores, observada quanto ao mais 
a Jeg-i$lação vigente. . . . . _ . 

.A rt.. 2. º Para o pàgan1ezif.v. do setl9 das novas palenteg · 
.::í!:'rão levada~ em conta as· impol'tancias já pagas pelas pa-:-
t.ent.es da reforma anteriorment.e expedidas.· . / . •, ~ 

Art. -3." Revogam-se as disposições em contrario. 
8~na.Co Federal, 27 de julho · de .1920. ;- Antonio Fra.-n

ô.~c,; de' A:eredó, . Vice-Presidente~ - Manoel de Alencar Gui
·m.m·iiP,s, i" Sécretario. ·~ Pedro tia Cunlia · Ped1'osa, .2° .Seere-
ta r io.. ... . 

... 
. 'EM~ND.#o. AO PRO.JECTO ~ . i68 A, DE 1920 

( <>• d " - ) . ..., ; lSCUSSao · 

N. 1 

No âl'.L . to·, onde se diz: 

A1J ~ntrM· P..m exe~uçõ.o, qiga-se : em virtude. 
Sala daJ1 sessões, · 29 de set~mbro de 1920. -· · . . Eug_eftlio 

.liiiller. 
·N. 2· 

Ao al't. i º, ao em . vez de: <Os · ofifciaes dQ ~eroito que 
n;}1) contavam ·3cr annos de eff ec.tivo exerciéio e foram eom
µu h;ados ·ao entrar em execucão o decreto n. · 12.soo, ·de .8 de 
,ianciro de !918, reduzindo de -Oous annos a idade para a re
forma' compulsoria, etc., . etc.. • (o mais · como está) ••. ~; di
~a--sc: «:Os officüfes do Exercito · que não contavam 30 . annos 

. <ln P.ffeOti'V.Q' ;'lerviço e foram compuf,sadOl' 'llo mino~ 1918, ~, 
l'irtu.de do decreto ri. I 'l.800:- de 8 de jâneif"o do meamo anno,: 

. ,.,,. . . etc:·. . (o mais como estâ) ••. > · · 

. . Sala. das sessões, 29 de setembro d~ .f920. ....-.. Pereira 
L~1te. . 

N. ·18:> A - . !920 

A11 to1·iza o Go·oonlo ·a abri1:' o~ ~reditos 'l&ecessai-ws pa~a cum
p·ritfl.ento das clatt$ulás' do Tratado de. BertM; com . perece1· 
co11h'c1.rio da Commissão de Finanças 

f (Do Senado) 
I 

A , Commissão de · Finanças foi apresentado · o -proj-ecto do 
8nnado-· qu~ autorfaa o Presidente da . Repu~lica a a))rir og 
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crédiLos neccs::;arios para· cumprimento das clausuh.s do Tra
tado de Berna. 

1')ste pl•tjeclo é o resultado de uma votaç.ão do Senac!.o 
<;ontra o parecer e!aborad0 pelo Senador ~soares dos ··Santos 
110 seio da Commissão de Fíuancas. 

0 projeclo primitivo. com o n. HS; era assim Fedi
gido: 

«0 .Congresso NacianaI re~olve: 

Art. l~'fra o Poder Executivo autorizado a abrir os 
crcditos neccssanos para o cumprimento integral àas clau

. sulas do 'TrataC.o de Be!'na, e como complemento d~$Sas me
didas, fica taml}cm autorizado a localizar quatro colonias 
·mixtas, c:om colonos ·militares e civis, na margem .. esquerda 
do rio Oyapock ~· mais. tres coionias entre Oyapock e Ma-
ca pá.. ligada:::; por estrada de rodagem, de accôrdo e.oro o go
verno do Estado do Pará. - . 

Art.. Ainda mais a nomear uma ccrnmissão de techni-
cos para estudar e apresentar relatorio sobre os meios' de 
defesa nayional : 

a) em caso de invasão do teroitorio brasileira pcla.s 
. .vará.enses ou amazonenses; . 

h) em caso de ataque por uma esquadra inimiga no es
tuario do Amazonas, visando- em ambos ·os casos.ia e b a· de
fesa de Belém. e de.:\fanáos. 

Sala das· sessões, 24 de dezembro. <!e 1919. ··- Firmo 
Braga. 

· A este ptojeclo deu a Co1hmissão de · Fhiancas do Senado, 
-o .seguil).te .parecer : · . · · . . 

- '"CA' Commissão de Ffnançsa f.oi presente para ·novos es-
tudos, em. virtude de çtecisão d..o Senado, o projecto · que au
toriza o· Governo. a abrir os creditos necessaríos para cum
prim~~t do '!'ratado de Berna e a· localizar colonias milita
res e ciyis na mars.em esquerda do rio Oyapock e -entre este 
e o rio 'Macapâ. . · .. _ . · . 

A primeira parte do proJecto contém medidas· que estão 
dependentes da acoão do- Ministerio do Exterior. 1

· 

Ma.s o projecto interessa tambem á defesa. nacional, por
qu2 propõe a nomeação de uma commissão de technicos, que 
deverá. apresentar um plano de organi.iaoão de nossa defesa 
territorial e maritima, segundo- as duas hypotbeses apresen
tadas com o fim de. jus~ificar 'ª necessidade de proteger as 
cidades de Bel~m e de Manáos. 

Como se vê o pripjecto. que fura apresentado como emen
'fa ao orçanJenlo da Ouen:i no anDo passado e deue- fô1a 
destacado para consti\uir uma proposição a parte, contém 
:providencias .rnultiplas que . interessam não só ao Ministerio 
do Exterior, mas aos departamentos militares, da Agricul
iura ~ a t~ da Via~ll?, pela~ .estradas d~ r_Qdas:em que s~Q 
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IDGJ'ldacias abrir, l.iganáú a:s novo.:~ colônias mi:rlas, mandadas 
·.;::e ar pela l'cl'er ida propo.sicão. 

Conv~m dizer que e xnesmo rJrojecto, quando apresen-
! a.do como emenda ao orr;amento da GUêrta. teve pai'ééer 
•:ontr'ario clr:i.~tu. Commissão. sob o fundamento· de qúe as pro-
1:idcncias i·~fercntes (i c!e:fe~a. nacional já estão senco enca
rninhada:s pelu GoYerno com a crbanização de µma eommi.S
··•ão mi~ta de officiaes da Marinha e do Exercito, afim· de 
.:studat um vlano ue de1esa das ·fronteiras do littoral do -
j.-{rasil. · · · 

Por oull·o lado, v .MinísLedo éa Agricultura j~ abriu •-' · 
•:redito do ::eiscentos contos (le réis para iniciar os trabalhos 
dn. . íundação de um centi·o agrícola naquella região, com a 
lDc:tlizaçãt> . alli de ti·esantas familias nacionaes, conforme ae 
verifica. pelo décrcto n. 1.L2n. de 15 de juJibo do corrente 
anno . 

. O que quer que o GovE1rno já teve a iniciativ-.i. de umii 
parte do programma. qua o projecto se propõe realizar. 
€, como á Commissão se afigure não ser ·conveniente 
autorizar ·abertura de · ereditos, que não foram salicilados 
-pc!o Executivo, para o fim de. tornar eí'fectivas as pro~den
t!~a5 de que trata a proposição, por sere.m umas ino1>portu"""' 
oas o est.arem outras em via de realização por parte da ad
!úinistrac.{i.o publica, . Que está se ioteressaudo vivamente 
uelo problema dos melhoramentos do norte do pai.z ·- é J)Or 
1sso de parecer que o projecto não' deve merecer a approva-
< i.o do Senado. , . . . . 

·Snla dal:i Commil:)sões, 15 <le julho de 1920. - Bu.~no d.~ 
Paiva, .l:Jresidente. - $oares dos Santos, Relator. - Alfredo · 
Ellis. - João Ly~a. - · Francisco Sá. - José Ewebio.~. 

l1~m ::;ossão de 21 de j ulbo do corrente anno, pelo voto <io 
~euado, t'oi destacada a primeira .parte do projecto e em SE!
:-.'llida approv:i.da para constituir <~ proposição n. · 157, assim 
i·1.:"dig1da: 

<O CODS'l'esso .Nacional t'esolve: · 
Artig·o uuico. Fica o Presidente <ia. Republica autor izad(I 

: ~ :i.brir os creditos necessarios .pal'll o cumprimento integr~l 
d a.8 c!ausulns do Tratado de Berna; revogadas. as disposições 
(~m ooo.trario. . . · . 

Sala da Commissão de r~ed.accão; ~8 de julho de i 920. -
Xavier da Süva, Presidflnte. - Je1•on·ymo Monteiro, Relator. 

V cnancio Neiva."». · · 
A medida, que o projecto tem l~In vista, está. ·ainda depeu

• lt"lte d0 Pesahieãe do::i governtJs brasileiro e trancez. Ern
quanto não :fôr nomeada a commissão mixta de demarcação 
Dara dai:- ·execução ao laudo dfl Berna t orna-se inulil a abet~
t l! m do credito. 

Accr e.!:ice a. cil'cumstancia J e que tal credito só póde ser 
::1.•li15lf.ado, uma ve7. :v~1iffoad::i. a inexisteneia .:iu a insufficien- · 

~ .~. · Vf'T.. l~.. Gt ... ...... ...,, . .. ~· - -



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 25JOS/201 5 10:31 - Pêgina 16 ae 2111 

t.;l& de verba existente no orçamento do Ministerio das Re
lações F...xteriores. 

. Nestas condições a Commissão de Finanças julga não 
poder aconselhar é. approv:icão e volo da Càmara o pro.jeclo 
qué manda abrir credilor:; para dar execucão ao laudo de 
Berna .. 

Sala das Commissôes, 13 de outubro de i920. - Carla& 
de Campos, Presidente. - Celso Bayma, Relator. - Cincinato 
Braga. - Pacheco Mew.J.es. - Antonio Carlos. - Carlos /Jla
zamiltano. - Josino de Araujo. - Octavio Mangabeira. 
Oacar Soues. Octavio l(ocha. - Alberto Maranhãc. 

PRO.JECTO. ~. 185, DE i920 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unieo. Fica o Presidente da Republica autorir.ado 
a abrir os credilos necessarios .para o cumprimento inte6r:tl 
das clausulas do Tratado de Berna; revogadas as disposí~ões 
P.m contrario. · 
~ . . ... . . 

· Senado ~ctera?7 3 de agosto de 1920. --... Antonio Fran-
cilco àtJ A1evedo, V1ce-Pre;:idente: - Manoel de Alencar Gui
mar4ea, i.0 Seeret.ario. - Pedro da Cunha Pedrosa, 2• Secre
tario. 

N. 212 - ·1920 

1"ü:G. a força na·val para / 921, com. substitu.tivo da Commis
são de Marinha e Guerra, ás emendas apresentadas em 
3ª di.scussão e cmendll da Comm'issão de Finanças 

is.O projeeto que -fixa .. a forca naval para o anno· proximo 
!oram apresentadas tres emendas. sobre as quaes a .Jom- · 
missão de Marinha e Guerra tem de emittir parecer. · 

A primeira, de autorià do Si·. Deputado Armando Bur
lama.qui. está redigida nestes termos: 

N. i 

«Fica approvado para. todos os effeitos o regu
lamento que baixou com o decr~to n. 14. 250, de 7 de 
julho de i 920, poriendo o Governo no mesmo regula
mento . admiLLir, durante o anno da v igencia da pre-:
$ente lei, por decreto ctn drcret.os e.speciaes, as rnodi
fieaeães que ferem aconselhada:.-. pela exper1enc1a.». 

Ó regulamento, a que se r efere a emenda. é :-eferente 
• promoções na Armada, e manda executar o decreto legi~
lalívo n. IL018, de 9 de Janeiro de'~ anno. 
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s r:ssÃo EM ::o :1E ot:;TUtmo DE 1_920 979 

A sua. approva.ção pelo Congresso evite::. . interpretações, . 
que venham annullar o fim collimado na nova iei de promo
ções e, ao mesmo tempo, dada a situação actual da ·Armada, 
quer no tocante ao ~Materiab, quer no que se refere ao «Pes
i'>Oab>, autoriza o Governo a fazer modificações, que a expe-: 
riencia for aconselhando '.iurante os primeiros tempos .Ja. 
execução do regulamento. A medida proposta na emenda 
consulta, pois, oe interesses do serviço publico. E' o caso · <!e. 
appr()val-a. 

As outras duas emendas . do Sr. Deputado .Francisco 
Vallaàares estão assim redigidas: 

N. 2 

~· augmentado de vinte e quatro (24) o nu"'." 
mero de capilães de corveta. 

Os officiaes superiores e generaes ·da Al"IJlac1a. 
graduados, t~rão, · direito a reforma. como ;;e effecti
vos fossem. 

E' autorizado o Governo a remodelar e ·'"eorgani
zar os quadros existentes, . de accõrdo com as conveni
•mcias do set-vico.>. 

<Na vigeneia da pre~ente f e1 .:>:!! officia~s da Ar
mada que tiverem mais de quarenta (40) unnos d·e 
serviço terão direito á r~forma nq posto superior.>., 

· Ambas as . ~roendas co~1lam do problema do rejuve-. 
nescimento dos quadros, cnja. solução se impõe ao COni:tresso. 
para que se possa attenrler. com vantagem, á effícacia oa 
nossa força naval. " · 

O Poder Executivo. que pre~ide os vârios depat"tamen"'.'" 
t.os da administracão e conseguinlement.e melhor .lhe co
nhece ·. as necessidades, pelo orgão do Sr.. . Presidente da 
Republica. assim informou ao Congresso, em mensagem 
d-este anno : 

.c:O"-bessoal da Armada at.rave.ssa uma aguda or1ee. 
'de·vido ao congPstion3mento de séus quadros. Cumpre 
encarar de frente a necessidade de re,iuvenescer . esses 
quadros,. IlfiQ >'Qmente rH; · interesse dos offieiaes. mas 
da efficacia do sarviço naval. Pata todas as Nacões. 
que desejam ter esquadra efficiente. P.ste é 11m ·'Pro
blema. semp1e examinado r.om carinho. Certo · não $erá 
possível resolvel-o sem augmento de despeza, mas pó
óe-se reduzir esse augm13nto a um minimo acceitavel, 
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·e impedir a reproducão da crise por . um rígoroso eri
te1·io na fixa~o do numero de aspirantes d~ Escola 
Nava1.~· 

A situaeão é de ordem tal que, diz o relatoi'io do Si' ... 
Ministro oa Marinha., «desde março do anno passado a marco 
do annc> corrente, só foi feita uma promoção a capitão de 
corventa e até hoje não se fez uma só promoção a. .capítão
tenente. Basta correr no Almanack as idades dos offioiaes 
para vertoos quo · em nossa Marinha ha -c·apitães-tenen~ . 
mais do que isto, primeiros ten~ntes, que em qualquer outm 
Marinha. já teri~m attingi~ a postos de com.mando.> •. 

Nestas cond1cões ê obvio que o C-0ngresso .não póde ser 
ind.ifíerente ás suggestões do Pod'er Executivo. 

Algumas medidas impõe-se para o rejuvenecimento d0$ 
quadros. E' dever n0sso prooural ... a entre as que possam re~ 
solver o problema sem aeearretar onus pesado e permanente 
a-o Tbesouro. 

Si · bem que não éaiba á Commissão de Marlnba e Guerra 
0 estud<:> das questões pelo lado das despezas que a solução 
dada venha produzir. parece mais conveniente não alJandonar
essa face do problemti, para maior probalidade na acceitação 
do resultado e melhor orientação da douta Commissão .de 
Finanças. 

O augmento do qundro, em qualquer dos postos~ se no 
momento produz · accentuada animação entre os benefiedos 
pelas promoções delle decorrentes, não satisfaz completamen
te, · porquanto pouco depoi.s volta n crise, a.presentando maio-

. ttS difficmldade.s que . nnteriormente. depois de tP.t" sido one
rado de modo permanente o The.sour.o Nn~ionaJ. 

A creaç!io de um quadrei sed~ntario para iPclusno nem~ 
de officiaes com commi~sões em terr:1, deixando o ::i.cf.ual pa.rl\ 
os officiaes em _e_ffectiv.o ~crvi~ no esquadra. seria perfci- · 
ta.ment~ .iust.fiica,·el se entra foi:i!:=<'! ::l. sit.unç.~n. do mnterial 
naval. 

E' pmi.sivet que dentI'o em pcmeo o (]Uadro actunt sc-ja 
pcqneno para todos os s~M·iços da ~farinha de Gu~rr3. Co-n
sct".ral-o, -porém. nas me.sm:i~ proporç~c~. ~6 pnra o serviço d~. 
csq'Uadra , ~. no momento 1d6a. nb~uroa, tporquante> nP.m (l 

·t.~rnpo de embarque, quo todos os orficiacs t~riam o deVP1' 
de complctnr a bordo, poderi:l s~r ~ontnd~. ~ o mot.ivo ~ 
um nnico : -- a faltn dP. navios. 

Si nfio ccmvém augmenta~ o qnadro, nQ>m desdobrnI-o. 
"='ejamos qmd o meio ~.'l:le ~ Ceimmi::isãa cneel\tFa paFa FajU"'
venesccJ-o. não s6mente 'IZO intercs~f! do~ officiacs. mus dn. 
rf(iracia do !UJr'l.~ir;o ?taval. 

Estd em pleno ~·igor a lei qup manda !'eformar no po~~ 
immcdiato ao cff ecf.iyo com o ~oldo desse posto e ~rrtdunt;"º 
TI() subsoqucnli:'.. o official com mrr-1$ de .~(l ~nno~ de ~~n1~-o. 
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Alei n. ~.290. de 13 cfo dezembro de !9!0. mandou ~un
"lar á :r~forma mo.is 2 % sobr~ o saldo annual poi' :inno ex
r ~dente a 2!5; <fe modo que os offir.iaes que eont~sse-m muitos 
:mno5 de serviços seriam reformadm; com vencimentos maio- . 
res onc r)~ da :mt.ividndc. . . 

Na normalidade . da vida militar o favor era. e~cessivo. 
nahi, n. dctermina~ão em lei Qr~amentaria .. (art.. 1()7 da lei 
n. 2 .9191 de 31. de dezembro de f9i4), prohibindo a conces
~ão da. reforma. com vencimP.nto~ maiot'es que o::> pe~cebidos . 
na eff ~ctividade do posto. · · · . 

Estam<'s, porém, em face de um problema s~rio. qu~ diz 
1·0~ei to á propria defesa. n:ic?onal . . . · · 

O desanimo que vaê abátertd() n officiaUdade, que se . não 
impro\•isa com a mesma facilidade com· que se .. constr6em na
vfo!=;, poderá. eausar. cêdv ou tardP, .male5 irremediaveis. 

A ~plução é· encontrada si proporeionarmos aos velhos of
ficiaes. encanecidos no servic:.o da Patria, os meios de volv.e'!"em · 
~ vida ch1H. garantidos na subsisteneif! proprin e de ia.V'l !a- · 
milta. · 

E cs!:e~\ meios são o~ consubstanciados nas duas emen
d3.i:::, que se seguem, substitutivos dos apresentados · pelo St. 
f);;putado Francisco Valladares: . 

«A reforma dos officiaes suocriorcs e generaes da 
.. :\rmada, gTaduado~, será concediaa, dent.ro de seis me
zes. a contar da promuJgação desta lei. com as va.nt.a-
gen~ da effectivtdade. · 

A reforma dos officfaes .generaes ila ,,Armada, que 
conl:irem mais '. de 110 · annos de serviço, será concc
did::i. dentro de ~e is mezes, a contar da promutgacão 
-ir.~ta l0i. com ns Yant:igcns de, po!iJt.o supet'iot' •.. 

Nnnh1;mrt das ànas mNUda~ .é novidade aberr:i.ntc das leis 
1je rerorma. Ambas jt't f1ivnram plena. execução, uma por es-
1>:i~o de RP.is mP.zes, produzindo não o descongestionamento do 
quadro normal, ma5 a normalização da vida· militar, pela re
f(lrma de algu n~ offici::ws p('rtcncentcs ao Q. F,. uma das 
mais gruvcs perturbações que o Congresso impoz á l\larinha. 

A outra 0 menos libcrri.l que a Yigorantn anti:>s das rcs-· 
t ric r.ões po~tns n::i. l~i orçnmontaria para 1915. 

Truta-se. pois, de rP.~olvel"' uma situação gr::we pelo pro
l:esso menos oneroso ao Thesouro, fixando-so um prazo curto 
~~rtt n e;.cepç.ão ab~rta na le~islação actual. 

Sala da~ Commissõc!;, 2 d~ outubro do 192.0. - Simeão 
.r,eal, Pr~side-nf e. - 2int1nu~ N(}t'ltteira, Relato~ . Elu11 Clw.-
·1: f•.\'. - -· Stt.lles· Filho. - O::orio de Pn.i1;a. - Joaqu,frn Osorin. · 

.Não ha duvida que dns medidas indicadas, com o intuito 
<li1• pccn10Yr.P a abertura de vagas na l\Iatfi'lbn, animando~ em 
"on::rnqut!Tlci:i~ o reju\'C:mesc.imento dos seus quadrqs, QS menos 
:JnerO$IS no Thcsouro serão asi por que oonclue o pal'eOer 
1nptta-r ~r~ta .. se, aléll'l do ro·\lis, da proviqenoJas, que ~ r.le.•~1"' · 
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na.rão a Yi~orar durante sei~ mczes apenas, o que, ao mesmo 
tempo que -lhes da feil;ão extntordinaria, restringe, de facto. 
11s ineonvf'nicmtes. que dcllas acaso resultem, exprimindo, 
11Jíá::;, por outro lado. o car_acter de palliativo, com que s~t
virnm pai·n o mal. qu,~ pPde-m attenuar de alguma sorte, milito 
de leve., e para cm um dado momento, sem que nutram a in
tenção do dr:bcllal-o, como se fe7. necessario. 

A Commi:;;:=ão de Finanças. que reconhece a materia ~igna 
Ela attcnc:ão e do cnioacto do Congresso e do Governo, como 
tem a!'"'ignal2do ,.m Yartos de seus pareceres a respeit~ de 
assumptos navaes. e u quem cllJnpre diz.er, sobre o caso, mais 
~articulurménte, pelo aspecto das suas relações com os cofres 
r1uhlicos, não se oppõ.~ a que sejam approvadas a.· conclusões, 
a que S<! ~st.á r.0fc>rindo, e que já acima se leram, nos termas 
~m que as C'.Xpõe <' justifica a honrada Commissão de Marinha 
e ~UCITa. 

l~MENJ)A DA COM:!\F!S8.\0 DE. FINANÇAS 

!Jára harmonizar os algarismos do projecto de força naval 
com of> qu~ figuram nn prop()-::;ii;ão que fixa a despeza da Ma
rinha. e~talw!cç-am-5i'. no art.. 1º. em i AOO, e não em 1.200, 
o numHo de fog-uista~ marinheiros; em 800, e não 1.200, o 
de fog-ui~tas contracta.dos: em ::!OC, ~ não 300, o de nlumnos 
<ia Escola d~ Gr·umetc1'; e. cm 1. 000, e não L 800, o de alumnos 
dB8 Escolas de Aprenciizes Marinheiros. · 

AC'cre8r.cnte-~" cmde convif'r; Poderá o Governo transfe
rir, para qua,lqur>r <fas classes de foguistas marinheirOS

7 
05 

f('!;Ui$Í1'S conrrnctado~ nacionacs, que pOl'Ventura O quizerem. 
(Tal dh;posit.ivo. suggcrido pela administração. figurou no 
projer.to de ·orcnment.o da Marinra, de onde agora se remove, 
mais .ou menos. nos mesmos trrmos, para o de força navsl, 
por Ihe ser ma1~ adequado. .. · 

S~la cfa~ Commi$~Õr.R. Hl de outubro de 1.920. - Carl.Os 
de Crrmpô8. Prcsidt?nte. - Oetavio Mano abeira, Relator. -
Os1...·m· Snar('s, -. Octal'in /locha:. -- Celso Bayma. - Souza 
Cas1.ro. - r:iricúiato ll1YLya. Josino de Araujo. - Carlo$ Ma
:rfrnUfrmo. -· Pn~heco .~fendes. - .4.U)crto Jfaranhão. 

PRO.TECTO N. ~'.12, DE ·!9:?0 

O Congrt•$~0 Nacional decreta: 
I 

Art. Lº A forca naval par3 ° mn:in d(' Hl~L eoHshuá: 
~ t.·• Dos officiar' . .:; <to Corpo da Armada o Cln.ss~s Ann1'

xas constantes dos quad1·os estttbe!eeidos pelas leis vigentP-S. 
s ~·º Do8 sub-olficiae-s e as~emelhados constantes do:-; 

i·"~pectivos quadros. · 
§ 3.º De 100 alumnos, aspirantes, para a Escola Naval. 
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§ 4: De 5. 0()0 praças para. o Corpo de Marínheiros Na-
cionaes. . 

§ 5.º De 1.200 foguistas, marinheiros do Corpo de Ma.ti ... 
nheiros Ná:cionaes. · _ 

~ 6." De 1. 200 foguístas contractados. 
~ 7.'" De 800 praças do Batalhão Naval. 
§ 8.º De 300 alumnos da Escola de, Grumetes. 
§. 9. º Do 1. 800 alumnos d~s Escolas de Aprendizes Ma

rinheiros. 
· Art. 2.º Em tempo de guerra a f<>rca naval compor .. se-ba 

do pessoal que for necessario. 
Art. 3.º O tempo de serviço dos m~rinheiros procedentes 

lias F...scolas de Aprendizes l\lari':':.heiros ·será ele 15 annos, a 
~ontar da data da ínclu~ão n1~ rcspeotiva Escola. e o dos vo
luntarios será de tres annos. 

Art. 4.º Os ·claros que se abrirem no pessoal da Armada 
serão preenchidos pela Escola Naval, pelas Escolas de Apren.-
dizes. pelo voluntario sem premio e I>elo sorteio, regulameu-
mdo na f6rma da Constitiçãc. · 

.Paragrar1ho unico. .[';a tnsufficiencia dos meios doolara
d<>& neste artigo, !ica o Poder Executivo autorí.z~do a recru-
tar. o PCS!;üal por meio de· contracto. · 

Art. 5.'" As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes e 
de Batalhão ~aval quee completarem tres a.nnos de . serviço, 
com exemplar comportamento. terão uma gratificação igual -
á -metade dô soldo ·simples, da classe em que esliverem sem 
prejuizo das demais gratificações a que tiverem direito . 

Art. 6.º As praças do Corpo de ~ .. tarioheiros Naeionaes, 
do Batalhão Naval que, findo o tempo de serviço, se engaja-• 
;.·em por tres annos. receberão Sóldo e meio, e aquellas que, 
éoncluiI,do este 'pr~zo, se reengajarem. por mais tres, auatr~ 
ou cinco annos reeeberão soldo dobrado, supprimidas as gra-. 
titicaçõcs de i25 e t30 réis anteriormente abonadas. 

Art 7.0 As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes e 
do Batalhão Naval que se engajarem ou r&enàajarem terio 
direitos em cada engajamento ao valor em dinheiro das pe
~as de 'fardamento gratuit.a;nentc distribuidas por occasião 
de verificarem a primeil'a prai;:a. 

Art. 8.º As p1·acas dos corpos acima citados approvada:l 
no concurso de especialistas e as que exercerem os cargo~ . 
definidos no decreto n. 7. 399. de 14 de maio de t 0-09, tcrã.o 
direito ás gralificacõcs especiaes estabelecidas na labella an
nexa ao mencionado (lecreto, além daa demais vantagens que 
lb~ competirem, contando que as relativas as incutnbenc1e.~ 
não exccuam ao limite maximo fixudo no cguia.> para o '1.bO-"' 
no de vencimento ás pracas. 

ArL 9.º Serão considerados da reserva naval: 
. § 1.º Todo; os individuos validos que Uver"em servido na 
?\farinha de Guerra por mais de tres annos, como o!ficiaes, 
sub-officiaes ou prar,;as, sem nota que aff ecte a sua repu
ta cão, exceptuados os generacs e os que contarem mais d'e 50 
~os de idada. · · · 
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§ 2." Todos os indh1iduos pertencentes á marinha mP.r
cante ou á profissão maritima que apresentarem o certifi
cado de habilitação para o serviço da Armada. expedido pf>.lo 
respeoth10 Estado Maior. 

. § 3.º O Poder Execu.tivo propórcionari a. instrUeção tt,_ 
chnica e pratica adequada a óbt.cnção do certificado a QlH·" 
se refere o § 2°. 

Art. to. Continúa em vigor a aut.orizacão contida no a.r
tfgo 13 do decreto n. 4.015. de 9 de janeiro de t920. ' 

Art. i t. Aos ofriei:tes do Corpo de Saude da Armada. qui~ 
~·oram enviados á Europa na missão militar-. creada por força 
do estado de guerr~ pelo decreto n. i3.092, de iO de julhv 
rle 1918) será contado como <la e.mbarque. para todos os ef-
!eitoa, o tempo dessa commissão. · 

Art.. 12. Revogam-se as disposições em éontrario. 
Sal adas Commissões, de agosto de ! 920. - Simeão 

Leal, Presidente. - Antonio Nogueira. - Qsorio fie Pai~a .; 
- SaUes Fillw. - Octpni Maciel. 

llM'.E'NDAB • .\O PROJ'ECTO N. 212 ~' DE 1920 

( 3ª discussão) 

N. i 

Accrcsc~nte-se onde ~onvier : 

Art. E' augmentado de vinte e quat.i·o (24) o nuruet·o 
de capitães dQ corveta. 

A.rt. Os officiaes superiore!:i e geneL'aes da Armada· 
~raduados tPrão direito a reforma. como si efrectivos fossem .. 

Art. E~ autorizado <> Govel'no a remodelar e reorgani.-.. 
1.ar os quadros existentes. de aecõrdo com as ooliveniel1ci~ 
do serviço. 

Sala das SM~ões. 1 ~; de Retembro de 1920. - Jt"ranci8ço 
\ .. ([tladares. 

N. 2 

Aoore1'mente-8e onde. convier: 
Art. Na vigencia de. presente lei. os offioiae~ da Ar ... 

mada que tiverem mais de <i.O annos de serviço. terão direito 
a reforma, no posto superior~ 

Sala das sessõe!\, 13 de setembro de tm. ~ Francisco 
V 11.ll.at:la.re~ 

:"i. 3 
Onde convier: l 

, . Fica E!.PPI'oyado para. ~dos os eU~iios ~ re3ulamont.Q \dt.'lf:\ 
~11,tt:tou com o ooox-eto n, :i ~. 250. d(lo 1 ~e ~u.Ulo de i 9~0~ l)Q--: . . . . \ 
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. . . 
dendo o Governo no · mesmo regulamento admittir, durante 
•.> anno da vigencia da pre.c;ente1 lei• por decreto ou decretos 
.~3peciaes~ a~ modificações que forern aconselhadas pela ex-
per-iencia. . · · 

Camara.· dos Deputados, 13 de setembro de 1920 ~ - A?'-
111.ando Bur?.amaqtfi. · · 

·s. 216 ,\ ·- 192P 

(1•êa., na Ca.sl1. da ~líocdll., o ioào.r (lê {iscai tcchn.i<~t) dei fabrico 
de noü1.s.. scllos e cstampilha.s. l'Om 1Ja1"Ccm· fo•1101•miel drt 
r.omznis.~ão d~ Fi·n.o.nr;rr.s. 

O prnjecto n. 216, dt< 1920. manda. c-rear na ºª"ª tia 
\loeda o log·ar d<>. fi$cal f.echnic0 dn :fabrico do nota~. ~llo~ t1 
··stampilha~. . . . · · 
· .Trata,..s'~ du crúaçfü:> de um G•rr;o cuja. utHid9.d~ a pr<;
pria a•JminisLração coni·e~sa. necc~saria afim d~ at.t~rtdP,r. aos 
r·1·!clam<'f. da reparti<;ão o'nde cllc se torna mister . 

.:\s medidas dessa natureza são sempre pleiteadas pelQ 
Poder .Bx1~cut ivo, competente para aqui!àt.nr da sua effi~ 
..i"ncia. 

Assim :::;endo, a t:ommissfiü de 11~inanca~ ~)pina ·pela. appro-
\ ';tçiio do referido pro,jecto. ~ 

8afa das 8essões. :18 de outubro <le 1920. - Carros ·· de 
r"am.pos, Presidente. - O.~r,m• Soares, Relator. - Cincinato 
/:raga. - Pacheco Mendes. - Antonio Carl.os, vencido .. --. 
Ca1·los Jfa:cimiliano. - Jo.i~ino de ATaujo. - Octavio Ma:nga
f:âm. - 8nw;~ C(l.~f1·n. -~- Octm:i(i Roch(1 . -- Alberto Ma_. 
~·11nlúio . · 

A1·t. 1.u 1''ica creado na Casa. e.la )loeda <> logal.' de íis~ 
(·~t.l Lcchuico do fabt'ico de nota.s. scllos e cstampilhas, com o~ 
vencimentos annuaes de 9 :600~. dividido~ em ~/3 parR ord~-
nado e ·J /3 pal'a. grat!ficação. · · 

.\rt. :?.(t RcYogarn-~(: 3:-; disposições om contrario. 
Snfa das CommissõP~. t ~ <i" n~o1:1to rl~ ·l ~20. - - lloul Cm· ... 

1~0.~o . •. -· 8n.1T~'.<: .1·1111-i11r. 

1:'8l~~nd-tJ ÚS L'flliJil'C:IJ.,..; UU. r.·om.pmtJtúts, (JIJ.C .se C'P(JW1·i~fü'CJU. 120 
pai:;, pm·a. c.-i:'plm•açi'i.o da inr.lw:t1•ür. ·mctrr.Um·giC(t., os favo-
1·cs e~·tabc{t•c·ida$ w• ld 11. :l .. fHH, da t:?<J1'1'C?~t~ a~nio·; NJm,.... 
po.1•ccc1· cnntr11.rio <ln. Cam:nt.issi'i o r/1• Financog d r-mf'nda. 
op·1·csr1~tad11 <'111 .'J" dls<'nssfi.r:,• · 

~\ i'UletHla no project(l n. 218, <l1J t: do ngo.;;Lo rio oar >t 

f'(ln! ~ çinno, pro?Mf.ll .paio illu~t-rr PepuL~tia .Celaa :Pl.\}'m~? 
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manda prorogar por mais doi~ annos os decretos ns. i2. 943 
e i 2. 944, de 30 de mari.:o de 1918, que instituem favore~ em 
proveito dos industriaes nacionaes do carvão e do ferro. 

Os favores consistem principalmente em emprestimos a 
emprczas ou companhias que devidamente se organizarem. e. 
por eontrach:J, se obriguem ao cumprimento de condições ta
xativas da lei, sob a garantia da hypotheca. da propriedade, 
eom todo:s O!S seus bens, ao Governo. 

Os motivos que justificaram a razão de ser dos citados 
decrP.tos persistem. e sã-0 os que fundamentam o acerto da 
m<!dida -proposta da prorogação dos seus cffeitos por mais 
<lous a.nno3. isfo é, a necessidade impresDindivel cle ser inten
;;ifirado o trabalho de extt•acr.ão de carvão mineral e seu be-
neficiamento, e hem assim estimular a producção do ferro .: 
rln aço. · 

De todos é sabido que perdura a crise do carvão, lu
tando as industrias nacionaes com grandes difficuldades para 
a acquisição, mesmo por preco3 elevados,· dt~sse elemP,nto in
dispen~avel ao s~u progr-edirnenlo. -

· Quanto á industria do ferre e do aco, negar-lhe auxilio 
seria desservir o Brasil. 

De palpitante a.ctuaU<lade é, pois, acoroçoar o desenvol
viment.o dessas industrias entre n63, pelo que é a Commissão 
dú Finan<:a:s favoraw•l ii. approv~ção da emenda <lo que se 
tt•atn, a qllal vem complc•tar as acertadas medidas creadas 
pelQ project.o de amparo ús industrias metallurgicas, no paiz. 

Sa1a das c·ommissõ~s. 15 ífe outubro de 1920. - Carlos 
1le Campos. Prrsidcnte. -- Souza Castro, Relator. - Octavio 
Ror.ha. - Celso Bn11m.a. \- Octm.'io 1'f anaabeira. - Cincinato 
Rraqa. - Oscar SoaTes. · - Pachect· Jlendes. - Carlos Mc:
ximili.(f1W. --- Alberto Maranll.ão. 

PJ\OJ'ECTO N. 218. DE 1920 

O Congresso Nacional deoreta.: 

·Art. · 1.º ~ão ext1msivas a. quaesquer emprezas ou t•om-
1=1anhias que d~vidamente ·3e organizarem, no paiz, para a ex
plorncão <la industria metallurgica, os favores estabelecido$ 
no àrt. 53 n. XXTV dn. lei n. 3.9:9'L de 5 de janeiro do 
corrent.e anno. m1~diante cotracto celebrado com o Govern<1 
<la União. · 

· Art.. 2." Revogam-se as disposições cm cont~rario. 
Sala 'lias Commissões. 17 de agosto de · 1920. - Carlos de. 

Cam.pG'S, Presidente. -- Souza Castro. Relator. - Balthazar 
Pereira. -- 1'at/rn1:0 ti-11.edes, -· Celso Ba71ma. - Antonio 
Carlos. - 01.:ta·nfo nocha. - Octat'io Mangabeira. - Ra
miro Braga. 

Emenda ao projecto n, 218 B. de 1920. 
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ArL Fica1i1 prnro~ados por mais dous annos os de-
P.rctos 1is. 12. 9ti3 · e i 2. 9H,. de 30 de março de 191 S, <1UP. 
im~t itu.em favorc·s em proveH·o dC\ carvão nacional e das· in
: lu~frfas si~forurgica. 

S~la das :;essõe~. 26 de seti""!11bro <l~ i 920. - Celso Bm1ma. 

N. 507 - 1920 

Reriac.;:iio para discu."siic: especial da emenda approvada e des
tar.a.dn do p1·0.ieclr> 11. 3:Jf. de ·t.920. que autoriza a abf!r
t~qa de nrnn conta cm·rente ·n.o Banco do Brasil. para ter
m:i'iw1• o 1urqam.ento dn. construcçáo do Quartel dn 2"' linha 
do ExFrrcito. -no Estado dn Rio de Janeiro 

O Congresso Nacional resQlve ~ 

Artigo unico. ' Fica o Governo autorizado a abrir uma 
conta corrente garantida no Banco · do Brasil, de duzentos e 
vinte eontos de réis (220 :()00$). para terminar o pagamento 
da construccão do Quartel da 2ª Linha <lo Exercito, n-0 Es
ln.do do Rio d~ .Tnneit'o. const:ruido no terreno que. para e3Se 
rim foi doado pela. Gamara Municipal de Nilheroy, ao e:x:
:·nmmando dn nuarcla~ Nn.c.ional do Estado do Rio. O resgate 
rli?st~. importancin deverá ser feito dentro de dous nnnos. fi-
1~ando o ('difir.io r.omo garantia dó pagamento dest.c eredito: 
r~vogaidas as dispoRi~ões em .contrario. 

· Sala dn$ Commi~sõ~R. · 19 de outubro dr. 1920. - Carlos 
de Campos~ Pre;:;ident:e . . - · Octavio Rocha, Relator. -·- Sou:.<J 
{'nstro . - Octnvin :lfn:n(1abcira. - Alberto. Mm·ankão . -
C'frfos Jfa:rfmilfono. -- Pacher.o :Mendes. - Cincinato Brarra. 

N. 508 - 1920 
.. t°J 

A br(] o crPdito especial de .90 :~54$320~ para 1.1a.uamento ao 
· Df'. Wald.emiro de Araujo Leite 

() ~r. P rl"sinf>nfí>. da. R~publicn. f'm mensnr:r:P-m df' 24 de 
:.;ef .,~mhro. pNiP a~f.onarcsso nnlorfaacão para nbrir o credito 
PSpf>('ird rl•:- 20 :!)5'iS!t3~0. afim de serem pago$ os vencimentos 
:ln fifll <lo th~~11urr.iro d~ r\lfande:ra dn Canitat FedP.ral, Dr. 
'\Vald~miro ".le Arattjo I.eífo, de 5 õe fevereiro de 1916 a 7 àe 
j:meiro de 1919. 

· O ~r. Mini.~tro da Fnzenôa dá sobre o a$sumpto estas in
forrnn.i;-:ões : 

~u flr. \Vali!~..rniro de Arau.io Leite foi dispensado do lo
t::1r rl1~ fiC'l rln thr~ourniro da ,,Alfan<iP.gn da Capital Ff!derai. 
nor ter sido sru Jogar supprimido pela lei n. 3. 089, de 8 de 
janeiro de 19iG. O interessado, porém. não se conformou com 
esse acto, que julgou contrario ao disposto no art. 136 da 
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1cu;'-rna !d, uma \ "í:i qu1: 1·$1.t' <li~11o::;it.iv0 nnr1ga.va o Governo 
:~ eon~ervar 1:nmo addidos ns funccionnrios CllJOS cargos fo~
:.:"m snpr.l!'l midn~. Depoi::; (ln 1.· 1 ~e !amai: varias -v~zes, viu; c•m
firn. ~en dire ito \·~conhi~ 11ido , dn a<'. 1~1)rdo t'Om a oponiã1J <l0 
1~ r1n~ulto1· ~·-'ru.! <fa H.epuhlica. <~ <lo Conselho <le Fazunda.. · Em 
vht.a dessa -::.:oiw.;ã1), cabcm-Hw ns veni:»jmentus correspouden-
1 ~f:; ao pHiodn comr,rch~ndido entre 5 de fover<'iro <f r. 191 t"t; 
1:poca mn qtw foi di spensado. '~ ": d t• ,l :ml'.1ir o. d!'.\ anno :findn, 
11:tta que foi eon~id1~rado addido.;.). 

D 0.anh' rlos~ns razf>e~. a Commissüo dt-:- Finn1wa::: P.nl·.r "g-:i 
n...-1 vof.t'1 íJa Cam:n·a 0 ~e'Z'Úinfo pt'Oj(l('to ,1 .... li:'1 : 

(1 C.'111g·r·t · s~(l >ar. inno.1 d<.!erl' '. . ~1 : 
.\t' f. 1. '' Fica ,, .Pr1:-i:;hlnnt.C' da Hn11ubli::a aut.ori:l:tdn a 

<d.H'ir. pe10 ~1.ini l-$tt~ rio 1fa Fazenda., o credito ·~spccial de réis 
.:!O: r,;:, ·Í ~~~2il. dn~:t.imtdo n. pa;;-ar ns v"m:irnentos a que t..:m di
·1·0.ilo o fi~l 1fo thcsourP..iro (la ;\Handcga da Capital Federa!. . 
Dr. 'Yalden)iro ,1;• .:\t'3U_lo !,cite, no pnriodo dí! 5 •.lc füv~rr. irn 
"'' H.H ô a 7 rto .fanoiro <l~ 1 ?-1 O. 

-'~1·:. :: . " Rcvognm-:-:i• a:'.5 diiposi1)t1c:.-; cm cont.rariu . 

Saln das Commissões, 1 ~} de outubro d~ . 1920. - · Carlos 
d(' Campos, Pre5idcntc. - Balth.a::.ar Pe-rcira, Relator. - - Os-
1:a:r Soares . - - Cincinato B-raga. . -- Octavio Rocha . - Cel.<>n 
Bayma. - So·u.:a Castro .. - Octavio illangabcira. - Albt!rt;.> 
J!aranhúo. - r.ar1o.r:: .lfn:r.trnif.itnt('I . ··-· :tntnnio Ccn·lo.r::. --- Po
chrr(I Jlpnd~.t . 

~cnl.wrcs .Meml>ro8_du Congrc:::.so Nacional .. -. -.. Remettendo.;. 
V1)s a .. incinsa C::\."J)o~iç:=io do !\Iinist.ro da Fazenda sobre a n c
-:::cssidade de um it.:redito csp•Jcial de 20 :554$320,. para paga
mento <los vencimentos rclaf.h·"ns ao período dn · 5 d~ :fevP
:rciro dü 1016 :'l 7 de janr:iro de 191~. " que são devidos :l<i 
fiel do t.hcsoureiró da Alfandega. da Capital Fedc-ral. addido, 
.l )1·. 'Valdemiro Ôl' A1·an.io JJeite, tmihn a honra de \·os soli-
1~.itar n. compr· ! .<·nt~ an to1·izacfin par~ :1 ::ibert.ur~t. '10 ~lludidn 
c·1·pdifo.. 

Rio de~ Janeir o, 2-~ <li:' :o;+)t.emln·o Uú 1920. ~~1 " da lnd(\pf.'.u
d i'n<'-fa C' :.12.º rfa Repuhlir~. ·- Epitrwio Pcst{tJn . 

B:s:c t:-llentissinw S+mhot' Pr.:>sid01üt~ du Uepublfott r··- O Dr. 
\Valdemiro d~ .Arnu.io L1-i itn :foi dispensado do log·ar de fiel 
do ihcsourciro ela Alfandega d!l, Cn.pit.~1 Federal, por hsver· 
.;;idll ~ou lo~n'I" "fttpprJmMo p~la, lr1 n. 3 .OSP, cl~ B de Jsn(lir9 
j,jr. 1 flHJ . . . -
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SESSÃO E~r 20 DE o~~L"l3Ro ~E 1920 
. 

O interessado, porém, não ::;e conformou com esse acto, 
·1ue julgava contrario ao dísposto no art. i36 da -mesma lei,. 
ama. vez que este dispositivo obrigava o Governo a conservar 
1.:omo addidos os funccionarios cujos cargos fossem suppri
midos. 

Depoi;:; de reclamar ··•arius veze-s·, viu, emfim, ~u direito 
· i·~conhccido, de . accô_rdo com a. opinião <lo consultor> ge~l da 
Hcpublica e do Conse!ho de Fazenda. · · 

Em vista dessa solução cabem-lhe os "·eneimentos cor-
1·1.)sponde~tcs ao pc1·iodo comprchendido nntrc 5 de. fevereiro 
u'.! 1916. ~poca -em qu,e foi dispensado, e 1 de .ianeiro do· anno 
J mdo, data cm que foi ~onsiderado addido. . 

Esses vcncimcnt1Js montam a 20: 55·'1f;320:, segundos o~ 
··tdculos cio Thcsouro. 

Col)10, . prcsentez:nont~:!. P.steja. caduca a disposição orç.a-
111cntarrn. ({Ul~ perm1ttia a a.bcrtura de c1·edítos para P:lõa
:nt?u.to dú ta.l natureza. o do.s vencimentos em questão só po
d,!.rá. ser satisfeito. por meio do um credito cspc-cial,. cuja 
~1.bertura depende- de autorização legislaj.iva • 

. Peço,. pois a V. Ex. as necessarias providencia8 no ::'3n-
t ido de ser obtida csl:3a autoriza~lo. · 

Rió de · Janeiro, 24 de setembro <.lo i920. Home1'0. Ba-
pU,sta. = A Commissão de Finanças. . 

); . . ;j09 - 192(1 

:\.lm: <> crcdi,i<J 1..:spvcial de 3-~9 :794$·119~ oiú·u, pai·u pa{J<Wtc11tu 
<i Cornpanhia Cessionlr.~·ia das Doc·as do Porto da Bahia 

..:\. Inspector·ia do Pnríos, H.ios t ~ Cano.e::;, üxaruinando n 
~,uma<la <le c.ontas~ relativa. a.ü segundo semestre de 1919, da 
companhia Ccssionarin. dns Do~n~ d6 Porte.) d3 Bahia. f•:'z- t_i · 
·"'~guintc rcsum.o: · 

<apitai r cco1i.'hecido al1.~ ;;o . 1le junho l!, • 
H119_, approvàdo pelo aviso n. ~ti, d<: 
~t ele janeiro rfo 1 ~2-0, do Ministerio da. 
\ . iaçiio (ouro) . • • . .• • • . • • • • • • . • • • • • • • . . ~ 1. ::!5G: .J~·í~3i ;:; 
Valor elas ohra~ co seg-nndo semestre cfr 
HHO (ouro) ..... ~ ........................ . .. · ~8:958$8Uli 

Capit.~l em ~:J. de dezembro de 1919 (ol_lro) .. ~1.~S.i:G13$1!.> :t 

l ;Jpif.:.il das ulJras em irafego alú 30 d r! 
jnnbo de 1919 (ouro) • .. .. .. • .. .. .. • 1.0. 062; 'l~H!lH3'à '• 

1 i!.>ra .'> ine.orporadas no segundo somest.r 1.· 
d.:" 191f.t (ouro) ....... . ........ ·-······ ~G3S118 

r :~wH~t1 das obra:> e1n tr~fcg:o no :::cgundo 
:3~·mc~lr0 cl·1 HH9, ........ ,. ·· :· •... .... , . .. 1. 10t.062:64,7$~0.':: 
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Capital das obras em eonstruc1;.ão até 30· dt: 
junho ~e 1919 {ouro)._ .......•...... -

Obras a«!crcscidas ncr segundo scmeslre de 
1~19 (ouro) .. _ .......... - ........... . 

Capital movel (ouro:." ................... . 
Henda b1·uta no ~egundo semesl.rü de 

1919 (papel)_ ........... , ........... . 
Ouro ..•.................................. 
Juros do capital em trafego no segundo 

semestre de 1919 (ouro) ............. . 
Juros do capital das obras de construcçãu 

no segundo semestre de Hí19 (ouro) ... 
Juros do capital movel no mesmo semes-

tre (ouro) ............ .' ..... _ ....... -. 

1fl. i.93 :070$2)31 

~8 ;195~688 

11. 2~1 :26589Hl 
438 :54-015060 

~.:0-1:t:317$177 
1.1~0:3g7$31D 

:>G3:162S3ü0 

:336: ô37$97j 

13 :'156$20'.: 

349:794$179 

1Gonforrne se ve, u renda bruta do ~emestrc excedeu de 
ntuíto aos juros do capital empregado nas ()bi'as em trafego. 
de modo que ao Governo cabe pagar ;:t companhia a impor
tancia de 31,9 :7948179. ouro, jures do capitàl das obras em 
eonstrucção e do capital movei. A tomada de tcontas foi ap
provac!a por aviso do :\Iinistcrio da Viaoão, n. GG, de 19 de 
maio findo. 

O Sr. Presidente da Republica. a 15 de 'setembro pediu 
ao Congresso autorização para abrir. pelo !\Hnisterío da Fa
zenda~ o credito daquella somma afim de solver o compro
misso <lo Governo. 

A Commissao de Finanças entrega ao \'olt) da Camara L) 

segúintc· projecto de l~i: 

Art. L" Fica o Presidente da 'R:cpuhlit'a autorizado ;t abrir. 
p~lo Minisl.erio da Fazenda. o credito especial de réi::; 
349 :794$179, ouro. destinado ao pagamento de juros cor
respondentes ao segundo semest.re de 1919 o n que u~m di
reito a Companhia Cessional'in. elas :Ob_:as dn Porto da Bal1ia. 

_.\rt. ~-"' Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Com missões. 19 de outubro de i 919 .. ....,... Ca1·los 

de Campos, presidente. -·- .4;ntonio Carlos. - Balthazar Pe .. 
reira, rC'lat.or. - Oscar Som·es. --- Cincinato B1·aaa. - Pa
checo _"fffendes. - Carlos Maximiliano. - .Albert() Maranhão. 
·- Octavio ManrJal>e-ira.. - Sou.:rn Cn.stra. -- Ot:ta:llio Rocha. 

Celso Ba.11ma. 

Srs. membros do Congresso Nacional - Remei.tendo-vos a 
inolusa e:x.posição do Ministro da Fazenda sobre a necessidade 
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·ie um credito esp~ial . de 34.9 :794$179, ouro, destina.do a 
1rngar á Companhia Ce:Ssionaria das Docas do Porto. da Bahia. 
tlS juros correspondentes ao t·apilal empregado na5 ·obras 
daquelle porto dura.nle o segundo semestre do anno findo, 
ienno · a honra de "~os solicitar a competente autorização para 
a aberLura do alludid.o credito . 

Rio de janeiro, 15 di~ ::i t:~úmbro de '1920, ~Hl'' da Indepeu-: 
cl<~ncia e 32º da Republica. - Epitacio Pessôa. · 

Exmo . Sr. Pr~sideo.fo da Republica. - Na. tomaàa de 
Goa.tas ãa. Companhia Gessionaria das •Docas do PorLo da 
Bahia, approvada pelo M.ínist~r:io da Viação e Obras Publicas, 
referente ao segundo semestre do anno passado, ficou verifi
·~ado que a referida companhia., durante aquelle pel'iodu, · em
pregou o capital de 21.~8·i :713$121, ouro, dos quaes réis 
1.0. -01:>3:247$20'2 correspondentes ã. pal'Le já em trafego e :réis 
t 1.231 :265$9i g'·á parle em construccão, além do capital movei. 

110 valor de q_38 :!J110$i06&. . . 
Sobre a somma das duas uliimas parcelias são devido:s 

µortanto, á r.nesma companhia os juros de 6 o/o em um total 
de 349 :i94$1'79, ouro. cujo pagamento foi devidamente requi-
:-;if.ado po"r aquelle ministerio. . 

No caso de ser corrente o exercicio. haveria ver·ba sob a 
·L]Ual deverá ser escripturada a despeza.· 

· Encerrado, porém, como Sé acha o exeroicio, o pagamento 
Leria de correr pc:a verba de exercilcios findos, si o respectivo 
saldo o comportasse. 

Não se verificando essa eircumstancia. faz-se mistér a 
a.bertura. de um credito especial. , · 

Essa providencia dep.ende de · prévia . autorização -legisla- ·· 
tiva, de sorte~ que peco a V. Ex. se digne de promover sua 
obLenção, afim de que este minislerió possa attender á. l'e-
quisicão do da Viação, atraz indjcada. · 

Rio de . Janeiro, 15 de setembro de 1920. -- Homero 
lJaptista. 

N. ~10 - 19:20 

Abre o c1·edito de 3 .000 :000$., supplementar á verba. 3f" do 
01·çamento viaente do Ministerio da i<'a~enda 

Pede o· Sr. Presidente da H.cpubl ioa, em mensagüm de 
.'.!.:i tie setembro ultimo, o credito de. 3. ooo :000$, supplementar 
~ verba 3i'' - Exercicios findos - d · · 
do f92(L 1 l ! ·ara o r. mm1s ro a Fazenda que é muito ele
vado o numero dP. processos no 'fhesouro ú espera das ordous 
de pagamentos, restando apenns da quota e!<·: G. 000 ~0008, n. 
iwportancia dr W1:J;a5.'i, conforme demonstram as . seguinte::; 
addições : · 

Credito orcameutarit) de 192it) .. . . ,. • . . . . . • . . 6. 000 :000$000 
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~2 .\~~AE-S DA C.\?.:LAR.il. 

Despcla feita peia. 2ª 8ub-Dircctoria ..•..... 
1dem peln. 3~ SUb-Dircctoria .. - . • ....•.....• 

1. ~85 :492$68i 
4.514:406$96:) 

G • 999 :'898$G ,ljj 
~al<lu existente .......... : ........... , .. · . . . . . 101$3.5/i 

6.000:000$000 
A' vbla. -<lo c.xpo~tu, d. :C;ommissão de .b'inanr;as e11t.raga. ao 

\~·oto da. Camar-a o seguinte projecto de lei: 
D. Congresso ~acional cecrct3: 
Art. Lº Fica. q Presidente da. Hepubiica. autorizado ~1. 

abrir. pelo Ministcrio da Fazenda, o credito de 3.0'00:000'8. 
~upplementar á verba. 31:< d~ or(;arnent-0i da despeza do actual 
c:rercicio. 

Art. ~-º Revogam-se as <li~po:;içõcs em ~01;trario. 
:;ula das CGmmissõee, 19 de outubro <le 1920. ·-..,. IJarlu~ 

de Carn.pos, Pre$idcnte. - Balt/w:;:,ar Percfra, Relat-0r .. -
Oscar Soa1·cs. - Oétavio Rocha. - Cclsa Bayma. -. Sou:;o. 
Ca.1>tro. - .Octavio N.angabeira~ - Alberto Maranhão ... - .. 
Carlos Naxirnilíano. . - Antonio Cm•los. -. - Cinrina.to Braua •. 

Pacheco Mendes •. ··· - Alberto .Ua:1•anhiio •.. 

.\lEl'S:\GE..).l .'\. 1.,.1CI·~ sr:. m.;t.~ERE o PA!H.:CEl: 

;~r:-i. rnembros do Congrésso Nacional -- 'll:emettendo.:.:vos 
a inclusa exposição do ministro da. Fazenda sobre a úeéessi
<ladc de um credito de ~~ .000 :CJ.00$, supplementar á verba 3f'" 
.... - Excrcicios findos - do orçamento do mesmo ministerio. 
·do corrcnk · e-s.:ercir.io, t.C\uho a honra de vos :50licitar a com·· 
pctcnt.e autorização Jlara. a. abertura do a.Iludido credito. 

Rio de Janeiro, ~~í. dl'.l setembro de 192!!, ~W'' ctn. Jnd0pt•11-
úcncfo ('. !3~" •ln ncpub lii:·ri. ·-· E1Jitacifl. l'r.~.~(~<t. 

:E;f.lnu. .::;1· _ 1J1·e~idente da. Ilepubl it:a - _ \. verba :31 n. -

t.;. Excrc:icios fiudos » ___, do orçamento dcst(~ ministerio. foi ~:fo
tatla. csto -anno, com o c.l'cdito de G.10,oo:OOO$OH(}. 

:\ <l"espoza. já effeetu:ida. ú reduziu a um ~alu~ 1l1~ iUi~:JG-'r. 
Í'~, no cmt .. rnto, i 1111ume1-0s sâo olj IH ou•sso:-:. cu.ia oltimaçãt .. 

,.~l~·r dependendo.. E~xar.tamente. fh~ i:rndito parn o n's1wct.h·rt 
1 •a.g::uuento. 

ALü o mworra.rnenLo do e.x.e1·cieit1 • ..:alcula-...;e. em ~>. -ouo :-O-OO!j.:. 
• 1 importo das despt)znr:-; qnc .tcenr -<.lC ~orrer pr11: eont.a. pa J'f':-
Jprjd,• v~rb~. · .~-. _ 
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Xão se achando a verba e:m - c;uc.:;tã~ incjuida entro 
a.quellair ás .quaes o Governo póde abrir-credites supp.lem~nta
rcs, a. sua s~lementacão só pode: á -ter logar m.:;a1ante ac-
4uiescen~ia do.'Congre~so Naciooa_l. ~ . . 

Por 1st.o, peoo a V. Ex. se digne de sohc1tar a necessaria 
autorização para esse fim. 

Rio de Janeiro; 24 --de setembro de 1920. -- Homero 
Bapti&t<Z: - -

?ROJ'ECT9 

N. Mi ~ 192fJ 

Esunde aô pessoal admin!strativo do: ú;s!itutQ$. federaes de 
ensino e da Secretaria do Con~- ,·lho S-:. : .)e1·io;· de Eiisi':'lo e 
aos preparado'i'es das Facuüia:i.es o disposta no art. t 50 d 0 
decreto n. _1-f • 530; com i~arecer f avoravel da Commis~ião 
de Finan_ça.s. 

A Commissão de tnstru.cção -Publ ioa. examinando a incl.usa 
pi>tição firmade por funiccionario.:i · administrativos e _ prepa
radores da Faeuldaàe de Medicina da. Bahia, é de- parecer que 
seja deferida, em face das justas razões -que lhe servem d& 
funcamento _. 

- \ . 
:De facto, -é anomala a_ situação :tctual do !uncciona:ismo 

dos institutos federaes de e.:isino, lin.s, e estes em muito mai9r 
numero, &ão considerados funcciOnatiõs pubiil;üS para LCJt.l>s 
os effeitos, emqt.:anto outros, ein · nume1·0 _pouco a,·ultado, 
é certo, embora ex&rceruio . -func~ões e têndo om.o::; ider.Licos aos 
primeiros, não gosam das mesmas va lta·geris e leem a sua ~i
tuação juridica evidentc:)mente · inferior á daquelles. 

·O ·~~"'•o tem .. e: ~-· · '""'f.,. r.._ ... _._. '- "é~o · Pn1 "!" 1 " '" e· ..... -, .1·.,,, r l~~"' a ._ t...,~'--"' ...... .. v \:: ..:~L""' - .... ~ . ,, • \ .; 1~ .. - . ,, . J • ..... 

:i.té a chamada L:: i a~'ganica do En.~in-J, de 1911, · pr Jf êss Jres e 
runccionarios adminis~rat_ivos dos ínsíl).uto::; m..1.ULIU U.:> pew 
Governo Federal eram tidos e ci:- r,3;.:rado~ c. s;.:1~ ·::':'l'fa.dP. ir ·.s 
~·unccionarios pup:iccs p1ra t 0clJ.s o~ effeítos, com os vrú.1.:. 0 
tantagens decorrentes de tal situacãn. 

A Lei Organica, porém. 3-'isandn a completa de~off;ciali
zaç~o elo ensino e preparando, .de .par com a autonomia dida
ctica dos .institutos educativos, a sua autonomia _adm:inisL a
liva, estabelí!ceu que decentes e funccionarios, ,nomeados no 
regímen escolar '·por eUa creado. re~ebel"iam os seus venci
mentos não mais do Thesouro Foderal, mas da thesouraria· do 
instituto a que pertencessem. (Art. 127 da Lei _ Organíca.) 

- 'Emqüanto era esse --o -dispositivo Jsgal em rclaeã:o aos 
rccem-norr.eados, os antigos fuccional'io~. como era logiGo em 
fa.cc _ das melhores razões de direito, cnntinuaro.m a reccbor 
do Tlh~souro Nacional e a gosar de todas as rega-~ ias moraes 
1· · ma.lcriaes a Que lhes davam direito as leis até então em 
\ · i ;o r. ( Art. ~ i 2 G • ) -

e·~ 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 25/00/2015 10:31- Página 32 de 200 



Cãmara dos Oepl.lados. lmlJ"eSSo em 25I06/2015 10 31 - Página 33 de 200 

5ESSÁO EM 20 DE OUTUBRO .DE i920 
.. 

:;alias implíÔitas na situação dos funccionarios publicos, pre-
vista pelo arL i!SO' da lei Carlos . Ma~imilial}o. · . 

· Pensa ainda hoje o Relator, .que · o remedio para . o mal, 
centra o. qual reclamam agora os funccionarfos . e preparado
res da Faculdade <!e· Meaicina da Bahia, est.ã no fazer estender 
os benefícios do mesmo art. 150 a todos os que estão a · ser~ 
viço do ensin-0 federal em , fun~ções d~entes ou adminis-
trativas. ·.- _ · · . ~ · _ . . :-:- · . · · '. · . 

Por estas razões, e para adoptar uma medid~ que·.a -todos 
abranja, na" generalidade que .. ceve ser um ~os ·característicos 
de toda a lei, propõi; que seja adoptadQ o s'eg.uinte .. 

. Vi'OJ ECTO DE LEI._ 

Art . . i .º E' applicavel · ao pessoal administrativo · dos 
institutos · federaes de ensino e da·· Secretaria · d()· Conselho 
Superior. do ·Ensino, bem como ao~ preparadores . das Facul
dades, o dispositivo no -art.- 150 do dec~~to n. ii.530, de 18. de 
·março de 1915. · ' · . . 

. . . ' ~ . 
Art. 2. º Revogan:t';..se as disposições em contrario. · 
. ;ti" . ' . . . • • • ' - ... 

. .. Antera Botelk<>~ presidente.· - , José .Augusto, relato.r. -
Epkigenio de Salles, com r_estricções. - Arntarcho Lopes, , 
vencido.. ~- Barros Penteado, vencido. -· Raul A-lves de Sou%â. · 
- ... .µevedo Sodré; vencido. . . 

l>ARBCEH 

· A' vista das raz~. · do pirecer emittido pela · eomtnissã.o 
de Instrucoão Publ~a · desta· Camara, a Commissão de· Finança~ 
nada tem a oppôr a que seja approvado o· projcolo da ·dila 
commissão. ·. · . · 

. Salà .. das ses!iões:. t de .outubro de 19fO. - Carias . de 
Ca.mpo~, presidente . . - . Cincin.ato .Braua~ relatoi·. -- Oscar 
Soares. - ()ctavio Roch.a.: - Celso Bayma. · -~ Souza C<i&tro. 
- Octavio Mangabeira. - Carlos MaximilW.no. - Antonio 
Carlos. ·_ . Pacheco .llerutes. · · · · .. 

N . 5i2 - 1920 

Dá licen<:a ao · en,genhei.,.o /..Ati~ August<}· Pe'rei:ra de Queiro• ou 
empre:a que oroaniZar, ·para :c01Jstrucção de um canal 
~tiftado a ligar tts banias de Cana1iéa e tte Paranagud; 
.~om pareC'e1' contrario da Coni.mismo de .,f'inancas · 

A p~tição dirigida ao Congresso Nacúon~l pelo engenbei·
ro J .. uiz . Augusto -!Pereira de Queiroz, . merece particular: at
tenção por parte da Commiss~o de Obras, pois visa um me-
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lhôr:unento df') real ·inte1'é$Se publico. Trata-se da l ig~ das 
bahias de Cana,néa;. cm S. Paulo, o de Paranáguá, no Paraná, 
por meio de um catial. As vantagens -de . semlhante •obra ~ 

· ncbnm perfeitamente expressas no memorial- que o. peticiona
rio juntou ás suas plantas .e fequer.imento, fazendo ver que a 
r~ali~çã.o des~e projecto é uma velha aspiração dos habi ... 
~nte~ .·da zona, que verão as!o)irn facil escoadouro á sua pro-
duoção agricola, valorizandc:r-lhas ·. as propl4i~ades. · · . 

Os habitantes da zona sã.o ua sua maioria ou quasi .··una
nitnidade {diz ,o meyiorial e. é a expressão. ·da verdade~ ~ -'.Pe
quenos . la,Taelores, qué ·vivem do commerc10 .· rl9 . -seus p~µ- · 
cros agrícolas; e teem até hoje uma unfoa e dtf!iell sabida.·-~ra 
o transporte de seus ·generos: é a sab.~tia pela.:.barra~de Cana
néa; e .são sen·idos •. em materia Qe · tr-a.nspOrt~ uuica.men~ 
por um· pequeno vap0r . do Lloyd Brasileiro.; . ·o Oyapock,· ·que 
íaz apenas dua5 viagens. mensaea, transportando sómente uma 
qu_inta ·parte da p~oducção local .. ..: . . . · ,. · · . 

. . A abertura do canal projcctado lhes virá facultar : -um 
grande e · novo mercado · c.cnsumldor dê ·seus ·productos. · EUe 
feri dessa zon:i o celeiro natural do Pà~ .. facU~tando ·'ª 
communiC8Qão ínterria . do Uttoral. desde· Xiririca., lguape · e 
Cananéa até Paranaguá. A navegac.ão far-se-ba perfêita.:w 
mente. ao abrigo das incertezas e tcmwra.ee das costas onde ha 

· sempre màr · grosso. Por e>!;Sa canàl pO<:ier-a~ha fazer com 
toda a seguranç.a a navcgaçãO· por emba.rcaçõee desde o ·rnenpr 
·ótllado p()ssivel até o$ cargu&iros. Por elle .irão proçurar·-9 
embarc.adouro de Paranaguá. os vaI'iados productos de un1a 
região_ .Iertil. · tncs como mndeira. carvão vegetal e · c~re&:es; · 
principalmente o arroz. a · cujo. cultura os terrenos do Utt.oral • 
. na- zona Poet'\'ido. peolo canal projeotado • . se · prestàm admlt:"&
\"eiment e. O peticionarto . preten4e de!\en,·olver · essas riqu~ 
zas, .. e&tabt'lecendo nas margens do ·canal burg()~r agitcola.s cuja 
oolonizaçã9 cust!!ilr:\ por sua propria conta. 

tima vez reconhccid3s assim as ,·antagens da obra pro
jectada, estudemos C'IS favores que, para a sua realização . . so-. 
licita o peticionario. Em primeiro Jogar. i-egistremos que ao · 
seu requerimento se juntam todos os esclarecimentos neces ... 
. esrios · ~ plantas, detalhe~ e um orçamento . bastante appr~ 
:Ximada. por cnde se ve que o emp~eh<mdimento om estu4os 
t;erá. levado a cabo pelo preço global de mil contos de r~;s. 
Os preÇo.s adoptados para o calculo desse montante são per
.f eitamentP. acceitaveis. Os taludes. · n largura do canal, a p~ · 
.. fundidád~, obedecem, como os demais . elementos·; a ~eguro . 
critP.t•io techníco, sendo recurso intelligente para · a . oonser-

. vaeãQ ·do ~eg;imcn das aguas e drení!g-em constante· e natural 
oo canal· a introducçã.o, na cota mais elevada , do mesmo. das 
aguas do rio Cachoeira ou Varadouro de S. Paulo, desviadas 
.,Je seu curso. . . . . 

Os favores _que requer o "engenheiro Per.eira .de Quen-oi· 
são mínimos. Não envolveip onus para . o · Governo ·. Fe~er.al. 
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IProcura . àpenas acautel:fr-se por um . privil~gio, por trinta 
annos. e t1a . liéenc.a para â~'. . obras d colara. terminant.ement.1! 

· íicar~m rcsguardadps .os interesses · de terceiros , A ob)ecÇão 
unica, realmpntc~ a . desvío;~ de cursos• de agua seria essa~ ··màs 
os· r,rop~ietarios, nâ'~rcg-ião, se recçmheccm tão beneficiados· 
p~lo: projectado · melhora111ento; . que entrarão facilmente_ ·em 
accõrdo com . os: que o · vão levar a eff ~ito. O aproveitame~to 
da faixa de cinco kilometros de !ado a. · lado · do eixo do . canal 
fambem, ser:l. con~li!lido sem prejuizos de tcr·ceiros. Trata-se 
em . g~~ai. ·de tcr~as alagad'ic.às. ~rccnndo mesmo que - poi: . 
f:e ach:ir o curso '.do canal nff ecto pelas marés ---- se poderão 
em- p.nrte consid~rar . terrenos de · l\farinh~~ de-accõrdo· com a 
lei . . (Veja-se Benóni .da. Veiga, ~Terrenos de Ma.rinnm>, ·com
mc.ntario : no nrt. ·1q" <lá Iei· n. ~.105, de - ~2 · de feYeteiro d(} 
1~~) •. '.. ' ' ' 

· · Por- todos esses .. motivos, . é a eor:::missão de Obras do pa
recer' que . seja deferida a . petição do .engenheiro Luiz Au
gusto -Pereira de Qufirot, .para Q . que apresenta o .'seg.Uint.e 
proJecto de lei : . , : : . · · · 

·. ~· . . . ·. ~ ·. . .· 
· O Cot\gt(\~so · .Nacional . resoh·e: · · 

' -
· ·_ .. \:rt. · t'.° Fic'a. o'-Governo áutorizâdo· a conceder ao cn-

g(\nhefro ·Luiz Augus~o -.- P-er-eira- de 'Queiroz ou empreiá · qu~ 
orgatiiZ!lt\ lic~nça para· ·a · con~$trucção de um ÇamH destinado 
n Ugar _-.;. por- 'lnterinerlio 'dos ·rios Varadouro de · s . . Paulo . e 
Vsradouro dó. Paraná·, _ . as bal1ius de Cananéa e d~ Parana-
gná°,· lzj.edi~ntc · a~ seguintes cond.ições: . 

. à) · ·o .canal.· terá ·a . larsvra de 12 me.tros " a profundidade 
d~ .seis. com talude ,de 45 grãos; . . . . . 

·b) · ~. o eoncessionario .poderá:, · sem prejuizo de terceiros, 
desviar o. cur8o do rio Varadol.!ro ·de S. ,Paulo. afim de inje
ctar as suas ... aguas . no · cannl, conforme o pro,\eefo; 

e) ~s m.argens. do cannl,. aterradas oom o produoto da . e'í· 
caYacã<> · ~e alveo. até cinco kilometros de lado· a lado, podo
rão .. ser sproveitadas pelo ooneessionarii:i, respeitados os di-
reitos de terceiros; · . . . · . . 

, d) o prazo da co~cessão e privilegio sm-á. de 30 anoo.a. o 
prazo .para_ o iniéio dJS obras sera de um anDo, devendo -estas 
estar. oonchiidas dentro do dous. :mnos, tudo a oontar da da.ta o.a· conc·e~são;. ' . ' . . ., 

. . e)· as ta'X;as .a sor~in cobrad~.s pela .passagem de embár
c.acões no canal sel'ão ft~adas de aceõrdo c-0m o . oontreoto coro 
o Governo Federal. · · 

• . 

Art . . · 2." Revogam-fc as disposicões em oontrario . . 
Sala das Commissõ·es,· 2 de setembro de t 920. -.... AlaO'r 

P.rata, Presidente. - Ve1ga Mirana'a, Relator. - Manoel 
Reis. - Barbo...~ Gonçalves. - L._ Corr~a de:Brttto. - Bono .. 
rato &kf6, - E. Me1quita. · 
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Parecer 
" 

Luiz A. Pereira de Queiroz, engenheiro civil. requereu 
ao Congresso privilegio para ligal" as bahias de Cananéa e Pa
ranaguá por meio de um ·canal que \ponha cm communieação;· 
em linha recta, os çurso~ dos pequenos riós - Varad911ro de 
S. Paulo e Varadouro do Paraná. · · 

Para realizar o .seu objeetivo, ·pede que ~e lhe conceda 
o seguinte: · . · 
. 1º, permissão para desviar, do seu curso actual. as agUaS 
do rio Cachoeira ou Varadouro de S. Paulo; _ 

2º, âproveitamento das. margens ateI"radss com_ o ptodt!
r.to da excavação do alveo, até cinco kilomet.ros, de cada lado 
<!e c:mal, sem prejuizo Je terceiros; · 

3º, dire·ito de cobrar. pela passagem de embarca~ões e 
durante o prazo de trinta anno~. taxas findas pelo Govel'Do 
Federal. · .. 

O pedido obteve parecer f avoravel da· illustrada Gommis
são de Obras Pnblicas, a qual declarou que as terras margi
naes se poderiam.- em. parte, considerar como terrenos de ma-· 
rinha. e, portanto. de jurisprucencia federal. · 

Por outras palavras'; entende a douta Commissão. que, com 
um pouco dP boa vontade. seria possível considerar terrenos 
rle· marinha. e. àinda assim, apenas em parte. os cil}.eo ··kifo
met.ros pedidos ao :Governô Federal, obrigado este sómente a 
rel'peitar a propriedade dos particulares. 

\fais digna êe acatamento do que esta é a dos Estados. 
fixada P"lo e.statuto supremo e não susceptivel d!! desapro-
publicos de 8. Paulo e do Paraná.. · 

Em questõe~ de jurisdiccão o competencia prevalecP. a. 
interpretação restrictiva. Si os terreno~ não 'são clara e indis-
cutivelmente de marinha, nr~m de propriP.dade particular, con
stih1Pm torras devoluta~. sobre as quaes dispõem os pod~re.~ 
publicas CP.,~. Paulo p, do Paraná · · 

E' um rio Qstadnat. nos termos da Jei fundamental, pe>r
'fUe bàn•ha um ~6 Estado, o Varadouro de ~. Paulo. Não pâ
rP.ce li rito qur. autoridades fedP.raC's. perm.ittam desviar-lhe o 
curso. . 

·A obra. é meritpría; · ~onviria a· abertura do canaJ, de ju
l'l~dicção federal porque li~ria portoF- de dous Estados. As 
i·r.i::aljas solicitadas A que difficuttam a. eoncessão. 

O par·ecer . da Commissão de · Finam.;a~ poderia ser favo.:.. 
rrwel. si o reqúerent.ri obtivesse o placet . dos governos regio
na<'~. dP ~ .· J>a.i1lo e Param~. concorrl9.ndo o primeiro com o 
desvio d~~ aguas do VaI'adouro. e embos com o·· aproveita
mento. pelo c~oncession.nrio. dos einco kilometros de terl"3.S 
nuhlir.as. ÔP. c:ada lado da via fluvial projoot.ada. 

Segundo Teixeira ·d.e Freitas, «são tel't•eno-s de ·marinha 
lodôg os que, ban.hados pelas· aguas do mar, ou dos rios nave

. g-avehi, VÃO ~té a distan~ia de qQinze braças craveirf;'S par~ 
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'.l parte de teri·a; cunladas e~tas dos ponto~ a que :iliega o' 
preamar médio de· uma lunação~ . (Copsol!f)açáo deu Leis Ci-
1>fr. art. 5.L ) . . · ·"' 

A . pr~amar não póde chêgar ã cinco kilometros menos 
4u inze ?;>raças da. parte _superior do 'cana 1 proj ectado. Os pro
prio~ tcchnicos da Commissão de Obras Publicas aJiegam, que. 
por ser.em alagadiças as . terras, poder:iam, em parte~ consida- · 
:·ar-se coino abrangidas pela .· Jurisdiccão feder:al. Com toda 
~~ sua boa vontade não ousam contestar a competencia daG 
autoridades ._:regionaP,S para cizerem sobre O assumplo . 

. A ·commis~o de · Finaças é de parece!' que, sem a prova 
do assentimento dos ·poderes Iocaes, o requerimento não deve 
.;~r deferido pelo Congresso Nacional; pelo que :uão coµcorda 
<~om o projeóto formulado pela dita Commissão de Obras Pu-
L)licas. · , · 

Sala .rlas Commissões, t9 de outubro de i9.20. - Carlos 
A~ Campos, Presidente . - Carlos Ma:rimiliano, Relator. -
Oséa.r Soares. - Octavio Rock.a . - Celso Ba11ma. - Sou.:a 
Castro. - Octavio· ~f a.ngabeira . · - _Antonio Carlos. - Ci~
rrnfó Bra(la.. - Pacheco Mendes.. - Alberto Maranhão. 

X. 513 -- t920 

;l1uo1'iza. o ._:redito. i;~lo Minislerio da Justiça, de 52:492$98!, 
pa1'a pil()amentó a João Bapti..~ta de Oliveira; com pare
<'e?' f a1,ornvel ·da Com.missao de Finanças 

(Vide. projecto .n . .-807, de i919) 

So1' o Governo Affonso Penna, decreto n. 6. 406, de 8 õe 
;u::..1·Ço de 1.907, a administracão do Territorio do Acre, foi 
l·cmodelnda. e confinàa sua supe!'intendencia a uma Commi&l
súo de Obras FedP.racs, no mesmo tçrriloRo. commissüo che
fiada pe!o illustre er.genheiro. ex-Deputado federal. Bueno 
; 1'~ . Andrade. · . · 

Com essa Commissão contractou João Baptista de Oli
veira n construcção de estradas de rodagem para ~nter-t"nm
munir.ar,ão de partes daquelle territorio, nos annos de f 909 e 
HH O. FindM e recebidos os serviços . contractados, reclamou 0 
<-ljust.e .de suas contas. pnrn ser apurado seu saldo a receber . 
Apm ado que foi, . esse sal<lo, reclamou seu pagamento. não o 
1.ondo podido receb(>r porque o chefe da .Commissão não havia 
·1j_nda rceebido no ."' ... IlC?t Juruá (CruzeiFo do Sul); a pemessa c:ie 
ntlffiPrario. ·que. para essP- e outros pagamentos, lhe deveria 
;-:P.r t'êita pela Dclegncia de Manáos, de· accôrdo com a verba 
.. n·~nrwmtaria e ::ts ordens do Governo . João · Bat>lista de Oli
veira requereu. então, á Commissão referida certidão do 
:iuanto t.inha 3. ·receber, rt(> accôrdo com os contractos e eom 
J~ oh:ras entregues . 
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Ess~ CP.f'tidão é àe~te ;,eõr: cCertidão. Em cumprimento 
ao de!;pachn retro. certifico que o requertmte conlractou com 
::~ta r.ommi::;~ão, · em 9 de janeiro de 1909, a construcção de 
22 kiloro~t-ros de .-;~f ra.da. a l'azão de 2 :200$ p_or kilometPo, 
pP1·faz~ndo um f.ol.al de 48:~00$. a ser pago com a verba. de 
-19m1: que Pro 26 df? 3.P:O.Sto do mesmo anno contract.ou o reque-
1·l•nte a <·nnstrurrão de Hl kHnmrtros .(alargamento) á razão 
de .1 :í'OOS p01· kilometro. tP-ndo a Commissão de pagar 2 :3008. 

· ror ldl(lm"t.ro. qn::rndo fos::e pre~iso desviar a P..strada, ohri;. 
:;ando n fnzer-~e ~Clr\·iço novo de cieri'ubnda ne!!lses pontos; 
qun. pdo nf tflsfario rlo ·nr. engpnheiro fiscal,. ~e vê, que ·o 
)l<>firHm:irio f"'7 º"' :.l<'f'f,'f'rin. <'nm ('~f&1 r-ontrnrto 20. ~15 metros 
do ~P.rvir.o. ~endo 1~.805 melros só de alargamento, e 6.610 
mr•lros d P ~rrviço ri(\YO a razfio de ~: 300$ por kilom~irc. tudo 
<iP. a.<'côrdfl <;om o resnectiv0 contracto. o Que deu direito ao 
rf>qrir-r·pn fp a rP~nh~r desf a Comm~s~ao por est~ servico e com 
a vs:Th:l n<> ~ çi1 O. "nmr. f.ambP.m cons1 a do cnntr.;ic.~o. a quantia 
de 3fi: 6í 1 $,0:0. Em 5 e n maio ,_: ~ i 909. r~cP.hP.u o 'peticionario 
p1w rn~f ::i dr> ~"u~ s<'rvkM :P q\im:1tb :--'e 33 ;000$, e;· em 26 de 
JRPP.ir,... ílP 1flf0. a rle 770ROOO. ~ommadCls a P.~ta~ quantias a 
clA · Rf;~!>°':'\ t R quP. o r1>c1UPrllnf.e dP.ve ao almn~rifado geral. tnm 
ellP. rlirPito 6 rPr""l~er ~ind'!:I ilP.sta Conimi!:;são as sP~intP.s 
:r•,,._nt'~s: <'m 10on. 1~ :~C)f~M~2 . qnp ainda não recebeu por 
fn1•n ,~n ''ºrh~. P Pm 1910. 3$:fP1~500. O"rfaz:enrlo o total rif! 
5~ · '•º"'~9R~ . < rin<'oPntr.r. e dnn~ conf oi; cru~trocento~ P. noventa 
e <lou~ rn:t .flnvPcPntM. ~ nit.Pnta ., dous r~ic:: . ). N~~fa. ~t~. ~e 
cri.hP cP-r:-hf1r::ir n~ P"t.1..-ãn rPtrn do !=tr . Jnifo 'A~ntista dP 011-
w~; .. ~ .. ,r.,.,,7,,1,.0 cin ~ul. 19 (lo f'tiVPT'PlrO df' 1910. - AlhP.'l'f'> 
,C:f'..!.1.es "n"'• ... rinr· <' nnl'.!'annr. (F,.<:1t~ sPl1~1fa. Firma rPconhe.cida 
pr.>J(I t!lr- .. 11 ~ ~" n" r.,.,,r.eiro do Sul, Cydronio Mororó, cm !\) 
de f~vf'rf'iro de 1 fl1 O) • · 

N?'in fl"·nrln a - r.nn1l"V'li<::~;Jn nP O}"lrRc:: FÇirfr·r&PS ào Acr~ rl'r.C
)-\1r1" ns rM'l"r<:nQ ni->~uni!lrf.Í 1c:: ~,l'.,.,. ... rtitnc:: ~tP. a vespP.r2 rio p~r
t i r~ ... rl'"' n"firi!'"'n"~fo (m1<' fni ohric-ado por forra m~ior de 

' ~~!r" 1 =~ . n tPf ir:rr-~P flttnlH'~' '"' tPrr;•.nri()}. T'PrJUP.t'eU 0 COn• 
f rr.id-:>Pf P :.-. ií :~ 11.:r::tmt:r.~o 1 neiegacia dé l\fanáos. sem obter 
l'C' '."' l1 )T "'~O ~ kn'Tl . 

. ~ "- • ~::: ,.., ' .. .... rn . . f~ 11":-'''" o Conc.;,..Jheiro :\:Hnnc::o PM!!la, o 
c ~ ''l\.rp rt~, r. ·'P'JT'Yll~"'ril'l P. llndirla. Dr. Bur-T'!~ de Andrade. renun
"; nu .:.,.,, 1 n~r- r. P. r~tit·nn-c:p o~r~ o Sul, fiC1lndn (>m ~u1'stituf .. 
c:$ln ~nt. r...,. : n" ~" "i-"fP dP!"l",S~:miario, em Cruzeiro do Sul o en· 
~en h<>iro l)r . ~UDPS d~ 0Iiveil•a . 

RPl°'('l!'f.nu. r-nrnn. u m m<w•m,,ntn r~volucinnario n'l Alto 
.foi 11n 1 '.'T'JI fins ·u!:t11•11 rli,!.>i::c. }fRVfit1dh fl~ i'íWolucloHar1ocz de..; 
l"i.~t" fcvlA c ...,~ l"lntnr;r; ~ . dP~. in<"1\l<l. ;~~P os funccionarios d3 Com• 
tr.b~rí" dn ()hrni: F 0 riPr8CS do Territorin . O GovPrnn t<'Pd0r~I 
r"c:f.11l--r--Jr.>""'l nn~fpri:...rm<'T''"' r>. c:ir'l"m tc~ttJ f'm Cruz~it"O do 

· ~. 111 (" " ... t in"\1'11 ~ <:01l"'mi~c:ifo alludida, dando nova oris.nila
cão administrativa ao terrltorlo •. 
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SESSlÃO EM 20 DE. OUTUDRO DE 1920 

O ·con'lraclantc João Baptrstn. de Oliveira, outra. \~ez ,re
qunreu seu pagamento, já então directamen.té ao Sr. 1\f.ioistn~ 
cio Interior. no Rio de .foneiro. por · petição ciue teve -entr.ada. 
na O:mfabHidade do l\Iinfateri .J, aos 5 de junho de 191 L · 

Não era, entretanto~ possi-v~t. ao Sr. Ministro do Interior·, 
a. c~sa d;i.ta. ordenar o pa~nmento, sem lei especial do Con
.;r·«;;s'l K:icional, autor·iza.nd6 a abertura do .respectivo creciito 
<~special. . !\!as, independentemente tieBBa "ircumsta.ncia · O'Jtra 
ocr.orc-era. que havia impedido ao Governo ~º deferimento ás 
rcclain:ú;.ü~~ de pagamento: ·~ é que havia desapparecido d-O 
C::-uzeiro do Sul o Rrcb-iyo da Commissão' extincta, attribuin~ 
dó.:.se esse _dcsapparccinwnto ao já allu.did_o movimento revo
lucionr.rfo, e ignorando-se no· l\Iiníst.eriô onde_:poderia e!1e ~er 
1~1ncr,Dlrado. Desse archivo é . que éonstava o. livro dos con
f,ractos feitos com aquena Commissão · P. as contas com os ~on
trac tantes de serviQos. S6 muit.o tempo depois desse desappa
-reciro{'nto, chegou ao . S?'. Ministro do Intcríor~ a noticia do 
'Paraddro 'Jesst}~ livro~ '? ·pa~is. 'E' ':}Ue aos primeiros boatos 
de !'C'Yolucão proximn e deposição das . autoridades, em 
Cruzeiro · do Sul. ·o substituto interino do ·Dr. Bueno de An
drade, na chefia da. CommisEião, poz o archivo a bom recato, 
e. · já deposto pelos revolucionarios, retirou.:.se de ·cruzeiro do 
Sul, conseguindo trazer· para o Sul o dito arcbivo occulto ~m 
suas bagagens. Occoneu~ porP.m. que, desembarcando . em 
l>ernambuco. foi es~P. funccionario; Dr ~ Nunes de O!iveira, 
atacado de variola, Vindo a fallecet:". Ficou o archivo guardado 
']m casa da familia do finado. àlé que mais tarde, sua Exma. 
\·hwa, attendendo n requisição do Sr. :;\lini.st.ro, f'ez dellc en-
trega ao (;ovr.rno Federal. . · . · . 

A vista dessas ~lrcum~lancius de força · maior-, não cabe 
cu!pa. d~ m6ra, · nem a J:o'<t:r.Pnda Federal, nem ao conlracltmte, 
qur. nJ il\s r~clamon em tempo, e por mais 'de uma ·vez •. esse 
pairvrnentn.. F.ntreta.rito. corno da data de entrega dos serviços 
á dn i::~u p~~smento vã-0 mais de efnco :mnos, e, como tnl pa
g-amfl'nto ,lá . n!o pó<le mafs sP.r f P.ito ·~iriiio por meio de crA
dito ei::pP.c i ~l. é a Commh:~ão dP Financae de parecer que '!aja 
o proJecto n. 307. de f 919. npprovado pela Camara dos Depu-
tados. · · 

· SPla das Cair.missões, iÇl de outu"ro de 1920. - Carlos de 
CarJ' -:-os, PrP.siJente. - Cinrinr.to Brnga. Relator. - · Oscar 
Soo?-i!!S. - f)cta1.iio Rocha. - Sou:a Castro •. - Oct<rVí<> Mon.
(lnbeira. ~ Carl{}~ -.\la:rimiliano. - Pacheco Mendes~ -- Al
berto Maranhd.o. 

PRQJEC'J'O l'. 307,· EIE i9i9 

Art. 1.º Fica o i>resid~mte dn Renublfea autorizado a 
abrir por intermedio do Min\Gt~rio ·d~ Justiça e Negocios In
t~riores. o cre-r.!to c.-speci ~; de 52 :492$982. para ~,correr ao 
pagam~nto dP.vido a Joio Baptista de OHveirA por se-rvioo3 
de abertura .e alargamento da ~tr&das de roda.aem .contra-
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.ctados com a extincta. Commi"sãt» de Qbras Federaes do Ter
L'itorio do Acte, rele"·ada a presci"ipção eni que porventura 
haja. incorrido. ~ . 

Art. 2.º Revogam ... s;e. as disposições e~ contrario. 
Sala das sessões, 9 de setembro de i9i9. ~ Cesar d>e 

Yeraueiro. · 
N. 514 - i920 

Can.sidera. reformado n0 posto de. 2° tenente o .fº so:rgento 
Francisco Manoel de Almeida, com parece-r da Commis
são de Marinha e-. Guerrá. favi>ravel ao projecto é c()'l&
trariO ao -véto ~ lhe foi ópposto pelo Sr. Presidente -dg 
Republica, e parecer da de FinQ:n,Ças, contrario. ao proje-

. do e fav01'avel ao véto 

(Vide projecto n. 203; de 1917) 

PARECER . 

F~ pre:iente á Commi~são àe Marinha. e Guerra. a men
sagem do Sr. Presidente da Republica acompanhada da ex~ 
posjção de rrtotivos pelos qUaes negou sancção á resoluéio .le
gislativa que autoriza a. consid~rar reformado no . postô de · 
2• tenente o 1º sargento Francisco Manoel de Almeida. 

· Entende o Poder Executivo que não consulta . os interes-
ses da Nacão a resolw;ão legislativa vetada porque a situa
~iio actual daquelle militar resulta de um favor que lhe foi 
<'Oncedido pe~o Poder Legislativo . com o decreto n. 2.-932'- de 
6 de janeiro ·de 1917 e em virtude do qual passou a perceoer, 
em Jogar dos vencimentos de cabo reformado, os de i º _ sar
gento reformado, o que implica em uma. subida de tres pos
tos graduados e já recompensa os seus serviços ao paiz; não 
comportando a actual situação .financeira cheia das maiores 
difficuldades a ampliaçã·o <io favor, de modo tão considera.
vel. O caso, em syntbese, é o seguinte: Em outubro de 1912. 
Francisco Manoel , de Almeida., que era. êntão cabo reformado. 
requereu ao Congresso Nacional a. sua promoQão a 1° ·sar
;;ento e reforma no posto de 2~. tenenfo, a Hegando se hayer· 
inutilizado no serviço da Nação. Examinando os documen
tos, com que instruiu ·a · peticão. a Commissão de l\farinba u 
Guerra. do Senado considerou-c.s: . officiaee, e opinou pelo de
ferimento da pretenção, conforme o parecer n. 99t de .19t4·. 
A ·Commissão ·de Finanças dessa mesma Casa do Congressu 
apresentou, porém, sem fundamentar, aliás, uma emenda. 
mandando conceder a promocão ·e a reforma no os ·e 1" . . 

Victoriosa essa emenda della· resultou o decreto a que St~ 
nrl'.ere ·a mensagem presidencial. Não se conformoú, porém. 
o interessado e voltando novamente ao f.ongre&so, em 1917. 
de&ta vez encontrou franco apoio a sua pretenção. As com
mi99ões t.eehntcas das duas Casas do Congresso ~ as respeoti~ 
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\·as Commis~es de Finanças em pareceres unanimes e nos 
qt1aea se estuda minu<'iósamente as a1Jeg3çoos . do requerente 
opinaram pela ·'~ua 1 procedencia e ·dahi resultou a ret1olução 
Jegislativa vetada. , - . · · .. 

A' Commissão de Marinha e Guerra, neste caso, não ·cabe 
sínão fnyocar a. sua co!lerencfa; em . outros, identicos, já tem 
mani!estado seu modo de ver . no- assumpto; recompensas. 
por · serviços prestados · á Nação e devidamente a.~slgnaados: 
não constituem . favor, notadamente quando delles resultam 
~omo no caso occorrente, mutilação ou invalidez; por outro 
lado. já· as commissões competentes para dizerem da situaçâó · 
tinànceira do pâiz julgãtãm · que a Nação podia cumprii: o 
~eu de".e~ . amparando uma . vietima do t~abalho; opina PQis 
pela reJe1Qão do véto. · ·. . · · 

Sala das COmmissões, 27 de novembro de i.9i9 . . - A.n
l<Ytrin Nogueira. - SalJ,es Filho, Relator. - OctcwiQ·. Rocha. 
- - Marlo .Hermes. - Ozorio de · Paiva.-Severiano Mm-ques . .,. . 

. De accurdo com as razões expendidas pelo Exmo. S1·. 
Presidente da · Repliblica, a Commissão de Finan~as entende 
dever· ser approva.do o véto ao projett<> qu~ autoriza a refor
ma do 1° sargento Francisco Manoel de Almeida no posto de 
Zº . tenente. 

Saia das. ComuiissÕC\'S, i de outubro de . 1920~ -. · Carto.s 
de .Campos, Presidente. - Cincmato B,.aga, Relator . .;_octa
"'":º Rocluz. - Celso Bayma. - Souza Catro. - .Octavio MaJ&
aabeira. -· . Alberto Maranhão. - Ca,.tos Ma:timiliano. ;.__ Pa-
~h.eco Jt endes. · 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. - De 
l~onformidade com... o disposto no art. 37, § t•. da Constitui
cão, cabe-me ·devolver a essa Cainara, como iniciadora, dous 
dõs autographos, que acompanharam a mensagem D. 204, de 
14 do corrente, do Exmo. Sr. Presidente do senado, da re
solução dó Congresso Nacional que autoriza a·: conslderàr-se 
reformado no posto de 2• tenente o t• sargento FJ-anctseo 
l\fanoel de Almeida, resolução · á. qual neguei sancção ' pelos 
motivos constantes da exposição junta. 

Rio de Janeil'o, 19 do dezembro de i9i7, ~6º da Indepen
deocia e 29º ria Republica . - Wence$laat Bra: P. Gomes. 

Motivos do «Véto» 

Não consulta os interesses da Nação a resolução <l-o pon
~resso Nacional que autoriza o Poder Executivo a conside
rar reforpado no posto de 2° tenente, a partir da data em que 
seria simccionada á reférida. resolução. o 1 º sargonto refor .. 
mado Franol1CO Manoel qe 411nelda , 
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Com effeíto: a . sitllaç:i.o :ictual. <lnssB militar- - 1 e sa:r
. ~.:nto reformado do Exe~eito - · resultou ·de um favor qur~ 
lhe foi conceóido pE::Jo Poder Legislativo, com a. minha · san-
Cl}âo, por ·de:cr.·e to legi!':latiyo n . 2.932, d~ 6 de j ~neiro - .do 

· f~orr-en_te . armo. Por esse decreto, r:,. referido mílitat: pa:;..._~i.1 
a .percebcz.\ ·em logai- dos vencimentos de cabo ret'ormado,· o~ 
de . i" sargento rcfo1'mado. ha·vcndo. assim, par-:\. <.>li(', uma 
.$Ubi-ãa de trL's postos graduados, o que já. recompensa os seu~ 
serviços ao paiz. . Nas condicõ-=s .actuacs cm que este se ~ha, 
ho mcfo das maiores . diffi'culdades financeiras,- augmentar de 
mt>do t.ãó consideravel aqtJcllc favor '.iá. foi to, pas ... o::ando · o 1 º 
~argen!-o :l. 2" tenentC', não m e. parece que "Venha t":Oilsultar . os 
interesses da Nacão·. · .· . · 

Por e_stas razões~ que submetto á altc-i c.onsiõeração '. <1•) 
Congresso · Nacional; õeixo <1P. san~.cionar a · resóiução de · qu~ 
i:e trata . · 

. . . 

Rio de · Janeiro,' · w. de dezembro de 1!H7,' 96º da Inde,... 
peooencia e 29'> da Republica. - Wencesldo B'raz P. Gom-.ei • 

.Negc Saneçãu pe{as razões constantes d'a CX})QSl<,:áO Junf:a. 
Rio-~ _19 de dezembro de 1917 . -.. ..._w .. BT<l:;. . :,_ · 

O COngresso Nacional resolve: 
. Artigo . uniccv. Fica o Pode.r E:1.écutivo autorizado a re

formar no posto d~ 2° _tenentE;· a partir da data ctesta lei, o 
1• sargento Francisco · Manoel de Almeidâ ; re\·ogadas as dis-
posições ·em contrario. · · · 

Senado. Federa), 14 de dezembro de i9i7. - Urba'Tl.0 
Santos da Costa Arau;o, Presidentt3 do Senado. -~José )faria 
~!IJtr.llo . 3° SecretaC'io, serv:ndo de 1° __;.José Joaquim Pereira 
Lobo, 4º Secretario, servindo do 2•. · · 

Nego ~ancção pelas razões constantes da exposiçã1l junta. 
Rio. · 19 de deze,knbro de i 917. ..,.... W. g,.a:s. 

· O Congresso Nàcional reaolvé: • 
Artigo unfoo. Fie~ o Poder :Executivo o.utorizado a r&

. formar· no· posto de 2- tenente. a partir da data d~sta lei. o 
· 19 sargento Franctsoo Manoel de Almeida; revogadas as dt9· 
posições em co~trario. ·· 

Senado Federal, ·t 4 · <le dmembro de. i 917. - UrlHI.no 
Santos da Coita Arauio, PreJidente do Seriado. - Jolé Ma.ri.a 
MetP.l-lo go ~P-cretario, SPrv:ndo de 1• - José Joaquim Pereira 
Lobo. 4° &cretarío, servindo de 2'1. . 

., 

PROJECTO N. 203, DE t9i7 .. 
Artigo . unioo. Fica o Poder Executivo autorizado a OOn• 

lioota.r rei'ormado uo poeto de !° tenente,· a putir da · data 
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<lr~sta. lei, o . iº sarg~nto FranciSéo Màno.el ·de . Almeida; revo ... 
~adas as . disposições em contrario. . · 

Sala. das Commissões, 28 de setembro de 1,916. - AtbeMo 
.-lõr.eic.~ Presideiite'. ·'~ :Mafio ·Hermes, Relàtor;. · - Ildefonso 
Pinto. .._ V erissimo de M ello. -1 oaquím de $alle$. . 

O : Sr. Pra~idente .- Está finda a leitura· do -expedf en.f.e,. 
' . ·. : · -··- ' .. 

o Sr. Frederico Borges (*) - Sr. Pr~idente. começo 
í-edfüd9 ao~ meµs. illustres · ooUegas dê representação . que· me 
releyem 3 .. :J)I'eoedencia na. manif~taçã~ de · p~r que vou pro
por 2. Gamara . pelo sent1do passamento do 11lustre caann&ê 
Dr., Virgilio Brlgido. A velha e intima, amizade que me Uga.va 
áqu~lle distineto ·conterraneo, ·justifica plenamente esta pre .. 
r.edeneia., que eu aliás. tomaria ·em .. outra qualquer ciroums
~naia. Ainda .mesmo que ·os meus collegas não me cede88~ 
o ·pi:imelro logar nas nossas bomenagen& ·de grande e .-Justo 
pet~\ eu teria de tornar publica, · tambem, a. profunda. masos 
que .me causa. o· dasapparecimento · desse bom amigo. . · 

&-• Presidente, boJe, pela manhã.· fui surprebendido oom 
a. dolo~osa noticia de que ·Já não: pertence a este mundo o il
lu stre Dr. Vírgilio Brigido. Seu antigo companheiro desde as . 
lutas · uberaes da provincis. do Ceará, nosso berco natal, vi qu~ 
o Pr. Vlrgilio Brigido, pa8sando-se pare. ssta capital • . con
Untiou as ·nossas boas-r~lações dé camaradagem de . mocidade 
~oa.demica. : · · . . . · · · 

. · Sr.>u · doe que puderam, ·de. perto, apreciar o bello · coracão 
o o ··gi-ande . espírito ·-de tão distincto amigo. Virgilio . Brigldo 
c·ra ·um . inteUeetual. ·.na exacta aocepção ~a palavra; . mas ·a ·par 
da um brilhante ta~:nto, possuia uma extraordinaria mo-
desUa. ,, 

.Dedicado ás · musas, poetá, parecia. viver ·em uma .. região 
inteiramente superior a eetà. dã. realidade e nutrir-se sómente 
de · idéas .elevadisslmas. · 

o Sri. Lurt Do~rn:otfx·s - Era . poeta de · gi•ande inspf .... · 
ra')ão. · 

. o .. SR. F'Rli:DERlCü BonGts - Uma unica realidadn, póde 
ciizcr·se, clle sentia: a de) seu lar, a da felicidade no seio de 
sua · familia. · 

. Acompanhei, como disse. osse formoso ~spirito em sua 
frajectoria terrena.. Bem moço, ainda nos bancos academicos. 
Virgilio .Brigido salientou-se .por uma fulgurante intelligen
c:ia,. por- muito amor á litterat.ura.· e deixou ás nossas léttras., 
Joias verdadeirarne11te primorosas. · · 

Os Ses ·. Am:msTo Dli: LIMA i;; Luiz DoMtNGU~s Apoiado. 
O Sn.. FREDERICO EoRGES - Sah indo dn academia. e en:

i? ·cgando-~c :'.: vida · publica, esteve como orgão do Ministerio 

Este discurso nilo foi reviSto pelo orador llT 
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Publico r:m mais de uma eomarca, demorando na da. capital 
. cearense, onde, pela-integridade de seu · caracter- ·a cultivo . não 

commum das !ettra.s jurídicas, foi semp.re carinhosamente 
acolhido. Mais tarde, transportando-se ao Rio de-JaneitO, em 
busca. de campo de· acção mais vasto, aqui, apezar de 'lua $im
plicidadé, grangeou as maiores sympathias, e atravessou1 cal
mo e · sereno, toda · uma vida de lutas, sem provocar inaispo-

. ·sic-Oes. sem ci::éar resentimentos . e. ao contrario, faze.ndO-sc 
sempre cstima<Io. . . · · . 

·sr. Presidente, eu, que conheci VirgiUo Brigi_do tão de · 
perto e · que o pude tat.ito admirar e .qµerer, me Julgo no .4ever 
de vir á tribuna. da Gamara, onde elle occupou uma cadeira 
de repr~~entante do Estado do Ceará, render-lhe ·esta bolll'l
!lagem; "C si, aqui, .elle não deixou trsço. mais saliente de sua 

:. passagem, ainda foi devido ·ã sua excessiva modestta. Nenhum 
de nós porém deiXou de eonheeer o valot- da sua rara intelli
seneia e do seu nobre caracter. 

o Sa. AUGUSTO DE LIMA - Come) jornaiista e homem de 
lettras, o nome delle era conhecido em todo o Brasil. · . 
· . · o · SR •. FruwER1co BoaoEs -~ Como pul>lioiata; juri.scon
rulto e poeta,· elle póde ser citado oomo uma. das mais · ·bellas 
figuras da su~ geração. . 

· Pedindo á Camara se associe ao Estado do Ceará, ·á sua 
: represéritação nas homenagens que nós . Depµtad~~ 'cearenses 
prestamos. ao coestadoano que U.,nto soube . dignificar o nome 
da sua terra, requeiro, a V. Ex.. Sr. Presidente, se .digne de 
consutija.r á . Casa sobre si consente seja. na aota dos JiQaaos 
trabalbps, consignado .um voto de grande· saudade e profundo 
pezar pela morte desse illustre batalhador, qu~ assiinalou a 
&ua passagem neste .. mund~, pela. dedi~ão que· tinha ás 
"le.ttras , pelo amor á sua Patria e. finalmente, pela adoraoão, 
:pela re1_igião do seu querido lar. (Muito bem; muito · bem. 
O O'NUlor é abraçado.) . . · ·: . 

Approvado o .requel."1mento do Sr. Frederico Borges. 
. ' ~ . 

o Sr.· Presidente - Não. ba mais oradores insoripto~. 
, . Si mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar da . paia

·. \'ra na hora destinada ao expediente, '\•ae-se passar a .ordem 
do dia. (Pausa. ) 

Compareeem mais os Srs. ~onteiro de Souza, Souzª Cas
tro, Bento Miranda, Prado Lopes; Tbom3z Accloly, ·.Simeão 
Leal, Luiz Silveira, Castto . Rebailo, Mario Herems, Leoneio 
Galrão, Pacheco Mendes. · Arlindo. Leone. João Guimarães, 

. Themistocles de Almeida lluar. e de Na ar 
raes, i eiro .Junqueira, Franc1seo . Valla<!ares, Josino de 
Araujo, Vaz de Mello. Salles Junior, Ferreira Braga, Prudente 
de Moraes :Filho, Pahneira Ripper, Pedro costa, Manoel VU-

. ·la.boim, Celso Bayma, üarlcs Pena.fiel, Octavio Rocha e . JO'! ... 
quem Osorio (30) • · · 
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. I>eixain de. comparecer .·os Sr~. Arthur Collares Moreii-.:s, 
.Juvenal Lamartine~ Annibal ToledD, Octacilio · Albuqúerque, 
Ephigenio de ~alles, Chermont de Miranda, Pires Rebello, Joio 
.cabral, Hermino Barroso, Marínho de Andra<ie, Me>reira da 
Roeha, 'l'homaz Cavalcanti, A!fooso Barata, Cunha Lima. .So
Ion de Lµcena, João Elysio, Balt,hazar ·Pereira, Gonzaga Ma
r"anhão. Corl'éa de Britto, .\ l e.xandrino da P.ocha, Pereira. de 
Lyra. Estacio Coimbra, Austregesilo. Pedro Cotrêa, Natalicio 
Camboim; .!.Jfredo de M.aya. Miguel Palmeira, Mendonca .Mar
tins. Hodrigues Dori~ ·Manoel N'Obre, -Pedro Lago, · Oetavio . 
Mangabeira, .Lauro Villas · Bôas. Pires . de . Ca~valho, Ubaldin.o 
de Assis, Arlindo Fragoso. Alfredo Ruy, Raul Alve.s, . Tor(Jua.to 
~foreira, · Elpidi.o âe Mesquita, Ubaldo~ Ramalhet~ ·Antonio 
Aguirre, Oct.avio dâ Rocha Miranda, Azurém Furtado . . Sanes 
Filho, 'Aristides Olire, Mendes Tavares, Vicente Piragibe, Raul 
Barroso, Norival ·de Freitas, I~engruber Filho, Josê Tolentino, 
Ramiro Bra.ga, Verís~imo de Mello. Raul Fe~nandes, M.auricio 
de Lacerda, .José Alves, José Goncalves, Herculano Cesar, Al
l)ertino Drummon.d, l\latta Machtido. Silveira Brum, Ant<>nio 
C~los, Amerieo Lopes, Jos'é Bcmifacio, . Odilon de Andrade, 
Z.oroastro Alvarengá, Raul . Sá, · · Camillo Pràtes, Manoel Ful
gencio, Edg:trdo da Cunhà, · ~fello :Franco, . Raul Cardoso1 ·earlos 
Garcia, Alberto SarmentO~ Veiga · Miranda, ·João de .· .Faria, 
Sampaio Vida!, Ramos Caiado, ·Tullo Jayme, Pereira Léite, 
C.os~ ~arque~;\Ott.oni ~aciel, ~uiz Xavier, .Abdon Baptista, 
Gumercindo R1:fias, Evaristo Amaral, Augusto Pestana, Marçal 
de Escobar, ·Alcides Ma.ya. Nabuoo de ·Gouvêa, Flores da CUnha. 
e Barbosa. Gonçalves -(93r. · · · 

·• 
ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista d~ presençâ aoousa o oompa-
recímen.to de f 05 Srs •. Deputados. · . · · 

. Não ha numero para se proceder .á votação da materfa. 
constante da ordem do dia. 

Passa-se ás materias em discussão. 
Encerrada a 2ª discussão dos arts: iº, 2<) e 3º do pro

jecto n. 193 ~' de 1920, fixando s. despeza, do Ministerio ~ 
Fazenda para o . exercicio de 1921; com parecer da- Co.mmis..; 
são de F'ina~as sobre as emendas apresentadas; e adiada ~ 
votação. · 

2• ·àiseuasã-o de ~P&jeelo n. 498, de 1920,· ttans:terinoo a 
administração do Instituto N'acional de SUi'dos-Mudos para o 
Conselho dos Patrimonios dos Estabelecimentos a cargo do 
Ministerio ds. .Justiça. 

Entra em diseuSsão o art. iº. 
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O Sr. Paulo rle Frontfn ( •) - Sr. Presidente~ pedi a pa .. 
. lavra sobre o projecto · n. 498. paI"a fazer. mna r~c1amaçao. 
E' a que passo ·a ex.pôr. 

· O pro.jeeto apres~ntado pela. Cõmmissã~ dn ,Fazenda, no 
art. 1 º, lettra e, termina declarando o seguinte; · - . . . 

~ expedir in~trucções relativas á. transferencia .d2. 
insUtuicão ao Conselho Administrativo dos Patri·mo· 
nios e novo regulamento ·para o instituto.~ 

Trata-se do Instituto dos áurdos-Mudos. A modificação 
oonce:rnents ao regulamento de . um éstabeleeimento .. de· m..: 
structão, segundo . me parece, dew cab0~ á. Commissão d& 
Instrueção Publica. . _ · · 

. Fazendo ·parte desta Commissão, oabe-me, chamar· a at
tenoão do meu. honrado ooUega, representante do Estado de 
Minas, -Presidente da mesma, para que o projectó. organizado 
pelo Commissão ~e Finanças sob o n. 498, seja. submetti(i? 
4 i-:.e!eritla. Comtn1ssão que, como oommissão. tecbnica •. deve 
sP.r .· O\lVida, .desde que se não trata · de um . simples caso de 
~sspeza; ha lambem, uma autorizacão para reforma da re;u
lamcn lo e essa autol"izaçã.o nãG me parece possa ser dada· sem 
a . audiencia da Commi~o respectiva. · 

O SR. ôsCAR So...Ri.s - Quantõ á. p:im.eira parte, não, 
pn-is trata da administração do patrhnonio.. ·· . · _ 

O SR. PAULO DE hDNTJN - Leia o meu nobre colÍega o 
final da lettra e. · ·. · · 

. Lettra e: ca expedir instrucções relativas á transfereneta 
ria instituição ao Conselho ·Administrativo do.s Patrimon1oa '! 
n&t·o reg·ull!mento 1XJ.ra o tnstitu.tó->. .., . 
. . . .A qu·estão, p_ortanto~ regulsmento é . questão em croe a 
C:ommi~são de Instruccão Publfr.a eleve ser 9uvida3 e, m-=smo. 
na primeira parte relativa ã transferencia. porque não podem 
so.r transferidos inst.ilutos· de instruccão publica sem ser ou. 
vida a respectiva Commissão · technka. , 

· O SR. ANTHERO Bo·rELHo - Era meu intuito reclamar no 
mesmo senti<;Jo. · 

n Sn{ .PAUI.O DE .FRONTI!lr - E' o facto que ~e deu 8tlU!. 
como preced~nte. quando SP. tratou da lei· organka que mandou 
·transferir institüto~ de instruccão. considerando-os como ~i;.
tabelPcirnentos subvencionado~ e autonomos, caso em crne a 
Commissão de Instrucção Publica foj ouvida não se limitando 
a simple$ audiencia da Con).lllissão C.e :Financas. 

Erà a obsorvacrro. oue' eu tinh::i. a fazer. (Muito bem,: 
muit(I bem.) · ·. 

7em a mesa: e é lido ~ posto c.onjuntamente em discussão, 
o seguinte 

Este · dis'curso não foi reYisto· pelo orador .i 
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S~SSÃO ~ 2,0 ~E.ftt1TVBRO DE 1920. 

RBQUEl\IMaNTo Ao PROJ~N .• : 498, DE i920. 

- Requeiro ·a ida do prÕjecto n. 498.-de f .s20; á .commiss9.o 
de In,st.rucÇão, para que emitta. _se~ _,pareêer. · 

Sala ·daS sessões, 2iO dê outubro ·de 1920 •. "-· Paum de 
F1'ontfn. ..- . ,,. . . 

. 'O Sr. AnÜL..0 Bo'91ho - Sr. Presidente, quando o »0 .. 
bre Deputado pelo Dis.tricto . Federal . pediu a . palayra para 
faze~. ·a .r~Cll'H~ação· Q.Ue fOrJ.ll\llOn, ·era meu proposito· ehS:m&r 
a attenção~de v·.· EX. para.o . cochilo ~avido. por parte da . Se
cr~tar~a, · d,a ·-Mesa, despachando ' e$~es pap~is sómeµte .á Com- · 
m1ssio_ 14e . FiJ!aiwas, , qua~o qeviit. f ~el-O (alJ:lbepi f. de ln-

. stmieçã'o ·Publica. · . . · .. . · . . 
· ! 4 ·:reclamação está feita ~ ~u a torno J:Dinba~ · (Jluito be~.r . . . .. -.. . . .. 

·o 81'. ()soar Soares .......:::. Sr~ Presidente. o · -Relator deste 
parecer .. á o meu nobre amigo, Sr. Ramfro Braga,· · qüe . n"íio 
está presente á ses;;ão. . . · · . · · · 

-'· · · O allegado1. 'pO-rém, tem a sua razão de ser;· ua ~egunda 
parte d,~ leitra . e, realmente, se manc!a ~edir regtil~euto 
p$fa Q · instituto· de que o projeeto "agita.· · . · 

~ Commissão. de Finanaçs não se oppõe a isto e mesmo em 
se· tratando (le uma meéjida. de ta.l ordem, ~ collàboração da 
Commissão: de In.structão Publica será preciosa. (Muito 
bem.) · , · ""'· - · 

· Encerrada a 2ª discussão dos arts. iº ~ 2º do .. projecto 
n , 498~ de t 920. ficándo adiada · Q vótaoão .· . . . 
· Encerrada a 2ª diseussão do artigo unieo ·do · proj~to 
n . .\99. de 1920 •. do Senado, autorizando a acquisição dª' 
«Con·.~Iidação das Leis Pena e~ . (l-0 ·Dr. Euget1io -Ferreira · dà 
Cunha~ · com parecer contrario dás Commissões de Constit~
ção, ~ ~ostica e de Financas e adiada a. -votal,}âo. 
·. , .· 3ª discüssão do PfQjecio n. 497, de i 920, ·abrindo· o · cre
a1to especial de _t_.5~9 :6.02$1.94, pa~e~, e. ;25 :3U$8611. ouro, 
pa_r~ p~amento ge . d1v1das de exerc1c1.os fmdos ·dos aive~sos 
mm1ster1os; · . . · . . 

. ~oc~rrada e. adiada a votação. . . 
a• disoussão ·do projecto n. 27.9 :A. <ie i 920, ~utorizatid.~ o 

·.emprego de uma draga ria dragagem.., do riq; Arary; éoiri p!I.-. 
. re~r favoravel da ComJDissão de Obras Pµblicas e V..iacão; 

. , Encerrada e 9diada a votação. · · 
~· discussão do projecto n. us A, de i920, eonsiderandD 

de utilidade Eublica a · Assocjação Commeriliar àe Messotó;
com parecer , avoravel da CommisSão de Constituição e Jus-
ti"a: · · ; . : • . -1; ~ ~ -lt , •. • r~~ 

O ~. Presidente - ~ha·sP '°b~e a mesa; uma emend~ 
que vae ser lida· .. 

e .. - :Vol •. ~-
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· · E' Hda~ · .aí.i-Oia~ :t>· posta ~n.iwrctall'.lente ~m díse31Ssã<> a 
.1;egilinte .. _ . - · . · . 

. em.e'li.da #UJ 1J~·ojecto n. -t ~8· A~ de i/9'PI . . 1 

.. 

· Jhca.m consideradas :de utilidade 1pub!foa ati A,esoeiaoôe~ 
:uommerciaes ·de IlhéQs, Jtabuna e Belmonte ... n9 Estado - ~~ 
:Bahia. · · · · · · .-""' 

Sala 03.8 SeSSQeS~ 20 & OUt~bro G0 1920.-. . . -· JÓão ·~~IJJfi{Ja.-
b.eirll. ; · ... . • · · . · . · . _ · · · .. ·• . . , . · . : . " . . 

"Encerrada a 8ª discu~;ão do · proJecto n .. . :148 A; , de .t9-2G. 
e adiada a votação a~ que. a respect.iva Q9muµs$ão dê. pa--· 
r.ooer .sobre. a emenda offereCida. . . · . . . ·· . 

3ª discussão do substitutivo da Commissão de Finanças 
f)i'fereci(lo ao . projecto. n. 412 A, de -1920; comprebendendo o 
;Estado ·do Maranhão . para · o pagamento da quotà addieional: 

. . . . . 

o Sr. Presidente: •--: ·Aoha.:se Sobre a mesa . uma emeàda 
~.fl.le vae · ser lida.. · · . . · . · · . " • .· . · .. 
. ... :E? lida~ apoiada ~ envia.da â. COm.miBsão de :FinaBças ti 
~g~n~ . . . 

. &menda ao pí"'()Jecf.o)'i .• : 4.f.S A, de 192-0. 

{ 3 a discussão) 

Su:bstituani-3t' as palavras finaes · do art.· 'l º :· -«no e%el'-: 
:Cfoio· de .1921:i> pela$ seguintes: «DOS exei'ciciOS . -de 19!0 e 
ti92t .» . 

J ~difiCQ,J;éiL,- . 

o paroo~1· i·econbece a. razão <ie ser . dai equitJaração, ~ .. 
como os offi:ciaes ·do· Eàercit'O em . serviço no MaranhiO tece-
bem a gratiffo;ação ·addiciónal desde janeiro deste anuo; não 

· .se -póde negar a mesma. vant.agem aos da marinha que servem 
.. uo mesmo Estado. 
J De 1922 em diante a verba necessari!l entrará na . pro
.Posta . orçamentaria, de modo que não ha necessidade de au
t orizar o Go-yerno a abrir os creditos senão para !920 e 1.921. 

Sala· das 8essõe~. 2o -Oe outubro de 1920 ~ · - · Rodrio•es 
~Uachado. ·. · · 

Encerrada a 3ª díse.ussão do projecto n ~ ·H2 A de 1920~ 
. .; adiada a · votaçlio a(té' qu\: 3 referida . Co~misisão dê JJ&Peeer 
sobre a emenda offorecida. 

a• discu~são do projecto n •. 112, de 1920, considerando ~e 
utilidade .publica a Associação dos Empregados do Commer:-. 
'~io, do Estado da Parabyba; com ~· parecer fa,;~ray.eJ da qom ... 
JJ).issã.o d~ CQnstit~icão e J~sti42a ... . . : . . · 
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/ .SESSÃO EM 20 Dfl OLTUB!\O DE 192(} lOH 

o· Sr. Praaidanie - Aeba-se sobre a meBa. \1IJ1Q 6m&nq. 
i:1ue Va.e. ser lide.. · 1

- · -

~E· lida, apoiada e p.oáfa oon.Juntamente ~m. · di~ua~ a 
.seguinte · · . . 

. . . 
· ; Eirwmda. ao proJecto n. ~7~~ de ., 9j0 · 

j .• . 

úndê convier: - e aa SOctedad& Unilo. doi Var81i&tas e 
~Artistas Mec.banicos e Liberaes, no mesmo. Estado .. · . 

. ·saia das seasõ~s, 20 ·:de óutUbro. de 1920 .. - s_. LIM.l. -~· 
Qscar·Soarec. · · · . ' . 

Enóoerradà · a.· 3ª · <iisou&aão · do proj_ecto n. 4'.l'2, · de 1926., 
e adia.da a- vptaçãct.aJ.é que a respectiva Commissão .. dê puee&r 
sobre a- emenda off eremda. ·· · ·. · · . · 

CoDJP.arecem ·ma.is os .. Srs. · Felix. Pacb~, ' Abel Gh~IPQnf., 
Thomaz-1\odrigue~ Alberto'· Maranhão,. N1oanor- Naac1me11to, 
:'.\l!Jcedo Soàr&S, Joio Penida.t FaustO Ferraz. -Cesar Ve:rguelro .. 
Sevei":iano . Marques· e· Jóiio . ~hn.PD~io (1 t) • · . . . 

o ~. Presidenie - A iiSta -:de preaenoà aoousa o . tiODí-: 
par~lmento t:le. ti6 Srs~ -·-Deputados. , . ' · · ,,,. ·· 

. yae · se prooe(ler á vo~oão dàs maiertas· constantes.:· ~a 
-0rdem do dia.. . · . -. · · ·· 

Peco .a'os nobres. nei>Utados que occupem as SUaS Ql.d&i-
ras. (Pat,l..lcz.) . . · · . . • , 

. . - . 
. . Y-Otaoão do projeoto · n. 106/ da 1920, abrindo o or6ttttó 
de 45.000:000$ para electriffcacão· de· treebós. da &tradà ae. 
Ferro eentral . do Brasil; com . parecer da OmnmiSaão oo Fi ... 
nan~- sobre as ·em~as-. apresentadas {vide, projeeto nu
.mero t 06 A, de 1920 }. precedendo a votação do reQuerimento 
do Sr". FrancitJco Valladares (3ª discu9sã()). · · · · · . · 

O Si-. Presidente -.... ·Vou submetier e' votos o. seaumte 
RBQUEJUMENTo 

' . 
Para · · coneluir por àutorizar · o. Govel"1lo a despender 

·~a. 000 :ooo~. com a ~lectriticacão de t.reehos da E$tra<ia d'@ 
:E'erro Gên ral,., quantia essa elevada a· 60 .. 00-0':000$, com ~ 
aQceita.ção da emenda do Deputado Cincinato ·Braga, o- Réia• 
·~or do prójecto n. · 106 AJ calculou o doUar a 3$78ó. Estando 
o dollar a 6.53 - cota<;ão official <ie/llontem - ba consi-

Bravel augm.ento ~e déspeza, sobre o qual não se pronun
i;iou ·a Commis8~ de -Finança·s. Requeiro que o projecto '.'to11e 
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tOf! 

~--·"ª'ª Co~mlsslo •. para <ttJe dlgà a r;ééi>e1to;, lar.ó sem pNJ-
.Juizo ~a discussão. · . 

'· . . 
$ala da$. sessões, t9 de outubro de iD!O~ --- Francisco 

YaUaaare1. · · . / - · . . . ' . . . 
' . . 

,. .O Sr. Sam:oalo ·Corria (•) (pcira t!ncaminhar n votaçcto)' . 
...._ Sr • . ~residenle, parece-me que à Camara não poderá .ap
provar _o . requerimento aprésentado pelo illustre repreeen-
j.anle de l\llnas Geraes.. · · ·_ · · - · 

·:_ Tràta-se, como_ .. sabem~ V\ Ex. e oomo sab~ a Cainar~ · 
de um· pro-jecto de lei que auto1'iza ( b - Governo ·a executár 

. det~.rnúnàdas · obras · Julgadas n.eces3arias . aô. · serviço · de · .u~a 
estrada d~ ferro. Evidentemente, p&ra approv~~ ess~ proJe
clo de le1, a · Camara teve de se basear em· estudos,-. em .. or
çamentos, avaliações de · custo ·próva.veis de despeza8 a. ef!e-
c~a~ .· · · · -. . . . . _ _ 

.· q req'1erimento l>ede .que ~ Pl'OJéoto. vol~ á. Commissão 
. de Finanças para que ·seJa feito · um novo calculo, atten
dendo · ., . valoriz!lcão do doUar, valorizaeão ·-que, hoje, se. V~-:
rinca; mas que póde ·não ser a .mesma, na . époea .em que. ·o 

. Governo venha ·a assigriar · quaesquer ·contractos · de .. coi:npfàS 
d~ mercadorias ou de·1 materias precisos á. execução do . ser~ 
:VlQO• • . . . I . . , . : • · . .· ~ 

S1 · adoptermos essa . norma~ a Commissão- de .Finanças 
eerâ obrigada a alterar diaria, successivamente,. todos: os '?31-
culos ·que houver de fazer para attender ás modi!icaçõ~s- po 
valo~ do dollar, em wn paiz de . canibio erratico, ·como ·. o 
uosao~ ·. ·· 

· .Estâ e a opini.ão d~ Commi~são de Finanoas~· ,que en
tende que a ida .. de> pt(ijeeto / a essa Commissão ~m nada 
edca·nt&. uma vez que · se trata de uma lei de autoriza.cão; e 
é · licito · esperar que o Governo escolha a · opportuni~a41.c 
nt.ais conveniente para applical-a, . podendQ · dar-se o -~ caso 

. d~ v!lllar o dolla~. -em_ prázo talvez· curt.o, ás taxas anteru~res. 
,(Muito bem;. muito ·bem.) ""' . 

' . ~ . " 
O Sr. Paulo de l"ronJ.in (*)" '(para encamfnAar a ~otaçcto) . 

Sr . . ·Presidente, sinto muito divergir da opinião do meu 
·eminente · ainigo, · Relator do projecto na Commissão de Fi-
nnna..:as. ·A razão é a seguinte: o que está ·estabelecido é o 
maximo. · nlé o ·quaJ o Govêrno póde ir no dispcndio com e ele-
.ot.i'ific.nt_ão da Bentrnl ~ . · · . . . 
. ·As ob~t-rvnc;;.õe~ feitas pelo illustre representante do · Es
tudo de Min::is ncraes dnà:Poa~tram q~e osgo maximo tem, :r::Je ... 
oes~ariameote, , da $er excedido·. Não só o preço do matéria! 
subiu -·. e a . prova está em uma proposta ainda recentemente 
apresentada ao llW.islcri~ da · Viação e que ~o teve ·~egui-

_ ;Este õiseurso nã.0, foi revisto pctQ ~~ 
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.menta porque o proprlo preponente a retirou, decta!'Mldo qw;. 
não podia ma'Qter os preços off'erecidos1 como, por ouirG la~ 
ha a questão do cambio·. . . . . · -· ~"- . 

. S .. Ex. entendeu q1tÃ ~ '!prma pq~eria dcle"lfin:tr a volta 
suecess1"amente á Comm1ssoo de Fmançns, com os vio•ia• 
ções que se ·pudessP.m d~r .. ·ern nossa faxa de cambio, compa-
rada .com . o ouro, ou. 0<-1:follar ·americano. .. · . 

Peço .yenia _,.ã S.; Ei: .: ,para _mostrar q1_10 isso. rle fáelo. nllo 
se ·dará, s1 a · Oomnns'são de Fmancas, qu 1zet' · estabelecer ums 
nórm~ qua;I a · de · appliear ás .àutorizaçõés nqumo · Q\ic cx·i~te 
no or'}amenlo. Em logni·:··de se dizer cnur6rizatão até 45 mil 
contoS> •. devia-se dizer ·- · càutorizaç~o até tanto, em dollar,. 
ou em ott~O>p. o cru e . seria pref erivel, ~· café tanto . .-im iJnpeb. 

Emqúanto ~s ,aulorjzações não foram dadas . sob essa 
f<$rma~ s .... eparan<io a . parte papel da p~rte ouro~ sepàrando a. 
parte que se p6de dii::pendel' no pniz da parte que depende do 

1 
cambio, porque se trata de materiaes a importar. essas .auto
rizacõP-s terão· um defeito: é' que ~e gastará a somtna votada 
pelo ~oder Legi!ijaf.ivo. como maxima, e. · depo!s, se terá no
va?OO.-ite -de ·vir ·pedir creditos supplementares, para se poder 
levar=. a .eff Pito ~ ô~ra, º 'Q.tie é ti'u.ito peior. açonte<'endo o que 
Jã se tem dado muitas vezes - deixar em meur. as ·obras, per
dflmiO-se, ·nâQ ·gô'a importancia despendida. rotno .n~o se tendo 
as vantàgens das obras qüe tef'm de ser · errc.ctuadas . 

. · Nést_às condicões. pPrisQ· qile· () honrado · Refatof do pl-O-
:Jeet.o~ . na ·comrrtissão de Financas. attendrndo ep re'lHCriinento. 
do· honrado . represenlàhté .do Est ndo ·de Minas Oeraes. ·poderia 
estabeJecer o maximo . da . autorização na decomposição dâs 
duas parceJlas: a ... parcclta-ouro e a pnrcelln-pape!. E em 
torno ô~sse max1mo, mfnlmns ·aerã,o a~ diírerentas que se {)os
sam dar ·nos disp_endios feito~ no paiz ou nos preços do ma-
~erial adquitj_<Jo nó estrangeiro. . . 

Esta 6 a minha opinião e, por iss9, sou obrigado · a votar 
a favor do reqlierimento do Sr •. Francisco .Valladarea. '(JfuU~ 
J»em.) . ' _· . . . . ' "\ ·'' - ':i'::t 

. . . . . . . . . ; . -

o Sr. ' tra,nclBCO Valladal'.el «·r '(parti mcam.inhar .4 "~ 
taçilo) - Sr • . Presidente, o· illnstre_..representante do Districto· 
Federal tM\z um subsidfo vsliosissfmo á !oluciio do Incidente. 
Mas. ôOmo quer. qm~ RP.ja. ( estamos deante ' do SPgninl@' rnr.to: 
os calculo!Q da Commissão de Finnnças e do illnstr.e helator 
do parec~r. para cbega~mos ao algarismo de 4.5 ~~~O :OOOSo«JO .... 

o Sn. SAMPAIO CoR?\h -· "V"~ Ex. permflle um· ._parte t 
Não ba calrmlo do Relator. O Relator .tomou· como base -o p&-
d!do de credit:o para e!se fim. · 

·o SR. FnANctSCO VALLADARES - Pedido de credito ~e 
se baseou, segttndo a .exposição feita por S. Ex., :oo preço do 

·' 

Este ~iscurso nÍO. foi reyts_to 'pelo orador .... 
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.twt ' . ~ABS . DA . CAXAM. 

dôllar. it 3$100~ Ora, o: dotlar está a · 6$t50, ·segunde> à cotação 
ofticial dé hóntem.; . ~ . . · . . · · . · . 

. Evidaot'tmente, ou· haverá um · augmentd ae despeia ou 
a· iinpossibiUdad. e de : se · ~xecuta~= as i>bras dentro : do ,timtte 
fixado de '. 45~-000:0008, dandG logar â desordem a que alludiu. 
o nobr~ Deputado . pelo :Districto Federal. · .·. , 
. Seja como fõr; 'dada a situaçlo-do carilbio, havendo .UDl' 
augmento eonsideravel ,no -'?rçamento do .prójecto . ~· ser. vof.ado 
péla· Camara, ·é imprescind1vel .que . a Commis,são .de ,F1DaDA;a& 
dê' o seu parecer sobre .e9se augmento_ de deapeza. Não . b8. pre .... 
Juízo ·a~.~ -A :dilcussão · está .:encerrada; Só ·- poderi ... v&r ·.a 
vantagem dé, . examinada convenientemente a · qUestio; · con .. 
eliiir a Commis~o pelo- lavitre suggetido · pelo ill:ustre repre· 
sentante·· do DistrictQ Federal. . . . . .. . , ·. · . ' 

• Deinr dê approvar. esse. requerimento significa Uni sim• 
pies. ·êapricho · contrario. á ·execução. ·da . propria · o)>ra · (IUe se 
tem ·em vista~ (~Uo bem.} · · ·· . · · 

' . .. .. . 

, ' o Ir.· &am:pdo Corria e>· (paNL encamüifuuo a. ~otação-}~ 
- Sr.· Presi~ente, hontem, quando o projecto. foi · .. · djscutido, 
pela . . segunda vez, ·pelo honrado rel)resentante do· ESta<!o .de 
Ninas,: S.:. ·Ex. procurou demonstrar . á Camara ·que dous~·ert'9s 
haviam· sjdo commettidos. O primeiro é que se tratava ·de "um 
proJecto cu.to · maximo a ~espender ·baVia si~o fixado · em 
moeda_ papel, t~ando.:'se .®mo base o ~alculo · de · 3$700<p;ot 
dollar .. o~o, ein .. rel~o a.o . material que -houvesse de ser 1m~ . 
pori&do o ~strang~1ro. . . .. .· . . . · . .. . . . . . .... .. .· . 
. Re1Pondi a S. Ex • . que ~o material vae ser contraet:ado: 
as . obras · vão ~ ser ·executadas em· periodo· que · póde · attingir, a 
tres ou quatro annos. Não acredito· mesmo qué seja possiVel 
obte1'" em prazo muito màie curso o · ·material · n~eessarlo .:as 
instal!aoões de energia ele~trica para . tracçãa . na central e que 
o .pa.samanto dessG .• material; agora.·eontractado em-dollar, só 
seria. effe~tuado qual).do o matedal . "iesse ·a · ser. ·entregue á 
Estrada' dE> Ferro·.Central pa~a que delle se utilizasse, e~·na 
ápoca. dessa entrega, nenhum de . ·nós póde asseverar qual ~ a 
.. importaneia ou . valor dG dollar para. ei'f ectuar o pagamento 
convei'J.endo a . moeda naof cmal . em moeda · ·est.rarigelra. · Era, 
porta·nw, possiv~l, qué se viesse a -verificar esta bypothese: 
a eomma a pagar no · decurso . dos · tres annos ser· ini"~rior 
áquelta . que liavia !Ido. calculada n.o o~amento em réis papel. 

· Outra. obj eeção ·foi a de (flle· o material de eonetru~o 
t.em os seus preoos ·muito elevado&. Elle&; irão pesar de modo 
po~manente em. toda a installaCão, ao passo que ••• · 

" o SI\.· &.ANCieco Y AL.LADA!Ul8 ~ De dous annos a. · esta 
parte. · . .. < 

, O · SR. SAMPAIO CoRR!A - • . • o carvão, allegava S. ·Ex., 
senqo vendido . agora .Pór. um. preço alto. dentro dé ·prazo,· _que 

.. :r 

Es~ discurso nio foi revisto pelo orador .. . 
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S-. ~··. 9upj)õc eurto, ,Poderá. .ser :v:endido {jcu· uni pfooo in ... 
ferior • . · . · . · ... · · : · · · · 

Argtittl~ntei, respondendo; . qúe se é verdade que . o màte
rial .pesa: . fortemente~ pelo seu ·a1to.·I.>l'éco · e de· um modo. per-1 
mantlnte. por outro J:a<l<tl' ~s compras. de ~ru:·vão pesa.rã() per
manentemente tambem em nossa .· balança. commercial . mQdi-' 
ficando. os saldos que d~sejamos sejam cada.. vez maiores. . . . ~ . . . ' .· . ' . ... . .. 

·· O SR.: PAtJLo DE Fi\o:NTiN :.-. Nesw ponto v. Ex .. · t.em -ra
:..ão . 6. ·des.Peza · unica; outra . é d-eSPeza. ~. annua.; : . . · ·. · ·: 

. O Sfc:~: SA.MÍ>Ãio· CoRRtA _:_ Perfeit8.meilte." :urcià ... é \.mica ~ 
!l- QUtra. é annua~ . . . . . · · ' · · .. _ -. .. . . 

A :mensagem que serv1u· de base á. elaboração do proje
do refere-se a uma s<>DJl!la total' a despender . em 1$ ,pa_. 
p~L·· A .Commi~são de, ·Foinanças. tin~a .· ,de s~ .<J!ient.ar ·porque . 
nao receijéu nenhum detalhe acerc&:..da d1v1sao da despeza. 
t.atal a ei'feetuar em· parte ouro :e part.e papel .. , .· . · · 
. . ~4: Co!Dmi~são de 'Finán~~ · seguÍndó·"a.s praxes ·::a<.top~ 
º!Il· todo'S O)J . .casos · ailalogos nesta ·casa;· ace~itando .a .~nforma
(?.ao constante· da · men8agem ·de que .~s obras . ~tayam . orça
das .' em-eerea· <:J.e. 45.()90 contos de . reis; -. toJPando esses alga-. 
lismps eomo. ·base, ·elaborou -·o projeoto d?. ' lêt autoriz.ando dis
pender Jaté essa>somma. · .. . "1 · . ·- .. · · · 

, . : · ··o .· SR. ·:·p~uLó :. ~g irfto~~ · ·-... v •. Ex~,' ha de permittir '·~~a 
tJbservaoão: ·~ à(JUe . ~uqca .. ~1ve.Qlos . o . Qasc: de de deZembro · a 
sete~ro. · o cambio {)soilar J:>ru'scament~ . . t.endo (\ no3SO pàpel 
cnetade do valor· ·' · · · ···· ·• · - · · 

.. : . ·~ •. : . : .· -_. __ •: . . -.. . .- . - . . . . 

. ·.o ·sa ... BAMPAI.<> 9()~~- ·- o illustre . deputado ;pelo Dis
t.r1c~ -Federal :t~m mte.1ra razão . nas• observaçõ~s : <le ordem 
geral que ,apresentou • . Et. pref erivel em Iicssos · · orçarnen~o~. 
~eja o ,otQamento. para .as. despezas annuas, seja para· quaes-
quer .. :outras ·: despezas, . é pr~ferivel distinguir se?Ppre~ : cornü 
já se . procede coin ·a. receita .e a despeza em . muitas verbas~· a 
parte a pagar _em ouro ·e a J)àl't.e a pagar em papel. .Mas., a 
Gamara sabe que· essa conquist.a. ·vem sendo f eit& lentamente· · 
11a Camàra dós Srs. · D~putados e ·que este anno;. pela pri .. : 
111eira vez, ena se estendeu o se generalizou a. casos que nãQ. 
t.in.ham sido tratados da. mesmo. f 6rma. em todo~ M out.ro~ 
r•rç-amentos an~riores~ . . 

' . . .: .. . · . :. . . \ . ' 

O sa. 1PAULO -DE .F.RONTiN ~ Perfeitamente, ma~ <mmpr~ 
~oneraHzar ~98e criteiio a todos estes casos.· . . , . . " " . 

· (). SR. SAMPAJo Co!U\2A :-· Em materiá de ~redito!; espe-
·~iaes àinda não vimos, pelo menos ·ainda .não chegou. ao meu 
1\0Dbecjmpmt.O um caso que as~im i::e resolvesse na' Camara.. 
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ANNAES DA . CAMAM . . 
! 

. No. caso, :Porém, a. Commissão . baseoti-'Se em orçamento 
papel. Não foi a Commissâo que ·fez-o oi'ÇáJDento; a Coinmis
sªo não ·_Pro~ectou,. não ·aval!ou _o, c~sto dà:; .. obra$; .·11 Ccnnmis
sao occeito.u o . numero que na via sido indicado em umá men.u 
sagem do 'Gov~~O:; st.ipp()ndo qu~. essa :mensagem· estivesse', 
por sua vez; apoiada em estudos e em ·orçamentos ouro. ' 
· Qúalquer modific'acso ou .volta a Commissão ·- volta ·re.. 
querid;t; confesso,. hoje~ para.: :mtm com sutpreza,. porque·: hon
_tem,, na discussão-, não enidei que della ·pudesse surgtr · ease 
re~eri~ento - dará ·1ogar . a uma. grande": delonga nO: anda
.mento do projecto. Será necessário p-edir ao, Ooverno ' infor
mkcões, para que v.enha s. modiíieaçã.o, · para · (lUtf Ei".1& ,.feita a . 
c:Jis~riminação na verba pedida, .J)orque . a . Commi,810 dê · F1-
3latt.oa~ ·easa; não .sabe comó fater a diSC!'iminaÇlo. · · · 

. (J SR. ALVARo .BÀPTIST~ ~ o Gov~rnó dirá: .. 
. Q SR. SAMPAIO. CoRRl'M - ·. Eu não qÜero.dizer que o GO

. verno não possft: dizer; . o . Governo : pó,Ie · fazel-o, não o digo 
o êontrario. · · : · · · 

. Pergunto: á . Camara .si ·. no caso -em questã(), em que ~ 
· Cott1,mis~ão de . Fi.oanças f agiu . oonso~n~ as )>raxcs . s.e.mpre' 
adoptad&s aqui em casus ' ànalogos, si conviria e~sa d"mora, 
dada a situacão d.e aita. cada vez maior, do preço do cai;vão, .e 
ante. a ameaça .de não Sel'em es so.ldo.s ravoraveis nas· µoss~~ 
baian93~ . commerciaes .. - tMuifo bSm~) · ' 1 

. · : - . ·:· · ... . : . . . .. ·. . . . / . . . . .: . . 
. . O Sr• Carlos de Cam1101 (•) {para encámi~har .a votaéao):. 

- Sr. Pr~sidente. '~ ... ei'.doarão os iitustr.es orad~rés que ~ ~ fi
zeram ouvir a r~fo desse incidente, <tUe êu, . talv~ . em ab
soluta · ineomJ)etencia acerca · 'do assumpto (neto llP.oiadó}, 
traga ligP.iras , observa.eões. · i · · 

. Penso _qne • .por'· se trau,.r· de uma ·lei de autoriiaoãó ao 
~vemo para levar a effeito .·o ·servfco ~m questão, não ha ne
cessidade de E=e approvar o .. requ~r.imento . do mustre .repte
sentante . de Mjnas, pelo QUal ·o projer.to \'Oltarla á Gommfssão 
para . tC1mar connectment.o de uma clreut_nstancia qne~ p~cfl
·satnente/ ·por ser exfraordinarla~ ·por ser absolutamente anór
maJ,. ·qual ·o da profunda baixa do cambio que temos verlfi- · 

.cadá: '~ '<JUe pôde ser corrigida, amanhã, pr~cisamente por isso 
o .GOverno. d.entro da ~utoriznt;ão oue recebe, cerfo bem ·acon-. 
selhaê'fo, só tratará. de dar execução a essas medidas, quando 
a normalizacão desses factos se tenha dado. ·. . · · · 

O 'sR~ .PAÇLO o~ ~~Si for esperar pela alta do 
cambio, estamos bem pnrados. . · · · . · 

O SR. CARLOS DE CAMP68 - Tudo leva a crer que essa 
anormal bah~a tenderá a deSJJ)parec~r brevemente, pois que 
até .se . annunciam operações _de oreàito no estrangeiro, e é 

Este discurso não foi revisto . pelo <.w~dor ... 
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SESSÃO .BM. 20 DE ()V'l'Wl\ó t>B i920 t()t., 
. . .. . . . . -~. . 

. f > • 

corte~t~ que is8o vae raz.er v~lõt.fiat ·à nossa IÓ<ieda· ém ·te
Jacãé> á moec:ba esfrangeira.. :l?é:lt- outro tadõ, ·lJeneti :ainda, 'Bt
!Pres.idente; . que ·o· . R~gimentô da. Uamira ti.lo permitté que· :& 
commiseãQ de __ • Flbar11;~s" ád.opt~. ·. ·íruibis : qtiaéSqüet · emendas 
acerca \do asru,mp1o, de ·ró.t-ma_ quê_ .. a .VolU.f de> ~tóJe~to. ã ~~ . 
missão será puramente··inocuã •. A GOttuíilssiQ nada· mais jlO-
dcrá fazer'. nesse sentido. -~ ' ' . ' . ' ' . - ' ' . 

. Eu daria o meu voto com. mnito . prazer. ao requerimento 
do . nobre Deputado s~ isso pudesse · offe~ece~ .a~a vanta
gem par.a .~~ encaminbílrne~to . do âásttõiptb. E~tandô, ·põis, · den
tro dos pontos· dessê dilemma -.-dê :·um lado; ·: ·poder o Govémo 
lançàr Mlo·--Oa mêdida· ttuàndlr ·J~~ 'c9nvepi~ilte, · isto. ·t\· 
$j'and~ a · siluaeão· ·cambial n:t~lhõi'~. e de . oütrir ·1ado-ter ·o 
pro-jecto de . voltar ~- C.o~m1sdo ·- para nada :Poder· fuer, eu 
não tenho outro remedi o si.nlo negar ·o meu· vôto.· to requ~ri-
merito. (Muito bem;. muito: bem~):: . .. . . ·, . · 

o sr. " Presiciénte - rui~s de. sübmetter ·a votos.o ·reque-. 
riinento do· nobre · Deptitàdo .Por ·Mina! Geráeé; .· cttttlpr~me 
informar · á Camara ·que · o projecto não ·. poderá mais soff'rer 
emendas ou .modificações, quer· no plenario~· quer ··no 'seio da. 
CommiSsão . . .. · · -.- · · ,· · - · · · · · · 

· ·· Como. muito .bem aooeilthou .o nobre Depütacjo, Sr . •. Càr ... 
lo~ de ·Carrit5os .. a Commi~alo de Fi'Qanoas· rienhml$ al~ãt! 
poc;Jeria -~stabelecer:: com . respeito · áo' pr9jéélo~-- :· ·· :: · .. . · .:_ .. :.·. · · -· 

A~ Mesa · não à~ria dâdO;f âccêli~f . éííuH1da$~ -. â'5 p~Jécto~· 
porqii~ ~ª ·:·~pport~nld~,de · para. ài>.r~sentatlo·_: ~-~st_ãs, ·.~ ~~-
dfsp()s1hvos .. r~entá~, .. J~ .~ssod. . . · . ·· . . ~ . . · . .•.... 

. ReJ~itádo o tequat~~tttó do .sr~ Ftanoisco VaJJédates•· . .. .. . . . . ·. ' : : ...... ,• . . . . .. ., :. . .· .... ·- ' . . '. ' ... o. ·Si-~ PreBiclà• .. ~ Vou~ s~etter à :vo.._ · às ·~m$.daiJ· 
em. prlme~ro loP,r. . . " . · · · · . . - · , · · . · ·. 

· Votaç'º $ s~$'Uinte _ .... 
~ 

N. i' . 
-. 

· Ao a~Í. f º aooreseentein~ê,.:.. dêi>Ols · da palavrà KãrittrDa: 
as palavras .. .;_ ce ~e s. Paul~, elevando ·o cl'editb de réjs 
45. 000 :000$. - Ci'®iP..ato Braga. · 

---Ap})róvàda ~ 
yotação da seg&inte 

BMBNtl~ . 

··-'N 2 

... 
/ \. . 

Ao paragrapho unico do a~t. t~; substitua.-se ~to se• 
gulnte: 

cAs .providen~J.as· t>ara as insia:ttao3es de que · trata este 
ar:ti!O sério to~adu c.(Jil.teiMpo~eameate, qu~ ~ l* 
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Únhàs aos' suburbÍó.s~ qtier 'para. as ,.·do inter:Ío:r 1'J tamaes. ()s . 
trab~ll)os .serão .organizados de . maneiira. .a..=J)oderem ser inau~-· 
gw:adO$ . em: . 7 · de ~teuil}.ro · de. 19.2~ os .serviços· electricos .n.tis 
Unhe$ dOs sub.urb1os;:z> ---: Franç~co ·Vf1.lla.4ares. . , , - · .; . · 

O S.r . .- Pttssiclê:ite ,;;....; A · esta -emendà a .CommisSão de pf ... 
nanças off~r~ceu ·. à. · sêguinte ". · · · :,' · 

) . EME?it>A BUBS~A:· .. · · 
. . . . . . . . . ' .. •. ' . .....,. ' . ·. ' . : . : . . ' . •. ' 

· «M . proyidencia$ ·--Par.~ . as·. iustallações · de . qu6 · trata es~e ~ 
àrttgo~· serão toll18das .. oontemporaneamente. quer . para as· b- . 
nhas .dos .. suburbios. quer pars:. as . d() interuor'- ·e respectivos-i:a."'."" 
maes, ·mas_ deverão s~r ~ooneluida~ em· primeiro ·10gar as.·ins• . 
t3Ua~Qe.s nas linhas do sUJnµ-.bio.~ . : . . . . . · . . . . -

Approvada .a emenda sdbstitutiva -Oa Commissão. f;icand11 
nreJudicada ·a emenda .n. 2. ·· · · . · ·. - .. · · 

Rejeitada a emenda n. :1 ... · 
· .:. · V~çãc. da se~inu'· . . . ~ . , 

' I . 

. · , · ' .... ,• .· . 

'i\'.()Creacente-!:ie · ao art. se\ in fine'-: -~-- · . _ 
"«Ao ·: s~eo . aotual ·~e· ao,::·.áugment{r dô. trafe~o '-provâ~é'l . 

f.llie °Se ;; ~ér.i(_i~ar dU!antc, O· p~riodO do conttac.to4 . . . , , : • . 
Paragrap~() un1co.. TeJ."IDmado o _contracto, tanto .. a usina;, 

gerador~ come>. 1 as ,Ijnhas (je . transinissão l .. everterão para it 
ymãc, .. de .aecôrdo . . com~ ;u;. ; m~~lidades q~e ju~ . coµ.v~.ni
en~ ::estabelecer no' . éd1tal ·de:'.· ooncurrcucia .»-' · - . Frann.sco. 
JtnUa.dares. · · · ' : :· . · · · · 

o·. ~. , ~Bidente ...- A i>rilo.eira parte d~sta~ emenda ati 
a ·palavra ~contracto> :r.. Commissão · deu parecer": favôravel e 
('À)m rebiÇiicj a · 2• parte :·refcrentC ao paragrapho-unico a Com:· 
missão deu ·parecer contrario. · . ·. 

. Approvada. a referida 11i p~te ~a ~m~ndn n . A . 
. ·.Rejeitada .-.a· 2• parte.. . 
·· Rejeitada .a emenda : n. n. · · · 

e) k. ~dente~ lVou sub~letter- Q ·~otos o ·p~~t-0 . 
. 'Apim)vado em :f" di.sc~são e onviado á Commissão .·dP. 

~Redacção ·o se.guintP 
•· P'RO.TEQI'O 

y ·106 . ·t9:J (l 

· O' Congresso ~acional resolve : 
• .<\rt. 1.0 E• o . Poô.er ;Executiv<> a1!tori2ado a. abrir eredi

t.(\S, a.Ui ·o maximo de . 45 . ()00$000. e, ._a realizar para ·isto as 
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01>3râções. qúé .. jut~- riecesSa..1186,, afim de . substttUir a- tra..; 
eção· ·a· vapor pela tracção·· electtjca · nas linhas de , suburf)i.Qs 
de Estrada de., Fen"o C'entral dec· Brasil, desde a . estaÇio .. iiliolal~ 
na .praça 'dá~Rei>ubli~:·af.é ~·:de :~ro, ·0 m&iS':nas lighas. do 
interior, d~e' a ·· mesma· ~niciat • .aw:·B~· · : dó· . .- .Piratiy,.··bem : 
como' nos :ramaes de Santa Cruz, J>araeamby, e Maritima~ ' até 
os extrem9s respectivos. , , - . . . . . ·. .. . . . ·. 
~P.ho unico.· As .installae(Ses:-de que tra~ este · ar~ 

tigo, serão . feitas suecessivam~nte. nas · unhas ·dos suburbjos e 
na ~ . ~~erior e r~s:pectivo~ rama~~ · . _- it.. _ . . . _. ·. ' . . 

Art . .-··2.0 .0s serv!ços e ~bras ll~~rizados. P,9r ~ta ler serão 
executados por adm11:1straóão ou· por. empreitada; de todo ou 
de:- partes·-dos mesµios ·.sérvic(>s e . obtas, conforme ao . Poder · 
Executlvo· pareeer mais conveniente. .''. ,.: . ·. · · ·. · · . · 

§ Lº Nó eáso de· ser preferida-a ~xeêu~(t :por ·empreitadas. 
parciaes oti _p(>r -- empreitada . 'total, .o.s . SérV.i~s . e . <>bras ·refe
ridos:· nest~rartigo só· poderão "'ser .. conf.!"àCtadós :~ediante OOD~ · 
cuITeiicla publica, para_ ··o que o Gove~n:o '.· deverá .fixar · com 
ante.c.édenci~ ~as~.as bases ·inµisp,e,nsa~eis, i~clusive ·as refe.-
rentes· aos: prazos de pagamento'.~ _ .. . · .. · · : . . . . . . . , · . · . 

· ·§. ·2.0 ··si .:o ·:POO-er Executivo _·julgar · oonveniente não subor-
. idinar ·:a· concurrenoia· a determinado systema ·de. ,tracção ele

ctricá--escpJbi"io. ,prõViamel'.ite, deverá attender, ·D() julgamento . 
da, ·;oonc.\f1í"encia~. J;li~ .86· as.~.van!a~ns -~mi~ .-· ·como_.' · js 
con~s-.: de' ·orde~ tec~~ relativ~. ·à· .. e·~a~. ~st~·; -~~9- . 
;poE:to~ · pelo .. que deverao se!'- , espeeffic:idas , noe ed1taes de.· con--ourrencla. -:. · - · · · · · · · ·.. . · · · · ·. · · · · 

·· Árt •. · 3~0 A ener~ . eleetrica . precisa . aós,. sezyit(>s de ·mov 
''imP.p~.-:de · :~ns,: "be~ . '~me;?.·•, outros ae_Çe88or:i<>s~. _poderá : ser. 
adq1i1r1da de emprezas particula-res, por" :eontraõto ·não-: e:xêe-=
de11~ d~ .15 annos, .· cbittdo · -~m concu.tt.eneia . p~JiC1', de cujas 
baees d~vetão con$tar .. o _ pr.eoo _ maximo de _kilowatts hora e ·:;. 
quantidade total· d-e kilowatts ··hora ·nooessarios~ · · - · . 
~ ~rt.· '_4.0 ·.o Po4er ~xecütivc;>-:f!C.a ' igQ&lmen~·-auwrizadQ a 

3dqµirir- . ou desapropriar ·· as : :®Ma8 de . agua . ainda . não utili ... 
zadâs. que · !Jl~ll~or $e ·· prestarem :ao forn:ecilnerifo · !1~ .. en~;r~a· · 
elootr1oa.: prec1sa:-aos·. servtç_os ·«!e que ... ~ eSÚ}. . lei; pod_éndo;' 
opport~amente, abrir OS cred1tos .. QUe ~Orem JUigados. SUtti
cientes ás acquisições ou . desapropriações~ respectivas. · ·beni 
como. ás· . iqs~mições . dos serviços de. ·cap~~o .. cl~. ~ne~a . by
dra~lfca, :. su~. transfor~ãe>. e transporte :ás -suti-estacõe~ da 
Estrada de· Ferro ·Centrar do Brasil· · '.. · · . · · . · ~ · · . . . "' .. . . . . . .... . .. . . ~ . . 

Paragrapho unice. o Póder ~êeutfoo. pOderá igualméntei · 
adquirir · ou desapropriar· ~utras qut1du de agria que devam 
.ser utilizadas na .electrificação do ramal de .S~' .Paulo e da 
llnbã · dõ ·Centro,. . ãbrindo, para isse>, os ·creditos t=flle . forem 
preei~os. ·· · . · · · · - . 
. . Art. 6. º O Porier Executivo mandará proceder . aos estu
dos . do . p~olongamento ··de -a1gumas ou . de todas as Unhas da 
~strada de Ferro ·Central do· Bras.iJ. até o wnto mais ·t'lonvP .... 



C(rnara aos Depctaaos- lm!J'esso em 25/06/2015 10:31- Página 56 ae 200 

.ntêilte . dt( c·efltI'o d.í· pfdade nas prcmmldàdêa . da P~- ---~ · 
ticaAdó. ãutorizado · a: abrii" os oteditos precisos- á e&$CUéão . CIO 
·:i:;roJêetô qüé. ·vier :.a. ee~ approvado·~ . ~· ·: . . ·. . . . . . · . : . · 

. : Í'(l)'~t>hO: ~:uwoo·. ~: :09- prc:Uon~~.n~~ · de que · t~ata··~ este 
~.igói'.tei"ão o seu -:t.~;àçado · fe.ito de 1accõrdo com a Prefei.~w" 
do Distrieto Federal/ · ·· .' .. , · · .· · · ·. 

4rt. · @.~. Revog&lJl-.se as . disposiç(ies ~m contt~lo"., . . . . 
.· "~~ â -Mesa a. ·:~~nte · . . ·· · · · · . ·· .. · _ . · . 

. · -'.- -
4 . - . · . . · · -.·· ... . :-. 

· . · . - : '.DECtAnÃç.~o trE ·vdro~ · ·· · · · 
. ' . . i ·· .. . .... .:: ~>. · . . ' '', > ,..· ~ -~ . •\ . 

. D~el~ro que ~to cofit).':a 0 · proJeeto ·ti·• 106; de · t920, 0uJo 
objectiyo · é _ & _electrifiéação dó·! trecb.9 dá Est1'3da · de· F9,rtO 

· ~entrai ttó· Brasil.. · · · · . r • . • . •· .• • . · . • · · 

.. ·· E' um ·melhoramento ·que ··póde ser adiado; ··. . . '·· 

. .. Néstê • mom~nto;.:' -á "penuria · do.:-Theaou~ dev~ : ·CODter. 
· i:ts 'de~ej os ·. patriotictis ·de . eustàsas obras~ · SObrecarregal•o ·dé 
· novos~ e· t)ésàd()~ · compt"otttissos~ ·é crear dif:Ciculdadee· .4\1e .tal..j 
_vez'. ~o p9ssairi ser. repâradas.· · ,,_ · _, · ! _: ·. ' . · . ,., ·· .. ·· ,·:•_. · · 

. · ADtês .. o ~wito ·firial, taó .quê· dfz· :respeitó ·a ·noyos-. ·empre
. h~ndimentos ·'i:to ·que · màH( tard~;· o;· ponto . tilll&Fn.os ·pa·gam~s 
.d.. fazêJ;". :, ·.·. · . . ·· . . . , ., · · ' ." · .. ·.· ·, .· : ·'. . . , · ,_e ' : ··. ·. · · 

-'~ sai~ ... d~· ·sessões, 20 de: ó~tql)ro ·de. i:g20" ~;_..: Ál~~~- .IÍtJ.-
fl~ta·~· ··.. · : . . ~ , .· . . . . . . , . . . · · 

' ··::· .. -_ . . -·: -t . . - , · . ~ -- . ... .. : . . ' . . . . -- · 1 . • • - • . • • - . . ... . • : . ..•• 

:.· .. ' f) :·.sr-'. .l'rancisco .VaUadares 1pela · ~rdem): ;....... 'Sr'~<l'té!ll~ 
· d~nte, peqi - ~~-v.alayra, apenas9~)l.ara enviar á MDSa a minha. ~e:-
. otaraçã() de vóto ooncernetite.:;,QQ:._proJecto.. . . . . .· . 
· ·;; ~ --- -\1ein 4-'MP.sà e '~. udã .. af~~~k~i~te · · .. . : · . . 
. . . .-· ··... .. . .. ~ . . · .. · "-:"- ~ ... i::'~.:,-... . . .. - ··-~· . : . 

: · · ·u~~oio :~2 v~ . ··.· ... . .. ··. ·.·.: .. :, ~r~~ . - .. 
. · ' ' !.::'. N. · .f06> -'""i · f920 

·;-; : .· . 

: . . . •1nnttà 6 p't~Jéetó éomo·· estl r.oncPbitJo • ., .· · ·_ • . ·. . .. · · 
· . N.lo eóin(ls contt'ario li e1eetrificacão dé ~stl'àda de F~rO 
Centr•t. é .a>pl)Iauditnos ·• ldéa dé extendel•a . ao Ramal . d& 
S~ ·,Paulo .. 'Achamos: mesm~ . que seri~ .conveniepte leval·a 
a.té Entte ... Rfõí~ ·· · · . ·.· : · · · · · · '· · · . · · · · 
... ' . · Mas; ·4nf~$ d~ · te~lve~ e··intC1ar .ésta . iinportabt~· obra, ·a 

l'iadl:o deve.-saber quanto ·1h~·<rnatarA, ~ qi~aes ·sedo ª* ptovi
d~ni;ias · ttue o Gov~rno tomam" para · pagai-a, éem novo.s . e 
grandes C'nus. Esta ultima.~..condic&o impõe~se · ainda mais 
boJe, dêvido· â situacfto do TbeRouro. · ·· ' 

. A i-r~metra condi(lo ,. iêt'i eaUstéita . etS qunrtdo uma. ou 
!Dais emprezttB construotoraa · tdoneas tenham aesiJ.mi~ · . • 
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.:!eH .· A.N~·l.tâ' ~ . ... . 
.. ·. ,, ., . ' -.· .. . . .. 

P.ara ·.carvão; abrindó-se, _outra para ~~iQâ.o . do maebini&
riío e .material;· e ·as5im, da eJootri:ficáoãu áponta~· nãC, :resuf-. 
tariamvantagens ·reaes para. <>: T®so~ro •. A Itali~i 'que" ':so~_·· o 
j>onf..O ·: ~s .. vi.sta· ·_&(: .falta. · .dó ooll:ll>~iv~I, . está' em . ~ç6~ 
ma~\ preeariU uo: qu~· :~n9.s~ .ae~a:~se_, , n9 .. que : ~ '.·.,-~1t.(J: · a 
ma.cbWismos · e a mão . :de obra, · em condiç6es. maiS ·vantaJo
sas; , :pµde; não_ só~ · :.0Xeeutar tQ<!o ~,o: ~terial- iW:lisj>en5avef .á 
inatall~ :desta· , .natur_~~ ~Q_.Jijs~ ··_de );)ess~r JW>.ili~.
.do .. pa'ra'as .·respectivat:1. :mo~taK~IaS:~ ,. , .. · . : . · . . ·:: ~ · _; : :·,, .. ~·· ·· ;· ~. 

· · NãO :deyemos aba11donar o. pr_oblemar mas ind.taP$Savel e 
ljue· .. a . ··solu~IO· consulte _os b1ter,es8$8· 4o erario:· ~ a .. electrifi~ 
-~ das ; éstra~. 4e ferro; . d~e se: real$lr ~ :_~ode;. . mie 
da ·tr.ariformlição :do syatema ·-de · traeoãQ r~Ulte .economia. · • 
. · .. ~: ·No ·.càso da '· Central, .. da : mudànç.a. de'1 tra~o · redlindart 
-€0dnomla, . si obedecer a · . 'determinadas coDàiQées .· d~ ordem 
teclínica e fhumeéit-a. ~ .- · _ · . . · . . · ·.: · · · . · . · · · .. · . : . · . 
: ' :w ._.im~rescbi<1ive1 . que se t-Omem .. proV:!deneiâs . de ' .or.deni 
í!na~ei~a -e :. ~e ·· ~~eleçam cóndicl>.e~ ~e tqr~em .a. ~lee~T:i
f~ ·:u~, .:soJnê&<f .de. ~~l eoono~1~~: ~ -~ :ro11te •de n<>.vos 
.~n~~.- ~ - ~~Sl)e~". .- . _:.: .· . _. . . . . . ·. -, . · . · .. .', .:: · 
·' · · .A: attenCio. ·.geral · pare@e coaéentrada : no . ~c~~l·' pr~.;;- ~do 

carvãO,;:, ·qúe ..: , att.ingiu/ ~- boje~ .. a · Uµi· valõr ~iuoo -.'V.ezes • •ior · 
do que '-antes ~· .A ca<Ja · augmeJito; ··a . eleetrif'ioa~ãi:f pareó~ . mais 
Y.an~osa; . ·1sio ·é ·verdade ·só 'até ·um~~erto ponto;· ~porque as 
D;iêámae! causas -q\iê:"provocam . a alta . do coµibustive!j .· ·prev~ 
cam,·· tamb·em .. ·a -alta do:· cu~ .dos macbinismo1» ·· -e·,,·materil$e6 
~~os:.:~ eleetrificação: .- A ~razão . de&te. ··.maneira supel1~-
91at ~·.'.aqmentar ·está·:no -f$Cto de que, em.quanto é poeaiY.el 
~OOhecer :as·. var~s- diariB&. ·do' .preço do-· carvão, ... <lAteeOnhe
cémo's· os precJ(ls do ' riiãter.ial neeessario e\ "elootrific~.- ·EU.
tre.tãnto,·: as · "\raria~e(~no ·· preoo deste. ~ . não serem· pubti .. 

:·e~ · $ão:. talv~ :maiõres•: as. -casas constructora.s ·sãO· poucas; 
~ ~tfeito da concurreneia ·é: quasi ~-n.µllo. ·· ·· · . :· . ·: .. . . . , .. · 

. · ~As vautage~·.ecónomieas da · electrifioaÇão existiam .. igual-. 
~nte em'·:t9t4, ;~uando ·o cueto·-· da tonelada.. de· carvão "era 
®mente: ·de : 30$; porque- então o . e~sto das .. tnstall~es teria 
~ido ·mu•to mais ~tO .d~ que. aetoalmente. os ·preç0s ... ele.-i 
~dos; · f!ojé/ .quer do · carv~, qtier.~ dos macbini~2s, são• .cozi... 
·sequene1a natural do .cODJunoto de alguns factores. ·Os ·mais 
.fml)Ortantes · são: · · .: , · · ... 
:-.··. '"1r ºaugJneµto ~do custo' da :~- de' obra'· n~ esiraôgeiro; 
· .to 2r. ~ugm;nto ·do custo dos fretes;. · · · · - . · ·· .. 
. . 3) ,,grévés . que se sucoedem: sem cessar~; . ·. . .. . . 

. jJ.
1 
es~eculà.Qão devida · ã _ ~~Ilia. actu~t .. ~ .ieonéwrreooiil 

mun 1a, . .. . . . 
· .5) a desvaloris~ão da nossa mooda~ . 

_ .. °-s : dous primeiros são prova\;elmcnte de oaràct~r per
rnane7tte~ · ao .~º que os f.r.es uU.uoos,. - esperamos, _:_ de 
~e~~ trartsitprlo . ~ntr~i • de alguns annos, as co11di~e<! 

. . . . 
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<lo mel'Oad.O .. mundial-poderão .melho1·ar; ~ isLo ~- 'O - ~usto- <i<i 
carvãc) -.e• .. dos mae~iniSoios; deVerâ. diminuir;. Nãb·: a~redit.â- · 
mos,"-que,.· as-.,,cond!ÇõeS: ·vóltêm·-·ao êsbM!o ' anterior .. á gtieITa. 
o earvãor éo . •iiJêraiJi0$ ·difi"Jcil -~ :pos8a·'d6scer àté· 80$' 'P<>r .. ·tõ~là~~<M=e· ·~esta ~bypothese· ·§eJa'. ad'9i~~lvet, ·o dem0n~· . 
:tra. .o:~~oi'fiC~()·ôo:' !\OniSti'O·= d& ... V~-.em:. ··~~::d~ 2 de'-~, · 

·.{ver :~-- do-... C~eaao ,de·· 5 , ® agosto). E · ve~e ...que .. 
nes&e:· O'.~oio: o, pr~- aj,\tual. ~- ~ne_Ia~ ·.de -carvão;-. .~tr~.e 
.no· Rio .. de . Jane:ro,· eatá iDdléado em --i68$,- ao cambio sobr~ 
l't,."o.va ·~ork d~~; ·mas, -~, -se lê,:_ · · .-; , . · -. · .. · _. · 

_ : ~: . . ·: ·:d)·~ pr~ ·- ~-·~ "eta. ~em - fins u.e · ~ 4eze.IXU#ó · 
.. de .. ,:·!919;-:de ·. ··321~50 .~Qllf~~ ::®i"p --.. ~meJ-icano/ ·-por· to-. 
. neladat . entregue .. no -;ruQ· . . de -' Janeiro · .e º '- cambio"· $Obre 

>-- ~~v~ :~()rk :regt)lava: · ;-~700,>PQJ.' -dollar ;: â tonelada, '.& 
. : ~ --carViQ · o~va:;: a.S:eim·: ·~$460~~ .. · . . · - · · . . . · .-·--· 
Nã0~: 5ê. póde, as~· -~é1U.iti .: :·tÍ\ie· '<i~utro de dou~-- .ÔU ·'tr~-r-: 

:mnQS, _quan®· o :mereado .mundiat.estê.ie. normalizado~ ·p :preço 
do car\rão volto -se· não .·ao: Dl.esin_o-·1:!1-te~ -~- 'déze~ .. do ·~ . 
. Passado;--pelO menos ª' · t-00$;- ~, que repres:anw. : trt}S "-~efi. -~ 
preço rio ·anno de 1913" . . · . . .. 1 • . • • e : . . ~ - - •. . . • 

· .· N.ãc:>. é_ ·~ru .. deJite. _·~r.· __ . /,~a1ou~-~ -~~~6_.miai.~su1tOOte da 
electrif1oa0ão .sobre' o preço .·_.actual'. (le ·· car.vao1. :ou .... sobre um 
praoo:mUito matoir do de tooeooo.:-· .· .-: ·. · . ... ·· ._ . 

. ·MU; ·ao·:. p~o- ·'que -~,- -~9ií0m~ ~~~_,~a b;lnsfor:.. 
i.11~ ·dependê -dâs-coiu:li~":>foturas 'OOS· ·mereados·:-mulldiaes· 
-o~·ew·tct. _da · trant~fdo:::~e~·;e=i.;mvaménte.:·da$_,c0ri~~ 
1.U.ç4'!-B_,'. aetuaes~ · <íue~ •• _:·Cómo~·~diz --~.:. Miii~· da Y~ação;_: -no · 
offieio'.alludido, ainda· peio~s ·do . que· no8 .periOdQs .. ~is agu- ·,, 
dos -da gtterra.~ · .. - · - - • .. · ·· ·. · _.. _ ... : · · · ·· ·' ·. · - : ·- · · · 

·ne .. : factO~ . tOOO . . o material neoessar~o- ã U-&liSt-Onnaçã-0 . 
t.ieve· ser .aquirido 'Ju)J·e •' "' . · , · .- . ' , .. : . · .. . . . · , . . . . . ' _ 

· · ·· :As' ·.despew>~ oom: ·os prlxnêiros serviOOS' até' : . . Barra ' do 
·1.)fraby; sem ,o ~llitn~t-O .do-valor · acttiàt: das loc6motiv8S o . 
·vapor e outr0=·inàterlaLque 'fica ·livre,·,1i ·Jndicado DO ·parecer , 
em 46.750!000$;.':·El(as~ não ' foram' calculadas .pefo :R~lat~:n< __ ·. 

Diz o ipare~r que; a ,demo~ <leSias'· - :~~· · ·ro1 
:fcita.. pela· Comm.1ssio :·Teebnica 1eooarregada. ,dá elab(u°8Çoo'-do 
PT<>jecto .·definitivo .qu~ -sei'viu ~-b8$ · ~ ~m ·ienVj~ 
ao CongresiSo Na~iio'nal pelo Sr •. V1ce-Pl"~de~te ·da Repubhca. · 
J~try ·quer dizer .cdle o . ar~&!!llento aeima foi feiro· tia · m~· de -: 
u.m ~-·· .-• :o . td9w":'foi ._(}&)cUlàdó <a. l"aZio de ~ 3$780~ o que· 
t·.:::tá · i·ri:dirod~ ~liei~te;·· demais. a Coom:iússã&. aehOU· su
tmrfluo · introduzir -~ ·. m,Qrgem parà · ·aooresoimo · · ev.enit.uai 

';'.LG cu.S~ ·&? )nater-i8:1; .· porque ·estava. ·c-ontVeneida. <l~ que.· · ati 
rn·e~as 'àa,-."tef8: Ele '<lmtlauil" ••• 

. .são suas estas . pâlaVl'aS: ·:. . ~ . . . . 
I ' «Tendo estê~.OrOan;.en.to siidó ~r~faad<>° .. de aéoorJ.v 

eom os· ·1>r:e~ ootW1100 do :mafiel'í~ que estão; 00100 · t! 
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'llofJot-io, -extt"a~dinui.amenta ·elev&rdoa Pela _ peim,i. é 
. perfeitaiµ~ote jústitl4ladO · p,evei- sobra o totaLapui-adc, 

_ .... uma _ redüooãô '. cte 25%, · <kN:Jde· que ~ PN900-S vol~ a 
. . . ·um nivel nonual~ . . . . ·.. . : : ... . . . . ., 

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

· JiJ.feliz1Deut~; -as-· condiQõi)s sãó bqje· ainda _ p&~ores: · o 
~tQ .. ~J:Jfe . N~v-.:"; Yor~ ~egu.Ia ~6$10.0 -ou mais; · Jl~· ~:qolàr, · ~ 

· 9 · éq~\f) ea . .mão· d~ O})J.'ft• teu;i ·sof{r.ido, neste ult~Q :$.µD.o; ~-
: (Weae1mo · oonsidel'Ot'v.i!I •" ~' . .. · ·· .. _· . ·. , " . - ~ ,· " _ ·,;..· : 
_·. · • ~":coneltn3ão, _·as . 0094;lioQ~ ein .. q~& fm - qr~i~d9 ·o . ór..; 
çamento .- .da . transf~cao eram· ma~s- ou men.os as . mesmss 
.Qu~r pefpii~~ia.m. ~~t,ar ~~IJl 9 PJ'~: .in<U~<l · 4~ ~$450 p_or 
w11eJMa : ,d~ · f.31fV~O: -~Ualment~, ~~· P~Co~ :>~1µ a 200$ • 

.. <füyjdQ ag ; f.upi~n~ 46." ~~ de <lb~ á .:9-&~~q.laó~o ~ -·á , baiXa. 
·dQ _.,eanlbt(l; . paJ;'~e-nos P(>f· conseqqe~ta pt;ovay~l ,~ -e· . ~m 
. ~d~ easo· P~ti~e --.. ~ppôl' ·'·~ue ~:(cul.\~ ·õe i~ll~cão .. ele-
ctr.ica ·tein:ha · sub1d9 µa. 1'}.~~a . pro~roao. Como Ql.,ler -JlU~ 
seja, é ~!ltQ ~b~ur~. . . · . . . · · . ·: · · -- . . ·. - _, 

Nesta · ~Yfj>Othese, ·ti despezas ·dá' primeJ,ro Sabel~enw 
a·ttingiriam : · · .. · · · · · . . 

-. 200$000 ' . - . .. ·. 
-i6.'750:000$0001x~~=106.ooo:oooiooo ·: . ,,: ·. 

. ,· ·· . . . ·88$450 I . . · · 

. . O .:acc~imo real'eeri ,~vez "Jn-aiof;d~~ a" 1Ji5tabi.ij~e 
rcinWQ.te, -Wdas as, hw~:tu~-~~s são ~-ss~veia .·se~ q11e · .o 
Governo não ·tem neUliuma "Offerta . firme. _ _ ista . uieerteze, 
quandct : .-mai~-. s&rve a ~.saue~tat" a '.,]i.eees8idade . de": c&lcnlÔS . &e-

. ~ .. oü offeP-t~ .fil'~ :-~tes : 'dé intentar .â --elec'_triificài a~. 
·· ; . ' 8,µPP9'~ ·oórréeta a·..i.Yt>o~aeê~ âcima, csi o pre.s;io .'d~{.~ar
vio fioal"; sempr..e .. .a ·000$· a; toneladll durante .o· pettiOdo de . to 
· a~os previsto ~- o i:esga,te . (ver quadró á pag~ . ,s_ :00· · pa
.. -~el'} .. :- a". -eoonomi& da tmnsf~ão· .subsik.iria. Ma~ si~· .eomo 
é . provavel, o preço ·dp ·Car.vâ6· baix~;'. Dcio ' di~os· -atá 80 

·ou .f00.1• m~ m~e&J'19 · até .QB··it?IB · !n?icadQs ~·l:l'l pareoel', o . ba
·laJJOQ:<;do: l!r1me1ro ·UUL<J .. de·: .ex~1o_iq elfa.r1co·Adé. Barra .do 
P•rü..Y·-ttwia. \ de . mQ<ló . ~logo ao quadro, de~. 43 do .pa-. reoer, ... .o ~guinte·: . - . . ~. . . . ' . 
. Despez(JS .com, a t11acçáô elect1·ica : · . . . 
''Aniluidaqe .... < .... :: .... : .... , ; ... : .-. · ·; · t4.~oo ;oooiaooo 
· :t.n~rgia >:el-pçtrtca ·~·· · •.• u • • . . .• • • • . . . • . . 2 ~ 4Q(J ;000$000 
· A,c-cr~~ilno ~~spez~ 'de ·1ous~.io . ~ · .... / . . · 1.000 ;O.P.osooo· 

' / ! 

De8p~za . c-om ·~~~tri>u$Ü~e1:--~~Úp·il~imhlâ·: : 
. - ... ' :... .· 
i 7; 900: 000$000 

i 3 •. 55.0 : ººº~ººº 
·__ . Deficit . ....... . ~ .• · . · .. _ ...... · . . 4.3~0:000$000 

. . . 

lsU> COO\ cr preço de H5$. por tonelad~ de carvãQ. Si esse 
preo~ d~ 4 ·1oof, -0 ·t.leficU aeima a.ttinglrie· 6 .2-00 :·oosoou. 
E!le ·eeria. de 8~ . .tliO~OOOf: ~in. ~ cacylo a 80100~~ . · . _ 

. - ' 
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. : . E ~o· .i•ti1; ~uppoaid<>·. ~}ue. ,_6 - Qz-~~to .feitb pe~ éo~· 
D'\'8Si0 teehn~a. -encureg~~ .• <le· eW>~tJÇiu ·oo . .,_proJ~to <1c 
elect1•Ul_ooç·ão tenha bases ~u.tiioieutemeitoo · segurtis, isto é, 
que., a unpottaincia· de ·.te. 100-:oooe ·represente reaJmeitifié o 
c.mst() .da i.nstaHação u.u. épooa_. em. que foi eêtutla.dt. · · · 

· Estwnoa pert~itament.G oon.vooci~.·de que -a~~ .atlu
dida nãO foi utcullld'1. a Mltlb, ~ it'ille reaultou & <>tQamento de-
. talhado e· consci-en.:õlOlió. . Niio duvid:amos ·· da · boa tê e . seri~- . 
da~ .~s- j)~enhei·rós. ~ ®~.:.~ ~~tatt(·. · ·Nã.ó. ·~ii,. entrêf.a:l;l\o. a . 
ptimo1:r& vez . ®e1 êEjp001álroêntê · na. . àdtrtini'§tm~ão pubhOO., . o 
1!li<Sf,(iJ · ~as .®.rs.. 1 ve1U.ta: a ~f.;~ Gobt-0 -e_ tril)ló dó ofêádo . 

. Sem preten.rJ~o'. . a oeMút<ilb, e ·sem {;áhir ·oos··trabaiJtos da 
l.:ioo.tr~.fic~ção, I,eml;>rar~~s-' qu~ .. . o . f-ech~ntx) . -da'. · linha f<>i 
~alcul;ido -em som.ma mti.ito_ tnfetior ·.a · que '.· $ te.i--n ga.stio, e 
~:ue . ~ novo · cr~itõ, provaveltn®ite, .nã.o chêgarâ pa.ro. oornple
ta1· as obi'as • . ~ ~..gã de trã~lno· 1UUito f:lüaple,.,, parà cüjo 
ur~ento .$ ê~êit'<>1r dã- Central te~ l{";.qga_ e~ien.cla. 
·. · Nô· ·. ê~ ·em que.stão, pejo · oontrar!o, · f!ata•se 4e · u~ 
trM?Lal&qâo cujo orq~to. o1o·. iilódé · .t,.et. · sfüo feito slttão por 
htf-ormaçõ&S .f~ ~r t1as& ~()tora de mater-ia1 ele• 
clrico. E' .o .que_ e9tl. ·nêé~ - terniOs decllt'ado explieitâmentê 

. u~ proj~to ~: .. apresenfad9 pel& : ·é:oimJiissiO/teclü'lfoa~ · ·: · 
... , . ' ' <A:pe.,rle;:toolmiob. ·Gcst"e .. tràb&lhó foi estudada, CJ.()~ 
· . i&~jfü> (la e:çerieneiâ. .alheia;. o .que: .. é· .sempr~ · ·mais 
· ~nomioo;· o pai'& .igsO · proouramile cólhér . 06. · meli.óres 
· . r-es~H.adlóS . óeasa exp&rl$10ia.'t. 1 · . • • .. . • · 

. . -·oro, é precieo-•ll~nstGir ·quê ee ·f.nfo1·üJ<10õe8 asihn ~tidas· 
ui-0 ' ·~m g-arantia d0'.. ~ie ctlguma. ~- ~19so Portau·e ~ e!-e>m~ 
mj·!taio . t~ubuica n~ fôi · auio.ri~_Mla a pedir 'l~l®~1 · · - · .. .. 

~ E 'nao. seria cr1vel -que tive590ttl ·--s1ido ti~qua~Uer· 
acci1r9.os 'J.)l'&limina~~ com alguma. ·oasa ·.po!'(luet · Si 8&sitn 
fosse; a .conouN'encie. pUb!.i01\ dl! Q\lC'! t)ogita o pl'-Qo~tO · tt&o 
nwsSai1•ia. de• ~eridtdeira butla.. · · · · · · . · 

Ora, ae in-tor.tnaoõee verbaés1 ou sem· · oo-urprt>ibi4tll0, de .. 
r,a~ ··ooii~tl.'uctorM-· não . f)Od~m. ger· .comldaradas<-JMAtact ·de 
~uspe-icâo; porqti.e taem tOOo o .intereeae de · ctt• ~m 1'~ dU 
·Jl~otrifioocilo da eat.rsda· uma ·ataMi>spbena ~ opttmisnto . 

. ·um o.r.oameµto leito nessa~ oondtoOes peco11 peltt bàsu• hão 
~~ . porfondo e:mlui~; á pr(ort, t;Ue : o custo rettl d~ tr"u~rormtif]Ao 
.~eja ri11iitti maig elev~do, ainda meamo qua us·~oadicoes do cier-.. 
cado mm1diàl ·não ti\'cllJa~m tnudarJo .. ·, · · · · · 

De i'aotot os aUudidos engenne'iros recl)rthecêtrt p<Jr .~i me5-
mo; .· como vim<is, que ·.P~oieavam «t!J'J a~ d<J e~ftt'f~tHJta 
alheia~.· h:lo é,. qU(}. não· tinham a éXf)l1l'ienCitl . neoE!s.~$ttiá ·pAl'U 
1'azer um projecto da natureza dP,sse . Assim · sendot pa1~ec~nos 
1111c o rr1d bor . aystem.- ~eria sido, nãg de Gotb~r aqui e tu~i;,lá, e 
<te . )·cz em qua11do, dados e ifif0rm11oõ.e~1· sem garantia. . . aa ~, 
pocíe alguma . ......... o. que a cotnmissão teve necessidade da ftiter, 
por falta de ·autorizaOão_ rtiais ilmpià. · ~ mas ~itn pedir tormat.-. 
mente" ás cu!!!a~ esptMj.llisti:ts l)roJeoto~ pnrh ''ll eleotrilica~io d& 
< :enbral. gsse convite não d~·ia ~~ t.01.• Umftndo. ás \'!tlSRS 

t.~. - Vot. 1X. . . G5 
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QoustríWl.oi-a;:; _do· ína~ria.1 de um sysl~ma ~::;peyíal de, ú:àcç-~ 1~ 
- l~lect,rica, mas estendido ás construetoras d05 varios - S}'stéma:~. 
· D~.ste znt;>d~, à C<>mm~são t.erfa· .ficado de· .posse de· ":~iós 
ptojeetos: -Ol'g~nizados por ·. especial)stas, e na hypothesc .::(J.a 
1 !tilízacão ~dos Y:.ti::ios $Y$~mas de · corren·te.. _· -· . . 

. 'No_ ca'SO, ·â . Commissão conseguiu · e a.presenta- um. orça:
rueinto _sem garantia. algu.nla. que· póde, qilando muito, da:r ·uma 
idfa ba~tantr.t., \:ag~ do {;U~t.o da~ installa.ções. - ·- · ~>· ·. · 

' Uma abei-tura de -Creditos ·feita· com tacs bases não .é mai~ 
<lo que uma fórma. larvada· do credito -illimitado .... lsso : não 
:;e ria ~éSe.ia~~l .. ~:m· · épooas normaes, ma.s . tor~ . abso(uta
ment~ madm1ss~v~l _nas actu.s:es diffi~Qldades do Thesouro... . · 

. . . _ _:: - . . . ~ - / t.. ·. -:-i~· 

-· . Concfoínd~ · e:;~_ parte dir~i que ai' .actuae:;. ;-con(!icoes ::d<l 
mercado. mundia3 sao, .sem duvida; as pe1ores dos. ul~unos an
nos, desàe· o . inicio' _da guerra. A electrificaÇão, :concluida 
<igora, tt:1·á .. co1no resultado perpetuai· de ·fact0-· essa.S oondiÇões 
.i.1. respeito iias :liD.has_a ·eicctl'ifieàr, porquP. o custo .da tra~~or~ 
mação, .- e _por consequ~ncia. a. quota.de -amor_tizaoãot ~-de·-
peude e~clus1vall_lente das condições ~uaes. ....- · · ·. . · · 

· E~:t _tianstormacão deve set·;"·portnnto, reoolvida. s6. :no 
c~so de, não·-.obsta~te as· condi~ôes 9ep!avoraveist 'd~ ooeetrifica ... 
ç.ao -resultar-: -economia. ··Essa economia. deve ser calculada ;to-' 
mando· ~om0 base, não .Q ''airbitràriO -prec!>~ -168$. par~ú:).:iielada 
de carvao que forçosamente terá ·ded:1amr nos proDIDOs ··an
no~a .. ID~:pm ~pr~90 ·não e:m.~~nte .Q~; i .00$ :0Ú 1$0$_,:PQl' :tOneJ~. 

• • .e Pa~ prazmr-se que· o custo. -da transformâoao .não ~e~eüa 
uma determinada quantia que torne:·a electrific~-o eoonomica. 

torna--se ,i)reeis<ntue o ,Governo, · antés de en~t.ar: a eleeirifica.: 
.r..ãci. tenha., o!f artas ·firmes de uma ~u niais oasas· -011 empreZa: 
:--;~rias, ·que . ·garantnm .. de ni<>do absoluto . a ;. exeouçãó . C()m,P.leta 
das . installações· por uma impor.tanéia determiílada;'-';J. · 1;er-~·pega 
tJm · prestações · não excedentes' á despeza a · :fazer :'na ·bypótbe~· · 
ije oonttn11ar '.O'.·sezyieo com a tracÇão a vapor, ~ ; -isto por-.:~u-
peiriodo Jlão maior dé" dez ou·. doze annos. · . . . · 
. · Si a .· eleetrifieacão se · puder . fazer nessas condições, d$lla 

resuttaráSeoonomia. na · despeza. No ·· caso contrario; ~eria 'com 
~erWlza pref erivel esperar melho~a. nas c.ondicões ·.do ·mercado 
mundial.,,e do 'nosso. -paiz; porque' a eleetrificação não aca.rr..eta
ria beneficios, . nem na.s despezas .. da Central, nem nas nossas 
i:em~s;is de di~b~ir-0. ... pa.ira .. o :es~~eiro: si a r.e~~a .Para 
acqu1s1ção. . do .. _. ca:rvao . $01'ia. . ~v1dida por exerew10s1 .· par~ 

.acguisicãO. dos .. maebinismos e ·material seria: 3uglllentada.; de 
uma vez. : _· . . · . · . · -. · · , . .· _ 

· - ~~m- :GÍSSé, e preçis9 Satie.ntat< q~e 3 eledl'ificaQ~· ;da 
Central não ·remové~ã .ás difficuldades ac.tuaes ·do · fOrn_ecbn~nto 
do oombu$tivet; êlla se tornará uma reâlidade -só, no. minuno: 
'daUtro de .dous annos e meio. · Dentro oosse prazo. as ooudiÇões 
do mercadó.,estarão talvez normaiizadas. $i isso: não se der, e 

·Si 9' J)e~jodo a~~l dt?? gr~~!f!J~ p~J~r ~~~ia lJ;l.qjt-0 d.ilf.t~i! 
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poder · cón~r com o serv.iço-electrico ·em fun~ão .na époeà pre-
~:i sta~ !'i®lia am(Ja retardado,. . . .·. . . · ·:... . · " 

Asafm_ ~O-~ a..elootrifieação, & .crise actual cre&da 
pelo ·PT~ do comb~ativel fiCBt'á sempre,sem ttoluf}ão; oú·~este 
<leveri. ser ~talvez proouradà ·ria maior uti1izaoão tla. lenha, 
~Ql'DO" aCODSelbou o ·sr •. Deputado Paulo de Frontin~. '· 

-.S9BR.E A ~QUEsT.ÃO nos" SYSTE~~AS D~_TRACQÃo-
. ~ ' . ~ .. . 

o exame dos'" varios systemas de tr~ eiectl'ica. que· po-' 
dt\m ssr, .ad'>pt.ados tnf . .transronnação projectada .é assumpto 
qtte merece~ -inais .. ponde~~::. o. illustre .Betat.Or dedi~lhe ·ai
gwna~_paginas de -seu · parec~r e um par~pho do · proJ~Q 
de lei. . . j , _ . ·. ·.. · · · • 

p_~\. ç :Parecer : : .. . . . _ _ . 
. ~o··.· :~-" · aetuâl do desenvolVim~nto; da. ú-a~ 

electi'JCa.· o~ _sy~t~llS adoptados são Qs .sesu1ntes,: · 
· . a) oorrénte oont.inua (baixa e alta tensão; : 
· b)'---oorrente'- alteniativa .· monopbasiea; · · ·. " 

.e>· c-o~nte.· alternativa triphaSica;··. 
· . _d} cdrrente. mOJ>.Ophasica.-t:iiphaSica (sp~M.I~}. 
. Os quatro. SyBteuias · ou tn>os teem sido adóptados 

=.·em .. varias.~JillMs ·íerreaa. dO mundo·. ·conforme as clt--
cums~ias· peeuU~ee a cacb· ~~~-. . .. .. . 

E ·<!ePoia de-ter·feito. ~· ·c~iderciÇõ~ para salientar 
iJ. -ait.:& ~çia. · 'e~ll.n~a do a&stim.ptm. couelue: · 

· -· .«Em-~~ta do que foi ~osto, airlda-que--~1ta reàu ... 
. Biidamente. parece-nos · de bom. . cqnseilbo\. como acima 
· . dis5em08, deixar aos tecbntoos a. responsabbidade da 88- · 

. ooJa ·do :~temé ~ melhor convenba. ás 1 exigeaetu , dtf 
· servi~ da Estrada de .Fetto Central' do :Brasil pelo eon. 
-!~~to ~d~s va~tagenRs e

1 
_. inconv .. e~ieiite~. 1)8,culia~~~Jla 

· "".,.o. & Ol o que O. e af.or procurou a~ DQ · ~.>, 
l\pplau~indo, sem reserva, o intuito ··dQ: iUustre Relator de 

escolher o-sy~tema qµa melhor convenha ao caso p~enf.e• por 
urn confronto cuidaaoaó e ·imparoial ·dos varios sYStemas,. no
tamos que, aasim~ a escolha teria de resultar · da, oomparaoão d& · 
projectos ·. organ~adoà:- segundo. ·esses .différeri.tés · systé!Pas. · E'" 
~vidente qu~ modo ma.is simples, rapidO, e ecbnomico é atjuelle 
J~dic~fio.• . Rf!l~ com111iss~o. -~.b~ca, isto. é; <le. . 'Y3 . .. ler-se .. cd« ~~e- .. 
nencta·'·ol~ei(b· Só. serza. preciso. iazet-o. l"al'1onatmente. fstó ·é. · 
sem flü,rti!"'pris, convidando·· ás ·finnas ·-.especialistas dos . v_ariqs 
systemas -a submetterem. á administração projectos para- -·a effi;;. 
ctrificaolio da .Cent.ra1 •.. De11t:ro de algu~& mezes, a commissão. 
e~taria <Je poase . de pi-o,ieckls eompletós,· ~et-albad~s. e ·g<i:rmt.ti~ 
dDs, tornando· poss!vel .o confronto entre ·as varias prQpostas, 
.escolbencJo..;:arr -fim a melhor .•. Qualquer outro procedJ.rn.ento 
&~t~ ftrg~. _ -· , c~r.~~ ~ s~ g~tt{i. ;&' petfeitame»~ ~ ... 
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bido que: não eXiste, ·no mundo inteiro . um technico caP.az de 
fazer, po:r· si mesmo, os 1projectos detaih$<ios da elcctri.tmacãü 
de uma estrada de ierro importante . com os differente1:1 sys. 
temaa de tracção • Não i'azemos, port:anto, o!f ensa. á · coiniilissão 

teclfuíêa . da - ~ntral $.ê~t:e~centandó qUê . ella; tambem;·, não o~ 
. ~pcjliera Jtizer: ~erm· pi4ecis.o que a cq~i8sãó ·fosse. compost.à d~, 
pelo ;n~nos, .tres . engenheiros espec1ahstas, · c:tda·\um. em· :part1-
eular ·:3ystema (istô .é, .c~rrente continua á alta t.e~O'. mono-
. phase e tripha~e), . para organizar. os projectos r~spootiyos. ·E 
mesmo· assun, precisariam ·do auxilio da e::x:periencia alheia, . isto 
é, _.das· casas · oo~structoras especialistas, p_orque. -para poder or
gtt;niza1• um .pr.õjectõ é preci5o . coliheeer .quai o .. material.· (lQoo- . 
. motivas. f!lectx-icas e outros) que ,fJ,s casas ·'Podem for11~.er. E 
P.rech~a-riam tam,b.em .. d() a~ilio .. dessas.- ~~sas . para coDll~!' ~!! 

' preços, 'não se tratando de material .corrente:~ :: . . .. 
.l?ro~edendo assim - . gastar-s~hia muito tempa1 além dt" 

avu)t.à:Jas sotnmas. -· · . Mas não é só. Si os projeétós i'ossem 
assim organiz~dos, .Q mesma Commíssão : Dão \ poder~ .ser-en-

- crar~egada; ·uatura;lmente~ . da· escGlh.$ ; .&ria Pjl'OOiSô · .cncar
tegai- •Hsso uma .outra Commiesão · de tàchDicos . estra11hos ti 
organizaeão-. ~. Esta GouµnísS:ã9 . opinaria. sobre .õs .. varios, pro
jectos estudádos pelil~ câBBõ esp~ciaUstas .. · ·'l'rat.a.-se, como diz 
o Re-la.toi~, .de um ~ssumpto de alta tran~endeocia. e Q\l~. aça.r-
reta .avultadas responsabilidades. Parece que -o~ dous :illustre~ 

. tedinlcos da.. CGmmissiió:· deveriam se ··;considerar felizes em 
dividir com ÓUtl'QS • reeiJonsabilidades. . . . . 

"illlÍii ~·- ·· - : . ., . . -~ . - _. ~ . ... . . ; . . , . . 
;_. As .'éOD&tóerações apresentadas· são· á eonse<tuenoia logicá 
~ premiaaas do .Relator. ::p procedimento 'indicado - que é 

. o melhor, .o mais ·vantaJoao, ~· pode-se d.izer ... o unico possivel 
·- )Derecla .~a approvação. Entretanto,.·.o ·§· 2• ·i:!O _projecto, 
~nd~ -Procurou. conde~r seu · pensame_lit~. parece exprimir 
JU~ame.nt~ ~-· conttarlo:. · EU..oo na. integra: . · . . · . 

· .· . 'cSI· o Poder Executivo Julgar oonveniente nào · su
bordinar· a êoncurreneia a ··determinado systema de 
traooão eléotl'ica ·escolhido prévi~ment~, de'1erá. .'atteo

. ·der~ · no Julgamento da· concurrenoía, · não· só ás vanta
. · gens economicas co!Ilo ás condiçlies de ordem 'techni

. · · ·· · · · ea, relat~v~s dJ. ·cada systema proposto, . pelo que deve-
. . ri.o.· ser esp~~ificados ·nos editaes .dà, ·concurl·ericia. :1> . ·.· _· \' . .. . . . ·. .. . . ·. . . . . .. . ·~.. . ..: . 

. · O ~1e· .µnp9rta e vale eD). uma lei ·é· a .sua Iett.ra :e o que 
. ~ta· .exprime; 11ão as bo~ intenções do àutor ·OU . legislador . 

.- · · , Alári:J_ de ~bScurôc ~ o 'paragrapho a(}ima, oomo estâ"'.r edip 
· gido, -diz s,jmplesmente·: que, · si o POder EXecutivo .subordina a 

oOncurrepcia a um ·"determinado gystema · de trac~, não tem 
obriqaç4" nenhiimci de especifi~a;r. condições de ordem tec.1ini

·. ca ·ou ecoinomíca ~ Esta obrigação só- existe si .o Gdvérno deixar 
!i'\fl'es qs oonourrentes no que diz resP.~Üo ~ SY.S~ de 
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traeeãÓ,4 ~onsf stê · na ·:jmposio~ de· c0t't4';11~à- e~ -JHU'"C 
cltlla. -vstema -•· tracç4o~ euradaS claramente nos .éâitaes dê 
ooncurrencia.. . · · 

/ ·Não é fàõiJ oomprebender . o que visa . esta· obrl~-
0 BetVÍÇO fêrtõ~Vfario tem ·coildiçlies peo.uliares!. ~· ·.18f.O 

é, · .tr&fego~· horario, '\·etooidade . e .· peso "'dos ~rens, perfil e ca
paeidade das linhas, possibilidade·· d.e augmento . do ·trafego. 8 · 
da . cepacldad8, · em. · Com · a · tracÇão electrfoa.-· proouri-ee -.. 
f.isfazér e; tambein. melhorar- essas eondiet;e~ :do ÂeM.it;O f~. 
ro-viario. O melhor systema de -tracção• electrica · ~- eviden:""' 
temente· aquelle-'(iue·. as'. sátisfa~t dent.ro da maior ee~nomia •. . 
- . .Não se_ compreb~nde; assim porque não seja nec~ss~rio · es...i · 
tipular :es~~s . -cóndiç6es· no -caSó · e~ que o · systt!m& é l>révia
rnente e5cothi.do •. .;...- ao ·pa$so que. no· caso· em1 que .os diversos 
systemas · 'fiQ'lléril em conol.itrencia, He;va~.-se · unpõr oon ... 
,fü;~õ~s ~dll'f ~tmtes _ j)a~9: >tad~ systema..1 ·. E~8Jl: impQsfeão · ~ 
N)nd1~<5es pareceria -mais JogiQa. · e. ~bretud<k -prudente. -i;io 
..-aso de, ser prévfa.mente escolhido um · particular systema. 

p · que . appat"ece claro do parecer. -~ . _que, quer a e~eolhà 
ao· srstem~ ·«1uet" a ·eetiilulaçã:o ·das condi~.es: açim~ ·no_ easo 
em <n1e 0.· Governo se ·op11uzesee á ·escoUta .ptêviá ·do 93'8te1Da'.; 
devam ee~ deixadas· à.os ;·t~b1lfcos da· estrada. · · .. · 

/ 

<De .tac~ diz o pa~Cef>~ _ _ _ ~ ·.·, ·--, 
-·: ·· ~. R~1at0r~~· entende '1ue· Iião .. . se .d6Ve, rio i>roleow 
'de ·.Je.i. ·.indicar ao GOVemo ... preferericfa por .este ·ou ]>or 
aquelle systema:~ ·-cumprindo, a.o eon,trario, deixar ·aos 
techY;iicos d~ estra~ ·au;_ipla liberdade pat"a . n.ma acer• 
·ta'da · ~ecfs!o~• · · . · . . . _ · 

Ili: .. intúltfvo aue as . eoDdtenes ... ·a)Judfdàs . 'p-O"df'tn ser rcfe 
tal crdem one' eolJOtin~m· um sYstema de·. traeclo eleetrfo& em 
condiQ8es ·~e infe-rlorfdâdP. em confronto oom os ·outros. for-

. çando a .escotlia. . · °' 

Supponbamos, iu>r exemplo~. que a Commts$1n .. teehnfeà 
tE>nha Pl'fllfPrenoia ?>ara o :systf.lma. trh)'haefeo. $~•1,.e .. fa faófl 
ttfastar oe dous ~tema·s~ o monophanfoo · e o -a. cnYTente ~n-: 
f.inua. bastando :por isso imllf>r a simples ·nnndfclo .. de.-- nas 
dPSCfda~ das Ml.mnaS, ·. a. TeCUf)~l'RôftO .de enel"Jrlà. ele('trfea 'Oe1a, 
locomotiva ele~trloa e a 1'~1r-éSIZ'P.m 1fo9: trens . serem . .f43ito$ 
automat.fc'artu~ni.~. í$tO ~ • . _se?p .· intti-YAnç.tl'il ã!grima de·. parte 
d~ p~ssoat das tocomotiv9.s e: d<'A f'A~s. -· .· . , · • . . • 

Não ~e vê, ·Portanto, ·a _ utiH~ade . dq1 pa~gra-pbP: ·aet~ 
transcripto, - 80 'P-sso ·mie é faoil. prever os -11.'t:3ves ·mcon~ 
venif'nfeg a aue . . vodePia ~a? loi:ar . · . · . · ·· _ · · · .. 

Do ttlodo ·'Pelo qua1 estã redigido; 'este paragrapbo.· .,fina!. 
diz o seguinte : . . · . > ' 

· · · «O Govemo tem <iUe i\OOeitar· ~ s:Vstema · de t~ 
pr~viamente · · e$cÔlbido pelos teebnioos da esinda. ....... 
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Si· não o ·rizer, tem Qu.é ·impôr, nos edita.as de oouourren .. 
eia, oondlÇÕes taes que tornem pratica-'llente impossi
vel quaíquer · dos outros systemas: • 

l<lãO. · se oompreh~~e porque o GÓverno deva timita.r' sua 
· QOCão. · á. acceitação pura · e ·simples das ~deci&õ'es dos ~bu.lcos 
da est;-ada,. mormente . gtiando a opinião· destes está. declarada 

·Já em ravor · de um s)-Stema. . . · · ~ . . _ . · , 
.. ... No caso act.ual,. da adopção de .um'. :ou de curtro ·systema de 
. U>acr;ão electrica; póde . restiltar diff'erença, nas ..despezas, dü 
.mUkarea àe ctmtos' de ~éis. · · · · · · · . 

. . . . . . . 1 ' . . - . . ... 
. O Governo deve: cons'Ultal", sobr~ o assumpto, os seus 

· conBeiheiros toohnioos habituaes., _.:..... bem· como outros,_ que. 
·sendo estranhos á. Central1 e· não ·tendo -que ·-tratar direata
. mente eom . as emprezas ou casas pretendentes a ·conceSEtio-
narias das 'Obras,. fiquem ·0,u .estejam -·menos expostos á inflo
. encias ' qu~. perturbem ou diminuàm· -sUa imparcialidade~ 
·. o· paragrapho alludido aniquila· :lS' exeellemes ··intençõe~ 
do Relator. · · . · 

· O Relator dá no; seu parecer o·, resumo de·· uma Uionogra-" 
. pbla dos engenheiros, membros da CommisSão TéchniCa da 
Central, encarregadoS . d~ . estudo'. da "sua eleêttificaÇão. E8Sá 
mon\>g1'ap)iia . faz1. uma e~Sição, ?liás~ parcial· e. incompleta, 
dos elemenlos que é preciso conSlderar em cada·. CQ,$() .~U
cu.Jar para julgar do systema tnais convenientê. · Elia não es-

· tuda o ~so rarlioolar da·Centràl. nem· dâ por i~13o a so\uçã< ... 
·do pro~lema. O proprio Relator do parecer· lJ reconhece. 

Diz." de facto; ·~ Relator·: . · 
-. . ~ ... . 

«Resumàmos ·o que a tal respeito escreveram os 
dons disUnetos. profissionaes .já citados. no tão só ·in-

. . tulto de mosk'armos . a ·alta transoendencia tecbnica. do 
as~umP.to e, corD() c~'qt,encia, :a neoe~ssi'1n•1Q dES darmos 1 
no pl'OJeoto.·de lei ·a· votar, a maior hberdade de .aoo&o 
aos techrucos da Central do Brasil.> 

Jldde•se. assim, conoluir que·· a escolh3 do systema do 
trncção mais conveniente ao caso actuat comporta um estudo 
de calta trascendend,.a technicã», ;__ e que, até o momento em 
que o Relator deu seu par~r. a commis.são teobnica não o 
Unha ainda' feito. · · . . .. 

· Como 'Vae ~ commis~'O usàr desta liberdade de acção ? 
· Fazendo agora este ·estud~? Não,· com certe%a.. porque o tempo 
material lhe faltaria, : vis\o qu~ a concurrencia deveria sel" 
: aberta sem tardar. ·· · · · 
- Parece que a adminisira~ão não póde· :tdOptar sioão ums. 
d~s solutOes seguintes; . . . . 
· Ou ,deixar livre u coneurrencía a r~peito do systems. 
ü~ traaçã9 elef"trica; · · · 

Ou <let~rmlnar o ~ystema ·de tracção sem o estudo pre-
H minar apontado pelo B&Jator. , , .. . .. .... · .. ,; ... . _ J 
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: . A j)fimeira; soluçã'O $Sl"ía a. unica razoavel; ~ màS VaffOS · 
aasr:aaes indicam ~e não será. adoptada, sendo preferida a se-
gunda. · . . . · . · 

. A · solu~ão, assim, não re$ultará de: u'm. oonfronto de varios 
proj.ect.os, ê()l1l0 dever.ia ser; mas <ie .idéa pre,concebids. Era 
esse resultado. que uma · d;is emendl!'S visava. impedir.· . 

. S~ O.· illustr.e Relator riãó tem preterencia por. um pW.•Ueu
lar sy~tema de oorrente, os technicos alludidos, teeln claramen
te.. d~tDoiistrado a i:>ua pelo gystemâ a corrente· oontillua a 
?lta . te~, 0 . que ·torna íllusori~ . ·a c~ncurerncia, ~que ·f' pro-:-
:Jec-tó · consigna pro forrm'ld<i. · - . · . 

. Basta examinar a monc)graphia · a . que allude o . Reiatot· . . 
Esta opinião nada tem t}Ue ~à melindrar.. .- . 

Bo ,mesmo · inódo <Itte não constitue offensg. · dizé1' que um 
politioo · .tS . monarcihioo ou r.epublicano, .não póde · .. offender a 
-um. ~hnieo •que · se ·interesSa ·pela tracção electro-ferro-viária. 
~r: que . elle é :nmn.ophasista, t.riphasista ou partfdatio da. 
cor.rente contine&.. . · . . . . · / . · 

·. . De facto, diz o ·:Pa~eeer· ·«quê a prefere-Reia. po~, este ou 110r . 
"'1uelle. . sustem.a tem sido oo;~to de controvérsia; entre. os 
mai07'es· engenheiros."> P~eria áocreSêént:ir: màntendo eacra 
profissional, -porém, sempre stia preferencia, . de _f.aJ- arte que 
é suffieiente conboo~~ o nome .do technico qne faz um ~~de> 
ae electrificaçãó, --para saber de · antemão qual será o iJ.Yâteinil 
~e proporá •. Esta controversia: apaiX0na o muu~o . teébi?lco 
Qesde ;20. áilnos. E é talvez. o umco assumpt;o t~bmco em que. 
as ·opiniõe.s de. uni tecbnieo de grande .i'auia não constituem 
'iUftieiente ra!ão de decidir; porque ó · sempre possível invo
(ôt\r. opinião contraria de 'téehnicos de fama não-menor-•. •. 

. Com o que . tem sido. publieado em favor de catla systema 
dé tracção, póde-se formar uma ,vasta bibliotbeoa • . 

~s. não obstante a sua vastidio, esta litteratura tecbni
•?..a tem origem limitada ou res~icta:, ·isto· é, P<>ueas sã'O as in:
·f orinaç&s de . primeira ri;lão, por . s~rem· • pou~ . as pesso~ 
1111e . teem e8cripto sobre o assumpto .te seienéia. p,oopria. 

Isfb. porque os aetuaes $YStemas de tràecão não tiveram 
sua oriRem nem se desenvolveram nos laboratorios das Uni
versidades, mas sim n~ ottioinas das· casas constrl.ictoras; -
~ igualmente.- porque os maiore~ tecbnicos. $ão. COlllO . -~ ~-
hido, . ligados a ellms. · · . · . " · 
· Ora,- as informaoõcs dadas 'Peias casa.~ constructoras não 

í>Otlem ser consideradas isentas da suspeição. No que ·fliz res
~1eite aos technicos, os màis irnpareiaes não podem compro
.metter os interesses da oasa n. que· estão ligados; ·- e, além 
disso, . fanando de material ou obras QUe elles mesmos idé;lram. 
t-,àfeularam ou -0onstruiram, não pocrem ser desapaixonados . 

. Isto é evidente no· caso dos resultados se~em qesfavo-
<;: 1 • • • a mesmo uando os resultados seja(ll excel-

lentes, a casa tein o interesse. em que · · -
'g:Wo~ mas não que ós <!etathes fiquem· conhccidoE. porque eUa. 
não qlier que as casas ooncurre.ntes poSsain aproveitar.-.s~ de 
e~eneias que lhe ciustal'am muito dinbeiro e t.nbalho. 
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· O ex~mpl0: s~gtlinte dá uma. pr.ova ~vidP.nw ·d<1 11 ue a ca-
b:unos ·11~ affirmar. · · ·. . . · · 

Em· t914 a Companhia Westínghouse d1~ Píttsburgb. eon
st.rui\l UI?}. eqUiP.âJDento eler,tr,ir,o d~ locomotivas para funccio-
11ar· ·com C(tftetltC. continU'1 á .tensãó de. 5. 000 1vOlts. Durante 

· as e~~rtettci~s nas offiC'lnas. a tensão ... foi etevadá até . 7. ooo 
volts,, isw é, · mÇJ.i~ ® · dóbro ·da maxima actualmente ei:n func
''ão ~. (9~-000 votl,i) .....- ·na Unha Chicago .. Milwaukee de qm· 
fall(\ o pareeer. De~Qis 4os rr.sqlgidós prelimin~e~, .. .-. · pro:
vaveJ.rn~nte f~vP.rttvei~. destefi ensaios, a eompanh1a citada fez 
accõrdos · com · a «Michigan -United Traction :CQmpan~, para 
~xperimentar um~ locomotiva dP,. prova de ''ºº H ·pT ·e ·do 

. r..eso de 36 tonela<:l&~# na tinha dP. JackSi>n Mfoh a Gra~s Lak~ 
~ Wolf J:,ak(!, ·· ·q~ t9 ·kn~tr9~ QI! 4}umpri):n~to. . 

. -A. maugu."ração deu .. ~~e a f de junb,o de . i9i5, e :foi 
ann\ntei~dei nns · r~viMa$ · teebnicair america.n&t cómo uma data 
memor3.vcl. Os. serviços se . prolonB'ara~ eom alS'}.mas inter.-
rupeões, p.:>:r ~mais de -um anno. Ao primairo período de re
clame succedeu Qm periodo de .c;ilencio •. A Companhia. \Ves.:. 
t~ll~bouse . acftb~q . por. desmanchar, a .ins~lla.ção~ - · . ·~ desu1 
ye_z · não aohou. cor,,vi;inirmtc dar ~1ene1a. d1sso. ao pubheo. por 
meio das -revistá!. · · · . · · · ·.· . ' . · . . · . 

Q'riP.0$ for~m ·os resultàdos des~aa eXJ)êrieneia8? .Ninguem 
o .~abe, P.o silencio, naturalroen~ a. dos . _gU~tro annos p&ssa
d()$ · de-po~$ · deUas, · pócle·se inter.1r. que na.o foram as , que os 
f.eQhnicoª .. da STànde oompanhta . amel'icaua e~peravam: ·· 

. · . Sobre·. os varlos. syatemas de tracção. só chega ao oonbe-
cnnent-0 do ~u'Qliço o que as casas con~tructora~ e seus espe-
cialfst•~. u~r11Jittem. . .. _ . · ' . : . . ... . :. , , . . . .. . · 

·. l\fa~ '· o . IJllC fic~u d1_to _,_,_atç_. a~ora uao exphoarrn. amda 
··a ra~llo da. ccmtrovers1a · a,pontaaa . pelo ·Relator. Está· oontt>o
-v~r~it11. cm, por ser~ mai~ · exaoto; esta lu·ta :en.tro. os sys- . 
~e~a$ de tr~Qçiio !1er1va de .!{.Ue .. ~ questão · tecbn1~. ~nvolve 
interesses .finance1ro$ forrníG;l.veis. Uma "Qrev~ notlorn seri 
t~lvez utn para elucidar o caso. ,. · · · . · . · .... .. ~ 

. - • • I 

·. ~. . U}S'J;'OJUCO SOME' A . ~tl'r.ti. UQS SYS'l'fJMAS> 
. . . ' 

· Atê · t 900 o un,ico · ·syStelna. de t.raccão electrioa ci·a o dv. 
rorre~te nontinua a · bah~a tensão, ~600 vo.lts ou pQuco mais). 
Com cs4l te~são, a tr~ccão · elootr.ica P-Odia satisfazer · ao se1:
vioo urbano· de bonds; e ao das eatra(Jas .de fenQ inetropo.h
t.imas. ~as a sua appUca.çiio âs estradas dft ferro pro_p~10.
:m"Onto ditas, ~om <\ s~rv~co de trens pesados, não era poss1v~J. 

Er~ evidente q~e ·<> . a.ugme1ito <la tensão • . - nece~sar10 
pnl'a est~nder o . rafo de ~ççã.o - da t.raccão ·elecf.l'l.ca, _..;.. só ~r' 
podi~ obt~X', . !18. . pr~tlea. oom a . cor:rente alteru~yva . As pt-~
meir11s tel\tatlvas de .tracção electr1ca â . alta te'Il~~u;~ f~ram fe1·~- . 
ius llti AmeFi!3a e t:Ul Ettropa (ltill~ Q sy:::;tetntt tttpt'füs1~0. · . 
. Os resutta(iQs Qbtidos nãa foram. favoràveis. devido á m-
N~:rrecta ·applio~~ão ·do motQr tripbasjcQ, e átl (',m,l,)rego de 
eo.rr~B~o ~ ~lta freq.ue.~oia, ;..... · 
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Na Ameríca · tiraram-se patentes · nesse sent.ido . pelo 
Sr. Armstrong. da General Electric Co. · . · · · · · 

Na_ :Europa, foi tamçem . o systé!Jl& triphasioo o ad9ptado 
_par~ as·-<i:celebres e~enencias realüadas em 1903 na :linha 
Jla":"-nf elde~Z().ssen, ~ _ Allemanha~ _em que · foi, a!fingida a ve
lacUJ.ade ·de 2.H> h.-iloJnetros por .. \o~a>· qµe menciona o pare-0er· 
rar!J- · accentuar .«a 1nco~ttM!~t·eT. $!if)eriori(ladc da tracç4°0 _t:le-
ctrica _no Q1te di= .i·e8peito ·a ucloctdáde e· á acceleNJÇáo. · . 

E1s .. o 911e d_1z o afamado engetibeiro "Mal.ldee L·e ;Blanc, 
i:m. dos. maior~ 1nventores da: épo<".a oresentE'. (L4 Revue EIP.-
ctnque~ 15 de .Julho de- :l9~r)· .: · · 

• . •. t . • • • . . . . .. · 

. . d.e grand intérêt ···de. ces ezj)ériences a oonsisté 
dans, _ l'ét_ud_e _ dP.,,s-. J?r.~édés perm~tant•d'émbarquer ··e. · 
des yit~sses , fanU1$b({'1éS · -unf:\ qu~ntié de . travail .. énór
me: soit . 4.000 chevaux à- la v1tesse de 2U . . km. à 

,,- l'heure . . On' y ·est -parvenu avee des :dispositions d'une" 
e~treme simplicitê~ ·· · . . ·; . . .. . ·. · ·. · . 

Les·' courants étaient . trans~i's Ie Jong de la' voie, 
par. trois .. fils _suspend!is _ les. 'mis · au~deS&us . des autres, 
comme le montre la- fJ.g. 2,· et sur lequels s'appuiyaient. 
des .archets la~ê.raux: . ~~ti~utés . autour · 4:un axe v.ertical 
porté par la vo1ture. · · .· · · " . · 

· ·Le fOnotiOiinément dé cetie · fostallatiori. a été . :par
fait. II · ~t · êyident que. s'il n'y a'V$it qu,un !il et qu•un 
Reul a.rchet, l~ .. ~~ . du co~ra.n,t .. se faisant :~ les .. 

· rails7 Je system:e ·ne f2rait que gsgner en .simpboité et 
en sécurité de tonetiolinement.> ·· . ·.. · . _ 

· · '<0n. dóit dori.c . considérer coinmc . complMement . 
re~olu, à la ' suite des expériences de Berlin, tout pro-

. blàmo reJatit .à ia tranamission de . l'énergie à des voi
' turo~ ·en marche au moy~n de courants êleQtriq\les de 
· haut.. voltage;> . · · · 

. . ' .. . 
· A opinião do illustre · tec.hnico . no que diz respei"4> á 

lf.e:rtreima ~implir.idndn · e ao cftmccionam~to ·1Jerf rit0>, da Ji-
11ha de oontacto-6 tres.fiM, é tanto '.mais notável quanto nunctl 
(~emonstrou S.:mip&thia -oelo ·-$1Stema triphasieo •. ten~o sido, 
liOlo " contrario •. propaQ'à.dor do sys~ma · monophastco. Uma~ 
\ 1pinião se.mclhante parece até estranha. quando se- pensa. que 
~e accmm. . a tracção r triphasic~ quasi de um crime devido a 
necessidada do emprego. de dous fios. · . . .. . _ . . 

A razão é que na ·época -a que . nos l'efer1.moa, ~o .t1nh& · 
~inda tido incremento -.· .. a litteratura · destinada a sahe:itar e 
<.!xagerar as desvantagens do systema tri~basico, pois ·este não 
~ra tido .ainda oomo ·tein.ivel "ºmpetiâor· dos . outros SY.S- · 
tP.rnas. · 

Na mesma época ~llud.ida, o ·systen1a monopbEtSiÇO fez a 
.:ma primeira apparicão · simulta"Qe~ente na ~er1ea e na 
Europa_, . Q ~r .. Lamme, da Wesiingbouse ~lectric and .Mauu~ . 
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:fac~r_ing C6., ":ic~iou o mO'for .mooophasico <i:seríei, e G Sr. 
Steinmet.z,. da General Elootrie co., <> mõtor monopbasico a 

. ~epu~são~ .. Entre os dous tYPos; a 'Victoríá foi reporlad;l na 
Amer1c~ pelo . '~tor -Wes.tinghouse, ~ e ·a General Elecfrfo 
~o~ fez .. com.o sy~tema monopbasioo o. que tinha feito já, com 
~ . tracçao . tr1p~a~1C3, - -isto é, o abandonou." . 
. °. . Na AUemanha, entretanto, o Sr. Eichberg tinha ·pro:posto 
f.ambem um typo .. de motor monopbaaic-0. · - · · . 

-Depois do desanimo causado ná- .America e . na .AUemanh:.i 
telqs resultados pouco promettedoréS do systema · tripba8ioo. 
9 -systema monopbasico foi àeolhi<:lo · como ·t0 salvador· ·da 
t;rapde ·tracção electrica f.erro-viaria. . · · . · · · . . . . . . . \ .. 
. · O ffiQtor moµopha9ioo-não dif!erindo. sti.bs.tancialuent.e do 
~otor à corrente continua, tinha a vantagem de pOdel" ~~ 
~eitar d~ _longa experienoia desse ultimo '.typo. De . ou~o :lado, 
sem~ . só preciso um unicl' fio para a .alimentação. da · 1oeo
m~1~a. ~nophase, o problema da linha -de -09ntacto · pareceu 
defmitJVamente resolvido. · . . · . - · · . 
. .As . . casas allemãs logo · adoptaram· entbusia5ti<'.amente ' (1 

~.ys~ma monopbasioo. . . • · . .·. · . 
Esta · dé.!ísão, · to~da simúltaneamente na :America. e f!44l 

~llemanhâ, te~ia t_i~o o ~'f~ito ~e uma con~emJlaRão a. mor~ 
do syste~ tr1phas1éo, si na.o tivesse elle s1do. em prooeden
cia, escolhido .PBra n. éJootrificação da linha· da Valtellína dn 
f'.Ompanh.ia. ferroviaria ítàlianà . ~Rede Adriati~. · · 
· · . Esta. ·electritfoação. · não obstante .o . notavel ooinprimenoc• 
f.las suas linhas, não !inba, por si mesmo, ·grande importancia. 
~s . :~ssa lmportancfa resultava dos intuitos a. que se ·· pro -
-~L · · . . . . P . . . . ... ,. ~·. · · 
. De íacto, ella :foi decidida· pelf} coojunct-0 das oomp~bias 

'.f erroviarias italianas . e i)elo governo, pela ' . oonveniencia. . da 
electrifioação, em . um. futuro proximo, principalmente, . da.~ 
linhas que irradiavam do . porto de . Genova, um dos mais im
r.10rtantes da Europa. ~nt.rarh1mente á opinião . ~s ·· casas 
con:structoras, as companhin.s fer~ovi~rias . pensãram que não 
era .' prudente ad<>ptar a tracção electrica a~seus trechos mais 
importantes e percorridos pelos . graJJ~~s r_?pidos. in~rnaoi~
.naes, .em uma época . em ~ que a. ei.tiet1'1f1oncao das grandes h -
nh:l.S não. tinha tido, ainda., exemplos. . . 

Os engenheiros 'ferroviarios itafümos pensnram que a 
(1}eotrificação dessas· unhas de gr:mde importancia para a v~n 
nacional e_ para ~s communicações internaciona~s, ~ão podia 
ser adoptãda em base a dados puramente tecbn1eoo, oom re
sultados. de · exper.iencias feitas nas ~f~ieina.s das ~sa.i; 
oonstru~toras. - nem o serviço . ferroviar~o. ·era sus~mt1ve. l 
õa transformação aconselhada pelos · eJectr101stas, - isto . .4,, 
·rdc t:reis mais frequentes e ümcs:.i>, como propunham as casas 
:.mericanas. no intuito .de applioar o systema á corrente con ... 
tinuà á b8.i~à. tensão. . . 

Os e~nheiros fetTovi~rios italianos. pr~uparam-sf'~ 
it::xr.luei"vament.e, com a~ c-ond1çõe~ do propr10 service. 
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st'SSKo El.f '2tJ OF, ôVrt"Mo nE i ~u ~ 

. . Foi . oom es~ · idéas. qu~ decicl~ a elootrificaÇãô (las 
hnbas da VaJteUJilat dest1nãdas a .rervir oomo r.ampo experi
men~l~ antes de illiciar a el,ectrificaoio das gtaildeS liilbas. 

Do mesmo modo que ·· na America do Norte ·e na Allema
nha. o systema escofnido foi o tripbasicO; - mas a .casa GW 
rl€ ·:Budapest, que foi enearre~ da installação, e que Unha 
já feito experiencias nas suas offtci~. não· cabiu DOS ·mes
mos erros salientados ·.e adoptou corrente a baixa frequenoia. 
.\ t5 periodos p0r segundo).. " · 
· . , O servi~.O ~lectrioo· foi iriauguraoo em 1902, e depois das 
inevitaveis ince.Ttezas e difficutdades do começo; o sys~Illa . foi 
Sulgado muito conveniente e susceptivel de ser empregado ·nas 
linbãs de grande trafego. As etj>erieneias ~ pi'O!ongaram até o 
ooiDeço do anno de 1001; e só ·nessa _época ô :3Gverno italiano, 
.-... qua iinha então resgatado as. Unhas ferro-'\·iarias das varias 
companhias,. - decidiu electTi.ffoar com o . mesmo_ systema o 
trecho mais importante ~· o trafegó mais intenso de toda ·a rêde, 
isto é, a Unha velful dos cGiovi> de Pont.edecimo até Buseala, 
~ue · faz~parte das linhas de GenoWp-a Toriilo, e a :Milano. e por 
onde passa quasi todo o trafego do pocto de Genova. · 
· Tomando esta decisão, a Estrada não" deixou de impôr 00:n
tlições m1'1ito onerosas. parn assim garantir-se de· modo mais 
6.bsoluto. . · · · . .. · ' 

·.As ~ndi~e.s foram tão apertadas qu~ a 4?\)inião ~nanime 
Hos techmoos foi que nenhum systema podia satisfazei-as. 

Mas os teehnicos especialistas no systema alludido · tinham 
&pr:oveitado das experienoias oolhidas nesse periOdo de oinco 
~noos -· e tinham tatnbem lucrado com o contacto intimo e 
~ontinuado com os engenbe?fos da estrada de ferro, quer os do 
trafego e movimento, quer· os especialistas Iia eonstrucçã.O das 

. iooomolivas a vapor.. E' justamente o. que escrevia em -f9:t2 o 
Sr •. Kalman •·on Kando, que é i'nco~testavelmente uma das au
toridades. mais acreditada.~ em tro~ão electriea, e ao mesmo 
~empo, o creador e proimgador do systEima··tripbasico. · -. 

· Nes.~a época, todas as· casas aUeroiis o tinham definitiva::
mente afastado. ·lançando-se ;resolutamente na. construocão do 
HY..itema moriopbasico·... . , · . 

· · O · Nlthnsiasmó dos tecbnicos · ãUemães P.t'a. eintão. sinc&o. 
As ·désmusões só começaram mais-tarde.. · 
~ A~ revistas technicas allemães inicia!'aril a publicação de 
~rtigos de technicos distinctos, com o intuito. de demonstrar 
que a derrota soffrida pelo systema tripbasioo era justifil'8da 
e definitiva, e qué- este systema nunca podia satisfazer as con
dições impostas pel~ Estrada de. Ferro para a linha dos «Giow. 

Assim t~ve origem . esta cduta do$ svstcma,n, que. continua. 
-binda · hoje; Até. p0ucos annos eUa .esteve cireumscripta aos 
;;' stemàs monopbasiee e tripbasien, Ha talvez ·Sêis annos~_ en.
tiroo na ~iuta tambem o systema á corrente continua â affii ten
são. Uma caracteristica interessante da luta é que é offensiva 
esta só·de um lado; um systema merece o nome de caggresson. 
·porque procura anicrai!ar o out:ro, ao J)a~.so quP. este n!timo só 
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tinfe~<le· ,, ::cu .dfreito .. d.1,: · e:dstencia, tão nem come os cfüt1ros4· 
. Niid ví~amos ohesar .á. oonclusã-0 da Buperi<?ridad~· absolu~a 

de um particular ayst~.ma ·de tr~cão por .exemp1o, .do preeon1 ... 
zadQ nela monographia alludida., . e outros trabalbos da. qen-:
tral, . -- mas ébse:rvar que. esta luta, com app;irencia techni~a, 
é, entretanto~ e:JJclusivam.flnt<; cdm~ercwl... ' 

A pl'f:'lf erencia infoial · dos eleetrfoiStae pelo ~tema mo-
11ophal:'ir.o tem tambem -um ·'lado psyehologieo. Os elect:ricistat 
uc1•editavam - e ' muitos ti.inda. hoje'·- que ·a ·-soluoão do :pro-: 
blema tia · tracção' eleotrfoa depende exclu~ívamente do mooor .. 
Ora, · JJO .. estudo ·· dO môt.&r tripbasico não existem elementos 
~usoeptiv~is de modificações taes que autorizem o teehnico:.que 
o esl.ude dar ao motor-·o .seu- nome. No motor monopbasíco·- isto 
'Í ·possivel, sendo q·ue em·~·-· admiUe varias· solueõ.es. Já. vimos 
na Amarica do Norte os n:i·otores · Lamme e $tei1>met.z; na ·Eu--
ropa o numero ·. dos ·inventores foi ·muito maior, existindo os 

motores Wmter-Eicbberg. os mótoI"e:S Lacour, os Deri, os Finzi~ 
~um numercfconsidera:vel de outros ·. A vida de muitos foi ephe--
mera. - · · · · · 

Ist..o explica como eín t;>aizes como a Allemanha e a · 
Su isso.. - onde os innumeraveis engenheit.os Que sabem an .... 
nunlmont.e rias univ~rsidades · teem .. talvez o .grão mais ele-: 
vado de C\lltUr~ theorica, ~ o eysterna . monopbasfoo . tenha 
tido UQl. null;}ero · tão ·graIJ;de -de entbusiastà$. Explica tambero 
como- muJtas faram ~s .casas QUe · s~ d~dicaranr · ã:· tracçio ln~
nopbagloa, ao .passo que só l)ma ou duas se dedicaram á tr:h 
phasica. . . . . · . · · · 

Na época alludid'a,. a o.nin!ãn· dos .téêhnicos de , não-. ter a 
t.racciio triphasica .. vitalidade . era sin.ce.ra. Não· .obstante isso, 
a _yoltn. ~o campo da discussão .do $YBtema triphasico . não era 
det:eJavel. As casas allemãs : tinh·am já feito despezas eonsi
deraveis nom estudos, · pate!ltes ·e material, e além disso. as 
patentes já tomadas pelos .eonstruetores do . syst.ema tr.ipba.
sico tornavam difficil outr~ patentes - · sobre· ·o mesmo .. 
'rorneva:--a~ precjso que. o syeema tripbasi~o, . bom ou m~o~ 
não resuscitasse. E' o que deo.idiram. as casas allemãs. , 

A lnta corn.ecou, e · s.empre· se , desenvolveu, em condiçõe::1 
muito d_eefnvoravei·s ao systema triphasicó. E' suffieiente · sa-
Jienf ar que os nove dectmo!S da industria·-européa de mato-. 
rtal f'leotrico estava nas. m~os de e.asas sllemãs, · sui~so-aUe
mãs a suas fi!iaes. todas sustéÚtadas pelo ·grande organismo 
financeiro allemiio. E' tambem notorio que a . industria er~ 
notavelmente---<avorecida pelo" maravilhoso mecanismo huro
craftico allemllo, o até pelG proprig ' kaiser. Aléa1 disso, nin · 
guem ignora · que todos os meios eram bons para os ·allemães
assegurarem a supremacia. da sua: industria. · · ·: · 

O syatema t,ripha,!;ico era. só ·construido pela -Brown::..· 
Boveri, -Suissa, · e f>0la 'Ganz, hungara~ cujas --patentes· e 'pes-
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' ' . 
so:d . cl::ipeoial.ista fox·am adqueridas em ~ 906. pela Go~panh~ 
Americljl..na . Westing~~usa, . que ótgam:iou '. uma. ço1'npanh1a 
íilial italiana. com officiiias proprias. ·· . · . . . 
. · . POT oonsequenoia, diffamal-o estava •lO iutere!;~e da. in-
·duSltl'ia allémã. sendó um acto de patriotismo. : · · . 
. , .s• o que fizeram as revistas allemãs em um ac~ól.'do no-

tave'L · · 
K é p~rfeitamente sabido que as i·evi~t;as l~ehuicu~ allc

roâs · et·am .. ~ ·(e ·são ainda; enmora .. menos lidas)' ·~ as me
lhores dó muttdo~ ainda rnelhQres do: que a~ · francez~. ('u'e são . 
. tbeQr.icas demais, - ou das inglezas, que são, ou e.xcessiva:... 
me~te U~eoric_as_ e por ist.o pouco lidas, -:--- .OU ·êXCéSSivamente 
praflicaeii · . ei. -por isto poucC\ interessaíitéll) para · o etecti::ici~ta 
qtte não.é, em geral, muito propenso ás questões de O\'<lruu me-· 
caniea. No ,que diz respeito ás revistas americanas, uinguem 
ignora que a parte ·mais iínportante ·dessas é a dos annunoios. 
om que os americanos não tecm rivaes . . Ha revistas que, po1· 
:)e:-eiri exclusivamente destinadas á reclame» ·não são menos 
mtel'.êssantes·. Além disso, é de· notar que, ~án.tes da guerra, 

·todos os - tecbnicoi:> olba.~am : para a Allemanba, como si ·a.. .luz 
não ' yudessa cheg;ir sinão de lá .. ; Agora a moda é, pelo 
menos entre .nó~, olhaI":pa-ra a Amarica do :Norte-. ·O idolo foi 
trocado: ruas nada mais foi alterado .... .. 

· . E'~ ·verdadé qUé a Hngua allemã não é talvéz tão ·~conhecida 
para ·: ~sêgurar . dlrectamente ás revistas àllen'.l.is u~ · gramfo 

· numéro de leitôres estrángeiros; n:i~ às . rev~tas dó~ ··outros 
·pàizes. '.se enea,rregàvattf dé · di-vulgap os . artigos prinQi1"'.eSi 

· ql1et,:-· !'m ·tra.dueoto; ·quer -.e.à'.i resumo·. ·Demail!- · os . technicos 
alI~nraes escreveram· ·ditectamente· attigos para· êstas revistás, 
o o8 ·engenheiros estrangeiros ligados ás casas allemãs, ou ás 
:mas i'iliaes, não deixavam de eseréVer1 .inspirando-se nos 

. idéaes do~ allemães. Póde-se. dizer, sem exaggero, que. as idéas 
allemãs influenciaram ··quasi exclusivamente· todas .·as revis-· 
tas do m,undo, e só neJ las os technicoe.; mesmo não 

. tendo · .vfücuf{t·- algum- .· com casas ·ou in:dusttiàs · anemies, po

. tJiam-inspirilr~se. Elles mesmos afinal c·poperavam para' a. d-~ 
vutgàção das idéás de ·· um numero limitado · de pess'oas~ que. 
agiam, exclusivamente, no interesse <la industria alllemã. 
· . .Até ria· Itafia, as revistas. tecbrticas publicavam artigos 

\le. cr'itíça acerba contra o. systema tríp1iasioo, · --- · o que não 
sut'f)rehende, ·quando se p~nsa que~ nés~a · âpÇica, to~a. .a indus-
tria .electrica italiana - eslava nas mãos . das· .casas allettiãs . ~ 
sua~r filise.s;, sustentadas, -Como. é sabido, pelo maior. inst.ituto 
banoai'io · italiano, então ·sob a .direcção allemã. . · 
· . O apoio '. dos en;enheiros da estrada faltou · nos priniei-· 
ros annog, por motivo de íma sit.úar;:ão muito .rleJi~ada, sendo 
(JUe · cltes tinham ·ainda que fiscahzar e· receber as instaUtt:.:. ·· 
cões: . tendo q.ue .ser juizes, não podiam ~& ... naturalmP.nte, 
advogados. ·. Os primeiros artigos, officiaes publi~ados pelos 
e11genhe,rOi : ~a estra.da, em. defes.a do systema. tripha~co. ·da-
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· A~AES O.o\: -GAMAM 

~a~ i9H. aó passo -que a eloot·!ifica~ão ôa nnha. <:I-0s ~Gio""i> 
fut deeidiila em !907, e a sua mauguracão deu-se em iº de 
agostd de 1910. .. . . . _ 

. A inter>"enção officiaf, na· discussão, dos engenh~iros . da. 
~strada, tt_oux_e-.çomo consequencia. a tliodificaoão do P.lan~·f de 

. ataque <los detractorcs. Até esse momento, aproveitanao o 
silenc.io alludido, bs detractores tinham insinuado qu~, deante 
do fracasso· do systema triphasico na· .installa.ção dos ~Giovh>, 
a.s est"!'adas , de ferro . italianas tinham tomado a dooiaio. de 
811bstituiJ-o ·pelo syatema niQnophasico. Ma~ deante-:da publi
cação dos dados ófficiaes do exeroicie> electrioo, a. insubsisten
cia dessa. affirmação tornava-se patente. o successo do. sys
tema tr>iphasieo na linha dos. «Giovi>, :foi, portanto, ad~ttido, 
mas accyescent.ou-se que eUe era d~tw·ido. exclusivamente,· ·ás 
condiQ()es part1~ulares de traçado e do trafego •. Tamb~m esta. 
objeÇ<;ão foi dest.ruid~ pois as estradas de ferro italianas o 
~pplicaram cm $rande escala nas 'suas. linhas, sempre com 
excellente . resultado • 

. Não é talvez superfluo salientar que, det'enden<lo a fra.çção 
triphaíKea.contra,as systematicas accusaçõeá dos séUs det.rac~ 
res, os ·engen.he.iros das. estradas de ·f eITo italiaDas nun-ca éti
tendera'm apoiãr a casa. éonst.rue~ra. Ha. mais: .Desde·-o_ ini··. 
cio,. o fim deUes foi sempi'e que o systema tripbasico não eon--. 
stituisse .. o · · monopolio de uma tinica casa, e nisso vence~ 
1·am~· pois hoje o material tripl,lasico .é. eon~roido: par-· tres. ou 
quatro casas. Befender o systema alludido 'não ixnplica~ ·por"" 
tanto, reclame: a·uma par.tfoular easa, - ão passo .gue isto 6 o 
que justamente· acont~e quando se propugna o· system.a a ~r
rente continúa. á alta .tensão, Hmitaildo o exame ás cara.ct.eri~~ 
tieas d~ el~tríficação· da Jinlja ·Norte-Americana qbica:g<> MH""' 
·waukee & Sf., _Paul Ra.ilway. . · · ·· 

·• Jt1aUa.-de c01ÍcurrÉmcia na Ame..~a do Na'l'te .· •• 1 - . . . 
Estc:à luta nunca · teve, ~os Estados UnidQS .. da America. do 

~'Orte,.-a vi~tiiencia que teve nos oútros. paizes. E isto se eX:plioa 
f acj}mente · ~a falta de cqncu,rreneia, quel' estPangei.ra, gue~ 
namonal.. . · · . . • · · · .. 

O q\.le :parece . extranho, á pl'imeira ·vista, é qu~ em um 
vaiz. tão grande ~omcr a America do Norte, a concnrrencia 
entre os fabricantes de material ôe tracção electrica. não exis
ta. Mas a America é. o paiz dos trusts. -· · 

E, conve..niente. citat> a· opiuiã.ó do SI"; J. C&rlier, ~e
nbeiró e professor na. Universidade de Liêge, expressa dewis 
àe uma longa viagetn á Amerioa do Norte para vis~ e .estudar 
as maiores electrifica<;ões. Este euct;nheiro. ·uni EklS ·mais no-· 
t.aveis da ·-:8eJgica, é muito admiI a(yr das idéas :unerie:ui:s:s e 
do ··systema a corrente continua á alta tensão. · . 

· · EBe t.em publicado na. <Lum~rl! Electriquel>, e na dtevue 
Général~ de ·1'1E'l~tricité~ uma se!"iÇ de artigos, sobre a ~-. 
de tracçao e.le_Qt~ica ' ~os ~sta(lo~ 1Jn1dcsir Os keeh~~ f3esuint.e~ · 
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~t) ue um. arti;so :publi~.ado rio nurm.~l'ti . di:· :!1. d·~·· ~utul.>1'0 i de 
·t ~1 G ua C"Lu.mierc . Ete.~trique~ : . · · 

_ .eTout~ . ~es applicatious 1.k I~ t.ral!-tiou óle~tr:iqu~ 
a.~ .. ~tats:-l.Jfü>S ~: tr·ouvcnt am.: mums des deux Ma.íson:: 
~rmc1pale.s: fo. Gencra·l 1!,'lc-ctrfo j;"., ·.i t la Socf.tft<J Wes .... 
hnghoitse. 
.. · Au-~essu~ <les dir.ootion~ t.cchniques do ccs ueux 

·hrm.~ d -semb1crait qu'il exi.ste un ·Comité tcchniqm! 
super1eur; que déparl.a!)L: ~n quelqué sorte entre . elle.~ 
les ·genres d·act.ivité p0ur la tractfon. · · 

Cer-taines banques. a)·:mt dcs intérêl:> à la foi$ dal.1:5 
le.s ~eux_ Sociétés, sont-ellcs, parvenucs à établir up.c . 
sorte ._d'entente entr_e cfü~s, dont la por-tée cx:i.otc nêe~t 
pas b1cn c<>nnue de tout le monde? Nous avons tout lieu 
!Je .. 'lc suppooer d•apres les indicatiom; tlUC nous a·•;on!:> 
cooüe~llies :personneUement e~ puisquep cn faiti la Ge-· 
neral · Elecf:'l"w n'entreprend jamais de la tractioil n10-

. uopbasé, tandis que la · Sociéte ~·estin.,house fait 
l'une et ~'au~re~ ct était.~ j~squ:eri e~ derniers teqlpsJ 

. plus encllµé a. patronne.r Ie tnonophasc que · le continu.11< - .... - ~ . . . 
' . 

O aooôrdo a que i.c refere· o Sr ... Garlier salta u.os olho~ 
iwando se pensa. que a Chicago. ~ilwaukee & St. Paul Rail
·:ra~ encarregou do .fornecimento da$ , novas locomoth·as ek
'-'tricas,. de5U-mwas á ·mesmã elect.rífieação, amb3s· · a.'3 ca5as 
americanas ;mencionadas: Si este facto não provasse o accõrdo 
~utre es.SaS casãs, . attestaria que a companhia ferro-via.ria. 
.Uhid!da não ficou satisfeita . nem com · o f..vpo primitivo · da~ • 
locomotivas da General Electric C.º ~ em &erviço · desde · 0 fim 
de ·i915, ·.nem -c.om o proposto pela mesma fabrica em fgt7, -~ 
e que preferiu confrontai-os com um typo coi:nplE:itàmentc dif-
t·erente~ estudado pela Westinghouse Electric' O". . · 
···· A e~icaçáo de te~ sido · dhidida assim ·a referida. e11-

(~0m1Dendâ devQ ser, talv~ procurada nos dous ' m.otivos. 
Talvez que um aooôrdo s.erµelbante t~nba sido teito tam- · 

bem; quandó r.eceiltem~n~ se. tratou .·da &lecfirüic~ão. ~ui. 
da estrada de ferro Paúbsta, . em· que uma parte das locomo
tivas eleotrfoas será tambem fornooida pela Companhia \1t'°'1es-
iingh0068-. · · · · . . · 

Po~ esta falta de conourrencia entre os c.onstructores ameri-
,.<anos se e.."tJ)lica a pequena applicacão quer ·do sy.stema tripba

,.:; ioo, quer do monopbasico - . na · America do Notte. De facto, 
,~. nofurio que as mais recentes locomotiV"as mo®pbasicas eu .... 
1•opéas si.o melhores · do que as da Westiu~hou~. quer prinei• 
oalmente quanto ao peso, quer. quanto .á ~1mphc1dade, do sys--
t.ema ~de recuper~·ão de .energia :r;ias descidas. · 

; · · · - · linhas -0lectri-
ficaaas com um .àetcrminado systema seja infini · en maior 
aa America do Norte do que, dig3.lnQS, na Sui~a, i~to não quer 
Jizer que sejam mais interessantes as elect.rif1cações ameri
·~n-ª~ ~ompa:r~~ cQID ~§ sulil~?.~: ~ ~\1-ªUd~ ·p~ ;une~icaµ.2~ 
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electrificam,_ com um novo cypo .<.le materüd, um trecho, . dí·· 
g'amo.s, de -H.'~ ou · 500 milha~. este f aclo não tem, sob o ponto 
~e vista ~lo interesse theoi:1c:o e_ do resultado pratico, mais 
importancia <lo que a electr~fwaçao do LCP.-tschbel'g, limitada á 
80 kilorneti-o~ . Si a Suissa tivesse que ·e.stendet: suas expe-
1·iencia~ a ~00 ou 500 milhas de linha, -<iua&i ciue não Jhe res
tariam linhas onde applioor os resultados .dessas càperien-
ci.asl Ca~as como · a BroilJn> Bove'l·-~ & Oomp. ou a Oerliken, 
-ambas su1ss~s, sã'ó, sob o ponto_ de vista .tecbn_ico, pelo meno~ 
tão 1 imporian~s cttiatito ás· duàs . gra:ndes_. e.asas americanQ~; 
alluditla8, não· obstante ~üa pof.enéirt financeira ·. ser infinita-
mente menor. . · _ · · · · . . 

·- A netual inferioridade; - f.aÍvei ·. h~an.sitqría. -· ·- das lo
comotivas _mónophasfoas _a{llerjoailas ,:em relação . ú.8 européas~ 
. ..:._ que fecha por emqua~to a púrf-tt_ -á . exportaçiio americana. 
é taJY(!Z um~ das .'rázões qtte exp)i~am. ~is l)OV~S. tendem~ias d~
Cotnpanhfa \Vestinghouse - "em ~avor do :3ystema a corrente 
r~ontioua á alta tensão. _:_ OutJ.•o ·ifioüvo púdr. sct: o sentimen
·.!·o ·de cmulacão ptofis~ional dos éngenheiros dessa . companhia, 
·que nãn ctuerém ficar em .. gi'âo _de inferj.orictade quanto aos 
seus -collegas da ··General EJectric G('O. . · 

Além disso, tendo · por emquanL<J, os · a.mcl'icauos dado á. 
. electrificação eom · corrente eonf.inua ti l:rlta tensão . uin des
en'\•olvimento muito· maior. do _que .. o· \•.erificado na . Europa. é 
fogico que ·elles d~seJem s·e aprov.~itur d~~nctuál sfluacão van
tajosa. Desacreditar o :::i"Ystema mo~opha!:Ü(..'Q significa1 • boje, 
1Milita1; a. ·· exportà~9 ameTic~na de .material ·de: . tracção a 
corrénte r.óntinua~ - . . .- :- . . 

· .. · · A.f!. mesmàs arma.ô qqe, antes . da guerra, s•]t v.ira:rn á Alle
manha para ·a conquista .do mercado mundiul, servem a.gor.a 
á Arileric-a do Norte para os mesmos ·intuitos. sendo que, em 
éonsequencia da guerra, a supremuda que f~ra . do~ allemães, 
~ agora· disp_utad~ pelos amel'icanos. . .. . . . . 
. . . Parece e~J.n;-'uma eX'plicaÇ..ão .. baRtanl'P .plam•i"·ef . · - - Diz. 
ent.rrtant.o~ · Jf" -parecer: . . . . ~ 

· /~cumpr.e, porem, âcceutm.u· qu1~ a preret·encia por 
-P.ste ou por aquelle· systema . tem sido ob,ject.o de con
tro\'êrsin.,. . . etnbot11 parei; a ~c1· · ho.ie p·referidtl, nos 
Estados Unidõ~. a sim-plicidad1. • dn 1 ~·rr:1 a COt'T'rnU~ ~.fln-
tinua. :> ' • ....... 

A simplicida(fo do tYJ>O a c-orrcntc continua.! . . . 
Nunca até hoje o ,«continuiskl:-, . mai~ ftmnlico o. prt'Jtend1Hl. 

•.; a. -imparcialidacl.l-~ ·nãQ (. t\ · qualidaci.<' Que p1:1waleoe nest.ti~ 
lutas. · · 

o Sr/ Onrli~r, quu nã'o 1.\ 1u11 í t<• ra voravel tw 
.':lystema monopha!!ic<>, diz, sempl'c no mesmo artigo, pan1 

1:xp1ieat a . e.,-isteneia d~ um numero ainda Nn~sidet·8J>•el "d1· 
~-monophasist.n.tt"tio noi:; Esta.dos TJnidos: . .. · 

< . ... . Pàr cont.re ib -. .O' iugéculeur a1ut.!ri\!-aiJ.1) 
. ü-ppi·éoie beaucoup · ln ~~iinphc-it~ · iJltls gtt\.rtdl" rt l' 
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reu~i.-:rfill!c d.:• l'1!quipcment, monopha.s,:. <·t. la nc)n_,exi:.:
tcnr:e dr: st.alion:-: dynan:...iqucs, qui rxig-enl uni• ~ur
veillarn:n ·COU':itanL1;-. Lc monopha~é. pour les chemins 
de fc·1· à grandú di.5Lllncc. lui est donc. a pi·iori. sym~ 
vatbiqur., im:ci~1~ment parce que ses avanlagcs · princi
paux rP1 wonl.renr. Ir..:- factcurs ctu prL\: de l'cVienL qui 
l'int~·rc:!:scnt le vlus. On se ra·ppc-lle . d'ailleurs, que la 
situat.ion du monopha:;c pai;- rappoi;-t áu coutiinu est 
f]rosso rnMlu: -- dü consommer plus d·énel'gie, d'exi
;Z"er moius dP maitl <l'ocuyre - · ( sous-Sltations), -
~'êtrc ·~plus ::;implc», ct d'exiger moins de capitatLl:·. ~ 

A prerc:·P.neia. do illustrc Uclator pódc ser determinada: 
por ·considerações dC' m·df'!m ~echnica, ou dP · ses-urança. ou de 
m;f.hP.tfoa, - · mellO$ de: sirnplicW.ccde .. que é,· sem ccntestac;ão 
Gií.O . possivd , o verdadeiro caracterist_ico do sy~tiema mono
plta!:dro; 

_......__ 
ú: 

A -.:.;rr~fei·enc"it.i da Comu,ii,~sãu lt:<:Jmica da. Cenú-at 

O illustrP RelatoL· affirma que não lem -prefercmcia por 
nenhum systcrna rie r.orrente · p·articular. Acha, porém~ que 
:;e póde com toda a segurança, deixaT' a escolha. aos technicos 
Ja Comrn1ssão da Central. .. 

Ora, os dignos autores da. monosraphia dizem explioi
famcnt,e ter ,já escolhido o syslf.':ma de tracção empr·egado na 
Chicago, !\lil\\·aukee & St.. Paul .Rwy. - afastando os dous 
systcmas n1onophasioo t> triphasi1;0, não só porque não seja.m 
<idaptaveis no caso espeeial da Central do Bra3il. - bem c-0mo 
pnrque são inf Prior1~s ao de eorrente contitla. d··~ alta tensão. · 

· E' perfoitament<! possh·el explicar esta. prc1·ercucia de
dãrarln E"~l)licilamente pelos illustres let;hnico:::: da &tmtral, 
-.;eni pôr em duvida sua pert·í~ila. b:ôa re , - D~ Jart.o. a ele
círificacão da Chicago. l\lilwaukee & Sú. Paul Rwy tem pr0-1 

vor.a<lo o mesmo cnthu~iasrno (llll nu:mero;:;o~ technicos dif) 
t.odoe os paizt•s, - e Mt.e enl.husiasn'io é r•m rn\1il.o:-> s inNiro. 
~!mbora st.~ funde · ~ómenle no cümprim•rnlo · do trech<.1 
dedrificado~ e no peso consi<lt:n-nn~l dois lircnti: - dóu~ eli..~
rn1mtos esl1?s que não bastam para. de1nonst.rat· a vantagem 
dr..! um partil~ular systnma de tracção. 

A faculdade de analrse ~ de críl.it.'.a. tão ne1.~(~ss.·u·ü1. 
quan ... io :;e prueura t~:!eolher um ::::y:;t ema <~nt.re vario~, é sem
!H'C mu.it!O limitada na..:; pe:::soa::- que se adum1 ~ou o impc1·io 
do ~~nthu~ia::;mu. 

Isso expliea. l)orqlW tJ8 dignos tcchni.cos alludido::;. nãu 
)jzern.m esf udo alg-um prdiminàt a.nLes de resolver a escolha. 

1 A confiança do BcI:itai.· .~ b~scDàa prit:u:ipaln:u:n::1J.e Aa· f>PO\'a 
de competcnci:l. qut' clles . deram compilri.ndo uma monogra
TJhia. que- . não é sinão n. intro<lucc;ão ao projecto da el(~d.ri
fiea~~ãü arirí'8Cnlado 110 mei de mar<:" +lc.'. ·tn l9 " lfW'. afinnl. 

. ('.. ··- y .. 1. IX . 1-.i; 
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t:1.~b'iLa. s<í, ura.i.ieamcnt:e. do caso da clecLl'ifir.ação da linh; 
cio"I :;uburbios. 

Essa confiançá nos parece e:s:ag:gerada. visto Qtle a monu
grnphía alludicla não é, em boa parte, sinão a adaptac:ão e , 
i1·G.duccão textual de ·um tra,balho conhecido, publi-cado en 
1!H3 pe1a Commissão ~ncarre;ada. do ostudo da electrificia· 
r)io nas Rsf.rada·s Ferl·cracs snissas, - (que chc.gou, como j 

.' n.bido. · á ·escolha ~lo monopha:::ico ! , - D o resu;no ·de trecho: 
de arl\igos pubiicados pela General ElNLric Co. 

Para ([emonstrar o firro da escolha feita nes~as' condi
t;õe~, bastn <'-Ompulsar ligeiramente mesmo pub!ícações da Ge
neral EJecl.rie ·cn; e opiniõe8 de tecbnicos t.ambem ent.husias-
1.a-é .da (' 1 c:-c lr if icn<;ão ull u<lida, ~ e hcgando ús se:;ui n te 'Con
clu sõos: 

J º, quo os sy.~tem:as mono1)hu.sico e t1·iphai:;ico mc
rcl!em maior r.onsidcrar:ão: 

2", que muitas clcctrffkações 'americanas não sfü 
sinfio 0xpericncias em ;::-rande escala; 

3º~ que a elc~trifieação da Chicago. Milwauk.ee C. 
St. Paul 'Railway não ~í t.ãó importa.nle e tão pcrfeil<: 
como os nossos technicos parer.cm acreditar; 

li", que ainda que o seu fmiecionan:iento fosse per-
feito, o ::)ystem~ adoptado tem carae:íeristicos tacs qm 
sua applicnç-ão não pó<lP ser raeionalment.e nem eco~ 
xromicament.e aC'On3elhadu. á nossa Est.rada de Ferre 
Central.· 

Sob1·e as elecl'i'ifit:ações Norte-Antericano.s 

E, sa.bido que na America do NorU~, os mesmos g-ruptis 
íinanueiros sã.o interessa.dos muito frcciucmtemente cm· com-
panhiaSI fer1;0-via.rias e em r.asa::i cónsteuotoras. 

Acontece. portanto, a miudc, que si uma 0asa pPncisn de 
t.rabalho, encontra sempre uma {'.ompanl1ia fr'1Tu._viaria dis
posta a elcdrificar um l1·ccho quu!que1• de suas linhns. O r<'
:mltado é tamhrm favoravcl para o pai7., porquo urna CIP-· 
ci.rificci_:.ão con~lituc seinprc um. exeellcntr! r·r~elanw. e é causa 
de um acc1·i;-Scimo na exporla~o.ão do rnalit•rial t"leet.ric.o. 

H1~ rna is. Ai:; id1.~ia:; dos engcnlwi l'OS fr\1•1·0-\.' ia rio~ ame
ric:rn os. no que .füq. resp~it.o á electrifica~ão. süo mu·ito dif
re1•cnt.e.s das de seus collegas Put'0'11c.us: 1~ esta diffo1•enc~:1 
.~ prwfoit.amente log·iea. scnctu diffol'niit.r: as c<.\n<lic:õc~ .do:' 
:-:1'rv iços • 

.Diz o Sr. Carlier no ad.ig·o ,lú t:.i(üdo: 

. ,,L"Americain t:r~nsiporieu:r vis(• :nanL 1nul :\ l'ai;·.-· 
d\\ trafic·. tout eoírifue lc manufact.nl'ic.- ç L:,,; à fctir• 
d~ la p.rodÜ.ctio1r-ti et il n~ s'inqui~':>tn que tires pru dt~ la 
<lópcnsc de force motricE~- · 
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SESS.~O E:M 20 DE OUTUBRO DE -1920 i0i3 

Dans l'esprit des ingenieurs Américains de cha
min d~ fer , l'essentiel C3t d'é:pargner de 'Ia: maín d'reu
vre t>t dcs r..hàrges financ.ieres de capilal. La. consorn~ 
mation df! c;harboll youi: les locomoties a. vapeur ou. 
d'energic électriquc pour les tract:eurs éleet.riques est 
peu OU point le Su,jel de four attention.~ 

O HlusLre cngcliheiro escreve mais; 
dl est intéressant de. noter cette reponse à une 

quesUon faiLt' Je-rn1ierement à Alt.oona, par M . . Wallis, 
s•5nfral superintendant du «Pennsylvania, qui a la 
charg-u d'étudier les électrificaf.:ions de la · Compagnie 
avee ou ~ans le ccncours d'ingéaieurs spécialistes: -

. :Nou:: cc1n:!klérons CJUe la t.rae.Uon elóctriq.ue des bTandes 
li:;nos és•, e:ueore dans la période d'e...xpérimentalion; 

-116amoius, lei-; · system,cs à not;re d.isposiUori son·t.. déjà 
:.~rrh··~s à un tel poínt, de prog-res que nous pouissious, 
~n11s aucuno c-rainte d'echec, le::; appliquel' sur nos 
chcmins do for pour une péi-iode · d'_une vini;taine 
d'ann1•c;:; ali moin:;. Comme Ies principes de dircction 
teelmiquc de uoLre réseau ferré sont d'évoluer constam
ment, nous ne consideron.~~ pus que lc. systeme que nous 
appliquons acluellr~ment soit définitif, mais en égard 
aux résultats d'cxploitation déjà intó·es5aut qu'il 
donne, nous l'àdoptons; nous p!'oposant bien .ii'appli
quer au 1 ur et à mesure de leur apv1rition lous les 
p1·og-res tcchniqucs de traction~. 

O que prec.c<lr:> explica~ tanwem :l t•â ''ãó di) grande de~en- · 
vr•vinH'11tO r.ia lr3.C'QáO olecttica 1~·1;;; i::~la.[.1r... _ Umdo.:: da l\mc
rica ao l':orLe. FrcqucntP.mente, uma. electrificação represeuta~ 
:_.:.impk•smentf1' .. um ensaio colossal, que, effectu-ado em out!'OS 
paize~. acarretaria: talvez o dc-sastr(~ financeiro da companhia 
i'or!'o-viaria que o tentas8e. " 

· Feliz situação a de um d:i:rectol' de estrada que não · 
(.('W que se i)l'eoccupar nom com o consumo da eriergia ele
d.1·ica. nem com o $ell custíJ, e qu<'. se pócte permittir o luxo d~ 
· ·iC'~mancha1· toda uma ,instulla<;:ão eleclrica si se verificar, 
depoi~ dé etlruns aunos. que efla não satisfazl · · 

E' verdudei f\LH~ o custo de uma (\lectrificâção é muito-"itl~ 
fot"io1· na Amr.l'ic~i do Norlo do crur. entre rr.ds, por ser todo o 
rnat0rial de oi·ig-cm nacional : mas isto não c::\-plica tudo. 

As razõe~ principacs são duas: 
.:\ primi:?fra e :í apontada, de serem nas companhias ~rro

via1·ins • .; na~ cnsas constrnctoras üüeressa.dos os mesmos fí
nanc(•ü·os; de modo que uma eventual diminuição dos bene
ficio~ oas pl'irneiras, póde ser largamen.f.o compensada pelo 
.~ccrcsdmo dos tfa~ ultimas . 

.A segunda razão -é resultant.e do _que diz o Sr. Carliei:; -
i ~tn r;_ nmà. el~et.rifi~:Jr.fio. ~mbora mesmo dando logar a u~ 
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aui.~rneuto $CHsin~! na.~ despezas. ·~ ainda aconselhavel si co11-
Sl•nl fr um acçre~cimo do trafrgo. Isto porque os preços co

- l.>rwlus pa1·a os lransporL1'~ fflrTo-viarios ::>5o talcqla•os com 
'uma lal'ga mar~<'·~n dt=> bP.nf'ficio. -- f'Stando todas as industria:-> 

em cond it;iJPS dr! poder po,:.rar t';;;sNi pJ'('<JO~. Este:; beneficio~ 
s~o tão import<.i.nt.es que dc•s<le muito::; anuos o Governo pro
cura pnr lodo-5 us 1w'ios le~aE-s ao sen akance !inütar a lfüc:r
dadr. dai:> <'omp<whias 110 intPrr•::;se geral. 

ri e~tas cond i~õe~. a ugmPnt:w o trafri;o l!Ut~r Jizür 
~,ug;mcnta1· os h.H·ros .. ainda mi:smo que (•sle augmenlo seja 
obtido :i (:usf.;), de des1wza::; maiores. 

A organizncão de companhias frrrq-\:i<t1·ias Iwstas eondi
çõcs não <~ diffkil. ~- e sr!;urarnPntr• muitos directores das 
nossa.., r~8t.rncla& dr: feno in\'C"jarn a situação de S4~Us collegas 
norl,c-am<>1•i1•anos. ~a ,t?r·andP maioria da.s nossas companhias 
de viacão ó fostum<•nl 0 n eonl ra1·io quf' St' Yf'rifíca. A despcza 
unHm·ia ~nm o t ransportn é supf'rü•r ao prPco cobrado. ~estas 
cornJ1'.:õ1~s a mudan~:a dr systemn. que 1)ermilta um augmcnto 
de capacida.df" da~ linha~ sr.m dar Jogar simullan~ameintc a di
minuic:ão da d<'speza unitaria, -:.·cdmHlaria t>m mYI maior pre-
juizo. O inf PrPsse de muitas companhias uào t.'.• assim que o 
tra~c~m augrm~nte. 

f:uppondo mesmo qur dC' uma detct-rninaúa electrificação. 
rc~ullo cconorniu nas despczas na Amcrica do Norte, não ~e 
segue~ ajnda mc.•smo que a:; ~ondições do i:;erYi~~o fcno-YiariJ 
i'o$SC'm as mPsrnas, qu<• ''SSa ekctrifica<;ão seja eennomica nu 
l3rasil. Oi:; f.<'r·nw~ f'undnm•.mta<>s ~ão. elo facto. completamente 
diffo•entrs. :\'n. Amí'r~11a do ~ort<' as. installaçõos são baratas, 
e a mão d<' obra (isto <5. o rir~ssoal das locomotiYas e dos trens) 
é muito ~ara. -· ao pn~~n que Plltrc nó~. dtt-sn o contrario. 

Olhemos, pm·ta.utn, par·a a Am~1·ica do Norl~'. para apro
veilar sua <'XtJP.lql'llCia: inas rPsolvamos o uosso 1n·ob!emu 
fcrro-vial'io t'Om {•~I udos <!l1•1 1 dt~i::. bn~eutlos e:xefusivumcnt1! 
nas no~~as t~Pn..:1i~:GPs pecllliares - e Yi~audo api..~na~ o~ nosso~ 
infere~ses. · · · 

E~i:ic motl.u di 1 ug·ii• da.;.; companll ia~ fn;·1·0-Yia1·ias ami:ri
e;l!las (. f'Xpl iei llm1cmte i·r.cc-n hceid(l rw lo~ Jous Pngenlwiro~ lfa 
Conm 1j :;~5c~ C1'll l rn 1. mil 1)1'1'1' da 1uon 11gr·t1 p li ia nH ·Hl' i ouuu a . 

1~_!13 O (JLH' l'HT<.'\'l'Hl: 

«fltt'1'li1.~ni 1 1tlP aind:~ ufw l1'111u:-; r111 Hrn:-;il u111tt. i:·~
l,1·udu d1' f(•t·rf1 1·nn11.1 a lJ1.•1111~yl ,·ania llailwny. qu1_• 1H'1'
f1'ri ndo a:-; ob:-:'P!'Vac:õPS pl'OJ.H'i n s d.. St'tlo::; t• llg'PU!lllirO::;. 
i.'mPrt'P:l :!Ir;uns mil!1i)p13 dt~ dollnrs Pm linha::; e:x:pc-
1-inwnlu1:.~s~. 

Muito:-: mu~os pu~;:;a1·f10 unLt:>ti . que . <.1uul1.1uer eumpauhia 
'ft?Pl'Pa dA 'g1·a:-~1J fl~1fõfR: f)Prmitf ir ~(' O }112'\:fl de rrasta1• digamos 
d1•z rni! contos ·~1n 11111a. í'IC'f'>tririt:atão t•xpc>;inwulai. · l\fa.~. 
mc:~mo (]llc 0 flUizD~sem. seus rngrnJH'iro~ rlC'Y('ri:un ~cmprt> 
d r,1 xa1.· n ~l'hl ilü da ·1,•u·t P 1: J1~c.trien :í s 1•.;1:-:as 1•~p1>.1' ia! i ~t~\:"I. 01• 
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fa1"fo, no cà.~o da P1:m1~yh aida Ha.?hq1y. '~~:-ie -:>studo é feito 
pela cc•mpanhitl. 'Vesi-inghousi:·! -- e os engenheiro~ forro
viarfr.s li1nil.<m1 seu "studo (' at~c;.ão a dclp1·mi11ar n::1 condições 
tr·ehiJkas do sp1·\·içn. «'. a~ do forn<'cim~nlo das locomotivas. 
u:::f;N·ialn10nf (' o seu cnrnportamcmto m<'chanico nas grandes 
n'locidnd':~. -· quP ~onst.itÜP para o sf'n'iço frrro-Yiario, um 
:is:::1nnptn di:- granel<' rf']0\·ancia. - . 

1) lll"thodn adopf ndn ho.k pP!a · l'l"nnsylvania Railway ú 
r1r<'ciso.nwntn o· qu<~ fni udoplado -ha 18 anno~ pP-lo~ ena:enhci
ros f<·1·1 ·0-Yia rin!S italianos na OCCQ.SiãO da ~l('i~lrificat;ã.Õ ('XpC
riH~l'n tal dn. Vaitc~llinn. ·- e, succe~ioiiYUffHmle, nas liubas mai:; 
importan tes. - scndu oue a. pal"lc m~eauica das lcJ1~om-0Livas 
foi e~tu<iada. pt'lus i~n~·1'nhPir-o:.: da CU$à eorn;t1·w:lo1·a · ~m eolla
hnl'n.~·ão com os t1~chnieo~ ~·erro-viariu~ atldido:; ao e~tudo elas 
!OC4.llli0lhas a Yapor. E.;' ::::<~m duvida pol' is::;o que M locomoth·as 
t ripha~icas h>en1 u rn t'nnccio111anH'nt.o mer.anko perfoHt) • 

. Fita ü8::::irn eonsignado qu~ muHas das Ptectl'ificações 
rn1l'l.<•-a tn(:ric.ana:- con~ti l.ut-.m f'XPflI"i cncins c.•m gralH.ie i~.scala . 

. Foi o cn~o dn. Bnf t<'-Anacon'1a. dú cerca. d~ 41 kilometrcs 
d<~ comprimont.o, élect.rificada Pm HH~. (' ond1" foi .... mpregada. 
JH"ln prim!'ir:\ Y<~Z. a <":onent•• c0ntínua a alta lr•nsão, de 
3. ,!(íl volts. . 

Qtw c:gtn P.l•_:ctrit'ir.n<.:ão fo~~" ('Xp<"1·im€\ntal. o pr~wit tam
hr·m o fado que, d~antc do~ seus hons · resultados. a General 
r~ lecfrir. Comr.any 1wn$on poder n(lopl..'\r e 1ú uma succei;siva. 
r.Iec."trificaoão uma t.P11São ainda maior. -· e eonseg-uiu! de 
fadn. (' ledrificar com c.m-r1•ntc conlinua de~ 3.ooo volts, um 
i>rímciro t.ri-•cho da (;hica~o. Milwaul~<"'~ & St ; . Paul Railway. 
nnlrc! Hndm,·ton e. .\.Ycry. com 710 kil<lmclros de comprimen·to. 

A gran<lr! cxf.Pnsão dà nova. nlectrific~H;ão prova sóment~ 
que a.s inform<.lCÕPs. thr..oricas fornr.cidas p~las casas constru
cf.orns <'l'am. pxcdlPnt.es. Mas est.a in::\talla1;ão não deixava do 
Sl'I' um Lypo noYo, - ü por isto dava logar a imprevistos. 
- ·· · E.; hm10 \·c~1·cmn~. os iin11rC'vistos se ·verificaram ~ 

JJ1:ffir'11!r.',ufos df> ·um.r.: np1'.núi.o acerindn sobre · o qw•stiio df1$ 
Sy.~te.mrrs 

Cornn hi'm diz o ll<·lntor nn ~<'n pm·r.cf>r. a qul'sLão dos 
!:_,·st<•r;'<.l!-- dt., ~rnq;f'in '" um n..-:s11m1,to tia alto, t?•anscf'dencin tc-
1)p1frr.. . • .. 

f'm'erc•. r~M <·on~rqu~ncia uma cm1fradicf.ft0 Q!t r poucos 
F<'.í ::trn M t.t"·~ hn ir.n~ q1rn não tenham sohrl' c::;tc as:'umr:.:o um::t 
opinião p r-•• p ri a.. "rnbm·a 11~0 s<'.iam e::-pr-riali ~ l=t!-< "rn ~t'UL'CÜO 
1'l1 ·1·l1·ic·a . r Jlêi ;-: ! t nhu.m t:.:..t.ucbd1) .: 1:a~o •l:t ;~ ;<.'c ~rif!l' tl';i'ir> ~
:·ri:::pc. ilo da <lUal <'milta1n 0~:-a opinião. 

· • • :- · 1 , ~1 ) l"l ~"' pen~a 

•lllC m: all cmrtr~ ., .. t!nhnm r<'snmi(fo toda n complicn u qucs :.:o 
dos sys:LC'mn.~ d<' tracção r.l"í'lrír.a dontro dr. fnctor~s dr uma 
µ-ran<l1: s implicic~nd<>. 
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ANNAES DA CAM.AH.A 

De faclo, os inconvenientes que os monophasistas acha
vam no ~ystenla. trjphasko Cl·am, em ordem de importanci:::, 
os seguintes: 

1°, necessidade do emprego de dous fios aereos pela li
nha de contacto, ( Pn.1 · vez de um; usadD no sy.stema mono-, 
phasico); . 

2", emprego de t1~nsão de 3. 000 ou :3. 500 volt:;;, (em h"t. 
dos :t5.000 volt~, ou majs; admissiveis com o ~y::::tcma mono . 
phasico); . 

· J", numero limitado àas velocidades nconomicas. 
. O que é notavcl é justamente esla sirnpl ícidac!e oxtrem<J. 

Nost.a. occasiâo, mais iaivez do que em qualquer outra, º"' 
allemãe!:\ deram prova patente do seu genio- commercial. 

Uma thesc baseada sobre o facto de <]Ue um no é menos 
do que dous, e 15. 000 volts mais do que 3. 000 volts, é trio 
Simples, que até as pessoas não technicas se julgam em con-. 
di~ões de tomar parle na. discussão, e dar o seu parecer, -
favoravel, naturalmente, ao systema monophasi.co. Tivesse :i 

ciscussão sido posta no seu verdadeiro t.errcno, b~m lirniLad1-.i 
teria sido o numero dos technicos cm condição de tomar parte 
uclla. . ·. 

De facto, passou definitivamente o tempo cm que umú 
pessoa podia ser competente em lodos os ramos de sabedoria 
humana. Até um genio corno ~eon~rdo da Vinci teria que 
limitar . o campo de suas investigações .. Ho,ic, o proprio campo 
<ia electricidade é tão aniplo, que pódc dar Jogar á dezenas dr• 
especialidades. . · · · 

·O calculo de uma locomotiva electricn. ce corrente con
tinua á . alta tensão, do (ypo adaptado na ele-ctrificação da 
Chic.ago .... Mílwaukee & St. Paul Ilaihvay, precisa da coopr,
ração . de, pelo menos, quatro categorias d~ especialistas. 

Ouf.ros .especíalístas são necessarios para ·u -calculo das tri.-. 
phasicas das esttadas -O.e ferro it.alianas. Para a electrifica(.'ão 
completa de mna estrada de ferro-, o numero das e nlegorias du.'
cspecialistas é, naturalmente, maior. 

A. Opinião do publico é~ geralm~nte, outra. P elo simple:-: 
facto de todos os assumplos technicos serem igualrncnt.e in
comprehensivc~s para elle, pensn que esses devam· ser fam i
li ares aos t.echnicos. e acha que um engenheiro rl(')vü c~star u11 

par indifforentemenir, dn c.onstrucc:ão dP. uma locomotiva :r 
vapor :como de uma locomotiva eleclrica, um aeroplano. nm~t 
pontP- ou uma installação· de minas. 

Mas isto acontece só em paizes como o nosso. anele ª' 
industrias não tecm t.ido. ainda, dr:scnvolvimenlc. Na Ini,?:In-
terra ou na America do Norte. um . technico· não cspecializ-ndc1 
não ~osa de grande cons1dcracao. 

l~sta digressão salienta a difficuldactc. - <.1uc subsisl.c ai e·· 
pura cngenhr.iros cl~ctricist.as. - de dar uma opinião accrf :-id:i 
sobre o assumpto da escolha do systema. 

Mas examinemos os inconvenientes já. apont.ados. 
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SESS.:\O E.:vt 20 DE OUTUBRO DE 'l g2Q 

1 - Lfrilw. efie conta.t:to 

7\a mo11og-rn11hia ci~ada a linha Je c.ontacln cún~titue um 
dos cJp;..; eicmcntos que se uevcm considerar para indicar o 
~y~tema mais conveniente a uma determinada clcctrifkação .· 
Yereúws mais long-c que a lisla não é completa. Os illustres 
prnfi~~ionaes autores omittil:am alguns C'~Pmcntos que sã<) 
just:uncntc os mai~ <kl'favora\·cis a\l ~y~lem:i a corrnntr. cou
tinua CJtle p1·opõcm . 

O systPma triphasico exige. como ternos Yis!.o, éous fioR 
~ercos, - «O qw: .lhe dri uma grande infar·ioridode em .. 'rcla~ü.o 
aos outro~. 

?\ão ha cluYida. ~este elemento par ticular. o systema tri
ohasico achn~s,~ em cond~cões de inferioridade. Em outros 
l'lcmcnlos. sã.o .ao contrario, o systema monophasico e o sys-~ 
~ema â cor~'cnlc continua que se enc.ontram nf'ssas condições . 

..:\gindo com imparcialidade, dcvel'iam e devem ser sali
nn1l.aclo:.; tnmbem os pontos dcsfavoraveis ao systcma a corrente 
1·<1ntinua. Mas tal não o faz n. monographia, o que diminue 
de muito sua irnportaneia. 

A IH:c~ssidade atima apontada ào empt·ego de dous fios 
i·cnsf ilu'~ um inconvenicnf.(\ principalm~ntc nos dC'SVios C cru
;rnmentos. ;.\fas qun <c:C uão trnta tle ü:i.c;onv~nientes graves ü 
demonstra 1arg-0.mentc a cxppriencia d~ 1S annos nas estradas 
à e ferro italianas . · . 

A revista tcc.hnica. i t.aliana: «L'Elcclrotechnica> no fasci
~u?o de 5 de jtmho de H>lô. indica em !>00 o numero de des.,. 
\·fos então elecll'l ficados. · · · 
· O unico ü1conveinienle decorrente do emprego de dous fios 

r:~, 8 {x0lusivam(tnte, de ordem financeira, devi,.do ao maior 
::usto da linha uc conla.c.to e ás maiores clespezas de Cll.$teio. 

Agora já pa~sou o iempo em qu~ o systema tripha.sico era 
objecto de uma guerra de morte devido ao cuplo fio de con
tacto, -. - con!;equencia directa de os seus opposit01·cs terem 
verificado que a linha de contacto dos outros systemas a um 
1'io unico não era problema tão facil como _l)arecia á. primeira. 
\·ist.a. Hoje, as condições são talvez eonl.rarias. Ao- passo que 
11 p:robli~ma da linha de contacto tripha8ica .cslá resolvido, o 
da linha tl~ contado unica espera uinàa soh.tcão definitiva. 

A rt1.züo e• simplr~s. A::i cslrudas clt~ ferro ilalianas com
pt·elwndcrnm, dc."do o inicio, que a questão ca linha. de con
i<tL:ln cru muito imporlant.e, e que era p1~eciso rrsolvel-a de
t'inH inl!ncnt.e. A uece~~idadP. de manf.cr ú. urna distancia de
terminada o:-; clous fios de· contacto sob tensão electrica diffo
l·cntP mostrou a diffjcnldud(' de 1·esoivet• o problema, adoptando 
. ~ · · " . ·~ os noi:;tcs da linha. Prcoccupados 
f'Om a nec<>~sidude dr• assegurar á con mui · . segtiNH'l{'R 
do sr1·vi~.o frrro-vi:irio. as estradas de ferro italianas tomaram 
n dP.cisão c!n adopl.~r dist::rn1:in..5 peq1Hmns, - 1~ cnm ist.c p0r1"
~c dizr.r que toda.; ~·s difficuldude~ 1~1·am l'lirnim1das. 
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Com n ~ysl<'ma · ffi(lnf1phn~ ico. os <>lec1ricislas, que, em 
geral. tr>.'3m mn conhecítnento -mecanic<:> bastante limHatlo. 
pensàr·arn íJlh~ o r.r·ohlmn'.'t <ln Jillhn de~ cont.act o nfw era diffü
·:~EmU~ do dos hnnds urbnno~. Mas o ('rrn é considcrav~L A 
questão de tcmar t:ür1·cnt.e 1fo g·rnndc intrm~idadr. nas 9ran~es 
v~locidades comer no caso da torr~nfr continua, - on a. albs
;:dmas tensões. c<;nno no caso da corrrmt~ monophasicn, - é 
i .1m problema mult.o complicado. ciuc si) pód~ ser comp1·chen
dido •por P·CS$oa~: que tenham ·í!nfrrmtn(b o assumpl.o. F .... é 
.tambem um prohlema cornpli.~ado. poy·qu~ e'~ preci~o qne. seja 
resolvido í!m grandP. parto f6ra das officmas. . · 

A prova màis evidcmti"~ é que uLü agora o:-; consf.ructor-es 
icem cont.inuadamP-nl P- mudn.,<lo o typo da li'nha df\ contacto. 
Um exemplo muito ca:racterisl'ir,o ~ ~fado p~la elt~ctrificacâo 
-da New York, 1:'\cw Haven & Harl.for-0 Railroad, ex-ccul.arlo 
pela mesma casa cm c~poeas differcmtcs, ünde os ty.pos do 

' linha de conta.elo não sómente são differentes, mas a.presen
tarn differenças ~ub~tanciaes do principio fundamental. 

Di7. o Sr. Carlier no artigo citado: . 
«Les tensions élevées h la ligne d'adduction don

nent li<m parfois à de g.randcs <iifficultés d'exploita
tion qu'on parvicnt. évidemment ü corriger avec le 
temps ~t, la pratique~ C'est ainsi que la .Iigne mono
phasee du NtJw Yol'k-New !Ia·ven, ·ouverte à. l'exploita
tion d~pui$. Hl05, date -approximat.ivn. a été particulie· 
·i:ement. diHicile pendant. la saison d'hiver. Et. ce n'est 
·que depui·s HH ~.- apres que la Société \Vest.inghouse 
~ut organisé à. rusiri.0. Ccmt:rale de Cos Cob un sys
teme spécial tempérant Ies courts-circuits, et . qu~ la 
lignc -O'adduclion eut éte comp:lement remaniée, que 
l'ex.ploitalion r!'>t d-cw~nu-B r~guliêre.'b ... · 

Vé- fo::e, -assim, em primeiro . logar, qu~ o Sr. Cn;rlier 
corrobora o que ficou dito a respeito <las difficuld'a..des da 

· Fnha de contacto müca, theoricamente tão simples. O illus
tre engenheiro cita o caso de urna installação - cuja ten
sã.o é só de 11.0(}ü .1.Jolt.i; - p.a:ra cuJo regular funccionamernt<> 
a casa constructot'a pr.c>,cisa de set.e annos de experiencia. E 
isto foi obtido,. não sómnntc '~om modificações na J?TOpria 
linha de contact.o, mas. tambt.~m, no que díz respcnto aos 
curtos-'Ci.rcuitos, gra1;as a uma inslaUação ·especial na. usina. 
~cradol'a que- aftmwou n~ rffcilol:! (~os nwsmos:. Isto quer di-
7.N' ·que as causas <los curtos-ckimitos não puderam ser eli""'. 
minada~ • . lt:stns diffic.uldadcs rnmca imped.fram a casa con
st.1·uctora de faz·c1· um 1·cfolamP. consi·der.avel a essa ínstalla
i;no. Não l~ .prudenle. 1portanto; ::ieccilar r.egamente tudo o 
-tJU ~ afffrma uma cas-a const.ructiOra. . 

II - Tensão da linha de cnntacto 
As -estradas de ferro italianas teem adoptJado, em suas 

linhas, coroa de 3.500 ·volts. E' pnrtanto. essa tensão que 
dc~v0. ser tqmada cm consideração. 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 25/0512015 1031- Pâgina 87 de 200 

Para n syst<·ma monophasico. tomaremos c~m considera
ção a t.Pnsão de 15. 000 volts. escolhida para a Plcetrifícação 
rla~ "~11·arfas fie 1"P.rt()._.f~d0r;ú~~ sui~~a$. - ~ para o ~y~trma 
a <·.orr·1•n 1 e ron Linua a dP. ~. 000 ?.1olts, da Chicago, l\Iilwrn.1kee 
& ~L J-·aul Ry. 

~a época <'ffi QUC a IUla Pra limif.a~a ~OS dOUS srstem38 
monorhai::;ico ·C' triphasico .os tcchnicos favoraYeis ao pri
meiro, -.- qu" ron~1 ituiam a gc-n~ralidad<' . - · achavam que a. 
tC'rt~âo rJ,~ 3. !'5()0 1:0/ts c~colhida .pr:-Ia ~sll·ada. ~ que os pro
prin~ constructorP~ rtr. locomol ivas triphasica não queriilm 
e~ceder, 1>-ra muito baixa. para . um grandr SP.r\·.iço fert'o
viario, porque dava lagar a um m.lmf'ro bastante elevado de 
sub-riiYisõe~ tran~forma·doras, - isto é, <las sub-estaeiões des
t.i nada:-. a. ahaí::car a alta lensã:o da linha df' transmissão aa
IPS dC' alirrir.intar· as linha~ df' contact<J. Esta objecção lcm ba
ses rf'aes. sendo qi;:• a tf'nsão dl~ 3.:100 volts não con!5cnte á 
rn~sma sub-estação alimentar um trecho de l'inha muito com
prido, de modo qur.. no intuito df" evitar o émprego de quan
t•dadcs excessivas de cobre nas ~inhas de contacto, ou de re
forço. é preciso qu~ a disf ancia ~ntrr. duas sub-estacões con
~ecutivas se.ia iímilaõa. Esta distancia. naturalmente. varia. 

· ;randf'm<'ntc conforme> o (if'afc>go da estrada . . - ·-·· · mas ·é fóra 
'1~ <lu~'ida q1rn o cmprc>go dos 15. OO·O volts com o systema mo-
110ip·hasico consente augmcmtal~a largamcntf\ ü reduzir as-
3;rn o numero de ~ub.-e~taçõe~. Esta rPduccão apresenta duas 
vantag-ens. .:\ primPi:t·a, que. ~rndo menor o mmrnro de ~ub
<'81.ações, nwnorcs . Rão as despC'?.a~ com edificios, ap1)at'elhos 
1.Jc protecção, ete.. como tarnbem as despeZ'as de · custeio com 
r)essoal. A segunda, que, alimentando c..rada sub-estação um · 
trecho .mais comprido dP. J!_nha fp,rro-viaria, o seu «:factor de 

earga», lSto . (~' coeffici<'nt.e de útilização da potencia ·instal
lada). r1;sulta maior, e, por conscquencia, a potencia total 
installada no eoujunto elas suh-L'stações t·r!sulta, no caso do 
systcn:ii rnonopha~.ic.o, inf~·rior ú do systcma triphasico. 

R1~~ponderam os t.riphasistas ctúe esta vantag~m era mais 
apparenf<"l que real, - · visto que, emqusnto os motoras de tra
c~ão da lncmnoli\"a .f riphusica são . alimP.n.t,ados directamente 
pela .-.:orr1'Pnte dn linha d1 ~ contacto á 3.500 volts. - · a alimen
tação dos motores da locomot.iva monophaslc.a ó feita a umà 
tensão rnuilo haixa, - gcra'lmcnte de 300 \'olt.s. Esta circum
;.;tancia torna nt:'cossnria a pr1~~ença, na mt~$ma locomotiva. d~ 
lransf orrnador·1~s para baixnr a t.en~ão de 15. 000 volts da linha 
dl' contacto p~;ra 300 voH~. nccessario~ ao:S motores. De modo 
que cu<ht 'locomof.iva mnuúphasica at:aba por ~er uma pequena . 
~:ub-estac:ão rnoY0l, mais custo~a de müa. ~ub--cstacão fbrn. da 
mesmn pol E~nciu 1.• volta:,rNn. Port:into, c~mquant.o a. vantagem 
do svstcrna munophasico é real nas estradas à~ ferro a trafego 

• • . · . , : • · 'l <l~ loco?notivas (! pequeno, 
dia desupparct·<· compl('tamPnlf', ah~ ao pont.o e o-rnar-s(' u 
pr('juizo, logo tlllf' a~ loeomotivn!-i r.xced1~m um df.'t.fl'rminado 
numero. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/00/2015 10:3 1+Página88 de 200 

10~0 ANNAES :OA CAMAR..~ 

Ai;ci>escentavam os triphasistas que a inlroducção, pctr 
meio ·ae trolleyt de uma coi·rento á tensão tão elevada, como é 
a de 15. 000 volts, em uma locomotiva em ma.Tcha, á grande 
vc.-lociJade, não era tão simples como a inl.coducção· da mesma 
corrente cm urna sub-estação fixa. · . 

, Além disso, db::;P.rvaram que, at~. no caso alludid<J de es
trc:i~das a trafego limitado, uma parte não peqnena da eco·
nomia rc!sult.ante do emprego da alta t.onsão na linha de c011-
ta,cto, desappa;rece deanle da necessidade do emprego de i~ola
dores muito custosos, e lambem porque o tr·ansport.e a distan
cia de uma determinada polencia electrica necessita, udmit
tindo as mesmas perdas; uma quantidade de cobre 33,3 </e 
maior com linhas monophasfoas do que co.m linhas triphasicas. 
. Vê-se que os argumentos não faUavarn aos defenso:res do 
systema 1.riphasico. Sómente estes não chegavam até' o pu
blico, ou chegavam deformados, pelos motivos indicados. Con
yem ::;aJientar que hoje os mesmos ar.guwentos sustentado::, 
~elos í.rjphasistas são adoptados pelos partidarios do systema 

. a co:rr<:;nte continua. E o que é mais interessante é que a 
maio;r paete dos t.echnicos que hoje· sustentam esses argumen
tos, ha poucos annos os combatiam, porqu{:'~ nessa época, eram 
<.:mono phasistas». . 1 

Diz o Sr. Carlier no artigo .iá citado, que foi escripto na 
~poca em que a v.,r estinghouse Electtic & Manufacturing Co., 
exl"cnlava as e:xperiencias alludidas coni uma locomotl'va a 
cor:rent.e continua a 5.000 voits: · 

·, 

L'op!nion · personnelle ~·de l'ingénieur qui a éludió 
~t a.pplíqué ce systeme est '=bue le «!J.000 volt dfrect cur-
1•ent) cst le standard de l'avenir. Rari?:s seront les cas, 
pense-t-il, -0u il ·sera néccssaire d'élevcr enco~2 la 
tension et de rec9urir par voic de conséquence à la 
ligne d'adduction monophasée. 

D'ailleurs, il n'est pas néccs.saire, P.conomique
ment parlant.; duns la plupart des cas, intéressant la 
traction électTiquc,. de recourir ~ une tf'nsion supé

' ricure à 5.000 volts à la Iigne d'arlduction. 
II y a encore aux Etals-Unis des partisans irré-

. ductibles du systeme monophasée ~ Cela resulte de ce 
qu'au début des électrificn.Lions 1a lumle tcnsion de la 
iü:ne d'adduction pour une alimenf.ation à g:rande dis
taºnce sans grand irafic était stmle possihle, pratiquc
meut, par1ant, avec lc courant monophasé. Alors uer
tains ingénieurs ·de lalent se sont ~ancés, tête baiESée, 
dan.s les applications du monophasé, n'espérant pas du 
continu un relt'wement impo:rtanl de la tcnsiôn à la 
Hsfle cl' aHmentat.ien. 

!\iaint.enant que le continu relt~vc de plus en plus sa 
tcnsion ,iusqu'à atleindrc meme une tcnsíon de '5, 000 

· VolLs. que économiriucm~nt il ne:;t ·Pas inl.6ressant. 
de .dépasser. dans la plupart des cas <l'applica'tion pour 
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no. pa:s dire <ians tous, - plusietn"s ingénicurs mono
phasis tes du .iiébut sont <levenus contfouistes. QU à. la· 
fois l'un et i'autre. D'alitrelS, au conlraire, ont per
sisté dan.s lcu.r opini-0n primitive, sóit parce qu'ils 
nvaicnl. eingagé auparavanL certaine.s él-ectrifications 
<lans ce;tt.e v.oie, et q1.H~, par conseq:uent, il faHait des 
:pour:suivr·~. soi:t pal'ce qu'i·ls all·e:n:daient -de::> progre~ 
nouveaux en favc\.u· de la traction n1-on.ophasée. · 

Il faut a<lmettre -aYec , l.e.s monop.hasitc-s que J.cs 
'!)!'IOg-r-ês ont é.tê ·a,pportés à l'équip-en1cnl. monophasf' 
a·rnil:mlant pom• lui fa.i.rc rendre plus, -et aussi pom· 
tendre à tl1minucr so·n poids mort, plus élevé que cr.
lui àu continu. On a, par -ex~mp1'e, pu -essayer avec 
a.v-antage l'applica..tíon, aux looomitives arlímen.téec;; 
sous courant monoiphiasé, <lu m-0teur triphasé>. -
( • .::plit-phase) - «et celui du moteur continu. repre-
nant ainsi -au moteur mon.oph.a.sé som moind.re irende~ 
ri1ent. Mais, ·alor.s aussi, !e co.mplication se montre plus 
grande. 

Le s-euJ avant.age qu'un équipement ainsi . oom
biné procure, comparé à un systheme continu à hautc 
te-nsi'on .complet, est cielui d'unB tens.ion à l-a... ligue 
d'.n,dduction supérieur à 5. 000 volts, et de la -su!)pres
sion die.s sous-statfons -dynamiques~ 

Enc-0re faut-il se re-n<lre e:ompte. ·oomme .no.tt-5 
ravon.s déjà dit pl.us haut, que, le plus souvent/Íl n'y 
a aucun -avantage éoonomique à. avoir une t.t·es haule 
if.eni~ion il. la Iigne <l'ad.cJ:uciió·n. ... 

p·autre part, on pcut faire remarquer que, grâec 
a.ux seu papes C-aoper-Hewitt, par exempl-e, les _ sous
stat.ions se simplifient beauc'Oup à l'a.mntage 'du 8YS
temc continu.:i>. 

E' int~ressante salientar a ironia cortez com que o Sr. 
Cn.rEe:r falia dos technicos que ainda perduravam na religião 
do 1systema. monop:h.a.si:eo, esp:er·and-0 novas pcrogressos, 11.ã:o 
ohstant·e o.s g-rand·es pll'oogressos rooliza·d-ós pela. corrente con
tinua com a ·elev:acão \la tC"nsão at.é 5. 000 volts. En treta'lltO, 
o Sr. Carlier fund:u. tod'o o s.en raciocinio {~ sua critica do 
s~:siema. monophasico, admittinido essa tensão de 5. 000• volts 
ddinitivamcn1:e sanccionada pela priatica. Hoje. ha. mais <ie 
quaíf.ro nnnos -O:e <listancia, a. cor.rente continua, na pratica, 
ainda não tem oonsef;uid'o excrdcr os 3. 000 volts. O íllust.rc 
tr-chtüco óstava petf('·itnme-nle de hoo 16, <leante <las infcrma
~~õcs dadas pcl0 engenheiro aue t.inha estudàno e executado 
"- • • ' • • • • • ·. ()o Mi hinC'l:':l.n Raiiway. lguns 
m~zes depois. ent.ret.anto. a Companhia es .mlo- w ~ 
dou de~manchar a in~t.allação, dando a$sirn a prova mais 
evidente de qt1e estavamM - e eRtamos ainda. hoje - longe 
da. épqca em que o «5. 000 volt dfrec~ c1i1·rc11.tc» poderá ser 
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<'·Oll~!dei:nd~o o ·sy~tema «sf.anrlarb das grandes C'lccl.rificnções 
férro-viarta~ ·. . . . 

Seria curio-so saber ~i alguns dos «m<Jphasist.a·$1~ que · se 
te:T'n-aram «continui-staS'> em vis-ta de tP.r a corr<1nl.e· continua 
alca1wado os 5. 000 volts, voltaram· ho.ic a primit.iva opinião 
depois que a corrente continua· teve . qu e ficar modestamente 
da1t.I·o dos limites dos 3.000 volts da -insta•t.lação <le 1915 da 
C:hfoago, 1\lihv~uk-c-e. & SL. Paul R:ülw.ay, e. doante ,fos reaes 
progr~ssos <lo sy~lema monopha.sico nesles ultimas .annos. 
Esta s-egunda {'.·O=r:-versão nã-o .se ve1rificou talvez pOTque· as 
cau...sas que det.erminaram -a primeir!l. 1~onversão não . fol'am 
tmic~mcnte de ·natureza tec·bnica. 

Si o . Sr. Carli<.'r tiV·esse que escrcve:r hoje -O mesmo ar
tig-o, introduziria muitas modíficaçõi~s.· Esta é, ainda uma 
vez, a prova de que · é Rempre salutar c!esconfinr das asser:.. 
çl:•es ·dos eng-enh·eiros <fo . uma casa con.structora quando fal
iam dú proprio material. Seria talvez preforivel, e ma·is in
structivo,. obter àes~-cs .. engenheirQs i:mas opini~ sobre; o 
mia.teria\ das casas c-0ncurrentes. . · 

·niz o Sr~ Carlier. no int.uíto de dar maior :realce á sna 
tbe.se, que ccngcnh-e.i'l'os -de ·talento têem-.se lançado tête-bais
sé(~ nas a.pplic~õcs do .;ystema m~>nophasfoo». Esta phrrasc 
é lapidar: mas, por .ser e.~aci.a., é preciso estc.ndel-a a t-0dos 
os sys1.emas: ao monophasico. ao tri.phasico e á cor.rente con
tinu~. Não ha technico que seja capaz de olhar com impar
cialidade para ~..o<.los o& systemas . indist.incf.a.menie. ·A im
paroi'a.l.idad.e é só apparente: l\tesmo quando um twhnico 
louva um sysf.ema - · que não é o snu prefe-ri<lo - este lou
vo.:c. é. ainda peior do que n peior · critica. E'. porém, uma. 
pratica que não ~e póde condcmnar complctamP.nte porque, afi
nal, esta «lucta de systemas:!> t c·'U dado result.ado.s -excellen
tes: cad~ .systema. o que deséja é obter a supremacia, .o que 
tom sid<l causa princi.pa-1 .d()S progre~SO$ co.n.sict·craveis obti
dl()i:; por Lodos, indistinctam·ente. " 

V.olt..ande>; á questão da tensã-o da Unha de contacto, 
como vimos, a opinião · <lo Sr. Carlier é que a vantagem d'o 
systema m-0no-pha.sicó d~sa:ppaTece <le-anw do facto de · não 
ser cooonomicamcnLe conveniente, cm qnn1sJ todos os casos, 
por não dizer -e.:n todos»; a adopção de nlt~s 1.ensões par-a a 
linha. de cont.a-cro. 'lsto 6, de exc·e<ler .os 5. 000 voH.s. Este con
ceito é o leUmotfo ·do mcncion.aid-0 artigo, l' só no trecho· re
prnduzido; e8tú · elle repC>tido t.rr. ~ ' 'czcs . Fica eom isto cor
robOT.a.d-0 -t.erem .·os contimüst.a.s adoptado o me~mo arg-umen.to 
rl:os t.l'iphasist.a~f~ 

Os :s. 000 'volts acima. sã:o aqueUc.s que paireciám entra.
dos no dominio da · pra,lica quando o .rnustre professor dn. 
Universida·de d-e Líégc pubhcou o arLigo aJlufüdo. Si o mes
mo Otigo tivC$t;e de ser publicad'o hoje, quando a corre.ntc 
con.t.inua ainda não conseguiu, na praLic-a ~a·hir dos 3 .ooo 
volts~ um techni.c<> menos impa'l'cial que o S.r. CairliP.l' · indi-
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(;a.ria, .sem Juví<la, 3. Ouú voU.:; como tcn::iãu que econumi~
menle não :;eria convcuien(,e cxccJer. 

!\là::: o mais irüe1·cs-...,a11te é que esse arguincn.l,o~ eujõ pc-sp 
(~ rt::al 110 caso <lu systcma ti'ivhusico, quasi qu<! p~rde toda. a 
:ma impo1·taneiu no úa correnk continua a alt.a tensã-0. . 

. Vimos. <le fado, que a vantagem da alta tcrnsão <la linha 
de L\'OntaclG. Fó possiyel com o syst-ema monopha,sico . . está 
na reduc..:ão do· nume1·0 <las :mb-éstaç.ões transfO'rmadoras. -e 
da pot,(•nciu. inst.a.llada· no con.]nnclo dellas. · De oU'l.To lado, a 
necessfüa<le d·o emp!i'ef;o de transformadores nas l-0comoti
vas augmcnta seu ncso e seu cuot-0. ,PoI't..auio. para obter 
uma primeira idúa sobrl! a e-0nveniéncia do emprego <ia alt.êl 
ten)')ão ua l inhu. •.fo i:-oo.tacto. é preciso tomar cm considera-·. 
i;ão quct o cusl-0 total das . sub-est:t<;ões, quer o das loco
motiv·as, · do syste~11a monot)ha.sico com refação aos . outros, 

Veremos que o peso de urna Ioco.mitiva monophasfoa é 
iuforim· ao do uma locomotiva {h} corrente continua d~ 3.000 
volts ode igual potencia, ao passo que é, pelo menos~ 40o/o· 
maior_ do que o · de uma locomotiva t!'iphasica. O custo · Q.a.s 
lc1comot..iv~s é, .praticamente, na mesma· pr6porção dos pe- . 
SOS. . ~ 

O num~ro e o custo to.t.:al das. ·locomotivas co::ustitué, 
poi·taat"O, um facto!' : <Í(• confronto. Outro f.actor· ê o· nutneró · 
~ o cnst•o total das sub-e::;W.çõcs transfótina"-01•as. 

Ora. as sub~esta,vões corn os .syst.emâs mc>nophasfoo ·e. 
tripha1sico são -do mesmo lypo. o mesmo preco unilario. -
i:Jto é. o .. prece por kilowat:l. inslallado - ·em um orçamento 
prelimi•nar pôde ser ad'opla<lo ··nos 'dou 3 cásos. O mesmo não 
aeon.tece corn as. · sub--e~taçõc;:; do systema de corrente cori
nua a aJt.a tensâ.o. sendo quo P.llas são de um lypo muito .:1if ... 
ferente e mais complicado. O preço uILitario é praticamente 
Q triplo. . . · · . 

E\ assi.m in.Luiitivo que, tomando como ba~e unm elecki• · 
ficacão m1moplla$ica. a despeza supplcmcntar a qut• daria 
kgar o CillDl'Pgo db .sy-stemu triphaciico c ,Olll o consequeute 
uugmcmt.o <lo nu·mero <le sub-c~tacões, potlr.ria ser ~omlJen
:-::nda com a n<!on.omia. rNiliiudtt na despt:i.z.a. '"'om a.::; loeomo.t.i
,·a::;, log11 c1ue estas cxc-edess1~m a um determina-do numero :...- . 
e ist.o pot·qui) o pl'~!.'O de uma. locomo tiYa tripha.siea é. infe
rior no . oa mounpha~dca. 

O metSmo IJÜ.O acontece com o ·syõtema de corrente .con-
tiuua. · · 

l) nioi[.i\=v .:fa nmio1· comvlica~ão e uu · maior eu!$LO da~ 
~nh P.~f aeõ11~ f'CHn o :srst c-m~ <fo cm·rcnte canfimrn é o ~ ... 
f.: ll in f :C : . . . 

A .runrcifo tias snb-ost.açõ0s é de servir de ihler:rnediaria 
··nfr1.• a linha di"• trn.n1:1p01·t.o dn for~;n. :í altis::ima t1"1l'\$ão -
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dL•, di.:;amoiS, 100. 000 volts - e a. linha de contacLo, cuja 
tensão ê muito menor. 

'No .caso dos systemas tripha.sfoo ·~ monophasit>_.; a 1Hnha 
de coutiaclo utiliza o mesmo typo de corren..t-e tia linha de 
· transvort.e - isto é, alternativa e de uma à e.terminada fre
q1~ertcia. O unico fim <lati sub-estações é, por~uLo, red.uzh' 
a tensão. Isto é <Jbtid'o mui simplesmente com o empte.g.!J 

·de transformadores estalicos -- isto é, de· apparelhos fi::x:os, 
feehados em caixões; que não precisam de vigiiancia..• 

No e.aso tio sys.tem.u <.te corrente continua, a linha <ie 
cc.ntacto nãio póde utiliza:r· ·o mesmo typo . üe corrente da li
nha de trausporlf;e, &endo que .esta CO['Tente é alttt1'natfoa. .As 
sub-,estações devem, por · consequeneia, não sómeilte baixar 
a tensão, e.o.mo ta.moem·. t.r;a;rnsfor.mar a· corrente, dre alterna
ti'va ei.n continua. Para a p~imeira operação, cllcga.m tran5-
formado:re.s e.staticos "do ty.po a<::ima; :para a. segunda, ·machi-· 
nas rótativas, que nec~ssitam d-e vigilancia c-0ntinua. 

A maioir compl icac_:.~. das sub-e·stacões com -0 systemia <i.e 
c·orrente continua, cofrsfltue o inconveniente maipr deste sys-
tcma. · 

Não ha <lahi 'concluir' qu~ este 15yst.ema · .~eja inferior aos 
outr-0s. Ha outr()s f.act'Ores que sãq mais va:rutaj-0sos ~úm o 
syste-ma d.e col."'rente continua do que com os outros systemas. 
E só do- "<:J.J~unct-0 -O.e tood.<ls esses el.emehtos é. possivé1 indi
car, .em cada caso es.pec.ial~ o systcma mais conveniente. 
" . · EntJretãnto~ ilo qu·c diz :r·e.speito a. ·e.site <3-lemento pa1.'ti

cular -.-. . o da. tra~f-0rmação Ja. f;,:,rma ~a. ao1~r~nte da linna 
de tran13'porte de fôroa na apropriada á linha -O.e conta.}t.o -
péllrece-'llos que· os · illustres · enge.nheir.os da· Central coniside
ram o -systema àe c-0irren.te continua como em condições mais 
vuntajo~s · comporad..:' aos Qutros systema~. 

A questão das. sub-estacõe·s, · não é incluida .na 'lista dos 
elementos . reprodu'zi.da no pa.J:ecer. O unico que trata. em
bora muí indirectamente, da questão <ln transformação da. 
corrent·e, é o ~nlem.ento n. i O . 

Eil;..o ·no resumo dad{) ;pel'O J)a.rec& : 
<>:A compa1racão, <l'o ponto de yi~La da fl'e4uencia 

<la corrente, só cabe entire os s.ystemas de .-:orréll!te a.1-
• ternativat monophásica ou triphu.sica. . .. 

A eon~nua não d(1. logar u preoccupação nesta pae
ticular .~. 

O reparo· pa1 .. ooe mui ·vago, .siuã:o tendencio~o. 1)ois crôa 
uma im:p:r-essão favoravel ó. corrente .. cont.inúa até no ele
m·ento em que é -eUa francamente ill{_-_L•ior. 

De f·ac·tÇl, ·os . dous systemas ·do 0orrcnte alternartiva uti
lizam na 1mna 'êtic eúhta:cto ·u ... m;;esmo t11po ntfo eon·ente q\:l.a a 
tinha de tran~porte de for~a for-necc · á:; sub-esta.cões -. - ao 
pas·so que isto não. acontece com -0 systema de col"tr'emt-8 con
.t.inun., ond·e io .1.ypo de corren!t~ ~ima de·ve ser m,ttdado. Por 
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l)OUSequencia a falta ue preoccupac;ão salien.tada no tredw 
i·cprQ:O.uz.i<.lo; det·iva do fac.to de nüu ter freq"Uencia. de cori•ente 
qtie preste para a linha d e c~ntacto . de corrente contin«.a. 

Trata-se, portanLo, de uma qualidade negativa. 
A preoccupa•;.ã.o <la escolha da freqt.encia roa.is ce>nveni

cl!t:c con1 os syslemas de corrente a.lt.,ernativa pó-Je-se: com
par•ar co.m ·a preoecupacão .d~ quem entra em uma loja, ê 
quer-'esc~olhcr o vestido que lhe a ssenta meibor. A. falta de. 
preoccupacão com· o systema de corrente eont~I!.ua :póde...;se 
;;omparar com a de um. homem anonialo phys1cament.-e. qUe 
tema o primeiro vestido 0..:.ue lhe offereccm, .sabe.ndo de an-
1 .. emã·o, que, em. qu .. a.lque1· hyp<Jtlicf>e, tem que desma-ncha-I-o 
comple:!.amente a.nte.s <le a<lapia!-o ~o sea corpo. 

Sendo assin1~ tambem a 0orrentc monophasica -3 a ;..r!pha
~ Ica não dão Jogar a pr.coccupacão, sendo que> com o emprego 
ua.s sub-est.ações de machinn.s rotaitivas, .póde-:se transfc>r
mu.r a fr-.equenoia de, .-dig:l.:lnos, 50 períodos da · co1Tente da 
linha de tran.sport,-c <:!e forca, na de 25 -OU i5 per íodos da CQI'
l:l>nte c:fo linha d~ :~v-rtt.acto. Ha muit-0s exemplos <listo, e 
111Psmo nc~SU8 con<lições, a. transformação nos dous syste
mas -de corrent·e alternativa. é 6.empre mais ~conomica do que 
llL• da. corrernt..e . continua, p or . ser me~o:r o custo dus sub-es
tações como maior o se"t: reudimneto. devido a &naio-r simpli
cidade <las machinas d-e corr€nte a-ii,ernaUva comnarado ás 
de oorrente continua. ~ 

A va.ntagam do sys{k)ma de COI.Tente continua á respeito 
eia . f.téCIUencia não pa~eco tão g'i'ande cônio os eng-enheiros 
alludhlos acreditam. · 

l\ias mesmo assim, nã.o é ex..wto dizer que com a. oor
renl~ conti-nua. W<las as frequencias se equivaiem. 

Tomemos o caso dos syst.emas de corrente alternativas. 
A -0scollm da freque.ncia é· deLerminada poir considerações de 
or-Oem ·economica. Ha, -de fac;to, exemplos de electrificações 
~om corrent.c iriphasica <le 42, 25· e 16,7 períodos. A fre
quencia de 16,7 períodos foi escolhida pelas estradas de 
forro i.talianas. por ser a mais economiea quando -0 tra.f ego 
(~ con·sid~ruvel. A-nalogamente. os americanos tecm adopta
t!o1 para o sysieina monophasico. a fre.quencia <le 25 peri-0dos. 
:lo J)~\!Siso · que a iendencia actual na Europa é adopta.t\ nus 
r;t~a.nde-s linhas, . i 5 period<>s. . 

Quanto meno'l' é a frequenéJa, tanto maior é / a despeza 
d\'• primeira in·s.ta.Uação. e ti<mto menor- é a: de custeio. A es-
colha. é, portanto, questão de économi-a. · 

· O 1nesm,o acontece com o syste'nw. de ço1Tente continua -
pelo menos até a tensãô <le t. 500 . volts. 
· De fa-cf;Ó. si :i frequ~ncia da linha de i.l'ansp-ortc ·de 
fu r..:-a é dó 50 ·ou 60 peri-0<los .......::_ para a ti·ansforml\<;ão da 
fórm<t eh;} corrente. de alte1~na.Uva. '3m continua 6 preciso em._ 

r r.o-rir naB ~uh-~sf.arões g-rupo~ rotativo~. constirtuidos. cada 
um, da um motor e c:Q-rren e a rna i;.,ii. que . aee101liã uru 
dynaroo <le corr-e-nt(; continua. Si, a o cont.Fa..rio, a. frequen-
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oi:i. não excede 25 periodos, a t..ransformacão acima póde ser 
ohtida com. maior simplidda<lc por mei,o <le ma~hinas :t.o.ta
üva~ unicas - (que os inglezes chamam ~rotary converters:i>) 
- meu.os custosa::: do que os grupos acima, e cujo rendi
me.nto é maio-r. 
··- De m:0~0 que o en1pre-go de correntê de frequcucia lmb::a 
s~ resolve lb'Ualmenle em cuonomia; .. quer nas despczas de 
prin1efra installação, quer na·::; de . cuslc.io. · · 

. A· escolha da frcquencia tem sua impo1.:tancia ta:mbem no 
caso . <ia eoc~rente continua. Sua importancia, e-nfretanf.ú, é 
muito menor no caso da corrc.n·tc continua a 3. 000 volts, por
que .:µ.este caso é sempre inui.s-p~n • .;;avel Q emprego nas sub
estac;.õüs de grupos, motores e dynamo~. sendo quê as <u•otar11 
converters» não podem ser uif.ilíza<lo.s. Ha mais: Os grupos 
notores-<iynam-o.s são neste caso mais complfoa.dos. poniue 
oada grupo resulta composto de t.N.\1; macluna-s: isto é, d·e 
um motor que acci(}ua do'Us dynamos. cada um . <le 1 . 500 

:.volts, sendo· que a tensão de 3. 000 volts neccssaria para a 
linha de contactC> não póde ser gerada por uni unico dy
nam-0. 

Log·o <lcp'ois da questão da$ locomotivas, a das sub-esta
ções transforma.doras é a ma.is impürta-nte de uma electri.fi
cacão. 

·' 
Cu.sto <},as su.b-estiu;ões 

. A-s · sub-estacões com o sy.stema dt.> ~m·t·t:mlc continua, 
alénJ dos me&nos apparelhos de protecção e tra11sformadore-s 
estaticos neoessarios aos outros sy-stemas - que occupam 
·p.ouco· -0spa<;..o e que qua-si não precisam de funda1.:,ües -· com
pr-ebendem, c~mo vimos, os grnl)-Os motores-<lynam-0s, para o 
que é preciso augmentar conside1·ave·lnientc n.s dimensões dos 
ecHfieios, com{) tambem · exe~:mitar funda,oõe~ o Installações 
aooes~ori-as c-ust.osa.s .. E' po1• isto que o p:reço ~úl' kilowatt 
insta.Uado de uma sub-estação de corrente continua excede 
talvez o triplo de u-m·a sub-estaçf'w de cc>J•ren Le ali ern ativa. 

No que dfa ·respeito á. distancia entro as sub-~sla<;ões, na 
byp-0Lhes0 ida mesma quantidade de cob1·e üas IiuhaiS de con
tacto e de ;.r-eforvo, o múuor~ afasüunento <lellai::; ::;u '\.'et·ifié.a 
com o ·syste'ma trh1hasico de ~3. 500 voltti. · }..:-st.a. distancia ú 
um pouco maio11.· no caso· <la ·corre1lttl. .cDn.Linua de a .ooo 
vclts, e mui-to nw.ior no do systema monophusieu de 15 .000 
:volts. 

O nuuw1·0 <fo -sub-e::;l.aj,,~Õcs ê inuximo rn1 hypoth·N:e · do 
sy~t('ma t-riphat;ico, ~ é minimo na. dn systcma monophu.:$i~o. 
n mei-rno fü'Oirl.Pcc ..:<.llll u. note.nç \o. in::Lall~d~ no conj'1.1ncto <las 
::>uh-eslaçõe.s. · ··· 

Tomando em consirfora(:ão o eo:njuncto do1:; dou~ fact.orc:; 
a~jma - prc.ço <lo kilo,vntt im:.f.al-0.do, r. potencia in.stuladn 
t.Gt.a~l -- e f.1lmandn conw base <ln lh~~p1"-za t<1t:a J 1·1)111 ·a~ ,snh-
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t>.:t.ac6es a cam o syst.ema monophasico, póde-se .. calcular. 
c~mo primeir~ app.ro~imacã~. que a despeza. cor,respo:naent.e 
i:>U'á dua.s vezes e . meia maior com o syst.ema t.r1ph.a..s1co, o 
cinco ve:es maior com a. corrente continua.. . · 

v~~se que, . conforme o syst.éma de u•acção . escolhido, 
a. <1espeza com as . foiub-e:;;ta~o~· va.1"la .. ia.t15ameu"'. i'H~w 
se trata. u.e quantias pequenas. -- ôegund-0 a Commissão 
te<>hnic'a · da Central do Brasíl, o custo . orçado para as sub
estações na. hypothese da electrificacão do Rio ds Janeiro á 
Barra do Pirahy .com ·· corrente continua, - que é a unlca 
considerada, - é do 4.500 contes de r'éis .. . Nas mesmas bases, 
seria elle provavelmente ds 2. 250 contos na hypothese do 
.systema triphasico, e de 9<JO corltos 3ómente na hyp~th.e~e ·do 
S?.Jt:tema monophasico. 

l$SO, no · que diz respeito ás àespezas de primeira instai~ 
Jar:ão . . Mas 6 ·inconveniente .· da corrente aontinlla subsiste 
tambem no que diz reapei to ás despeias de custeio, - por 
serem maiores as · despezas quer com material e r~pa.raçõe.s. 
<'quer ooni pesS-Oal • - , 

E' de. facto sabido que as. sub-estações transformadora~ 
est.atiea.8 não :Precisam· de ·\'igilancia. Em cas0 de accidente. 
os apparelhos protectóres cortam automatioamente a corren.:. . 
te e isolam 'ª sub-esta~~lo. · . 

Quando a sub-estação é · de pouêa iinport.ancia . e perto de 
uma. c.stac~.o ferro-.viaria. o mesmo pessoal desta ~ltima póde 
s~r habilitado a effectUar as manobras dos. apparelbos,. que 
não são complicados. ~orém~ quando a capa~illade da sub·· 
estação é c.cnsideravel, e o serv.ico :ferro-viai"io importante a 
ponto. de não admittir inte1·rupcães. embora breves -·· como no 
caso· da flentral do Brasil, :....- é de boa regra destinar ·ã sub
estação . pessoal proprio.. Mas sua intervenção só é precisa 
em caso de mano.bras ou de accidentes, de moe!(, que o -perio
do de tempo em que as mesmas ~ssoas ficam . em servico póde 

· · ~r bastante longo·. A miude, o mesmo pessoal, mor.ando na 
mesma sub-estaeão, toma conta do serviço durante 2.\ hora.s 
diarias. ; . 

· As despezas com o pes·:::oal são,' ahi, pequenas. . 
A mesma .cousa. não acontece com as sub ... esta.~õ~ de 

oorrente contipua, sendo · que sua$ machinas roLativas pre
cisam de uma vigila.ncia cons~ante · o cuidadosa. l~' ne~e~sa .. 
rio, fJOrtanto, um pessoal especializado e bastari~l3 r.umerof'::>, 
e o serviço de vigila.ncia organizado eril turnos, de modo aua
logo ao de qualquer trabalho activo. · 

As despezas com o. pessoal súo assim elevadas. 
S tib-estações ·de co17ente continua de 3. ODO volt) . 
I$So no. caso· geral. No caso especial do emprego de 3 :~O\l 

~ ... o õ.e ·a Commissão technica da Central, as sub-
estaQões leem iI1conven1en es que nao s · · 
sões· menores de 1.500 ou 2.000 volts. . . 

E' sabido que é muito mais difficil ct'rtar um~ !"ri.~rp,nfo 
oontinua · do que uma. ~.0rrente alternativa da mesrn~t ~nL1:n-

c. - V~l. lX, 7CI 
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:::_idade e tensão. Isto depende do~ caracleristicos propriÕ• ~~· 
oous typos ·de corrente. , Esta di fJfouidade se ,traduz- ná ne
cessidade de dar aGd inlerr·uptores · aulomaLicos de corre.ntt 
conLinun. dimensões muito rnaior-cs · das de eoncnte alterna
tiva, sendo necessario intm~f>.ôr ~ma di~tancfa considerave~ 
entre. os dous contact-os dos .Jntcrruptores para obter _o. córLc 
da corrente,. . .•:. 

A' cxcr.pção do maior custo da in~T.alla.('ão. a neces1sdadP, 
de interruptores de · grande. dimensõe~ não' c_ó.nstitue por · si 
mesma um inconveniente. O inconveniente só comecii quan
do os interruptores não cumprem seu fim, que é u de cortar 
.sem demora a .corrente em qualquer circumstancia. - isto. 1). 
no caso de curto-cü·cuitos, que se dão com bastante frequcn-
cia em qualquer .elcctrificação. . · 

Fo1 o que $!?. veri:ticon com os 1ntcrrup~ores ci.as sub
estacões . da Chicago. Mil\VJauke8 ,& St .. Paul Railw,PJ.y, não 
obstante a General· Electric C0

, ter um~ expericncia incon
testavcl na' m:itcriat 1)0r. ter já fcjt0 cóm correr.te, c·ontinuii 
d.e· 2. -'LOO volts a electrificação da Butte. Anaconda·& Pacif.fo 
-Railwa:v, tendo TJrcvisto, para. a .nova iri::;lallaÇ'-Ü:o, interrupto-~ 
rcs de dimensões maiores. . . 

. O inconveniente àcima se manifestou em toda a sua ma
gnitude. Logo que· um curtn-c.ircnit.o se verificava, quer nu 
linha àe contacto.· quer nas locomotivas elcctri.cas, o interru~ 
pt-0r automatíco intcres~ado ftinccionava. -· isto é, abria-se. 
- sem~ pfJ••érn, conseuuir cm·tar a corrente. O arco etectrico 
persisti à entre· os etm tactos, não obstante ô comprimento con
sideraYel da abertura; e por meio desté areo, e graca~ á pre
senca ·de vapores de> cobre ·devidos á fusão d{)· metal dos con
tactos, ü curto-circuite r1er2-iEtia atti:ahindo uma enormt· 
QU.anlidade de energia . e'lectrica '~a lTsina Geradora hydro
electri()a, e compl'omcftendo as~im as propl'ias machinas cu.iu 
defesa con.tra oc:; curto-_r,:ir,ouítos é r) uni.r.o fim Jos int.erru
ptore:s automaticos. · ' · · . · 

Si · gra\•es dunn1os .nús mnchiuas dus sub .... estacõcs foram 
evitados, isto foi d1~vido ti int.ervendi.o ünmcdiata do pessoal. 
Yê-~c. portanto, ·que nus sub-estações dn coerente continua 
de alta· tensão, a vigilacia não é uma sinecur:t. · 

. No cnso d~ Chicago. Mblwaukce & St. Paul Uaihvay, para 
nhtcr qun os int0rrupt.ores corlnssem n. <~nrr0nt.e de curto
circuit.o, teria sWo t.al'\'ez nN~o:-:~ario que tives.sern sido pro
vistos com uma n.bcrturu de 'dous metros a <lm1::; metros ~~ 
meio. Dahi a impo~sibilidade mnieria1 cte oht.er este resulta~o. 
devido ás dimen~5~~ colo~saes dos appn.relhos. 

· ~o intuito dr? eliminar o gravi.ssimo inconveniente ripo11-
t:tdo, fôrnm · cxperinrnni.a<las <?-lgumas disposjç.Õcs: - por 
ex~mplo, a .de p(w em sof'ie com .n, inter.ruptor principal. ontrr> 

t<nor tambem a.u.tnmn.t1co. ma~ nn funcr,1onamento ·mais ra-:-
pido, que, r.om a sua · a er ura. " Prn11 • !:'~e · · . .. '· 
~~'irr:uíto el~ctrir() de uma resistencia chimic:'l. no intuito- de 
reduzir n inLensjdade cJa. r.orrente até ao ponto de' tornar o 
c6rte da corrente possive l com o interruptor pr incip3.l. . Os 
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teSUlb.dos Dâo foram saÚsf'af.oriost · - pelo ~~nos no lniéio. 
sendo que não ha ínfot'maceõs mais r'ecentes~ . 

Naturalmente, quando um curto-cir.cuito se produzia os 
damnos . niio .se · Hmit.avam s6 aos interruptores. A sub;e'sta
ção ficava fó~a d~ serviço . durante UlD certo tetlJ1:10, ' uevido 
as reparações . A jnte_rrupcão excedeu, · em alguns casõi, a 24 

. b-0ras . · . · · · 
· As mesmas difficuldades, embora de caracter menos. 

grave,· se verificaram com IJS interruptores automaticos das 
locomotivas. 

. Outro inconven.ÍenLe; - . · devido tambem a alta. ·tensão, 
·que 'é causa (ie grandes · cuidados e preoecupações com as ma- · 
china'S de correp.te continua. - foi o . dos arcos que se veri
ficavam com bastante frenqucncia · nos d!ynamos. Cumpre, 
p9rém; accentuar que não . obstante a magnitude dos nrcos, os 
damnos nos ~námos não eram, geralmente. muil-0 graves. 
Era preciso, pnrém, pôr o grupo· 'f óI'a do serviço para as repa
rações 1.1eeessarias . Mas o inconveJ,liente principal era o p~ 
rigo para o pes~al, devidQ ao ta:manh9-· dos arcos. Deu-se o 
caso de um homem que teve as roupas incendiadas, não 
obstante se achart no momento em que se .produziu o arco, 
a mais de um ·metro e meio de distancia dá machioa. 

'No intuito de limit~r os inconvenientes dos curto-circui
tos, a linha . de contacto e de rêfórco fQi d1vidida em secções 
isolada~ · . umas das óUtras; cada secção alimentada por uma só 

· sub-ostação, ·de -modo que a locomotiva de uin trem electrico 
não pudesse Sér alimentada de ma.is de uma sub-estação. Esta 
medida e"'ita que ó mesmo curto•circuito, quer nll Hiiha, quer
em uma locomotiVat interesse mais de uma sub-estação. Mas 
apresenta, de outro lado, o inconveniente de ordem economica · 
de augmentar a. quéda de ~ensão da linha. Su_p~onhan:ios, . por 
exemplo, que ·uma locomotiva se ache na. inet:ade do cam1nho 
Qntre duas sub ... cstações. Si a linha· não ê . . seccionada, cada 
sub-estação fornece a . metade da energia .elecirica 1'bsorvida . 
pela locomotiva~- de modo que a corrente em ·~ada trecho da 
linha, - que clcle .. !'l'Pina ~ quéda. de tensão, - é a meta.áe· c!a 
Lotai. · . · 

Si a linha ó ~eccionada, como ficou indicado, a cortent.e 
total, sendo fornecida exclusivain\'nte por :uma .sub-estação, 
dá logar, no t rec.ho,..da linha correspondente, a uma. quéda de 
tensão dupla . . . -· .. 

. Orat por condições de ordem t.echnica e economica. a 
quéda de tensão não pôde exceder uma. determinad:i porcen
tagem. }?ara obter a m~sma é preciso, quando a .Hnha é secciq-' 
oada, at1gmentar u quantidade de. cobre emprçgada nas ll
i1hà$ àe contacte e de ref orçot e por.· consequencia. seu custo. 

.. ~ · alta tensão de 3. 000 volts deu 
logar a. 1p.convenicnle$ bastante gra·vC's~ - ma1~ i:ll'aves, co 
certeza. do que os resultantes do empres-o da hnba dupla de 
cóntacío· nece~sarío com o systema triphasico. 
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Nem por igso o gystema de corrente. continua de 3 .OO(;. 
vo!ts deve. ser afastado. Não tem inconvenientes qtie nãt> pos
sam .. ser eliminadoscoltl o tempo e a experiencia, tanto mais 
quando a questão da economia é de ordem secundaria, como 
n6. cás.o das companhias · fero-viarias americanas. E'·· possi
vel que~ boje, a General Electric Gº. tenha achado os meios. 
de elimina.r em todo ou em -parte· os ·-inconvenientes que se 
verificaram na electrificaç,ão da Chicago, Milwaukee. & · SL 
Paul 'Railway. - . · · · . . . 

. Mas. ' éom toda probabilidade, a complicação·da. installâoão 
será maior. · . . . · .· . . 

Ohjectarão os partidarios da corrente continua de 3 .000 
volts que os inconvenientes. eram inevitaveis ·em uma instal
lacão. de typo n,wo, tend.{) sido este o primeiro. exemplo- do 
emprego de ten~ão tão alta .. ;E· elles teem .razão. 

· Si esta electrificação é considerada como uma experieÚ
. eia, é•. f 6ra de duvida que seus resultados sã.:; exe.ellente!). Mas, 
a conclusão é differentc -si ena: deve ser-considerada como uina 

.. í:cstalla(!.ão defínith•a e ·~standar&, - i::;to é, podendo ser re ... 
produzida integralmente. . · . _ ~, · 

De facto, quando se. reconhece, -· .até pa~a .a extensão da 
electrificação á me:;ma rêde, - a conv~niencia de adaptar 1ty.;.. 
po~ cte locomot.ivas completamente .diffArentes, - quando se 
consUít~ a ptJsi:.ibiiidacte de simplific~:r grahdemente o systemn 
da recup~raç.ão de energia nas descioas, ~ quando se tornam 
neoéssari~~ modificaçõ~s importantes nos dyna~os das sub
estaçi)e~_- 1::(. a mudança substo.ncial do typo . dos interruptores·· 
automaf.'icos,. -_e isl:u ·para fn1lar sómente dos maiores incon
venie~ tes, é .diffic U affirmar que · a electriíicação alludids 
po~::a. ser indicàtla con).O· ·modelo, ;i. ser reproduzido· integral-
mente.·· ·. . · 

, E é preci~o não esquecer qu~ qualquer modific~cão a~ar
ret& sempre novos riscos, sendo que o seu resultàdo definitivo 
·só póde ser conhcr.ido depçiis de . ser sanccionada pela pratiqn. 
Muito inconvnnjentN1 e não dos menores, - como, pôr exem- . 
JJlo, o de gasto do binario, - se m~mifestam só depois de um 
periodo bastante,. longo. · • 

· Os dc;.us outros systcmas chi tencção nflo dl~ixarn, nat.u-
ralmentc, rfo ser tambcm susceptiV()iS de melhoramentos. · -
mus as modificações entre duas installações su-Ccessivas nunca 
são tão substanc.iaes - especialmente no caso do sYsLerna tri-

\pha.sico. - e isto por terem eIJes quasi vinte annos de vi<ia. 
·.Além disto, às pàrtes de uma olectrificaç.ão que são s~

jcita.s a. ·variações são, exclusivamente, ·as locomotivas e n h
nha de contacto, pois a$ suà estações transf.ormaàor.as não . 
clüo 1ugar a alg1Jmo. prcoccupação, sendo que. seu typo e· func
cíon tlm.onto cjunsi que não se differcmcfa do de uma sub-es
tação de um ·systema distrib~idor qualquer de forçá eluz, -
ao- passo que isto não· acontece· com as ~ub-estações dE:i co~-
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rente continua, cujo typo e funccfonamento é. completamente 
d!ff etente; -· · . ' ....__. 

O illustre 'nr. Cesar ··Rabello foi visitar, em .cotttmis::ião 
d.a Central do Brasil. · a ~Iedrifica.ção da Chicago. Míl'i\-.aukee 
&~ St. Paul Railway:.· mas segura.menLP. não percebeu os in

• · co.nvenient.es. apontados nom out.ros, : tanto qµ.e os não salien
tou, o que nãc quer dizer qve não . existam: isso demonstra 

· ainda . ·a complexidade do problema. · . ' . . · . · · 
· ·· Xão l)a installacf.ío qne ~efa DP.rfeitn.. ainda mel=mo si ef
f MLmufa por uma casa .qa ~mportancia e competencia da Ge-

: neraLE1eetr.fo Cº. A vantagem de ··uma installação em rP1a
ção. ás o.nf:ras resulta. apenas, de serem · Séus ínconvenienles 

. Jj1euores~ .· Mas ·inconvenientes sempre ·existem: Uma inslaJla ... 
tão é perfeita só·: na litforat\irà da. proprla casa .·constrrictora. 

Desta Iitteratura · .a respeito da Chica~o. l\lih~:a.ukce & 
. St. :.Paul · Ra.ilwriy: o próprio Dr. Cesat- Rehello nos offorece 
·um exemplo. com uma sua monogr~phfa·. pul).!icada pouco · an
. tes de $P-r em~ ' chamado a fazPr parte .da Coinm1ssão da Ce-n-
tral do Brasil. monographfa editada pela. General -Eler.trie. Co. 
_ A visita a urna inst.alfaçã-0, para ~er ntil, tem que ·;;er 

leit.n óorn e~ifo critico. - sendo realmente notados . os in-:
; cot).v~mientes e comparados !'is. vantagens.· Mas si P-lla é fP..ik'\ 
. no {ntuUo de salientar, exclusivamente, as vainfagens. p~rde 
· todo "o interc.~se. · · 

. · .. Com muito. 1rnmor ·despe~a e ·fatiga, ' podem essas infor-
. ma(}ões !;er 'obtidas . directamente da casa co:nsttuctorn ou seus 
a{rentes Ioêaes, No caso da CPnlraJ. a questão. P.:ra ainda m:üs 
&imples. poI' .. ter um de sP-us technfoos já 11ubticado a mono.:.. 
graphia·· .allu<iida .. ·na . ·aual' dav.a. · uma . de~cripção ~nt.hu~iasta. 
d~ · el(lJ',tJ'ificac;ão da Chir.ago. Milwa,ukee & St . Paul Ralt~;ay. 
ar.an~elbari.do que o me.smo lypo fosse adoptado tlela Central 

·.·do B'rasiI. - e istn 011Je,s de ter leita a visita n. essa estrada. _ 
' ·. : Esf.a· visit.a.' depois de ter ·o illustL"e .'ngenheiro da.rfo .. sua 

opi niã.o ent.htisiastfoa sôbre o assumpto. era talvé"7. r:scusnd~. 
-. Podia o ThMouro. evifar despezás e os representantes da Cen-
tral uma longa viagem. - . 

· ·l\t'!smo qu~ tiv~sse ~ido P.ncarre.gndo de visihu· as mais . 
. reccnt.e~ elecf.r.ifi.cnolJes norte:-aroeric:úms . nm <>n~cnhl'.'fro que 
não houve~se de nntem,lío em~nciado publicamente · seu 
.iuir.o: a dffficnlclade de obter impre~'ões P. informa(iões M~r~ · 

· tnda~ não terl::tm --sMo. peQtrnnas. . . 
. . · .E' perfeitamenf.e sabido. C1omo estas visHM sRo feitas· ~ 
tim OU ffil\lS Ptigenh~iJ:OS da CD~a · COnStructora 5ÍÍO íJP8f.:lCRéJOS 
para ·servir de gnias no · v]sHante e nunca o deixam · so
sinho · Ptat.icamP--ni.e. n vi1'if.antP. vr-,. P.Xelm;ivament.P-. ·o' rme o 

. c'i<~~r.onA desP..in ci'u~ ene V0Jn. E a ·srl.U.adfo 'elo '\l isif"H.flte P. 
. muíto ;delicada. Não · p~de. onr exemnto. dirig'ir pcrr:nmtas ao 
pc•rs~onl, digamos. <le urna suh-esta.ção. no intuito do verifi

. car. 3 exactidão das · a!!h'macõcs do ensenheiro . que o aicom-
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· panha; Essa:: per~:mtas SP.Y.ia m dP.scortezes; e, além dis.::;o. · 
quasi sempre inuteis, pelo entendimento· entre o pessoal e os 
engenheiros da casa constructora. . , 

Vimos. a imprP~c:ão· causada no Sr. Carlier pela visita 
á fastaUac~o exoerimi>ntal da Michingan . R.aih'-·ay, com cor
rP.nte cont.in?a de 5_.ono volts. e 9ue foi d·esmancha.da POU<'4>~ 
IJlP7eS . . depois pela me~ma casa -·constructora. demonstratído 
a~s:im. de modo patimte .. seu -. insucesso ......... Então, o Sr. Car-. 
Her niio teve- l'Pr.P.jo. de _esc>rP.yP.r um arti!ro: bàseando:..o n<t 

· 4:e~cPllf:mfe ' rP.s111tado> ilas· exm~rieoch1s .. . ··.E o Sr. CarliP.1-. ,é 
um dnc; f,.,.,hnir.os m~is dist.ini-to~ · d~ 'R~lcrir.a . .. nmfe::;sor . do 

· curso : dA Ec;trada de f P.rro na Univer!=!idade de Liége •. ~ uma 
· d~:~ mP,.lho~es do mnndo. - Além dis!'.lo, não era essa a sua 
p.rimi>ira visita a P-lectri~icacõP.s de e~tradas de. ferro. · · 

. ·. Pndr>-SP :lffirmar. norfant.o. que a· imorP,S::ão aue uma 
imita.Uncãn dnhç~ no visif.ante. mais aue da propl'ia inshllaGão 
dP.pPnrf~ rl·a. h!l'hiJidade.. dos en!.?'enheiros aúe o acomnitnhiun e 
tJf.l nr~ani?M-iin da :N1.sa ronsftuct-Ora no q'l.'le di7. "e~P.ito l'l.· fi!l;~à. 
f6rmR' partict:Ia_r de .pr0oaganda. na Ql~l um .et?rriento im
IJOrfanl<> 4 n conhPciment.9 p~·chrilo:riCO :"dO~ vis]flantes . 

. .Ant"'s .da C?ttPrrll, as casas. allemães ··suhlimava1n-se nP.sta 
fól'ma n" rironaJ.?nntia . . ·é ni.m"..a se prPo-ccuniwn-m Cl'm as ciP.s
p.~:~asz., Mas ·os americanos, lambem~ não precisam de mestres. 

. . '.F. 'nnaTld"> um~ mMma ·casa rP.nne. como a GPTlPT'~] .F.JP,:.. 
ctric Co .. ~s ' duM· vantagens -- - de ser americana, e dé ter uma 
or!?llnizficão · á allemã. os resUitados não podem déixat' de ser 
excPl1entf's. . .· · .-· . : -· ·. · .· . . . . 

·,_Tah•Pz qup, a nnuca popularin:ide· do · gystema trinhasico. 
·dP~P.rivoJvirfO prinl>ioalmt>nte na It~li:t. se.la -éonSM"t1~ncia. da 

: p011ca:· hahiliriAÕP d0s : ita-lià.rios na difficil arte do réclame. é 
dos cri;>ditos Jimitartos que :ao roclamP- dE'!:'t.inam as ca<:a.s cnn
slrnr>tora~. ·Além nisso. no,.r.aso <fe uma visita ãs P.lectrifinncõe.R 
trihhasi-cas. o vi~i1'ant~ é . ~eralmente acortroanhado -..:por on
genhP.iros f'i:-rro-viarioR. os qúaes não · h~em ~ntereg~A mat.erial 
ou n::-crnniario: em mm o mP:smo systema. seja . ao.optado na 
cler.trifieaoãn OC' outra estrada. .... . . 

Qu:lti'do o visitnnt.e. ·~ o represéntani'e de · um futuro pos-
. sível cliente de imporf.ancin da . Cent.ral do 'Rra~n . ~ facil 
p'l'Pvêr que ·uma N~fla cnnstructor~ nm:ericana. ·não. df~ixará 
nnda no acaso. E. a Mm disso. a -acção d l3 seus en~P.nheiros tS 
q_na~i .sempre facilitada nor não ter o vistt.anfo< r8J7ão d.e rlcs
confüi.nen .. nem. em rier-at. comoetencin. cx.c~ncional. · . . 

Pnra nue na.soa uma scmbra ·d~ susneicã.o. ·~ preciso que 
se vnrifiqu.e. no_ proprio .. momP.nt.o da visita , um ~rave incçm

'--v,,niPnte, eomo -s~ria. nor exernolo. um dos esoantosos .ct"trto
cirr.uit.M. a o'irn alln<limns no' (o.R.30 tlas. sub-estações d'0 Chi-
cago. Milwa11kM & St. Paul Railway. · . . 
· 1"11111. e.stfjs cot•hA ·ircuífos arn'111f.NH1 ~m. P111 rn~fiLc. f.: PI\ 

ú'ío dP, . don~ ·nnr Rl"mana e :"Por süh-e~facão. Não h"via. assim 
nc,1,cn. probebilidade de crtie um de!Ies se Vl"ll'ificasse no 
proprio momento da visita: . :mas si isso . tivesse acon-

. ·~'- i<l(>, a um habil eicerone nã.o terião faltado º' meios para, 
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de5truir, -:- ou P<'lo m1!nos af.tenuar, os effeHos qU<· tivessem 
mal impre.ssionudo -0 visitant,~. · · 

. · · Para que Um epgenhciro . possa, em uma visita, tét' o vis-
lumhte <ie algnns 'tlm; incorrv~níPnt.~~ de uma in$fnllacão, 1S 
indíspeusavel que PlJ r 'Pouco ~t~ imporft" r!e ~~r int.Iisct'do P 
<lescortez com ns pr.ssoas (ltl<' o· arompnntiam. -- c:üe proceda 
como um ·espião. e '1U~ con hoca perfeitamente. e cm 'todo;; 
.os detalhes de . construcção edc fu:ncc1onamenlo. · todos os ele
mento!:; da inst.:illáção · ·qne visita. J..:;t;o quer di?:eT'. riue nara 
obter um. resulta<lo rn·ati.co . da vi~ita d~ uma inst.ãlfacão do 
typo e importannia . da Chic3.g9:- l\fil~-aukeé & St. Pau"i Rail
\YaY • . é preciso qur: a \visita se.ia f P.ità por tl'11lo- mlJia dttzi.o. 
pefo m~nos. de tPcni·cos. especializa.dos cada um ~m uma par~ 
ticu!ar · construcção. E mP.smo as-sim os inconvenien tes s6 
podPm ser suspeit.ados por · mn exame <lP indícios·. por p'C'o-
'('e~sos .ana.J ogos ao~ .dos deter:tive. · . 

:ff tPmno . e às indisrre<,:.ões do p"~s::;oal suhalt.erno ;.;fio t.al-
vr~~ os melhores auxiliares. · · · · . · · 
· · . · ·Os . inc.otl..vP.nientes alludklos foram. apein.r .de iudo perfei
larn~nte .. conhecido~.:; ?Or um nqm(~ro 1'astanfo elevado de es
peciAlisf.a$. pertcncf'nt.~s. · prín::-ipr?.lm~Dt.e . . á casas concurren
lt>s. que: .Unham rP.al irrte1·P.sse cm d'escohril-os. - e não foi 
prer-iso, para i$t.o, qn~ rada tPC~hnico visita~sc n inst.1lllae.ão. 
O <iue .quer dir.cr. afinal d<· ~ont.as. que a:; visitas officiaes. 
préviàmente annun~iadas, · s~rão talvev. mui ü1tere5sant'~s ~o-b 
u ponto de vistã tnrist~~o e dos banquetes em que gernlmenle 
t.~aham . . - · ·:mas $eü int.eres~P. rP.al é. geralmente fallariào; 
muitio limitado. · 

. ,' 

'· · · llendimento d.as . S1tb"<"estfU;ões, r! da:~ Locómctiv<7..S · 

. . ·Q POUCO que. fica ·e.scri'.)tO mostra qU(' as suh-P.Sfações 
tra.nsformà<lorns . de corre.n1e rontinua .. de 3. r.oo Volts dão 
lustar a uma de.SP P7.n com . pes$oal e eh~ reparação muito maior 
do~ qn~ as Sllb-e:;,fJ:tnÕPS rfe COtI'en!.e altP.-rnaf.iva.. . 
.. Não P, nossivPl inrlicar exact:imentP. no (~aso da electr1-

fic9.ção . da C~nlral d.o 'Brasil. dn Rio á Barra do Pirahv. Qual 
seria a import.ancia rlns~desn_~zas de cnst.<~io - na hypot.hese .do 
Amnrf'go de um qua.laue-r do~ tres systemn3. Mas é bastnntr-
faciI irÍdie.a.r a. proporção das dcspezas nas ttres hypot.heses. 

Assim, adrnitti11do que e.stns despe?.as sc,iain 500 cp"!tos 
rior tnmo com <:- s~·stema de . correnfo cont~nua, . attinB"1r1am. 
ell~ s a cerca dt~ 17!i ·cnntos com o syst.ema tr1pha.sico e a cerca 
cje 75 ·r.ontos com O " S)"St~m::t. monophasíco. 

A inferiol"idn-Oe. do systema de corrente continua. no. que 
diz respeito :'is sub-:effacoe!' nao A devida ::6ineaf.e ás maiores 
.::ie~pezas dn primeira installadio e de custcno. mas lambem ao 
mai,:11· ,.consumo de energia eJcctrica; derivante de seu. menor. 
r~.gdjmQ;o~o.~. _ _ .. . ..... < ..... . __ ,,......,. 
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O rendimento das· sub-estacões de corrente . alternada á 
mui elêvado, sendo o mesmo · dos. transformadores estaticos, 
quo é, mais ou menos. de 0,97, em plena carga. . 

· No . caso da::, sub-estações de corrente ·alternada, além do 
rennimento dos transformadores, é preciso tomar em CQD!ide
racão o dos grupos motores-dynamos. Em geral, o rendimento 
desers grupos. não excede da 0,88. ·Porém, a Gen~ral Eleetric 
t:º . nas suas publicações officiaes indica cerca de 0.91. com'l 
rE3'ndimenf.o. P.m plena carga dos grupos de 2.000 :kilowatts da5 
sub-P.fltaçõf.'S da Cbioagr., Milwaukee & Si. . Paul Railway, . 
(vêr «.Ge~eral Electrfo R~e~, nov. 191.6, pag. 985).. Ado
ptn.rE mos, portanto, este algar~smo •. O rendim~nto glo.bal da 
snl:•-P.stações ·de corrente continua é. por isso. de cerca' de 
0,88. ; . eo .. . . . ·. 

li-do quer dizer Ql.lê p~ra a transfoi-mação- da energia nas 
sub··P.stac;õe.~, a perda de energia em plena carga é de 3 ºIC» no 
.caso dos systema.~ triphasicos e monophasico, .:.._ ao passo 
que e de 12· %, com o de corrente continua. · 
. E' perfeit.ameote inutil procurar estas indicar;.ões na. mo
nog1·aphia alludida. · F.' verdade que na lisla · retfroduzida, .. ba 

. umá referencia ao «rendimento., - .- (elemento n. ô), - mas 
isto ~só . no que diz respeito aos mot.ore$· das locomotivas. . 

. · ParecP então. que, si os dous mustres engenheiros acham 
·c9nYenienta fazer. o confrontoL do rendimento dos motot&s nos 
t-res typos . de C(lrrente, emqua.n-to que .não o fazem no caso· da$ 
8Ub-estàcões, isto ~- devido ao facto de ser maior a differença 

:oo rendimento dos mQtc1re$. · 
Yt·,ia_lr,,o~ $i <·<:Ja ~uppoe;i~ão é cx:v!fa . . . . 

• .· Diz e {'nrecet', resumindo ·a alludida mo-:io~ràphia: 
4'0 rendimento dos motores electricos varia coillforme .:> 

systema . ou typo de corrente; é. de 0,90 n 0,93, . nos . motores 
tri.pliasicos é eontiriuos, trabalhando em ·plena carga, · em
qwmLo que • . no:s monophasicos._ não attinge a . 0,-89 eµi plenà. 
carra~. . · . · - . 
. Urp simple~ olhar mostra. 'que a supposição acima é erra
da . Uc facto~ a dirterença maX!ma entre os rendimentos é de 
.f. % no caso dos motores. ao passo que attfoge a 9 º!º. ~ isto 
é, a. mais do duplo, - no oaso das sub-&Stações transfor-
madoras~ . . .. · 

Eu1tão, a · primeira irnprcssão é q'ue os autores da mo
nographia. no int.uito de dar maior realce a.o systema de cor
l'enf.c continua, quir.eram ~alientar esta differença ·de 4 o/o 
em favór deste systerria, e cfoixni' na sombra a ditferenca Jriaior 
cte 9 % a- ~eu prejuizo. · . . 

.f.~t.a impressão não redunda. com . certeza. em honra da 
impàto'ialidade 'da mono~raphia. Entretanto, eUa é cxacta Só 

-no .. que diz téspciLo ao dese.io de que a corrente continúa ps 
rcea o sy~tema melhor. Qüanto á differcnca de 4 % em seu 
favCIT\ eHa ·não é êXacta. De factO, é só graoas á um jogo de 
palavras que o rcociimento ma.ximo de Q,~~ parec~. ~ppli~Vel 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 25/06/2015 10:31 - Página 103 ae 208 

SESSÃO BM ·20 DE OtJTUEtl\O Dt i920 

ao motor ele co1Tente continua. Mesmo a pbrase já reproduzi
da: .!' rendimentn é . de O;JO a 0 .. 9S nos motores tri.phà8icos e 
ccmttm~os pare;ce attribuir, na sua ambiguidade, o rendimento 
0,93 . aos motores. contínuos. . . 

A verdade é outra. Teria sido preciso dizer : - o 'rendi
mento é dt! 0,9.'J .nos · mntoras tri:phasicós,· de 0,90 nos motores 
eóntinuos, emquanto que, nos monophtuico.s~ não · attinge á 
o,89. Portante ú re.ndiment.o dos motores continuos é só de 

- ~ ~to ~~uperio1' a~ dos m_onopbasicos. ~o p~so qne .~ de 3 •i0 

mf er1or ao rend1mento aos motores tr1phas1eos. 
·. Mas esta · f órma clara e iD.!;opbismavel não era ·conveniente 

donde se conclue que para inculcar ' o $ystema de corrente con
f.inua · no caso especial da ·central do Brasil, torna-se neces-
so.u•io o auxilio da ambiguidade. · · · · · -

- Com a r~dúc«;ão indicada P91' nós, as condiçõe8 seriam aiµ
da mais favoraveis aos motores de corrente continua. do que 
na realidade. ·" . 
. _t\Dtes de mais nada. ê preciso notar qtie o ·rendimento,' 
ainda .mesmo· que em p!_ena carga, de um motor de tracção de 
um typo: qualquer~- varia iargamente conrorme a sua Potencia. 
~ differença podendo exceder ·de ·10 % • Elle , .. ária tainbem.· 

. e não de 'pouco, nos mot.ores monopbasicos conforme a tre..; 
ttuencia. e -nos de corrente continua conforme a tensão . . Por 
isto, o confronta acima .é só possível quan-do limitado ás loco
motivas que poderiam ser ado.pi.adas no caso da . eleet.ri!icaçlo 
da Central do Brasil,. e qye estão já.. em se~iço; isto é, . as 
triphasicas nas .linhas itàfianas, as de corrente . contintia, na 
Chfc~o .1\fil"~aukee e St. Paul · Railway e ás monophaSiea3 
no Loetchberg. · . .. : · . . . . 

Das publicações oft"iciacs das estra4as da· ferro . italianas. 
resulta que o rendimento em plena. carga dos motores .da loco_; 
motiva tripbasicá de .2~000 H P é de cerca de 0,93. depois ·de 
feita a deduccão das-perdas na transmissão do movimento. por 

· meio- de bielas, ás rodas das locomotivas~ De outro lado. da 
puhHcacão officiar já citada da G~néral Electric G. º, ·resutta:
(pa~. 937) -- que o rendimento dos molares das locomotivas 
de ·corrente co.ntinna da Chicago, Milwauk~e & · St. ~ul 
Railway, nao attinge~ em ptena carga, a 0,89, - ·o mesmo que 
está indicando na' monographia para çs motores monopbasioo~ . 
o '}Ue é praticamente eorrecto. • . , -

A8sim, o rendimento dos motores con.tinuos não é supe
~io,. ~o óos . motores monophasi~o~ emqu.anto que é de ~ % 
mf erior ;io dos motores tr1phas1cos. · 

. r~to no que diz J:eSpêito aos motores. Convém notar que o 
corifrm:ito seria maiYefffcaz si feito entre-~ps rendimentos das 
loeomotivas, (jesde . 3. tomada de . corrente até ás rodas motri
ZM das mesmas. Cumpre, porétn . salientar que ao ~asso 
que este re.ndiment.o quasi que não differe, · (no caso dasoco
motivas de corrente continua e triphasica, do dos motores. no 
ca$O ·da locomotiva mon.ophtlsica é inferior) porque . alé~ do 
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· ;~:encJimrnto dos motores, é preciso considerar o dos transfor
m;ido.rA~ estatícos qu.e, como se viu red. uzem a tensão da !inha 
U~ Cl'ntacto de modo que a alimentação dos motores Seja feit~ 
a 300 ou ~00 volts. O rendimento em plena carga das locomo
tivas dos trt~s ty pos indicados é, pois, mais . ou menos, .; o 
~~fu~: . 

I.ocomotiv~ · mon9phasica~ 0,85; 
Locomotiva de corrente continua, 0,89; 
Locomotiva.. triphasica. 0,93. · · . . 

. Mas o confrelllto. para ser de ufilidade pratica, preeisa:ia 
~er .· E·slendido ás varias cargas .. · · · 

· . No· que -diz respeito ás grandes potencias, - atét dig~
mos, ,50 -% s'úperior á -plena carga, o rendimento dos motores, 
- e. portanto, das locomotivas,. - é bom com qualquer typo, e 
3 : proporcão · fic:i praticamenteffa indicada.. 

- · O me~mo ,já nã'J ncontecEi quandQ o motor desenvolve ·pe
(luenas potencias, sendo então o tripbasico ·sensivelmente -su~ 
perior .aos outros. De facto, ainda que' desenvolvendo uma po
te:à.éia tão pequena como 1/6 da plena cargà, o .seu · rendi
mento. é de 0,86, ao passo que o rendimento do motor de. corrente continua é de 0,73, e o do ·motor rilonophasico muito 
mai~ ba\xtJ. · 
. Ora. ~ iu$t.amente, o funccionamento com pequenas poten
éía~ que interessa prineipalmente no caso dos motores de 
trac~ão, sendo que urrt motor de, digamos. 500 H P, não . é 
capaz· de desenvolver· esta potencia, - (plena carga) -· -· . cóti
tirmtzmênte, mas só durante uma hora,pois, no fim desse pe
rfodo, sua temperatura é a máxima que póde ser attingida 
sem perigo. E trata-se de· teII1peraturas elevadas, de :100 ou 
i20 grãos centigràdos. · · .. , .·. · . 

úm motor dé traccão. geràlmente, fica, em funcção muitas 
horns, com paradas muito. r.tirfas; Além disso, a potenéia que 
desenvolve é' muito variavel/ e é de boa regra que :· a pot6ncia. 
médÜJ não _exceda a . metade 'da plena carga. Isto quer· dizer 
que' o motór funccionará fr.equentt>mente desenvolvendo po

' tem~fa~· muito , baixas .• · Vê-se, portanto, que a vantagem :'lai 
locomotivas triphasfoas, no 'que diz respeito ao rendimento, é 
ainda mais importante do que resulta do . simples cl'Jnfronto 

. doP. algarismos in4ica4os. : 

-· lll - VaTi.at;ii.o da velocida{le dos trens 

O! differentes syst~mas de tracç.ão se comportam de mode 
different.e. Urri dos inconvenientes que os monophasistas 
aefia"l''am He sysf.e.ms lrjph&sieo, c5tava justnmento no faGto d~ 
tel." ti.ma locomotiva deste typo um numr:i·o limitado de velo
.cidades economicas, -·isto é, sem perdas dA Emergia nas re
sistencias, . ---. e além dissor que eMas velocidades se mariteern 
P.l&í1Ça~~~~i· ·ooustaute~ 51\lalque.r. .QUi -iej~ g perfil. dl' l~ 
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ou o peso ·do t.rem t·clJocado. E' 'este caracteristi~o que cotisti..;. 
tue a chamada . "f'iflidez do syst.ema tríphasíeo. . 

VP.iam~s a differença· entre um system& rígido e ·um sys-_. 
tema élastico. · · . 

A elasticidcu.le consiste na possibilidade de obter em um 
trecho de deeliviciade determinada, quer velocidades diff eren
l~s com um trew de peso ~ctermínado, quer a. mesm,a velo~ 
c~dade com trens de peso d1ff erente~ - e isto sem complica-
,_~oes·· nem perda supp!ementar ·ne energia. · · 
. Naturalmente, as variações :auudidas do peso e da ve-
locidade sã~ sempre consideradas dentro de limites razoa· 
veis. . 

o . sysicma monôphasico consente ambas estas fórm& de 
elasticidade. · 

°() systcmn triphasi-eo consente só a segunda.. . . 
O systema de col"rante continua não consente nem uma 

nem. outra . . · · . 
Isto mostrá ainda uma vêz que si · uma objecção ao sys

teima triphasico tem qnasi · sempre fundamento si feita pelos 
(j;monophasi~Uis>, no i:ntuito de .salientar as vantagens do pro..: 
prio systúma. perde, em geral, sua importancia si feità pelo! 
'\continuistas>. · 

. O carach~ristico supp1ementar do· .systema triphasioo é 
é ó de manter a lo~omotiva â nif':~Jna veloddade, qualquer~que 
seja o pprfil da linha . O catacterisl,ico do systema ·de cor
rente. . continua é que a --.·elocidade varià conforme o perfil, 
sendo. porém, este um caracteristico passivo do systema, poi.s1 
a cada dechvida.de eorresponde •. por um determinado peso do 
trnm. nma dP-terminada velocidade. • ·· · · . 

Vejamos qual dos dóus systemas, o triphã.5ico e o de co1·
r('ntc continua. ~~ presta melhor ao servico f erro-viariO. 

A qüestão àa variacão da velocidade é, de todo a · el.ectri
f icação, aquella· qne interessa mais o ~ngenheiro ferri-viario . 
Esf.e nada co:nhece, ~rtl geral. da questão dos systl .. ma.s de tra:. 
cção c!ectrfoa. El!e só se preoccupa com o result.-ido prático . 
da e.lectrifieacão. · Ora; o resultado m&it:l ou menos· favoravel 
da electrificação se resume, para elle, na éondição de· effeotuar 
com facilidade o ~erviço do movimento dos trens, e na .poss~
bilidade de respeitar ... o horario. · · 'W · 

·'E' preciso notar que as estradas de ferro foram oreadas 
.e se desenvolveram com a tracção-a vapo,r, que tem caracteri8:
, t.icos . paTticulare-s. e que os engenheiros t erro-viarios, hahi
t uados a estes caracteristicos. acabam por considerai-os indis;;,. 
pens9.veis ao bo1n serviço. . 

Uma looomotiYa a vapor, logo que a linha sobe, diminue 
veloc.ida<le; de modo .que, no percurso de um trecho que 

apresenta um per 1 varia , · . · eL.. 
Uma locomotiva de corrente continua apresenta e mesmo 

ca.racterist.ico, - com o ·inconveniente supplementar ~ue, . aó 
nae~9 · gµe es~s yaxiaQões DOd~ eer red\Uidas ~ lQCom~ 
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Uvas a vapor, -· ellas não podem ser reduzidas na: locomotiva 
de 'corrente continua, salvo coinplicacões. . .· . 
. E' sobre esse caracteristico que é . basea(lo o llorario di; 
uma estrada de forro . .. tslo não quer dizei'. entretanto, · que 
es.te característico se.f a uma vantagem . . Pai-~ ser tal, seria. pre
ciso que a variabilidade do traçado de U!Da estrada consti
tuísse igua1menfR- uma vanlag.em, - o . que não é. 

'Tomemos o r.aso da Central do Brasil~ No trecho d.o Rio 
·ª Belém a differenca de altitude .entre as d'laS estações ex
tremas é só de 25 metros. O idear tPria sido manter o nivel em 
todo ·o trecho; mas sua realiZação, triria. acarretado despezas 
avu'Jtadas. · · . 

· Só por considerações ·· de. ordem eeonomica, no que d iz 
respeito â construcção/~ qtie o traçado é varfavel, apresen
tando, de vez em quando e alternadamente, rampas e descidas. 
O constructor se e.storçou por .reduzir o mais. possive! as de
clividades forf.es,. . - e l)Or isso não as excedeu, l"!m geral de 
0,5 %~ attingindo só excepcionalmente · a 1. o/o. _ . 

. Quando 8e apresenta · a neoessidado de · atravessar uma 
serra, não é poseivel, · naturalmente, evitar fortes rampas; 
mas. nesse caso tambem., o constructor se esf or0a por obter· o 
traçarlo . mais const{lnto . possivel. Nó ca~o do .trecho da Serra 
do Mar, "de BelfSm a Paulo de Frontin, po:r exemplo, -a declivi 
dade méaia é de oéroa. de f~6 · %, ao passo- que considerações 
de ord~m · ec..õnomioas aconselharam um traçado va.riavel, com 
dec!ividade ma'Xíma ele 2,5· % . · · 

.Vê-s~ que .a· \~áriabilidade de um tracado não póde ser 
considerada é.orno uma vantagem, mas, qüando muito, .um .mal 
ine:vito:vei. . . . . · 

· Sop · o mesmo ponto de ·vista· <leve ser considerada, por 
Gonsequencla, a. ya1·iabilidade. das velócidades de uma' locomo
tiVa a vapor. sendo que .. é a oonsequencia logica da va-riabili-
dade do perfil. . · . . 

· Si, por etfeito de ü:rn milagre, o trecho a.Iludido do Rio 
a Belém, fosse transforuiado em um trecho de nlvél, um trem 
rebocado; quei- .por uma locomotiva a vapor, Quer por uma 
locomotiva electrica de 0,orrente continua. effeotuaria. o pcr
cur8o á velooidnde constante, - e a satisfação dos engenhei
ro~ o ,do· pessoal <la Central seria immensa, porque as vanta-
gens ~eriam · muitas · fambem. · · 

.U"ina .. primeira vantagem sel'ia. . a de reduzir. sensivelment~ 
o . Lomp"b necossario para. vencer o percurso. De facto, é sa
bido. qno os trPns ein um trecho niio podem exceder uma de·· 
terminada velocidade, que depende das condições proprias do 
irer.ho, ( estã<lo do binario, etc.) . Si o lraQodo é á declivi
rlade variaveL o que so dá geralmente, a velocidade é tam
bem variavel. e p or isto a velociqadc média acabará por $ Cl ' 
nastante rn!êrior :\: maxima adm1tt1'da pc1o regulamento da 
ei:kada. · 

No ca'3o ideal da linha ·a perfil uniforme, a velocidade é 
tamb~ni c:ous4m~e. : ~ po~ istQ .Póde~s.e .ol:>t(lr qQe a ve19eidade 
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média não seja mui diversa àa maxima . . o tempo preciso ao 
percurso póde Eer as,im reduzido, . e,. a redueoão, no caso do 
Lrecho alJudido.i..não .sería talvez inferior de 15 ou 20 % .. 

Ora. o ., systema. triDhasic<> Dermitte uma velocidade uni
forme, ainda mesmo que o traçado seJa ã declividade variaver. 
Is~o quer üizer que o emprego do systema iriphasico · com a 
ehníináóão dos incónvenientP,S derivantes; da variabilidade do 
perfil, quasi que equivale. idealmente, a unifdrmi:w· O perfil. 

. ~s.te cara~te.r.istico é, p~rtanto, precioso ao serviço ferro
v1ar10. - VeJamos ago1·a sr <lá logar u inconvenientes sob o 
p.onto de vista electrico . . 

· q unic~ inconveniente é o de . que um trem que ande a 
velocidade constante, dê logar a uma 1 :ariaç.ão maior no con
sumo de energia .. Mas, no cas0 da . Central do Brasil, - qtie é 
o Ufiiéo que nos interessa, ,,_ esta variação não é grande. de
vido .ao fà.clo de. não ter o periil das· linhas fortes variaeões. 
Saturalmentr~ este inconveniente seria real si a locomotiva 
triphasicn. tivesse uma só.:..ovelocidade, - velocidade que pre
cisaria manter. quer no trecho do Ria a Belém, quer da Ser-ra. 
do l\far. l\fas est.e não -O 0 caso. Por exemplo, as locomotivas 
triphasicas dos trens de viajantes· das cst.radás de ferro ita
lianas são de quatro · velocidades, 37,5, 50, 75. e H>O kilometros 
por hora, - (\ as de carga, de duas, 25 e .;;Q · kilometi;-os POJ.' 
hora. - Além diss6, n0 que diz respeito aos trens de. carga, 
sua composição é geralmente modificada em Belém, para re
duzir o peso do trem · rebocado por Jocomotivàs. Outra so"'." · 
ll1Çãõ é a de adoptar na Serra elo M'ar a tracção dupla, - como 
foi previsto pela Commissão da Central ; - De moda q·ue . as 
mesmas providencias que se t.órtlàin necessarias oom o sys
tema de corrente continua, concorrem tambem a eliminar o 
inconveniente apontado cpm a tracção triphasica. 

Ha ·mais. · Sendo o numero de trens. . simultaneamente 
em serviço, relevante, as varia~ões no diagramma do · con
sumo de energia. acabam por -ser o systema triphasico prati• 
camente da mesma importancia que com qualquer outro sys- · 
tem&. 

-~.lém di~so, . o systema. trip11asico apresenta uma vanta
gem que os outros systemas não leem. E' sabid-0 tjue a velo
cidade de uma locomotiva monophasica depende da (requeri~ 
eia da corrente, e que ·esta fre(J?lencia é determinada da 1lu
mf':·!"O de revoluções dos alternadores da Usina Geradora. E' 
,abido tambem . que, .quando o consumo. de energia augmenta, 
a velocidade dos alternadores diminue, - e portanto, a . frc
quencia diminue lambem. - · · N'esse momento, n.. yelocidade. 
de todos os trens é, por consequencia, superior á da -nova fre
quencia, e, graças ~o caracteristi.co dos ~otores triph~sicos 
de recuperar ·cnerg1a. log0 que sua velocidade é super1(1r· á 
determinada pela frequencia díl. linha. - se verifica uma. 
diminuição no consumo total da energia:. ""u Os trea.s teem 
a-ssim a . funccãG de volante.s. 

Vê-se, assim, que o inoonvenien~ acima desapparece 
quasi pór completo. 
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,.,. 
No que ' dii respeito ú potencia das locomotivas, nio. . ~ 

necessarw que a das locomotivas triphasicas se.ia ruaior qul:'l 
a das de corrente continua, porque o que determina essa po
tencia não é a · maxima, mas sim a. média de:oenvolviaa du
rante .o M:rvfr;o éolltinuo, que é a mesma com todos os sys
temas, -:- e isto ai11.<ia supvondo que 0 pe~o das locomotivas 
!eja o mesmo e~ todos os systemas, o que não se aã. 

Com referencia ao consumo da energia, in<lependPnte
mente d.a questão do peso das; locomotivas . e do rendim.ento 
d~llas (mais v_antajosas com o !'Ystema triphasico) o cQosumo 

. é · inferior quando· um trecho é percorrido á. Yeloeidade con~ 
.Stante, - e isto porque a .. razão · da variacão úa rAsistenr.ia 

· mecahica dos trens, - do que depende o consumo de energia., 
· - é maior daqttella da velocidáde, -~ de modo que a resis-
· tencia niédia de Uin trem que anda a. velocidac:tes dífferentes, 
4 s ensi"Velmente maior da que corresponde á velocidade médi~ 

Nem aqui terminam &s vantagens resultantes da veloei-
dade constante. · 

No serviç0 ferro-viario o caracte.ristico dos motores d•; 
corrente . continua, - qúe é o de variar sua velocidade quer 
com a variacão da carga.. QUtW com a da. tensão~ <1á iog-ar a 
difficuldades. · · 

Quando 0 peso· do trem vac augmentado, a velocidade di~ 
minue, e, portanto, o tegipo do percurso augmenta. Analo
gamente, quando a tensão ·da linba · de contaeto · diminue, a. 
velooidade dô trem diminue na me;sma pro1,orção. ·- Ora. a 
tensão da Unha é essencialmente. variavel, ~aevido á quéda .da 
1.ênsão, ·cuja importancia depende da di~taueia das sub- esta
\JÕes, do . numero de trens em marcha. em uma determinad.a 
~ecclio, da eaE.SU dos mesmos e da sua · velúcidade . . - Em 

·uma installacao bem estudada, · esta . quéda de tensão chega 
ª· 20 %.· . ' 

Estas circumstancias exigem. cniculo:s !aboric."SOtl· para de
terminar o tempo provavel .. <;lo percurso_ entr~ duas estações, . 
e. por cónsegujnte·, pera e.stabcle.cer o horario. · . · 

'l'odos esses incouvenientes não existem com o systcma 
triphasko, ae\'ido a st::n \'('lóddade s& eow:tante. O hÕrario 
póde ser organizado com a maior facilidad1>, visto que o tempt
do percurso Gl~pendc, f'!'XdU:;ivamente, da ristancia· entre dua.B 
estações e da Yc·ioC'idaoe pr·~viamente eseolhi'Cla, que é cons
tante, mesmo. que Ytu·1cm o pi>so do trem e a tensão da linha 
de contacto. 

E$te systema se presta igualmente a Tecupet-ai;ão dos atr~
zos do'3 trens. Supponhamos que o servico dos trens de via
jantes ~eja feito com as mencionadas locomotivas tiripha::;icas, 
ú quatro velocidades economi~as. Consid~remos o trecho do 
Rio a Barr . vel . id d kil0metros · or hora é larga
mente . sufficiente como veloc1 ade normal, sen o que um 
trem rapido, ainda que effectuando uma parada de dous mi .. 
putos cm casoadura, precisaria quando muito de 55 miuutos 
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ita~ effe.ctuar o percurso lotai, o que constit.ue já tima redu
cç.ão nota .. vel do tempo boje uecessat·io. 

Si houver at;razo, u tr·c-m · póde viajar á ·velocidade supe
rior, <lc 100 kilometrns l,Jor hora. e isto p~rmittirá. uma re-
1·upera~ão considcravel d1! tempo, aind:i mesmo que esta velo- · 
ddade ..:eja emp1'e~-lda s6 em uma parte do trecho considerado. 

Comprehondc-sc. facilmente, o e.qtbusiasmo dos engenhei'"'. 
t'OS fcrro-:-viarios italianos pelo systf!ma triphasíco. As vanta
g~ns . inherenLes á. possibilidade dü respeitar em qualque1· 
hypotbcse o hora.Tio; bastariam para justificar a preferencia 
deste ~ystem&, ainda mesmo Que não désse logar á uma eco-
nomia nas despezas, o que se não verificará. . 

E;;sas .vantagens são tão evidentes que ·~ General Electric 
Go. não hesitou cm complicar o «control> <ias locomot.ivas eie
ct rica:s,- em serviço .na Chicago, Milwaukee & Si. Paul Rail\vay. 
com a. introducção de um gl'upú · motor-dynamo para. a exci
tação índcponàente dos motores de tracção, não sómente em 
vista da recupcracão de energia . electrica ua.s descidas, como 
tambem para corrigi!', dent.To de certos litrii les, os earactcris· . 
1.ic-os ali.udídos dos motorc.s de corrente continua~ · · 

Com r.eforeucia aos motores monopha~!cos~ elles permit-. 
tem uma. . maiOT elasticidade, sendo que, com o emprego do 
transformador estaLico, na mesma. locornof.iva, é passivei \.'a
riar, com bastan t.e facilidade, a tensão ap11H~ada aos motm.·es, 
i\ f)or l:; to, ·sua velocidade, independentemente da carga. 

· Ma::.- esta elastíciµade da locomotiva monophasic.~ é talvez 
mais · thcorica do que pratica, vist-o que esse resultado não • 
obtido automaticamenle. Pa.Ta realizai-a', o machinista pre-
0isa de um conliecimento perfeito.do traçado dà linha, pe.-m do . 
L1'em) 1r-~n·são instantane.a da . linha de conta.e to, etc. A att.en .. 
ção qúe deve d~r ás .manobras relativas redunda em prejuizó 
da att.ern;ão que deve prestar á tinha, aos ~ignaes, etc.~ e, por":' 
t:into. em p.l'ejuizo . da segurança dos viaja~tes. · . 

. Com a locomotiva triphasica, nenhuma manobra é neces
~arfa .•. uem. nas subidas,· nem nas descidas . . As variações de 
Yelocidaà~ são· sempre limitadas dentro dP. limites extremos 
muito rest-ricl.os. • ' 

Eis o que dií a monoµ-raphia alluc\ida com refe..Tem~ia a 
';Sta qó.~$tão da variação da~ velocidades, quanto ao systeme. 
de corrente conlinua: 

de 

~No syste.ma de cot·rente continua, registram-se na 
Chicago, Mihvaulrne e St. l)aul Rnilway, velocidades 
l]Ue variam desde ô3 at(,. 15 . milhas por hoo·a, podendo 
ser mantida cm 49km .. 5. 40km,5 e ~~km,O, peia simples 
colloca~ão dos motores cm séria-·parallela; além disto, 
obtem-~e as ve locidades iutcrmedíar"ias, graças a inter_; 
culttÇâo de re$istencfas,.. 

· ·ao mosmo inconver.icnte, - à· pcrdg; 
devida ao emprego as re:s - · ; . · 
ô ·diff erente~ conf ot'me se ll'ate da corren~ cont.i-, 
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uua, ou da triphasica. ])e facto_ a. pb:rase fmal: cgraçQ8 a · in
tercalação de resisteucia~, - deixa; em uma pessoa não te
chnica, a impre~são de que , qua.si se trata de uma <ruàlidade 
da corr~nte contmua. No caso do systema triphasico, ~ impres
são é a1ff ercntc, porque. neste caso, a :rejaocão é dJ.fferente: 
«pela intercalação de rosistencias liquidas, com grande dis-
pendio de energia'!>. ·· , 

Mas ha niais. No trecho reproduzido, O!!i illustres technicos 
fazem· conh.tsüo. O trôr <i'..i keoho acima nlj.o deixa duvida que 
elles se refot~m ás tn(;01notiVas em. servico na Chicago, Mil
saukee & SL Paul . Ra.ilway. Estes são de dous t.ypos, respecti
vamente empregados para os trens de ·carga e oS de viajantes. 
Ora, das publicac9es da General El~ctric C:.J", resulta . que a 
velocidade do . P.rimeiro typo varia ·entre .J5 e 30 milhas, -
e a. velocidade da segundo de 25 a 60 mil uas. Portanto, a va
riaoão indicada, ·de 1 S a 63 -milhas, - :Doder-se-la obter só 
conjUgand·o ·os dous typos de locomotiva, e fazendo funcc10 ... 
nar, aJternad'amente, uma ou outra l ! ! A idéa serüLinte-
ressante. :·. · , . 

Mas a · razã·o é ou trã. Os _dous i llustres ' engenheiros 
applicam simplesmente ás lOCOmOtiYaS em Sa1'.Vi.ço OS cara
oteristicos de um novo typo, aue, na época em que a móno
graphia foi escr-ipta, não estava ainda cnnstruiáo. - De facto, 
as velocidades indicadas são reproduzidas da memoria apre
sentada pelo Sr. Armstro.ng, da General Eleotric Cº. na sessão 
de i5 de março de . i918. do cNcw ·York RaUroad Club>, em 
que dava alguns dados sobre o novo typo que n sua casa tinha 
proposto. . . . 

•· Notaremos que, fallandt> do systema triphasico, o pa-
recer. resume deste modo a monographia: · . 

· «No triphasico, em geral, só se obtem duas velocidadcS>, 
em<luanto que na propria monographia, os illustres techni-
cos aecrescentum: . . ' 

«como ma linha italiana da Valtellina,- onde o.s veloc1 .. 
dades são de 32 e 61 kfiometros por tlora .~ · 

. Quando trata do syslema de correnté cõtitinua de alta 
tensão, a monographia registra os nperfeiêoamentoa futuros, 
e os apresenta . como ·já conseuuidos; - quando trata do tri
phasico, se refere simplcrnente á installnção da Valtellina. 
velha de, 18 annos, e que s6 serviu de campo experimental 
antes do· systema triphasico ser adoptado nas grande linhas. 

E1 passivei que os autores . ignorem, - ou querem que o 
publico i(Jno1·e, - que na Judia ha em servico regular, desde 
19i2, um typo de locomotiva ~riphrisica de 2.600 H P a quatro 
velooidades nor-maes, - 37.5. 50, 75 e mo kilometrso por 
hora, - e Quo desse typo, já em époea anterior áquella em 
que foi escripta a mc;n1c~ptiia, estavam em· serviço regular, 
mais de 40 loc:omobvas '?" . 

Mas, mesmo aeceitando tudo isso, nã·o procede a affir
m~ção de que a velocidade · das looomotivas da. Chicago, . Mil-
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,, ·auki~e & ~I.. Paul Hailway púde ·sei· <;.JJ11u1li.JtP>. 1..'J 1L 
.rn· km, !5, - '10 !:m, 5. ·- · e :'!:) km. pela simples eoltocal,ião 
dos motores cm 8érie-part:1ll ela.». 

r\cm o Sr. Arrrn;lruni; 11 prde71.J ... ~ n1~n1, 1k rc~lo. qual
qllPl' tcchnico flUP. l<'nha n:;; ro u!1e1·inH·lll.11~ 'mt1is riufúti~_·ntm·1.:~ 
de electricidade o diria. 

Como vimos, 1Jo1· unJa ·-d<_· l 1 ~cmi li ada l i~at;üCt üo~ n'J.ol.u
rcs entre si, a ve!oi:idaue de. uma JucomoliYa d0 <·.mTe1it1~ c<m
tinua val'ia com a Yariação de qualquri· dos faclorc~ srguiu
te::;: peso do:; trens, ct1~rliYidade ela linha,~ tensão. 

O f?.r. .Armstroni; imiiea err1•.d h·~tnwnte as rPr1~ridas \·e
loeidades, ma~ não d t•ixu. ·de pnd~ai· quP l'll~:~ :::1· dftn . só 
quando 0 tt<•m l'ehoeaclo 1w sa f.Jf;O toneladas • . anwr ieanas . . -.·
(isto é, 87~ l-0nelacla:; .mcll"icas :: , - ·- ~· ' ' !U uú:~l. -- e ;idmií-· 
tindo, imp!icitamcnte, - por s itopli cidade ~ ··-quê n. lertsão da 
linha . sej a constante. df• 3. 000 Ynlt~, -- ;.;encJu notnrio qne a. 
\· 1~lOcidacJe ditnil1t.W fia mC'Srn<t pl"Pj)lll'l;:Í.u . da dirni1tllil,'.f\O C[a. 
len 8âo. 

O Sr. Arms! l'On;; dú ai 1~ um qu::::.dr11 para inrli1·ai· a~ va
ria1;i5es da vclocitlach~ t'ffl . funeçflo dn perfil. l':il-o para os 
tt·cchos mn nível (' paru as LIC'clividacks dr~ 0,5 "1o •~ 1 o/o, que 
se encontram na s('{'rão alludida do nio a Beiém, j<i tomada 
como exemplo nas pondcrncõn$ feitas: 

-,-
. lAgação rios tnfJt(..·rl?S: ~ Dccl ividndc. da. 1 inhai 

i~-~~~~~ ~~~ .: 

(Numero dos motores em · s(h·ic:• · :.\ivel 0.5%i 
1 r 

l 

l º - Tre3 mot.tn•es: (•ampo «~huntado».1 
milhas . ~ . . . ... .. .... .. . . .... ! 

2" - Tt•es rnotore$: pl1'nO L'ampn. rn i- '. 
lhas: . .......•....... .. ... . ' 

~~ ·' - Qual ro ruol.~H·e~: pl1•flu l'illllP'.l. i 
milha.;; . . . . . . . . . . . ....... ! · 

.-íº -· - $ei:; motores: ·plPno ca nipo, ini-\ 
lha~ .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1 
1 
1 

1.i:;.ni 
. 1 

H1,;.; 

'li - i ·: ·ª: 

... ,. 0·1 ·' \, 

1 
'.!i .nr 

1 1 
1 1 

:,:!)Jl! t7 .RI 
1 :>,01 s.01 

1% 

:rn 
, , 1"l 

t ·í,Z 
G,h 3~· --. ·1~ nl.-,tot'f\~: p!r,n.o ean1p0. milhal 

J ····-·J~ --· -·· - I'---··--
llf' p1•nd m:Í r1 dn <'~! f' {(t tad.J 't '· ~f'l',i 111 Í f :-;(• J' ,. j l 'll l' 1-1.111~ . d1' ) I"' 

riara ent·rnh<wal' o q111' j:\ d1 :-:~t"· 1n,.11', ~11111·1~ a rnnyrnH·1w1a <la 
r1.mstanl'ia da Vl'lor.idndC' . 

Vê-sf' que. no no\"o t:-·pn ·d<' 101·nmol h ·a. g·1·:1c:as :·1-= 'C'inc-n 
<liv 1~r::.a::. lig-:v;fü•s dn~ rnnlor(•!"-\, p r1d1':· - s0-l1a o l}l •·r. ~·:i1 ::u11a 
~f~<.·cao tlu [ier fil, t intú velnt"i ·:la.Jes 1 ii rC,-.rr>11f"='. E s.L• (: .:-i c::t
r:1cte1•istico 11cti1:0 da Jo(·omotiYa . Jll"lf'qm• r:; tü n:> a li;a<.tn. 110 

r.-· ntor11t~i ro obfr·l' ,..s:-'a~ , · a1' i Rcõ1~6 . 
('. - Yol. JX. 6S 
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Mas, mantendo uma <leLerminada .U:;·acão, a vclocida<Je 
varia com a variação do perfil. Este é o .caraclerís:t;ico pcz.s
sú·o, porque -essas var-íações são d~vi<ias ·a cau~s extoriorc~ . 

. A loco1n0Liva triphasica item, com-0 vimo.s, esse caracle-
ri~üco acti'vo, e não o pâssivo. · . 

Nem as variações ~ão 'pequenas. ConfDl'mc o trem corra 
um rampa de t % . ou cm niveL a ve~ocidàde varia como 1 
para 1,65 no caso d.a" 1" lig-ac,:ãci, ·e como 1 para 3,50 no <la 5• 
Egac;.ão. · . . 

. Supponh:imol:l que o rc·g-ulamenf.o in<liqur:.-. para nm <Jr
termiua<lo treültu. qu~ a v~~locicfa.rfo· do~ · trens não deve exce
de!' de 50 milhas lJOl' hura, o is:Lo pc.11· consid1~rui,,:ões rcfereYi-
Lc~ ·i via: ,permanente. · 

Si o peso <lo trem 6 <le ~72 Lo.nelad:as, a hgm.~ão 2" <lá -Io
gar, em nivel, a uma veloci<ladc de 49,5 mHha·s . Logo que s~ 
apresenta uma ·ra'rnpa de 0,5%. a veioG.idade diminue até 3li 
milhas. Esta -dimiuu.ivão é favoravel ·;í. limH'at;ão da. deman~ 
ria de corrente (ma::; na.o tem infl.uc.ncia sobre o consumo 
total de energia) ··- visto que a ·demanda va!.·ia. n~ais ou me
no~ 1.1a 1proporção de .1 ~>ara :l ,25, - em.quan:Lo que variaria 

. na proporção de 1 para 1,7, no caso de que a velocidade fo s:::io 
cor.liStante. · 

Quando. <:>O.mo já vimos. ·em uma .secção. ha s.imul!Lanea
mtmte, al.0·11n:s trens, ;'3. varia~.ão l-otal nas sub-estações -e na 
u~ina. ge.radora é poú-co importante. . 

De resto; {) f.im' ·da càsa ter -p.revisto cí.Mo- Hgações dif
ferenk'<:3 é .obter . que •. quando o trem sobe, a velocidade p-0ssa 
~cr mc·lhorada. De fücfo, passanao <Ja ligação 2ª ú ligação 1 \ 
a velocidade <lcsec sómente ú '•7.2 mílh~s. isto <.~. dirrünue 
de 5%. · · 

Mas não é ·se-.m:pr~ ·poss1vel -obfor .. um resultado tão fa-
vooavel. 

. Si a ra.mpa é de 1%. a velocidade descerá, apezar {fa 
m.udainca das ligações, aLé 38:5 milhas; ee.n.do, p.orta.nto, O.e 
22%, ·a sua <liminuicão. Se.ri.a eUa <le tiOo/o se a referida.mu- · 
<l:ançá não se verificasse. 
'. . Vê.,..se que graças ao dispositivo estudado pela Gcnero.l 
E1ectri·c Co. é po.ssiv1~l manLer a vel·oci<iade entre limites ba!-i
tante estreitos. não QbStante a varia~;.flo do perfil. 

·Mas ·essa !l'ng-u·l:l.l'izacão nã.o se faz automaticamente. E' 
p1'eciso qne o m~1tor11eir{l faça. · a manobra apropriada. Esl,a 
ó bastanlc simples. O que .uã.o .é 1lão '5imple8 é escolher o mo
mento <l.p.p.or tnno para cffP;cLua}.;.a. Po1· . hsso, ·~ prec i"S-O. -
\!·í'IDO já d-.isserno~ no ca:so da c.orrenl~ rnonopha::>ic.-a - qu~ o 
m>C.tornc·i·ro. eonheça exactamenite o perfil da linha. E . -si n 
pf:So -dos tren.s. cm Y(~:t. de s~~l' d11 872 t..one!a.-Oas fô.r de 700. n 
QtH1<lro das vel·onida-des >Jeu.'á out-r-o. de modo que uma. de.~er-

"il"l.Y.a:a:do. v e.!-o e,i<la<lP; obter..;'Se-ha com uma <liv-crsa ligação· .. • -\ 
'\.'E'lóci<la .. de:, tamb.em. varia com a tensão da li·nha, <l:e mbeo 
que, om uma. rampa de- 5 o/r. .a veloci-dáde é <i.1:f'f iercnte. con-
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fr,;·mr, a i::ua di::;lancia das sub~eslai;:õc:3. e o numero e o pesc1 
'1c.s _Lrens sim.ullaueameute em movimento. . 

Só por e:; ln. circumst..ancia,. a. veJoc.idade poderá va.riar de 
:W%. . 

E, si em vez <lc fazer a. ligac.iio a-p.z:-opriada, o motorneiro 
füer uma outra~ u resultado poderá ser uma yelocidade exa-
;ua<ia. · . 

Em conclusão, seria p:reci~o que um motornciro, antes 
<l<~ hahilifado á cpndnc..-;.ã~ <lo$· trens, tivesse estu<iacto, pcl0 
l'."'J no.e::, o i;alcu lo i nf in:ítesimal !. . . · 

Para que o horario .pot;sa ::;er respeilad-0. os. engenheiros 
· í'i·•.sar Rabcllo e LyTa <ia Silva dizem que seria. «pre{erivei se 
fm·mu.lar um horario com. aluu:m.a. f ül{!a'1> - is.t:o é, o horal'io 
dc·veL'ia ser estabelcci<lo ·nas peiores hypotheses, <.le modo 
que. embo1~a. o perr:urso pudesse ser feito em meno=r tem·po. 
cs Lr<·1ns deveriam parar rias estações mais do Que o necessario. 

E' o que evitam justamente as locomo;tiva~ triphasicas. 
' Além ·disso. o motorneiro dt>stas ulti!nas não tem que 

fa;~cr manobra alguma. podendo, como vimos, concentra'r sua. 
a:tt0nção -snbre as ·linhas -e signae-s. O motorneiro -de uma. 10-
_cen1oliva de corrente continua. ~tá. continuamente occupá.<lo 
ém ·Cff ectuar- es-~as manobras . . 

Si cacda secçã:o ·do -perfH lem cm médi::i. 500 metros - o 
qt~c se nã.o dú - um mot,orneiro ccmsci·encioso teria que fa
z, t uma m::i..nobr·a ca".ia 20 ou 25 .~egun<los. Nem a manobra 
t.:.o ·rC'.gnla<lor é tã.o ~imples como a de mn bonde. < 

No ca.so da nova locomotiva da Cbicago, Milwaukee & 
St. Paul Railway, o regulador terá c.inco posicões princip.aes. 
para as cinco ligações, e en;t;re ena.is, um certo .numero de po
siçGes interme-dia,rias p·ara a i.ntercala0ão das resistencias. E 
c.adu. vez (JUe se passa <le uma ligação á outra é, preciso in
troduzir as resisit:encias com correspondente per·cla de ener
gia. 

En1 . conclusão .. depoi:s idr. •ter ci·itkado a <i:rigiden da 
marcha <las IocorrtoLi vns triphasic;.. ·;, os cons-t.ruct.o.res da~ de 
corrente conti'nun fazem tudo · para appro:iimar-se deiHa. 
;,\fa~. infolizment·e. o l'esulltado 6 só obtido · á custa de umn 
grande complicação. 

Os engc11heir·-O$ da Com1ni-ssão Central 
mr~n.te, que n::;. quat.ro velocidade& normacs 
da loc.ornotiva triphasica são obti<las com 
ainda n1aior·. 

di:rão. nat.ur·:il
do lypo alludj·'1u 
uma corri plica1~ão 

Si o nãc• cii~scram, .acharam melhor• nú.o a.Hudlr- a P.::~~(·. 
~HJO. Nem ~e referem a complicações· do cnui.lquer naturez~" 
em faHan<lo de co:rrenlo contim.12;. Para.- ·e<Hce:S· ~símpl:ici<ia1JP.;i:. 
e «correnü~ c.:>n.ti.nua...» sã.o syn·oni·mos . ~ nã-0 f.az~m d.if.fercm~.a 
ali.:uma. ·~n t.rn a 0or0rP-ntr. conit:inua de 600 volt.s ~ a· de 3. 000 
volts . L, 
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Eis um trecho .. ctwactcristico da m9nographia tanlas ve-
i~.$ mencionada: · 

~como 'temos dito, devemos pl'c.fcrir um systema 
:em que se reunem . as maiores vauLagenis cm sua ap
plicac:ão a.o serviço suburbano e ao de linha tronco. 
Ora. iucontestavelmchLc como simplicidadP- e effici:en
cia .nenhum att.ingc ao gr-á.o <lc perfeição do systema 
de cor.rente continua na clect.r1fi-cai;ão de linhas ur-
bana·s · e suburbanas.>. · 

· · Mas nos servicos urbanos e suburbanos. em primeiro lo~· 
gar, a tensão é dn 600, ou 1.200, ou, qúando muito, 1.500 
volts, ·e por . isto os .apparelhos são muito simple~. Em se
gundo Ioga1-. as liga~ões dos mot.ores <nunca exccde:n de duas. 

O .problema é complct.ameute d·iff crcnte no e.aso das lo-
comotiva'S ia ·:3. OQ.O volts. {'. a cinco velocidades. · 

Quem Uvcr t:ido a .oppm"Lunidade <le ver o n~m€ro de 
r.u.lws ~ suas dimensões, que vã.o de um .extremo ao outl'O do 
carro. neccssa·rios para obter com os dous motores de 50 cu
vaHos de um bonde Só dtt,as l iga<:ÕPS, p.o<1crá 1'alvcz ter lima 
idéa do que se precisa no caiSo <ln ·12 mo-t.ores de 270 cavallos, 
para obt'eir cinco ligaçõ<'s, sem falla.r das connexões s.upple
men;l,a1·e5 para a vai'iação <los campo:; maguetic.os, e para. .a. 
1·<~cup~rar;ã·o d·c energia .nas descidas. 

Par.a. co.ncluil~ que a simplicidade não está <lo lado. da 
.con·crnlc c..ont:inua a.. 3 .000 vo.ll~, bastaria la.rn:.ar um simples 
o!bat· sobre os dia-bTammas das councxões eh:~ctricas de wna 
locomo:tiva desse t.ypo e dr uma tri:phasic.a. . . 

Mus ·p::\.ra issn é preciso ter ~{>:mpclcnciu no a:;sumpt.o, 
~w passo que a · ·~onsidm·ação · scguinilo é mais <lo qU'e ~mffi
ónnf.r para quaiqtu•r pessoat IU<'.smo leig-<J. e não sab<m<fo ver. 

Na locomot:iva l!'iphasica. italiana á quatro velocidades, 
da · pot1~nci-a de 2~600 -cat~allos> e p.cso . do cquiDamen,to ele
\'·íl'i.eo (~ dt• "º tone la das. 

Na. locomuLiv.ll de (~orr1~u1!:e e.011.Lln11a. do 1wPo :Lypo, par:i 
a Chic.a~o. Milwauk~~ & St.. P·anl lla.Hway, <h~ :3.2·W cava.los. 
11 :p l':.-u do cqui1famenfo c-lt~ctirico é <lc 10./ . f.oncla<Jas. . 

Ü qUC \}Ul."l' diZC'I\ (}}.te. COlU uma J)Of.(•fieia. S<Í 25<_'1,, ?naior. 
· c1 peso do cquipam-P.n;t.o elí'clrieo <la mais rct:l'nte hwomot.iv;J,. 
ul·Pcl rica d<• co1·rPnh• continua - quP 1alv1.!z não 1~sf Pja ai nua 
r•111 · -~"r·vi;.:o T'f'guhu· - . 1~ :!,7 vt•:te:-1 1nai111' 4Jo qiw ·1 lt1n•m1.1t.iva 
Li·itJhaska. 1'111 !oi1•rvi1;t1 r< .. ;.rnfar <..lc•:-:d1• ·f !) l ~. 

_·\ s~:i 111, s i a lt.w<1111cif..ívu· 1f:ripha~i l'a 1~ -111uis 1·.01nplit:ada 1 fo 
(i!W a <lr t'Ul'!"(.'l!f.( 1 l ~Olll illollll , 1·, i'Ul't.;·Ot;O 'ITl' Onl1c-~1l1;:i' IJl!f.; a t'.L1m
yiJjt•a1.:ão da pri!!Wil'a l", ·na '.pl'alicn.. m.ii \.C/~C.!~ JHai S Vé'!dUjOS~~ . 
. 10 qui:, u simp!fridadn da outra. 

Vf'jamos o que díz a .rcfürida mnno.~~L·aphia. '. ~ (::o:~e l'0S
p :~ ifo: 

«Quanit.i1 ao peso d:O equioamr!Ilt1J electricc . . ~e.e 
d1:\v1.• ::wr d1~tl'rmürndo fü· modo que seja mínimo o peso 
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1norto. sãn C'fJui\·al<'nt"s os t.ypos d" ~orr<'ntc> eon(.inua 
e i.ripha~ici1... para a ml'sma potPncia nvnami~a das 
Ioromotivas o para a ml'sma velocidade .de- m=ircha.~ 

Par·3 a mono:;raphia. as duas ,;11:1:;rnntiva-$, tri'-•ha~ica a 
{IUab·o velocidades. e o novo trpo d·.i Chicai;:). ~Iolwaul~C'e ~ 
Si. ?aul Railwa.y são J>f'>l'fflit.a-nHmtc t~•)mpai.':)Sciii-:, sendo àC'S
t!nada~ n.mba::; a trens Ui:' ,·i-a?nnk~. e poJ.'!U•.l'J a v;;locidad(' 
va!.'iai· pl':ttil·anwnte E>nlrr· •.)s mc:-:mo:; limil~:i exLi·emos: o 
que equivale a affirmarcm os illu:St.r~s autores da monoi;:ra-· 
phiu, que ·1 ti i(fual a '.!.I - o 11uc não deixará de surprctien-
der a m.uii_a gente, mc:.;mo a foigos. iJ 

Temos t{'rminado o <"x:n.mn <los t~es elementos f!UC, .~c
gnndo os monopha;;t.i~f ~- l"?'am ns pontns mni~ fra'cos do sys
t~ma lriphasir.p . 

. A:ssim. nm 'Clí'~ses - a cousLancia. da velocidnde - se 
re~olve, .ná. rl'al idad·e, t'm h~neficio do serviço ferro-viarjo. 
T]m outro, o da t<>nsã-0 ·da linha de cont.act.o, qüc com o tri
phasico, como t.ambem com a. corrente continua, nã.n póde ser 
tão elevada como no mon-0phasico, ú só um inconvení1~ntc ao 

· enso <le um 6e.rviço ferro-viario com poucos trens <lfarios. 
Afinal, -0 unico ponto fraco <lo systema tr·iphasíco é a 

linha de contacto, t1UC é mais cust.osu do que• cnm <lt' outro:-: 
-&y~temas. · 

Mas,· ainda mC'smo qur.- não houvPsse outros ckmcnt0t5 
om que o triphasico f-0sse francamente :5upcrioi- .___ como. 
por exemplo, o peso da.s locomotivas - o inconv(miente 
.acima, sendo sü . -de 01•dpm ~conomica, não just.ificaria n 
.g'U'erra sem fa·egua, que lh-e faziam os monophasist::i~. 

Hoje, to-Oos os teclmi_cos concordam f'ffi rcconh1.'c<'r no 
systema triphasico grandes qualidades superiores á~ do mo
nophnsico. Mas, talvez, por 'habito. se continúa a dar um 
valor enormc> ü questão da linha d e contnct.o. não obstante 
todos concordf'm em fJU C o inconveniente é só de ordem .eco-
nomica. . . 

Estamos examinando a qu~Uí.o com a maior impnrcia!i-
dade. . 

E por isso mesm0. quanto á «luta dos sysff'mas.>, deve
mos al.lu<lir no tC'st.cmunho <le -um t~hnico, qu~. além da 
r.ão ser sujeito ó. ~uspeicão, i'~ o mais recc.>ntr. 

Yfsita da Comm.issr1o da.~ Com.prmhia$ ferro-viarias france:.as 
ús mniorr:s electrificat;ões 

Esla visit.a é conhecida no mundo technico brasileiro. 
principalmünt.o por ter a General Electric C.º. dístribuido um 
resumo das impressões pessoaes sobre a visita. ás installações 
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americanas de um dos membros ela Commissão anima. u Sr. 
7vl. A. Máuduit. professor de electr()-technica de :\ancy, e ré
prcs~ntante do Ministcrio da Viação. 

·· lHuita impor·tancia dão os nossos tcchnicos ao rclat..or10 
\.iO Sr. l'\1anduit, visto que i; pratic.amcnLc o unico documento, 
qu~ Justifica a escolha, feit-R ~cm estudo pr~líminar . 

. ,, Esta con~idf~ração e o fact.c1 de ter n Gc·neral Eirctric Cº., 
r.ó.ncorrido par:1 n divuiga<;~io da. opinião do d1.~t.incf .. o tenlrnko, 
pr·ovam que clla é a mn.is favoravel possivcl i sua clcctrifica-
1;ão de ~rrente continua. a 3. 000 volts_ Assim o que diz o 
Sr. Maucluit a rcsp('ito dos outros systema.s não se dirá: sus-
peito. · 

Sobre a visita as insta~.1 ações norte-americanas. só co
n.hecemos o ,resumo em inglez. Sentimos não ter conhecimen
to integral do texto original francez, não porque duvidemos 
da exactidão da traducção; - mas uma traduc1;.ão, por· ex.acta 
que seja, altera ás vezes o pensame-nto do autor; e, cm resumo, 
mu ilos trechos jnteressantes podem ser emittidos. 

No qnc diz respeito ái=:. installações cu:·opéas, - triphasicas 
o mo1wphasicas, - conlrncemos no texf,(l origina!, os reiatorios 
do mi:smo technico. publicados no JJulletin de la Société Fran
r;aise des Elect1'iciens, nos fascicuios de março e abril de 1919_ 

O Sr_ Maudúit, começa com o exame do s11stema tripha
s'icr;, Iimit.a.ndo o estudo ao systcma italiano_ E!Ic diz: 

~L'étudc économiquc .de Ia traction électrique en · 
Tf.ali0 préscntc un i,rcs gran intérêt., puisque ce pays 
cst le seul. qú:i possédc. cn Europe, une cxplotation 
importante de grandes ligrws électrifiées. ~. 

J~sta af~irmação suprehend11rá muitas pes8oas. a come
<.:ar: talvez, pelos teclmicos da Cornmissfí.o Central. Para clles. 
vimos. a elecfrjfi-cação Halhma limita-se• á ]jnha antiga da 
Valt0llina, de terceira importancia. e ao «t.unncl dos Giovb ... 

E, entretanto. segundo o .antorizadn Sr. l\fandui t. a Italia. 
possu.e 111ma rêc..'e im.po'rtante de arandes lfnhas r erro-1:~im·ios 
elect,.ificadas.» · 

A parte mais interessante do rela1orio consisto no <~:'\:ame 
dos inC'.otrvenienLPS habitualmont.1~ aHribuidos ao syst('rna tri-
11i1a!õlico, e na d~monstração de que, na praUca. ou uao exis
íem, ou são de poüca imporlancia. 

Tc~t'l'.rno~ or.cas.ião d(' l' eprodn;dr algun:; i . r'N~lln~; 1wr rm
qua11 Ln nus limitaremos <.L tran1"'L~r<wc.i· a conclu~ão: 

«L'inconvl~nienl. dn tl'iphasé~ pgt la cnmplexit.é Ctll1·
."iiC!é;:·abJP. d(-' !1t Jjgnc de ('Onf,a<·f .. cc qui cntrulno une dé
pense d"étatil1ssement cl d'enL1·el.i0n relativcmenL éle
véc el sern!J!t~ faire du t.riphasé m1 syslerne ~~hel': mais 
par cont.rc lo fonctionnenwnL. de ed.Lü ligno cst llon, 
mcmc avcc vitesses élevées.». 

J;\ssim o inconveniente do triphasi1m é .o cu:::to elevado da 
linha de contacto, mas seu funccionamento é, pelo eonl'.1.'at·io. 
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l.NJJi a (Jwzlqu.c1· vcloc-idade. Pura e sünplesm.ent.! unia que
strio ·e,·onom:íco, que voderá trrlre:::. se·1· compenso.da coni a 
maf 01· cconom.itl 1!m. out1·as pflrtcs da installação. 

~:'lc'1 tambc'1n inler0ssu11t.c•;:; os {lados qu~ Pile offcrccn so
l·i·~ a$ despez:is d<• eustríc•. que 0btt=>Vf' ctr morto seq110, :=:errd:.l 
1:nr> as C'strarla~ d.-- fr:'rrn italiana::; •"nnst il n<>rn nma repartição 
i···1hlit·a. ": ::tl1'-rn i'lis . ..:n. a fraedio tl'ir1ha~ie:i. na,:.; :;r·ar111.~~ linha~ 
l1•n1 mais ..ic~·10 :inno~ dr~ 1•::.,:r•1·ci{·i(1. · 

No que diz r0spcit o á.;; installaçü<.•s u1.onophasi.cas, o Sr. 
;\fauduit salien:a algum: inc0nveoirntes prec:~cntemenLc ve
l'ifica.dos na;.; loc(1motivas, hoje em grande r:arte eliminados. 

V cremos m;i is }ong-c qne estes inconvenientes foram co
n !)cr~iclos sô muito :.rm1po depois de se Yerificarem. - o qu~ 
í]~mon~trarü:i. qu~ <'. preciso muito cuidado com as informa-
1:1~H~s, ~E.·mprc hoa:-:, forn<>cidas por- qua.csquer casas construeto
ra.s, no pl'irnciro periodo do funceionamcnto de uma instal-
laç;.ão. isto é, até que q~ re:mltados possam ser publicamente 
vcrific?-dos. 

Diz o .SI'. ~lauduil relalivarnf~nle a c!ectrificac:ão dn 
J.q1!I :::hhcrg-: 

. d.)n nc pcul. dans ccs cnndition::;, Lirer du Loi~
d1beI'g de• . ..-: renscig-nemcmts économiqu~s pt·obaills snr 
la valenl' du systemc monophasé. cette ligne servant 
encorc anx C'Onstrnotcm·:::. de clrnmp d'essais pour l"éle
ctrifical.ion dC'~ auti·es chemins rl-c fer suisses. 

On peut eon~tat.er que le fonctionn('rnt>nl. techni
que a. été exce!lent, apres une période de tàto·nnements 
de qnelques mois pour. la réalisation d'nne isolation 
suffisante <l~s lignes et des transformateurs, sous la 
tension t!lcv(~e de 15.000. volts. 

Vcntrctien eles rnechines. fait. a.vec grand som, 
semblc plns coO.t~nx qnc dans lc systeme triphasé, en
vir'on le dou blc; · Femploi · r.xclusif de locomoteurs d'un 
fort. tonnagc, rrit·me pour les trains à charge réduil.e, 
1w1ü-ôtrr aussi l':i..bsencc (fo t·écupération, entrain~ 1111 

rendern(':nt. dn Lruction rP.latívempnL f.i1blr. 
Si l"on joint à cPtle inl'•~riorilé r>conomiqw~ r~1os1•n

~ri dn freina.!.!'<~ <~lect.riqtH', <'n pr.'\,I. r.onclur1" Qllí' I•.' ~ys
teme monophasé, même sous hi: '. .forme P.mployée au 
L.ot.schbf'rg, la plus moderne a·o~uellement. ~t malgré 
un bon fcmclionnem1.mt. t.echnique, n'a pas al.teint encorci 
llll dt~;;ré de rnisc au poinL (:ompa1·ablíi a~ srstl~me tl'i-
ph~..-:é.». ~i - ' . 

1 

. Os engenhGiros da Cummisão da Central tc<~m l~.l~na _ L'('ln

l"ialll:a t~a 0pinião do '?ir. ~Iaudú1t. ~ es!a ronnança na0 :::r. 
pódo r<'st.ringir ao que depõe em favor da corrcll~C ~ontrnua 
:·L alta 1.Pns::l.o. mas. 'tailllJ('tn. au que e! lo :it.t.es1.a Ptl! 1:1.Yor 1\u 
~.,·~(<·rna triplw~ieu, · 
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O qu1~ l.c•rno!" d i 111 a Í'•»"'it•' il o da l u La UI)~ sy~lt•mas, esl ;l 
<.:O n 'o fJo r::Hto. 

De facto, :i c•rnclu.':;ãu a que cl1C'ga o De. Mauduit. depois 
·de ter examinado nos d0talll<~s os douB systcmas, monophasi
co . e ll'i1Jl1asko, é a seguinte: Na i11sl.alla1;ão mais l'('Crnte 
e meli101', u sy:::tcrna monophasieo li::m, sol> o pouto de vista 
teohnfru, um bom i'un:cdonamenlo, -- mas c1 <lo Sy$l(lma trí
phasic-o (·~ supel'ior. Sob n ponto de vista etonomico, a i11-
fcr·íoridad1: é m::i.is sensivel. · 

E islu em J H10, depois do systcma monoplw.sieo t~r pro
greclido contfnuaml'nfo f' r,nnsíderaYelm<.mle, Clli particular DOS 

· ult.imos cl<~z anno,:;, - no passo que o tri1)hasiro, dPpois do 
apparecirn<>ntl), óm 101.2, da Ioc:omotiva a quatro n:>locidades. 
t.jnha fieacln quvs1 cstacionario . · 

As v:ln l.agrms do .tripha1;ico d t·.•vium ~er mais eonsid~ravefs 
r>.m Hl-1 ·I quanrlo a lula dos sy.sl<.•mns d1t•;.wu · an ~P-U ang<'. 
~'.Olll a o!'(l<•m <ln rlia aprf's.:>ntncla de sm·pr<'za p<'lns l'<'Prt'sen
tnn1.í!~ da :\Il:~ina:1ha, Suis~n. e An~tria no C'ongrcsso Inter
mwinnal d<• B i•nra, p t·r.tend<>ndCl :fieas!'rn det'initivam.PntP. 0s
f.ipul~do que c1 un icn sy~t0ma a adop! ar nn,;; P~l.rada::- di~ ferro 
f Msc o monnphasico. 

Em resumo, a.credi!.nmos t.c::1· provado: 
n) · que a «hi!a eles sysl('rna~:-:. fni mn dos ~pisodios d:>. 

· grrin<l~ klta commerdal das easas allemãs para a conquista 
do m0rraclo rnundiai: · 

b) qu<' não nhsl:mtn a opinifio gN'ai úivoravPl ao mono
pha~ico, · e g·pt·a lmr.·n te t~onl raria no t.riphasit~o, 1~ra ~St(~ ult.imo 
o sysfcma melhor. qu~r h~chnil:amente, Ql1M' C'conomicamcnle; 

e) que a p<Jnca popularidade do t.riphasico ~ a com:~
QUP.IlC·in de p1·opaganda. de inf c-~1·rs~ados. divulgada. incon$c.ien;... 
te ou inl.flress0iram('nl.P. pN' trelrni('os snprrficiac.~ ou ligados 
a casas concur1'·.-ntrs: · 

. ri~· que a enmpPI ncia d<> muilo:< ! .• -:>.ohnicos a. csRr rc-spcito 
.(, contost.n.w·l. não . trm nulros as~0ntn.;; al,~m da. l~it.urn de 
publicacões 1Pnd0.ndosas " parciars. 

A n r.0::. de• pn~:-:;nt· a ,eorrr.nt.<> l'-OnU nua. e~ preciso salientar 
q110 os f . l'N"ho~ r1'pl'(1d•~zidM. nfto rt"'JJl't::srnt.arn ~ô a 0piniã.:J 
-pcss-Jfll dn S.L·. Marnluit.'. n~a~ ~irn a dr: todn n t~~ommis:;;fio. 

flíz dn lacto o SP , 21.Iaudult fü1 prcarnbulo: · 
1 . . 

«lTní' mi:::!,ll;irn ·cic· 11'<·1ini1:ir•rn: 3 d•~.ih Yisif ü P1.1 id(•f.n.H 
l1:s ini::!nlilll.in:1;;; nr ! !' ~Wl";m1 ,-.lN·!1'it1lll"' rntalit~ 01, dr> Suis~r·. 
<>1-. rn1<> · aul.1·1• rn i :;;si.on va ptff1 ir inePRsamml"'nt. ponr l~~ 
F,t.ats- T,) rºif:,; Nudit•r . su1· plar0 <I•·~ n1o<lrs eh" lract.ion qui 
onl. t_'.i 'Çll · dan~ CP pnys rJ1 • ílppl iration~ importanfp~ C' t 
Tl'i>,"X ! ~INii pns 1"n F.nrop~·. . · 

í:~u1.1;l11· ri1' 1~1 ·lf.n 1•nn1mnnkal i n·n. rapportrnr gi!.
ºfl•'·rrl dll Comi!•" d4• r·1~:kc · f t•i l'i1:al.in11, \ ' ÍPl11. ck i.rl'J)1Ü1t'l' 
.1111 nllµ- r;)ppnl'f: 1·nmpr<'11u111 l'•"l.nd(' dc·s s-yst.cmes d~ 
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fra1· rinn utili$'~~ 1•n Ital ií: et ~nb.:.:••. r.rapr0s l e:>- docu
rnc>1it.s r<'t'll<'illi ~ au c:urs du Yl\yac;t~ <11• Ia mii'~inu dé-.ia 
~xr'ruí~"· et. cPllr· ri!'~ ::,y:-;tl•nws am1•rieains. rl'aprl's la 
Jif 1 i'rahn·<' fN·lmiqu!'. r•n att 1'11da nt 1<'.s rt>sulf a ts !du 
Voyagc en ..-\tnél·ique de !a ~··condC' ntis.sion. l'' ll eour5 
d" (' l'~ani'l:atiou. 
. La secenrln l)artle de celle romrriuniention ~N·a 
('<)Tn!')10HC;1•0. ·' :t rPxp0~·· :::onnnait·r drs PI'flfH'i{·lt'~s ('3J'a
cffri Rq t.H'~ dc:>.s ctiv<•rl'\ systlmws eh~º tradion é lN+riquc 

. ncln~llemC'nt utili:-;(•s: rl:'s sy::.t.cmcs sont a~i ·nombrP- de 
t:rois. snYoir, clarn; l'ordr~ dt• l"m' d1·!Velopp~nwnt: !':! 
f:r·iphnsé. le ?nonophnsé, f't le contin11 it lurntc ten,o;ior:. 

monoplw.sé, rt. h~ r.firitinn ir. lw.ute tension. 
Nous insü;t~rcrns pari iculiercm,mt sur le triphasé 

rd. l~ monop~tu:;.4>' ílit'f'el, df'nt. nons avons pn fair1~ nn~ 
étuifo apprnfon<liP <'n Itnlin P.L N\ Sniss~. ct dirons seu-· 
if'mf't\t 1;tu•lq1w1· mol.s <lu tnt>nf'-t l'iphai.;c · (va
riante dn monophns6, «split phast~'1>) ct clu conLinu à 
hautc tPn~inn. qui ont rt><,:U des a.pplicat.ions impor
tantes en Am<"riqn~ ~t il'f'xistcnt pas cn Europe.~. 

A~i:;im . . o parcr.f'r dado pela Commissão sobre os syste
mas mnnophasico 1~ triphasico foi dado depois de um estudo 
cuidadoso 1.' fl<' vfalas dritalhad!l~. ~<>m os systemas er~m de 
origem frc·<.'ntf'. As r"vislas tecrmicas ~uropéas tinh3m de
fendidc• , ou.. combalido. cada syst~ma. ·Muitos argumentos te
chnico~ eram aprr~f'n~ado~ a favor ou .cont.ra, e os· dcfoito~ 
e inconv~nü~fües. nãCl obstante os 0sfor~os da~ casas consiru-
1!toras. cr::im assignalados e augmontados. 

Al~m . dis!.=:H. os h"e hn icos feri·o- viarios france?.es tinnam 
conhecimí'nto n<>ssoal elos dons systemas: do monophasico, 
por lc!-o aprlicado á vai-ias linho.::;: do triphasico. por-ler a 
Companhia da P. L. M .. ('lrwtríficado com este. systema o tre
cho c!n fronl<'ira italiana :'1 !\fodane, tenda a construccão e o 

.. serviço sic0 t•onfiadns nn:; italianos • .All~in disso, durante a 
gurrra1· todos os tr<'ns militar1•s ~. ou!ro$, c~ntrf' a França e a 
Jta!ia, passavam pelas duas linhas d~ Moncí'nísío ~ de Yentk 
rniglia, ·ar.ilias l')N~l.rificada::; 11os trrch()s . mais difficeis; e as
sim. qualquer defeito no serv1ço electrico era perfeit.amonfe 
conhecido pc}ns f'lll!Pllhf'iros ferro-viaros francezrs. · 

Em tal ~llna~ão. a visil n. :is installac:ó•'S italiana:;; 0. suis
sas podia SC'\' dn t·t~nl int rrl:'s~r . .T:t ·t•,)uuif P~t.ámo~ o nosso pen.~ 
sam<'nlo a l't"'~1wito dr:>s~ns Yisilas.. .. 

Urna visita. para $ N· util. d4'V~ SPt' 0 !Prino dP ~11n r~tudo 
rrcliminnr c n i1 lado~n. <' dí'vr ::-<'t' fPila 'Sí'inprP. l'om f'spirito 
im1)ar~·ial t- l't·it il'o. no int nito d~ <lf'~cohrir <' sali<'nlar os in
conY1:mirnt.f's. ~i fali.a <'~Sn c~tndo 1n·r lirninar, r si o visitnnt.P. 
nfio t.<'m (•onh"'cinwnt.()l'\ pr<>liminarf's do~ inconvcnient~i:;; a 
visita não dnt•tÍ rr!'ultado~ JH'UI icM-; . po~h•nrlo, qnandn nrnitQ, 
dar lof:!'ar a ún1Jrcssúes. 
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Os tec1micos ·da commissão franceza tinham Jfeiío "-SS~ 
· estudo prelimiriar das eled:rjffoações europüas. O · mesmo . uão 
s11cc~deu com ae eleelrifiuàç.õe,s norte ... americanas; sendo . qu~ 
no trecho reproduzido. e(l;tá . cxplicitamenlf~ declarado que ~ 
.commissão só tinha foito um estudo muito summario das 
. insfallações. americanas, basendo-se nas informaçõe.i::; das revis-
tas technicàs .· · · . 

Or,a, rc>lal h~am<''1tc · :.l_.i::; eIP.ctrifica{: .• }es monophasica, ·as jn ~ 
1'orr::rn,ções assim obtidas podiam SP.l'Vir de auxilio, tranlando
se de. installações hastant.e antigas, cufos defeitos e jnconve
niente.s tinham sido assignalados ~ . discutidos em revistas, 
prrncipalmevto allemãs . . 

· Mas ·esse não era o c~~o das íhstallacões mais recentes, 
e princip.almente <iaqúeJlas que se· vinham rnontap.do depói~ 
da w..ier;ra. Os t:'échnicos européos tinham nessa · occasião ou
tras cousas a· fazer em vez de critiüar instaliações que uin-
guem tinha visto . . ~ . 

· E · este· é, precisamente, . o . caso- . da · 2lectrificação da Chi
cago., Milwaukee & St. Paul Railw:ay . ·Eis :i chronologia do 
eeu des1:mvolvimento. · (vêr .«1'hn Tram"·ay & R:iilw;iy World». 
fase.fonlo de 15 de mal'c.o. de .1917); 

Bm setembro de 1915. foi e:x:perimentada a primeira Io--
comot.iva eleclrica. . • . 

J~m janeiro de 191'6, foi iniciado o serviçq electrico no 
prim~iro trecho.· . . . . 

J~m abril de 19-16 o serviço foi estendido até Harlowt.on, 
Montá.na~ dahi o servii;:.o foi aos pouco~ estendido a- oülros tre
Cihos, sendo qi.lê sua applicação á toda :a linha de 440 miH1as 
deu-se. em fevercirq <l_e !917.: · · 

Tr,ata-se de uma inst.all'ac.ão mui rec-ente. Ella foi. prati
c:am~nte, a 11nfoa ·que se .iniciou. e concluiu durante · o periodo 
d.a F'uerra, e. iss·o expli~a em parte a sua ·grande notoriedade.· 
DP- !·acto, a~ revistas technicas ·. européas, isto é, . das nacõe~ 
arna·das, t.inham poucos "argumentos a tratar, porque ·nãO' po
di.am. occupar-se de · questties · r e.ferl"ntes, quer ·; directa 
que;:- indirectamente, ás operàÇões militares, _nem tit\ham 
mai3 ·as co::::tumadàS" reprõdticc.õ~s· de revistas allemãs. · 

Mas a 01·ignm de t.ódas~. as informações era uma unica: a. 
prooria casa construcfora, com ·artigos publicados, quer n~ 
pro1)ria revjst.~ (~General Eiectric Rcview~), quer cm · ~m
tl'a~ revistas an1erir.anas. · . . 

Vimos que ·a.s prin}.Ói1~as expericnc)as foram feitas cm . s1~
te1úb.ro de 19J 5. M_as .ás publicações sobre esta installação co-
me~;aram quasi dou_$ annos antes. . 

Os al'tigos das ,, revista~ -européas nunca. ·passaram, a re3-
peito, . .je cópia jri.fogral, on de resumo, dos art.igos-: amet·ica
no8. E por l$.~o, cm tQrno ' desta eiect.rificaç.iío se. formou uma 
nl.mosphnra de sympat.hin. õênclo 1 alV<'\7. a 'llllie.a · instaHaç~o 
~obre a qual 'falt.am criticas. 
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As5im. r.K technicos qi.u~ t.inham que visitar esta electri-
1 icat;.io, tendo poucos dia:;; que 1he dedicar, e não conhecendo 
d~ nnlemflo oi=; ~n<:onvenient0s, tinham bem pouca probabili- . 
d ade de dc~cobnl-o~. • · 
. . ~m c~1:1~~::.3ão, no . caso das clectrificaç.ões européas; ·as 
tecamco2. tmham probabilidade de obter da vísita'utna ópinião 
{11ndfltla; no caso da Chír.a~o. Milwa.ukee & St. Pat1l Railwav. 
s( Pvrlíum j(\r Úl1Jil'f.'SSrÍ('S. -De fndo, 1~01110 veren:iGS, esta. é. a 

· palavra empr~gada pelo Sr. l\fauduit. Naturalmente, essas im
pressões não podiam :ser siri ão excellentes. - devido a ' habi:.. 
1:dade .e a org-:rnização da General Electrie Co., e tambem é. 
mesma electrif icação., :somos os :primeiros a reconhecer que 
os: resultados são bons: rna<i electrificações · ha com outros 
systemas éujos resultados são, . pelo m~nos. igUaJrriente bons. 

Isto posto, vej:ünos o que diz o Sr . .M:auduit no resumo 
ieito pefa ,Generai Electric Co. · .· .· · - . 

Em p\.imeiro,. logar e.llc quor que fique bem claro que 
sv trata de imp1·essõ<t.c; pessoae.~, e que o que elle diz não affe
cta os outros membi·os (em ·numero de doze) da commissão. 

Eis o "trecho em questão: 
«The total information. · of all kirids gather;ed in 

America. will form thé. ~ubject of a detailed· report . by 
M. Maudii, ·a report whicb will be finished in . the · 
cot1rse of this rnonth · and will be submitted at the 
October meétíng to fhP.. 'r<:'chnical Sub-Commission ·in 
ordcr te serve as a basis f 01· ihe discussiou of a ·pro
posilion tcnding to makE:; a chuice or a tractiota system, 
difforcnt for the inàividunl companies bttt following a 
genera~ formula E?.:;tablishe<J .by this ; sub~oommission 
wi01 t h~ approval 0f the whole committee. 

Thc purpose of thes s.ummary .of thfl. report, is to . 
give oniy the ·mo.si. imp.ortant. r<.>.~mlts and . the . princi
pal . impressions 'vhkh may . b~ . ob~a.ined from the Ame
r!r.!ln éxperi~n~r. tn~f'thcr wif h f. hc personal C(lnclusion 
of thP. write~·. The document.s huve been ~athered by 

· uU · members of the Co.mmission, perhaps together and 
perhá11~ separutcly, bttl. thc opinion expre~scd in this 
note, while the:? are in general the concensus of the 
general impressions of thc mission, are l)ersonal opi
nions and only hincl ·4.he writer since they· have not 
be;eu approvcd by tr--cbilical sub-commission in the 
presence of all members· ot this commission, caUed 
before this commission to complete .and discuss them.> 

Esta declaração . reduz a ' impor.tanci~/ das conclusões do 
Sr. Mauduit. · . . · .. ' : 

Isto posto, , o resumo apudido passa a l}m . ligeiro exa~e 
das installaçoe.s . monophas1cas norte-an:ieric~nas. .t~ OIJm~ao 
do illustre technico corrobora a nossa. - isto e, ser o Iunec10-
namento do ·monophasico n.a Amer.ica bash1.~if:'• inferior. ao 
us:?do 11u Europa. No que diz respe1Lo ao «Split-phase», ::i. im-
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}lressã.0 é fr~mcami:ntC' desfavorav1""..'l: - e se;ria preciso muito 
boa vontadP para achal-o m€°'diocre , - o qu<" não impediu 
que~ du~ant.~ . algnns annos, n!r rP.vist.as americamu~ · publicas
sem arfJgoR «ntlmsíasfas. 

· ·Os lcr.hnkos · competcnt.<'s, c,gpecialmcnt<:> italianos. i i
r:ham entretanto, previsto seu insUcces~o anlej) da ·sua appli
c~çü~ .. Mas ~so não impodin qu.e uma companhia i'rrro
viaria o adopl.asse nas snns linhas, só com a base d~ indica-
r;.Õ<'s pnrnmcmfo 1.hf'orir.as: . · 

A parte, porém. quP. nos int.f~r~ssa é a que ~e refere f°L 
f!leclrifica(.lão da Chicag-o. Mihvaukee & St. Paul Railway, de 
. corrente continua a 3. 000 voHs. . · 

· · A commissão visitou os scrvi~~ps . clec!ricos do trecho em 
exercicio de 710 kilometros. de Harlowton a A:very. - como 

. tamb~m do t.rocho cm eonstr11cc.,ãc1, de 360 kilomet.ros ( Cas·
·. c:=tdr. Mount.ains), as of:ficinas dn re.parae.õ~~. e os depO$litoR 

.-1~ DN1t L0ílg'f'. " as 1Tf\s U::;in.aR goradoras hydro-elqdricas de 
Ito.inbci'\Y, de Orcat Falis e Holdcr. i 

Tudo isso foi f cito em nove dias: - o Cjüe será. talvez 
bastante para uma impressão surr.maria, mas nos parece 
pquco p1ra um estudo complet.o. 

~s ·impressões forain excellenles, e nas duas ou tres pa
g;nas destinadas a esta installação, as expressões de admi-
1·acão não faltam. Não -ha duvida que a opinião do Sr. Mau
·ou.it é 1·rancaf)iente favor::rvcl á applicação do systema de cor
nmte. continua a alta tensão na~ estrada!; de ferro da 
F'ranca. · 

i\fa.s . a phrasc seguinte faz talvez $Uppor que, por · sar ô 
enthusiasmo do Sr. Maüduit sincN·o, não significa que seja 
ém túdõ justificado. 

· . D.iz de facto .o illustre technico nas conclusões~ 
«From tlie economical poiut of view, the papers 

whiCh we brought back f'rom America are much less 
complete and less nccnratc than the technical .,infor
mation.:i> 

. O que demonst.ra que a General Electric foi muito la'rgn 
(\ffi ini'ormaçõcs tcchnicas. - . mas o foi multo m-enõs em in
f orma<"õcs de ordem economica. 

· O· me:smo não acontec<~ com 35; installações triphasicas e 
monophasicas européas. · · . 

Por1 ant.o. embC'lra admittir~'do cru~ as informac.ões techn1-
<~as. fossem completas ~ conectas, falta sempre uma. base so
lida com qnc .iustificar o enthu!Siasmo do Sr. Maudtut, porque. 
são incompld.a~ a;; lnformaçõe-s de natureza econorniéa. 

· Ta.lv<'z . que o dist.inct(l technico venha_. a ter ?:lgumas 
ciP.sillusõC's quando · · t f .' í~r informac;.ões econom1cas mais com-
·pleta~. , . . ~ , -

11
-

MPs1ho assim. o cnthus1asmo do Sr. Maudu1t nao e l i .. 
mitado. -Prevê ollü. de facto, que será preciso introduzir mui
tas modifici..~~ões ·nas installações americanas, e principal-
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mente nas locomolh·a-,, ant.cs de adoplal-a::; ás linhas fran
cezas. 
· _ E~1 conclusão, g1'::.;unuo o Sr. Mauduit, o typo d~ . instal
Ia1;ao e ex~•~llente para as condit;'.õc~ do ::;crvit;.o ferro-viario 
uot·t~-ainerwano; - é preciso, porém. modifical-o antes de 
apphcal-o :ao ~crvíço europeu, - cujas conc.lit;ões se appro .. 
:X.!mam mais das nossas do qtw as arncricanas. 

PHE~O:'>ll:':~OS DE E!.eCTl\OLYSE 

l\o relalorio do SI'. Maudit falta em . absoluto o exáme -
quer analytico,. quet' critico~ no. qll!~ dir. respeito a eleot.rifi.: 
cação da Chicago, !\tilwaukee &. St. Paul..Rwy.. . 

Esta falta nãu deixa de surprehendf~t·. · t.ratando-i:;e de 
t0chnico que demonstrou um esr.1rito crit'iéo e analytiéo no-
1 avd n0 cstutlo P exame das elect.i·ifica1;ut>s em·opéas. 

'l'àlvcz a falta seja ' tfoYida ao facto de nmitas parte::; do 
::.1!\l r elalorio terem sido :mppl'imida~ . no resumo; ao pas:;o 
que a oütros ponf.0:5 ·se deu im1lort.ancía excessiva. Por exem-
1>lo, sobre a::; 80 linhas de Ü:'xlo destinadas à installação aci
ma, i3 são dedicadas á circumstane.ia. de não ter a corrente. de 
Unha .. dn contaclo influencias pc:rturbadoras sobre as · unha.s 
telegraphicas n tC'lCl)honicàs. Em se tratando de corrente con
t.mua, .sabia'"'."se de ~:rntemão que não havia razüe::-; para. pre
occupncõ~s, sendo q1.10 em um s01·vi'.io de ferrovias clect.ricas 
com este systcma, as vari'acõcs uc. carga, - é portanto de 
corrente\ - não são · lão grandes nem frequentes que pro
voquem phcnomenos d~ . indltc<;ão taes que difficultcm as 
co1nmuuica1;õ1.~s tPll~gruphicti.::\ e telephonicas . 

.Na. irH~~n1a ot·dern de · idéu~. podia talvez o dislincf.o te
chnico salH~nlar que a.s locomoth•n.-; elect.ricas 11ão davam lu
gar ::'i fumaça... · · 

· Os quf>, ao con( rario. semp1'1' in·ooeeun<"Un nas cleclrifi
<'Uções dn eorr1~nte eontinun. são ui; ·p!t w~wnwnos ~(,~ clcclr~lyse. 
F.' sabido como sf~ pl'<\dnz1•m. :\ cor1·t•ntc clech'1cn. dcpo1s de 
ler vas~adn da linha d<• t;c>ntn.cto nos rrwtort~·!:', pai5::m aos tri-
1 hos, qnl' fa1.cm o o t't'icin d•.~ t~onduclor para a. volta da eor
tenlc á usina gern.dó1·a on ús sub-~~tacõcs. l\Ias quando n 
<.!istancia f\ hastant.P. grandt•, a cort'PtllH clcct.ríca. <'lll vez de 
ficai· no:-; trilho~. (H\ssa á !1 •tTa. 1• <.h.• .l:'t aos conductos m <? tnl
l!eo:-: d•• f!<tY- ou di! a;.;·uu. Jkviuo ú hutnidatl1· llO iP1-reno, no 
ro11t11 m1t.Jn a e1.11·1'Pllf1~ l.'!1:dl'it·a JWi::8u uu ld'l'Pfln WJS tu~os, 
1na uiJ1·:-:l;.1t11-s(' pli"nurn1•1111~ ~crnr!il1:111l.1~s a•J:-; <fr llllHJ. puba 
dPclril'u. <' u H!etaJ clus tulJ t)~ éLll' t'Oe-::il'· mui rapidamP.nte. 

O::; :inenm·Puicntr.s uponf.ados üng-mrntam ~om a. distancia 
e a ~<'n~ão. Mn.s para ::;f' . vl"riti cnrc;m, é preciso que exishun 
na::- proximidadr;o; 1:onclnctn~ rnclalhcns. .. . . . . 

X1·1 1~n;;.n dn. Ch11~ai:;-n. MilwtmkN• ~V... S\(. Pn.111 Ua1lway o m-
1·onv1mi(•nl~} úãn p1.u1ia ser :;r av•~. porQ\W o trecho cler.f.r~f~
..:aJo atray~::;$a nma zona qm1:;i · deserta. Mas elle se verif1-
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con todas as vezes- que existiram iunos nas proximidades, e. 
p1·incipalmente, no caso dos conductores de aguas para as sub
estações, que se furaram em varios pontos em breve tempo. 
O incon•;eniente foi eliminado liga.ndc-si:' cuidadosamente 0s 
conductos acima com os trilhos. · · · 

]'Ias a cou~a não será tão simples quando a electrifica
ção i'or estendida ás zonas habitadas. - · n em o assumpto é de 
tão pouca jmportancía. visto QLrn actualmente -faz objecto de 
estudos de uma· rcJJartição especial. . 
. E ste assumpLo, . parP-cc, não preoccupa os nossos tcchni-: 

e-os, que delle nem fallarn, não o-bstante no caso da Central, a 
mstalh.tÇÜO comeÇ\Ul' juslarnBnle em O [.recho mais difficil. 
porque perto da linha correm, p~lo menos até Cascadura, nu-
merosas canalizações sub,terraneas. - · . 

Calcularam q_s ilJ.ust:res technicos da commi.ssão da Cen
tral as jmportancias a pagar como indemnização ás emprezas 
à e gaz e agua ? ·. · 

O · assumpto é, . entretanto, . de real interesse. 
E teria.: sido conveniente que o Sr. Maudit tivesse for

necido algumas informaç.ões~ quer sobre os effeitos da ele.
ctro1ysis, quer sobre a quéda detensão nos trilhos, de que de
rivam os pbenom~nos, acima e outros. E' esta a primeira 

. grand~ electr!ficacão de 3. OOú volts; todas as irtformoções a 
.respeito ." não podiam deixar de interessar. . · 

Por · exemplo, podia elle dizer que, para assegurar um 
bom caminho :para a volta da correnté. nos trilhos, as con
nexõP-s dos n1csrhos sãiJ · feilas. noI'malmente:. com cabo fle
xivel de . -cobre ·de 200 nrillimetros quadrados por~ trilho, ; nus 
trechó·s de p erfil facil, e de duas connexões <lo mesmo tama
nho nos de rampas fortes. Assim, os technicos da Central, · po
diam ter. verificado que as act.uacs chapas de j uncção doi; 
trilhos . . não consentem a applic.ar.:.ão nem de ligações ·de 100 
m·illimetros quadrados, e qnc~ mesmo trocando . o typo das 
e:ha1)a·s, não s~rin pos$ivcf ·obter logar sufficient.e para duas 
connexões de ~:mo m.illimetros quadrados . . 

Parece esta, á primeira vista, uma questão de deta~he, e 
por isto t.alvez ri~ engcnlletros da nossa· Comrnissão não a men
cionam . Mas l~ um detalhe que, na pratica. toma a proporc..~ão 
de questll.o capilát capaz de provoc-ar por si só o nfastament,o 
de um parti:ct!.'lar syste:rna de tracÇão. 

No qn o di7. respeito ás connexões acima. é pre-
ciso di~pol-as ·de modo qne possam difficilmente ser sub
tr.ahidas·. Esta. questão sempre preoccupou os engenh~iros 
ferro-viarios., dado; o valor· ou custo da conexão electrica que: 
tem de. ser de Cí:lhre purissimo . No caso presentf! seu pe:w 
é superior a um kilo e meio-. Uma.- connexão· que falte, ou que 
se.in. s6 mal foita, n-o e.aso· da· corrente continua ... a alta.. tensão, 
póde e .a-ltSal" at.é- perdas. de Vidas. Q· mais suJei.to- a· e:l'!te· pêt'igo 
é, nat.uralment~. o pessoal' da. via. permanente .' . . . 
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· ?\o intuilo de CYitar eslcs inconveniente~. a Chica.•ro. ~'l i! 
wauk~e & BL. Paul Hilway, prcve. cm varalleio com os

0
frillW:5, 

iJm eaho rj e e<1bl'c de lGG mililmr.lrti:s quadrados. 
~~o d13l:.dl1es ({Un tcP.m Bido publicad08. 

. E~s 11 1~ t1:r.cl10 (\e urn ~~.r~igo d_11s1.•ripti,·o publicado no 
<:~Rl etn1; Ha11'Ya:v· .Journal» de '.21 d r?- Jtmho ele Hl·~i. 

'".··· 

_ _ '<~nch_ Tait of the m~in .... line lr·ack 'Vi li hav•-' ow~ 
:! :,O:C~uú cn·c. mil. 1.>Xf•:tnsion hC111d t~ n grade of t fJe1· 
c1·1l! <01· h;c~:-,:s trnd !.\\"<' :?50 . 000 tire. tHil bonds for B"l'a
,h~-.; (~xr: <'rlrn:;· l per (:f~TJt.. 'J'IH~ b•~nds will h c~ t.it.:d in wi t ll 

. an ~)vr~rb.~ad ne;;athc i:c:turn ' ol' no . . QO()O harc r; oppr~t· 
. at. inte r.,·aJs o f ~pprox1matdy $.-00'<.I rt. ·'Pris c'mstr-u
dion i'.3 dt't'Íg11ed lo protec~ trackmen n '·:.iin:;l la.r•T!; 
dil"forciwes in rail .potcnlio..t in. ca_::..;ce · ot' defodi~c 
bond:s.~ . 

?\em .5e Li·afa. de i.cnsõcs pequenas, porque. não ob~tan l1) 
i:. eaiJo dt~ reforço, a q11~Ja da tensão uo trHho .(! <.\e 300 volls. 
e cheo-u. ~L.~ 500 \ 'O-lts nos c3so.::.; de tren:; mui p~~ado::; . 

.Portanto. na Chicago, Mihvaukec & St. Pau l H.ail\,:ay. 
para o r e torno da corrente foi peciso adoplar a!érn de 30t1 
.kilos de c;onnc.xõe.s por kil.'Om.etros - (e do · fluplo n~s ram
pas supex-íorcs a 1 % ) - e que são, como é notorio. mui 
custoso$, u mcabo ar:::r·co de pes0 de 1. 500 kilos POl' · kilo-
metro. · 
. A companhia não he.sitou . diante das despezas· que redu-

zissem O:S inúonvenienles. Mas esta::; . p:ro\•idcncias nao che:;a
riu.m a. eliminar os phcnome,nos de ~lect.rolyse, havendo con-
du.c tos na p1•oxirnídade. · . 

· No estudo <las instullnçõe~ européas. monophasícn.s e tri
phasica, não deixa b Sr . .Mauàit . de salicnLàt os phcnorne
nos pcrturbadore-.8 sobre as linhas teieg-ra:phicas e tclepho:... 
nicas. l\ão salienta, cntr~tanto, a vantagem des~es systcmas 
de corrent<! allernaiiva, de não dar logar aos phenomcno:-; de 
electrolyse . 

. No caso da Chicagà. !\Iilwáukee & St. Paul Railway, o Sr . 
. :\Iaudit limita-se a sal~entar a vanta::-em de não dar logar a 
~orrcntc continua a pcr·t.urbai;ues sensiveis nas linhas tele
~aphicas e t.dephouicas, nada. dizendo sob1· ~~ incon-vl~n icnlcs 
devidos aos phenomcno::i de eletttolyse; o que talvc1. Sé possa. 
~xpJicvar por s1~r o rel.ato1·io ulludido o resumo d~ outro 
pr-e1imin•:tir. feito no intuito de communicar as pt'\mctr:ls im
pressões pessoa~s. Este u:;sumplo nã.o pmh.~r ia. deixar <.le St!t' 
cxarninu;::lo üu1iclarlnsamt't1te pclu co1r1mis.'?'10· Jrancl'za. porcru,1 
os. 1phcnomenos de ekctrolysc são notorio:-;, e tcem dado lo
gar 11os varios P'?-izcs da Eu~opu. a . artigo~ e.srJeci;aos do~ ~~
•"ul'amentos cla.s Jmhas . elcctncas. visto que nao e permlltlªº 
~O':' t.rHho~ sh1ão uma quéd::i. de tensã<, fle poucas voltas. por 
kilomctro - geralmente de t.r.:-s ·a cinco volts. 

No caso. da côrrunissão da Cenfa;a~ do BrasH, o caso·~ diJ
ferente, por(iue a moriographia dos eng:enh'='iro::; Cesa.1· Ra-
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bello e J.Jyra da Silva é o unico <locumento que justifica a 
escolha do syswma de corrente, fôra <le concurrencia. 

Diz a monographia, conforme o resumo do parecer: 

.... «A corrente · continuà :nfio dá Jbgar nos 
phenomcnos perLuj•badorc~ · ·das linha~ de 
!rar.n. observados nos $ystcmas rnonophas ico 
phasico. 

mesmos 
corrente 
e tri-

A precaução a· tomar na cle.ctrificar.ão ela :Mel
boUrJ!e H.\v")'. . para a qual Sl~ proj cclou ·a principio a 
tra.cçao a corrente mo11ophas.1ca. com o fim de evitar 
a.s ações pertt1!'~adora8 por ella produzidas sobre as 
lmhas telegraph1cas e telepl:lOnicas. · foram avaliadas 
em cer1.:a de :~ 181. 632, o que dcf.C'rminou o abandono 
do p ro,iect.o definitivo. · 

Esf.e facto revela bc1:n. a importancia e a delica-
deza da C]ursl.üo. » . 

',-~,jamo~. an!.rs d~ mais nl}_da. quae~ ~ão ''::>=-'as p1:1~cal.H;õe::s . · 
Eis o que {.hz o ~r. Mautt i t a respeito, falla11Jo <las ele-

ctrificações ita.lianas (vêr revista citada) : . 

· «Au voisinage des voies é.létrifiécs cn :~·)phasé, les 
lignes télépho\liques ·ont été mises sous r.ub! cs eL Ies 
lígncs télégraphiques locaks on.t été quelqu.dois main
tcnues, mê{llc avcc rét.our par la t.crre, ·quaud ell_e 
étaient parallele.s sur une · faible longueur. Un grand 
nombre <le ligncs ont été déplacées. 

. «En ce qui con~erne l'avenir, les ehcmms de fer 
essayent, cn ce momcnt. de réaliser dcs <lispositives 
qui perrnettent de ne ·pas écarter le::; lignP.s des voies, 
en .particulicr par l'l'mploi ·des transformnteurs com-
pensa tcurs. :i- .. 

Com 1·clação ao futuro, a1' prev1sues são (}ptimistai;. Ma~. 
em vez de contar com os melhoramentos futuros, vamos inos · 
baseai·, · prudcnfonwntc. no passado. 

O inconvc>l1ientc pódt~ ser e.Jirninado 1:ompldaml'ntc sub
stituindo o foixe de · linhas telephonieas e 'tell'gra1.> hicas ~or 
1um cnbo a~n~o unico, co.nstit.uido de 1 antos 1HH'l!S d~ fios 
quantas forrm as liuhus. · 

. O 1'.'Ust.o' dl'l:IH' eabo t~ .l.a-llt.o mais •'l<'vadc,_ quanlo maior. é 
o nunt1'1'~1 t.le fios. 'l'a\Yi.•z qm~ no eatiu de~ ~·telbo1J n ?e ::se. .tt:a
tusse de crn!.<>nas ou milhar·(~~ dl! fio~. Mas o que ~~ verifica 
cm 1\folbout'ne não se dá t•.ntre nós . O qur. n.os deve _.mi.P.re:;sar 
(: · o caso da Cc>ntra.l. onde o nunwro dC! huhus 11ao attrnge · 
talvez a vinte. · d · 
· O cusl.1) <fo cahn ~t'ria. mu~ll) limiiado. ?\ã.o i:-x.r.c errn, 
provavlernente. de ZOO r..entos para. o trecho do. ~1'2 a Barra -
i~to /:, nem metade da dPspna C'nm a acr:1ms1ça11 .do ·cobre 
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necessario á linha de refor~o dos trilhos, cujo peso attingiria, 
para o mesmo trecho, 160 toneladas. E,. como vimo~. com o au
gm.~nto <les~a línha ~e reforço não se conseguiria eliminar 
os mconvemente<\ derivantes dos phenomenos de electrolyse. 

SUB-ESTAÇÕES TR.:\NSFORMA.DOR..t\S 

A esta ~arte de electrificação da Chicago, Milwaukee 
~ St. Paul Ra1lwa~, o resumo já mencionado dedica só poucas 
l~has. Entretanto, não obstante o tom de optimismo é pos.
srvel obter a conf irmacão dos inconvenientes que salientámos: 

ef.rhese sub-statiün~ . arf:l tht -m-0re dblfoate and 
most expensive ·P.art of this traction system. but they 
are only to the numbPr of 14 for 710 kilometers (a.bout 
1_ every 50 kilometers) .an<l operate · very ~xcellently. 
They require only a personnel of three men each, a 
cbief and two sides for continuous operation with a 
power :Crom. 4.00!J te; 6.00Q K. W. 

By the use of preparatory p1•otectors on tbe com
mutators, and of extra fast circuit breakers in the 
main Ene. accid~nts rasulting from the mos redou
tabJc phenomen of direct current cicuíts, namey, · the 
nash of fire on the commutors (flask over in the case 
of $hort. circuit, h::ive been eliminated.~ 

O teô"r de toda a phrase é ambígua. Em io.do o caso. 
rtell?t. está a p~ova do que temos dito, i?Orque o facto que cos 
accidentes resultantes de phenomeno mais assttstartor da cor
rente <~ontinua, isto é, dos arcós de chamm.a nos commuta
dores dos dynamos, em ºcaso de curto-circui(o, teem sido eli
minados, demonstra que elles se verificaram no:; priipeiros 
annos de exercício. 

Além disso, segundo o téôr da ·phrase, parece quasi que 
os arcos se verificam ai1nda hoje, sendo que foram elimjnados 
só os ae-cidentes que delles derivavam. 

Não se comprehende "'Xactamente quu.es são as modifica-: 
ções introduzidas.. A indicação «p:reparatot'Y proteclor> ~ mui 
vaga, assim cómo ~ de «main line>,. ist.o é. «l.inha princ1pab. 

Umà sub-estacao tem duas lmhas; a lmha de corrente 
ulternat1va, de i 00 .000 v01!.s no c~so cm e.Yam~. que póde ser
mdicada tambem com o nome de lmha ~pnmana>, e a de nor
rent.e continua de 3. 000 volts. Portanto. ~linha pTinoipal~ 
ceveria ser a primaria7 de corrente alternaUya. Si esta inter
p.Tetação ó cxacta, os mt.erruptores automat!cos extra-rap1dos 
são os 4Ja linha de corrente alternativa. 

Isto posto, vejamos o que acontece quando se verifica um 
.curto-c.ii-cuiLo na lin.hu. d~ corrente continu::i. (os da linha pri
maria intea·essam sómcnto n u::ina gei·adora). O interruptor 
de corrente cont.inua, que seria neste caso o «preparatory prn
tector»- funccíona, sem. COl'la:e a cot'rcnte continua, mas pro-

c. - Vol. IX. 6t 
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voca. ~implesrnentc o funccionamento dos ini.c1•ruplores extra- · 
I'apidos da linha primaria. . 

Si esta interpretação for correcta, set•Ia a mel11or prova 
de que todas as fontativas feitas dur'ante os primeiros. annos, 
para conseguir o córte da corrente cont.inua, redundaram em 
complet1J fracasso, de modo que a unica solução possi~el para 
evitar accidentes foi a ·· de cortar à corrente alternativa. que 
alimenta as sub-estações. · 

Istn não é ·resolver o problema, é só adiai-o . . Um indivi
duo, não conseguindo concertar a escada de casa, l'esolve .sa-
h.ir pela janeHa . ..• · · · 

· Si os accidentes são assim eliminados, não o são os incon
venientes~ Quando a éorrente primaria que alimenta a sub
e~tação é cortada, as machina·s pa1·am, e é preciso algum 
tempo para põi-as outrra vez em movi~ento. No caso da Chi
cago, · Milwaukee & St. Paul Railway os inéonvenientes não 
são grave!'; visto que ha só tres tre™ de ·viajantes por dia em 
cada sentido. No caso da Central do Brasil o inconveniente apon
tado seria mafor. 

Não podemos garant.ir a e~actidão da interp:retação acima. 
A culpa é da ambiguidade de resumo. 

O Sr . . Mauduit insiste sobre o excellente funccionamenlo 
das sub-estações, e não pomos em duvida. Só teria sido in
teressante saber si durante a visita se verificou algum cu-rto-
circui~. · 

Si se verificou, a affirmação do Sr. l\-lauduit sbbre o e::x:
cellente. funccionamento da insta.Ilação representa uma opi
nião; talv~z apressada, ·mat sempre pessoal . Mas si não se . ve
rificou, el la € . simp1esmente o reflexo da de outros talvez· não 
clesintei·cssados. · · · 

. De fa.cto1 o funcci9naniento ·de qualquer installação da es~ 
pecie é sempre excellente quando não se ... ..-erificam curto-ei
cuit.os. Mas, .de facto: só se póde ga.:rantir, quando elles se ve-
1·if icarn. · 

Suppondo . exacta a interpretação acima de não sér possi-· 
v€JJ. cortar directamente rias sub-estações a corrente continua, 
no caso de · um cut>to-circuit.o, é evidente que a . mesma cousa. 
Se de,1e ·verific»ar n'as locomotivas. Mas ahí não .ha o recurso d1~ 
agir sobre a corrente. alternada. No caso rla Chicago, Milwau
kee & St.. Paul Railway, o inconveniente, t.alvez, não é g,-ave, 
sendo que a capacidade das locomotivas quasi equivale a dos 
grupos da .sub-estação, . de modo que qualquer cui·to-circuito 
t.1ue pudesse prejudica:r uma locomotiva,· prC1vocaria o funccio
namento dos interruptores da sub-estação . 

O mesmo não aconteceria no caso da Central d0<- Brasil, 
onde, as locomotivas seriam de potencia inferior, e as sub
estações t.alvez de capacidade maior, senrlo que o nume.:ro de 
trens que se poderiam encontrar ·simultaneamente na mesma 
secção ·seria bastante elevado. Um curto-cfouito em uma lo
comotiv:l. poderá, portanto, durar algum tempo, antes de de-
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lc-rmiaat· · o funccionamento dos interruptores da sub-estação 
iHt.eressada. 

No que diz respeito ao p~ssoal do vigiJa.ncia de cada ~ub
c.slaoão, o numero indicado, de tres pessoas, é eff ectivameute 
pequeno. Este é o minímo admissível. De facto, nas sub
estacões de 4. 000 K W, - onde ha, geralmente, um só grupo 
c.le ~. 000 K 'V om funcção, - é necessario o mesmo pessoal 
que nc· caso das sub-f!stações de 6. OQO K W, onde estão. 
funccionando àous grupos. 

Sustema distribuidor 

Diz o Sr. i\fauduiL que as sub-estações constituem a 
parte mais delicada e mais custosa de uma ale~trific.a.Ção de 
corrente continua a alta tensão. Esta é a geral opinião; sendo 
de lamen.tar que o representanto da Central não examinasse 
este ponto. 0 

No que concerne á Chi~ago. l\'1ilwaukec & St. Paul 
Sailway, o Sr. Mauduit não está. bem,, informado quando diz 
~erem as sub-estacões a parte mais custosa da installação. A 
parte mais custosa é o systeina distribuidor: linhas de con .. 
t.acto e de l'eforço. . · 

De facto, ~ limitacão <lo numero das sub-estações a 14, 
sómente, - isto t::, em média, uma cada 50 kilometros, -- rião 
foi obtida em boas condiç.ões de p1•ecos. 

Mas, na electrífícação alludida, devido as. condições par
ticulares da linha e de servico. era preciso que tosse assim . 

O numero de trens por dia em cada sentido é de tres 
de via.iantes e uma média de quatro a seis de carga-( ~General 
Eler.tric Rewien~. novembro de 191'6) . - Além disso .o trecho 
electr!ficado é, em geral, de via singela, e a distancia entre as 
estações consideravel. Assim em. um ~trecho de 50 kilometros, 
alimentados por uma sub..,;eslacão; difficilmente se acha mais 
de um . trem. E por isto, a potencia das machinas em sel'Viço 
em e.ada sub-estação é ~termínada pela que se precisa para 
o trem mais pesado. Ella é de 2.000 Kw . nos trechos a 
declividade kvei:;. e de q_. 000 Kw. nos trechos a declividades 
fortes, onde os frens são rebocados por duas locomotivas. 

Si a distancia entre as sub~eslações tivesse sido menot-, 
<ligamos a m~tade, - . o numero das sub-estações teria sido 
dupiicado, mas a potencia d0 cada uma teria ficado a mesma, 
sendo que, tamhem neste ca~o. um trem precisava ser alimen
tado por uma só sub-estacão . o resultado teria sido, sim
plesmente; dobrar o custo total das sub-estações. 

Referindo-nos ús ultimas sub-estações construidas em 
1916, convP.m notar que õ custo rnédiÔ de· uma sub-estação, 
incluindo o custo de terrenos, foi de cerca de $175.000 doUars. 
Não .:;e trata de quantias poquenas.. · 
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Isto posto, o proqlema se resumia em determinar a 
s<•ccüo dos fios e cabos de cobre.,. de contacto e · de J,'ef0rço, 
par~ obfor que a quéda da tensão não excedesse 20 % da 
ten.são maxima. E' o qu~ fez a General Electric, chegando, 
naluralmente a .dimensões muito elevadas. 

Não conhecemos exaêtamente essas ·dimensões, quanw ªº treeno antigo de Harlowton e Avary; no que diz· r&peito 
!\() novo trAcho de Taunton a Taeéma, de via sing~la, cujo 
c(lmprirnenlo é dé 320. kilometros, ha oito . sub-estações a 
t1ma <ú~tancia média de c~n~a de · 4.0 kilometios, - 20 • % 
·inferior. _ · 

· !•uhlicam·_ .. : em s~gu1da um qu~dro or-5a.ni~ado peloo 
daào8 contídos no fascículo· do Eléctric Raüwav Journaz da 
~1 de ~ulho de 1917.: 

Trecho 

Tauten-Beverly Jc •.... 

Beverly Jc.-Dor.is •..••• 

Dons..-Kittitas ..•••••.•• 

Ki ttltas"!'Hyak ........... 

Hyak-Cedar F'&lls ..•.•• 

Ceda.!\ Falls-Rent.en •••. 

Renten-Taooma ••••••• 

s 
i . s Ul 

-1ª e:.. :;:::! 
Q. :;,::: 

s o 
o 

47,5 

9 

37 

97,5 

35 

u 
49 

1 

Peso de cobre, por kilometros, em kilo 

3.500 3.000 :1..500 8.00 o Í 
7.000 3.000 j.500 U.50 o 

1 

,. i0.000 3.000 !.500 o i-í.oO 

7.000 3.000 L500 H.50 o 

it>.000 3.000 L500 · H.M o 
3.500 3.00(} :1..500 a.oo o 

i~500 3.000 i.500 6.0 00 

Ne-sse quadro nãô estão ~mprehendidos os <l'esvios ~ tr~ 
r.ho~ de via dupla nas estacoes, nem os trechos de hgaçat 
enüre as linhas e as sub-estaçõea. 
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· No .conjuncto. o peso medio de cobre por kilometro re-
sulta · de 10,350 kiios. O euste s(l •J1• JL · . • ' 

Rio sr~rin hoj13 na razão de 35 contos mais ou menos por kilo
metro. Não é pouco. 

fJrJnfronto é.om: a..~ ele e t:rifilxix;ões triphasicas italianas . 
Façamos um llgeL't'O confronto baséando-nos nos dados in

dicados no estudo de Sr. Mauduit. . Nas linhas italianas, à 
distaóci_a entre as· sub-esta.cües varia -confórme o perfil entre 
~) e 124,? kilometro~. A potencia insl:illada é em geral de 
2.250 l\. VA. 

Diz · o Sr . . · Mauduit.: 

. «Qhaqué ligne de contacft est, en ~néral, ieonsti
tuée. de de.ux .fils <le cuivre dUir, de H mm,. de d.ia
metre envíron, placés run pr~ de rautre, forth8lnt 
ainsi une section .d~ 2i0 mm2 .> ... · . · 

Com . a indicação <lig.ile de contàct>, o s~ . . Mauduit visa 
a linha. de contacto dupla; -· cada um .dos fios indicados .con
~tituindo uma phase. l!;,m muitos casos, em vez de um tio 
unic-0 por linha: do diametro indicado. cada pha.se é <'-cnsti
tuida por um par de fios, de 8 millimetros de diametro, 
dando em conseq\.lencia para as duas phases, uma secção tot..al 
de 200 millimetros quadrados. · 

Na lmse do algarismo indicado pelo Sr. Mauduit, o peso 
fle cobre é de l.900· kilos l.)01' kilornet1·0. 

Sendo que não ha <feeder6>, ou linha de t'efrn·;' o. - ~ ·· ·~· 1: · - · ·• 
crmcluir qu~ o peSô dB cobre P. só 18,3 o/'o do empregado na 
Cbicago, l\filwaukr.e & St. Paul Railway. 

Si as E~tradas d(\ ferro italianas adoptassem a me:ima 
quantidado de ('Ohre, a distancia entre as sub-estações pode
ria. ser. eguulment.e augmenta.da até 40 kilometros, ou talvez 
mais~ · . 

Inut.H Iemb1~ar o systema monophasico, sendo evidentie 
que n.dopt.and.o 15 . ooo Yo!t~ para a linha de contracto, a me~ 
ma · quantidade de cobre permittiria adaptar a distancia . de 
i 2~) a 1!50 ki1omet;ros entre as sub-estações. 

No que diz respeito á.S connexões electt•icas dos trilho!\ 
diz o Sr~ Maudu:it: 

«Lcs rails servant de conóucteurs pour la trol
si~ml" phase~ sont reliés électriquement de diverses 
fàçons: sur la ligne de Savona .. ceva> on a empleyê âes 
l!onnN'fours en fer doux, pour éviter lAs vols so~ent 
commis sur les r.onnexions en cuivre~. 

As connexões eleclriéa~ em cobre ·são postas por baixo 
da.; t~las só no intüito de evitar subtra.ccões ou roubos. Sendo 
cm ferro, . e&te p erigo . é eliminado. - e, portanto, no caso da 
Centrai! não seria preciso · mo-O·ificar os typos das talas, sendo 
que as ronnexões electrkas poderiam ser exteriores. 
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O exemplo citado pelo Sr. Maw:luit refere-se á uma ele
etrifieação triphasica. D typo de conne:x:ão em ferro poderia 
ser adoptad'a ainàa mats facilmente no caso do emprego do 
syi::tem,a monopbasico. 

Confr<m.to entre a electrificação da Chwago, Milwaukee (U 
St ., Pa~&L Railway, e as ita.liana.s, com relação ao trafego. 

a) Comprimento das linhas: 

· Alguem objectará talvez que o confronto feito não pro
. cede, sendo differente o trafego nos dous casos. 

A nossa admiração pelos americanos é tão grande, e, 
.além disso, temos ouvido nestes ultimos quatro annos, repe
t.h- tantas vezes que · a elect.rificação acima é a maior do 

.. mundo ( ll.the electrification of the world> como dizem hy
perbolicamente os americanos), que custa a acreditar que as 
electrificacões, ·em lWl paiz {mj o desenvolvimento industrial 
é tão pouco importante, comparado com a Norte-Allierica ~ 
po-ssam supportar a comparação. 
. Nem esta impressão é modificada lendo o parecer. Os 

unicos trechos que se referem âs eleetrificações triphasieas 
são os seguintes: 

,. A pagina 51. : 
. cbo :;;ystema triphasico. bem como do novo typo 

denominado s.plit-phase, ha igualmente varios exemplos 
a registrar nos paízes que mais teem generaiizarlo o 
.uso da tracção eteetrica.> 

A. pagina 62: 
e ••• de locomotivas de 1. 700 eavallos no Simplôn 

- (Suissa), -· e de 2. 000 cavallos no tunnel dos 
«Giovi» - _(Italia). - ambas do system2' triphasioo.). 

As pessoas que não teem outro' meio -de informação, po
dem concluir qúe o systema triphasico é, na Italia, só em
pregado nçi tunnel dos «Gio11iJ>; e um tunnel, por. comprido qm: 
seja, não pôde ter um eomprimento que possa sustentar a 
comparação com as «~40 milhas de desenvolvimento na Chica
go, Milwaukefl & St. Pa1t.l Rwy'b; n.em com «um novo trecho de 
1. 5()0 kilometro.'>» . em que esta estrada «Conta em breve es
te11der o mesmo S'l}stema». 

~ 

Na. Italia, no começo _de 1916 estavam jâ em serviço regular 
379 kiiometros de linha, com um desenvolvimento de 650 kilo
metros de via singela-(L'Elettrotecnica», de 5 de junho de 
1916. pag. 347) Durante ~ guerra a~ electrificacões succes
sivas ficaram atrasadas, naturalment.e devido ás difficuldades 
de material. Não obstante, hoje n rêde em servico electrico 
comprehende mais de 800 l<ilometros de via singela. 

E, por decreto de 25 de agosto de .19'.l 9, foi decidida s 
elentrificação de mais .'J. 90.0 kilometros. No mez de agosto -
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findo, ficou resolvido que em todas as linhas da rêde do 
Norte e <!o Centro da Italia, até a transversal Pisa-Firenze
Faenza, - . a parte mais importante e mais extensa da rêde, 
- fosse adoptado o syslema triphasico com os mesmos cara
cteristicos das electríficacões actuaesr - (<!La Finánza Ita
Hana:i>, de 7 de agosto de 1920, pag. 467). 

Hoje, a electrificacão do trecho Torino-Susa, de 280 ki
lometros, pôde-se considerar ultimado. ( <Il Sole>. de 1 Q, dê 
ago.sto de · 1920.) Além desse trechet, as estracas italianàs 
continuam a electrificação de rnajs seis trechos, de, um com
primento total de 420 kilométros, parte dos quaes de via du
pla. (fasciculo de agosto de 1920, da 4Chambre do Commerce 
Française do- Rio de Jane.iro'>, pag. 106) . · 

.A indicação de ~tunnel . dos Giovi'i>, não exprime prop~ia
mente as condições de faclo. da applicação do systema tripha,
sico á rêde nacional italiana. Esta póde suppor.tar comparação 
com a electríficação da Chicago, Milwaukee & SL Paul Rwy_. 
quanto ao comprimento das linhas, sendo que o desenvolvi
mento da via singela nesta ultima é .àe 650 milhas, ou sejam 
1 . 050 kilometros. 

·b) T'l'afego das' linhas: 
Mas o . ~oniprimento de uma linha não dá propr-iamente 

idéa àe sua importancia. Podé-se ~ até aecrescent.a.r que é 
factor menos importante. Por exemplo, entre o trecho do Rio 
a Barra do Pirahy e o de Lafayette a Pirapóra, não ba du-

. vica de que o mais importante ~ o primeiro. embora seu 
comprimento seja a quinta parte d·o segundo. E ficar-ia se:m
·pre o mais importante, ainda mesmo que. por conveniencia 
ou necessidade, · se destinassem ao trecho Lafayette-Pírapóra 
locomotivas mais possantes, no ·intuito de reduzir o numero 
de trens • . alcançando coropóSições superiores . ás do trecho do 
Rio a Barra. 

. E isto porque o tr!lfego é muito mais importante entre 
Rio e Barra do que ·entre ·Lafayette e Pirapóra. 

E' v trgfego que determina a importancia de uma rêde. 
E o trafegõ das linhas italianas' já electrificadas com o sys
tema tripbasico é muito mais importante <!o ql.Ie ~ da Chi .. 
cago, Mil\vaukee & St. Paul Railway, o que demonstram as 
informações dadas · pelo Sr. Mauduit, e pela General Ele-
ctric C'o. , . . 

No que diz respeito ao peso dos trens de carga, diz o 
Sr. Mauduit no resumo mencionado: · · 

<:The ,,._·oight carried by the freight tra.in is about 
1900 American Tons. ~ .. 

Como é notoi'io. a tonelada americana é de 2. 000 libras. 
isto é, 907 kilos. O peso médio dos trens do carga resulta., 
porta.nto, de 1. 72/~ das . nossas tone.Ja~as metricas. 

Quer- na monogra.phia do Dr. Cesar Rabello <lA. Electri.
f icação das esfradas de ferro'!> , quer na esc1•ipta em collabora-
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çãa com o Dr. Lyra da Siíva, e que conteem. ambas, amplos 
trechos traduzidos dá «General Electric Review'>' (sem indi
cação desta origem), ~ os autores nunca se lembraram da 
différenca apontada entre a. tonelada americana e a metrica, 
- e assim todos os pesos indicac:!os quer das Iocómotivas, q'uer 
dos trens, são inexactos, sendo :IO % mais elevadas. 

Gonveh1 attentler a isto nas ulteriores traducções de :re
vif:.tas ou inf'ormàc;ôes de origém arnerfoailá. 

O numero de trens cê earga ê, por dia e em cada sentido 
de ·4 3.-. 6, - ( ~Gérteral ~lectric Review~, no:vembro de t 916, 

g?") . t. . ~ ~ ...... .i:d .. pag .. - l - IS O (-~, ae <:1 eu.1 roi:: la. . 
O perso médio total dos trens de carga é; pottànto1 por 

dia e em cada sentido, Je 5 x 1. 724 . = 8. 620 toneladas. 
Em rélação aos 'trens de viajantes, à mesma revista. in

dica, na p~gina citada, que ha, em cada sentido, dous trern~ 
rapidos, é um expresso. O peS'~) dos primeiros é indícâdo na 
pag. 926 em 65-0 toneladas americanas, isto é. 590 toneladas 
~metr~cas. · 

O Pé~o dos expressos• não é indicado : mas deve ser mais 
leve, sendo rebocados por uma m:eia locomotiva! Admittire-
mos o de 400 toneladas. · . . 

O peso- total dos . trens de viajantes, é, . portanto, pór dia 
e ~m cada sentido de 590 x 2 + 400 = 1. 580 toneladas. 

De modo que, o po:!sÔ total médio rebocado por dia e em 
ta.da sentido •~; na linha americana: 

8. 620 + ··L 580 · i O. 200 toneladas 

As Iir.has de Genova a Mi!ano e. Torino, em curso de ele
ctrificação, comportam t1m trêcho jâ em serviÇo electrico de 
54 kilometros, de Genova a Novi, todo· em via dupla, a ex
.cepção da seci;:ão Riv~rolo-Ronéo, ·quê-é quadrupla, e consti
t1Iida df! duas Iinha,s de via dupla que correm parallelamênte 
em leito separado. ·~ coni pe·rfH differente. A rampa maxirna 
é. çle 3. 5 o/o na linha mais anHga, chamada «Giovi vecchia>, 
e .de 1,6 % na ma~s recente, . clramàda cGiovi .5Uccursale~. 

Eis o que diz o Sr. Mauduit = · 

«Pat' les deux ligries réunies. il a· été monté à 
Roncof en 1.916, époque du trafic maximum, t.800 vo1-
f.t.rres par ,iour, soit, à raison de 25 tounes par yoiture, 
un trafic à. la .montée .de 45.000 tonnes.» 

«ÁU temps de I'exploitation à vapcur, on ne pou
vait dépasser 1.400 voitures, et. à l'heure actualle, -
(Mars 1919) -- le trafie .gui est un peu moindre qu'en 
1916, est de i.600 voitu:r-es, soit 40.000. tonnes mon
tées par jour~. · 

A:ssim, embora o tr:af ego este.ia hüj.e diminuído devido 
6" condições anormaes. a iutênsidaide do trafego na linha em 
~xnrri·P é quatro vezes· maior do que ·na Chio·aig'O, MJ.lwaukec 

_& St.. Paul RâilWâY. 
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A secção dos cG\iovi> é a do trafego mais importante. 
Façamos agora o confronto com o trecho de tra.i'ego mais re
duzido, de Genova a Savo.na, - que é de via singela, e de 
terceira ord-em. 

O Sr. · Mau<luit diz que o numero de trens 'POr dia eríL 
em i 9i 9 ·de 64. - . isto é. 32 ent cada sentido. 

Desses, 10 são de viajante, de um pcs.o d~ 300 ·a 350 to
neladas, - e o r~to &a ".,al•ga~ com peso maximo de 950 to"' 
neladas. - · · 

. ·Ainda mesmo aàmitlin<io para.\ a · primeira Cátegoria dP 
lt·ens. um peso_ médio de 300 toneladas, e pára a s~gunda de 
600 tonel.adas, o .peso transportado por dia em cada sentido 
resulta dB: 

22 x õOO + 10 x 300 = #15.200i toneladas. 
O que mostra que a seccão menos importante da l'.êde 

eleclrificada italiaina tem ainda. um trafego <:fe · 60 o/o i;uperior 
a.o da grande eleclrificação norte-americana. 

"' e) velocidade : 
Para determinar a . import.ancia de uma . têd·e, falta. um 

ultimo factor: a velocidade média dos trens; - a rapidez 
. dos transportes represt.?.nta 'le facto, ·um papel importante. 

Na Chicago, .MHwaukee & St. Paul Ra1lway. os trens d.e 
viajantes podem v.encer a distancia . de 33 kilome~ros entre 
Piedmont ·e Dortald, onde a rampa maxima é de 2 %, - mais 
ou menos em 40 minutos, com uma velocidade média de 49,5 
kiloroetros por hora. Na linha ~succu~sale dei Giovi,,, o tre-
C:ho entre Sampierdariena. e Novi, de 51 kilometros. com ram
pas ma.ximas de i,6 %, póde-se vencer em 4.4 minutos, oom 
uma velocidade de 69,5 kilometros. 

Com réfel;etrnia. aos trens de . carga, na linha americana. 
~ velocidadé dn ·!lm desses trens de peso maximo, na rampa 
inaxíma de 2 % , não atit.inge a 25 kitometros. · 

· Na linha · «Velha dos Giovi:i>, na ratnpa roaxima de 3,5 %, 
a v-elocidade de um t.rem de carga. é de 50 kilometros. · 

d) confronto ·entre tre11s rapidos · «transconti11entaes~ da 
rrrrrruie linha americana e os expressos de 1tma linha italiana 
de terceira ordem. 

Evitando alongar, multiplicando os exemplos, apenas 
confront.aremos o serviço mais favoravel da grande electrifi
cação ·americana com o ma.is <lesfavoravel da electrifica.ção 
it.aliana. · 

As cort<licões ideaes · de um servico dão-se quando um 
trem effoct.ua longos percursos sem paradas. A locomotiva 
JlódA dar toda a sua V{llocidade, e os p eriod<>s de acceleração 
e de moderação como tambcm as pat'adas n'as estações leem 
pouca influehcia na dnra<;ão do percurso . A velocidade mé
dia do horãrio rcs\1 llará, portanto, só de pouco inferior á 
da marcha. normal . 
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Poucas linhas estão em condições tão favor.a.veis como a 
da Chi·cago, Milwaukee & St. Paul Rwy. No trecho electrifi
.cado, de 710 kilometros, ha só i6 estações intermediarias. 
de· modo que a distancia média ·entre duas estações é de cerca. 
de 42 kilometros. · 

Além" disso, os dous trens rapidos alludi<los - (trans
continental through trains «Olympia:n & Colu.mbian'>) ~ pa
ram, quando muito, em seis ou sete .estações, de modo que 
effectuam, em média, percursos de 100 ;;. 120 kilometros sem 
cparadas. No que diz respeito ao traç.ado, elle é, no conjunto 
bastante bom. De facto, no sentido mais dli'ficil ha 41 ki
l ometros com rampa de 2 % e m6día de 1,8 %, - 26 kilo~ 
metro .com rampa maxima de 1.7 o/o e média 1,3 %, - 48 
1dl-0met!'O's com .rampa maxim·a de 1,1 o/'o 'e média de 0,7% 
50 kílomet.ros- com ram'Pa· maxima de· 0,8 % e média. de 
0.5%, e, em.fim, 85 kilometro-s com . rampa maxima de 
0,3 % e média de 0,1. Os restantes 460 ·kilometros, isto é, os 
2/3 do percurso total, são em descidas. 

O tempo do percurso é de 15 horas e meia, o qu~ dú 
para a velocidade mértia ·cte borario .fü,7 kilometros por-~ 
hora. Não é muito. , 

Passemos agora ás condições peiores. EUas se verificam 
no trecho italiano. rJe 'Sampierdarena..:Savona. A linha é d<: 
noivei, do typo da nossa do Rio a Belem1 com rampas roa."'t'imas 
de 0,6 % . Mas tivesse mesmo longas rampas até 1,6 %, essas 
não teriam influencia na velocidade com as locomotivas tri-· 
phàsicas. Ha curvas muito estreitas e frequentes. Mas o qu~ 
torna o sfl.rviço difficil para qualquer systema de tracção (e 
particularmente~ segundo os <icontinu1istasl), para o tripha
sico), é a pequena distancia entre as estações. No trecho al·
ludido, de 40 kilometros de comprimento, ha dez estações in~· 
termediaria.s, de modo que a distancia média entre duas es
tar.ões é de 3,62 kilometros. Mesmo para os trens que não 
param em todas as estações, u~a e~tação é sempre causa de 
.afrouxamento. · . , 

Ora, a vc:Jocidade aC'ima dos <i:rr..pidos transcontinentaes~ 
é pe.'t'feitamente alcancada pelo trem expresso 1.183 ·(ver 
o horario official das estradas italianas de Junho de 1919). 
que faz o percurso total de 40 kilometros em 5'3 minutos, não 
obstantt? e{fectir,ar tres paradas intermediarias. 

O tempo marcaào no horario para o mesmo trem effc
ctuar o percurso rle 11 kilometros entre Voltr-i e Sampierda
rena é de 13 minutos. Mas neste periodo é comprehendida n 
metade das paradas nas duas estações. O tempo real do pl.!r
curso é de 12 minutos. 

Não obstante a brevidade de percurso. e o facto de ter, 
nlém do T)eriodo de acceleracão e diminniÇão, tres reducçõe.s 
(le marcha atravessando tres estações intermediadas, a ve
loc·idude rnédia resulta de 55 kilomet~·os por hora, isto é, 2~ % 
mnior do qno a obtida com o.s grandes rapidos transcontincn-
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taes americanos, com percursos sem paradas de 100 a 120 ki-
lometros, .. ou mais. · 

Si a electrif.icação da Chicago, 'Milwaukee & St. Paul 
Rwy. tivesse sido c.oncebicta como as italianas, a velocidade 
mérlia do h<'rariô desses !ren3 teria sido de, pelo nienos, 65 
Idlometros por hora. Com esta velocidade teria venc·ido o 
percuv.~o inteiro de 7t0 kilometros em H horas em vez de em 
1 ft e meia horas, sem .nunca exceder a velocidade de 75 .kilD
metros. · 

Haveria neste caso grandes vantagens para a conser":ac;;ão 
da via permanente, com a possibilidade de recup~rar mais de 
nma hora de atrazo, viajando com a veloC'idad~ de .100 kilo
metro~. só nos trechos onde est.a velocidade for admissivet. 

A velocidade acima aos trens americanos foi deduzida da 
monograpbia cios eng-enhefros Rabello e. Ly:ra. 

'· . 

Eis o trecho: 
«Tomamo.> um trem de passageiros em Deer Lodge, 

justo no meio da zona eleetrific·ada de 440 milhas. 
com o atrazo de uma hora, e ao chegaI'mos a Avery, 
depois de um percurso de 220 milhas o trem eslava no 
horario, sem que sua velocidade tivesse. ido acima de 
63 milhas p~r hora. A velocidade média do horario é 
de 28,5 milhas por hora, e nesse percurso a l'inha . atra
vessa as Bitler Root Mountains· com uma differença de 
nivel de 600 metrosl). 

A monograpllia dos dous distinctos profissíonaes const.i
tue muit-0 interessante leítura; e poucos são os trechos que não 
dão logar a observações analoga~ à esta : 

«Sendo que o percurso tola> de ~40 milhas é te-ito em 15 
horas e meia, uma ·vez que o trem. · apezar do atrazo de ,.ima 
hora, no . meio do percurso. chegou em horario no fim, quer 

. dizer que a segunda metade foi percorrida mais ou menos em 
seis .. horas e ~5. isto · é,. com uma velocidade média de 32,5 mi
lhas, ·ou 52,5 kilometros por bora.l> · · 

No f,recho alludido ha cirwo estaç'õés jntermediarias. 
Admittindo ~ue o ràpido ·tenha parado em duas, o percurso 

· médio sem parada seria de if 4 kilometr.os. Não obstante isso 
e não obstanto a velocidade tivesse at.tingido~ embora por pou
c.os msr.a,ntes. 1.00 kilometrns por hora. esse ctour-de-force'1> 
núo conseguiu quê a velocidade média do rapido alcancasse a 
àn modesto expresso Hahano, P-m um trecho limitado de i 1. 
kilomet.ros, e sem que a velocidade excedesse a 7t"> kilometro~ 
por hora . 

Mas, obserya o Dr. RabDllo, que é quem fez a viagem, «a 
linha at.raw~ssa as BHter Roof Mountains~. A impressão que 
essa phasc deixa no leitor ~ quP. a linha, ua maior parte do 
percu.r.30: sôbe. Na realidadt>, é o contrario, sendo qu~ a. alti-
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tud~ de Deer Lorlgc é de 4. 520 pés, e a de A very é de 2. 495 
pés. EiE '"> perfil schematico: de Deer Lodge, até St. Regis, 
por mais ou menos 25ü kilometros, a linha desce continua
mcmt<~ com umR <iedividade média de 0,22 % . De St. Regi-6 
a Tonnrl n. 20. em cerca de 57 kilornelros sóbe com uma 
rampa média de 0,8 %, e desce logo depois até Avery. cerca 
de 27 kilomet.ros r}om uma dt:elividade média de i.4 % . O 
lrí'cho cm subida ·-~ só a sexta parte do percurso alludido . 

.Mas ha mais. Diz o .Dr. Rabello: «a linha. atravessa as 
Bitter Root Nountnins com ?tma di{f erent:a de nivel de 600 
metros.». 

As <~Bi tter Root Mountains" existem realmente, mas a 
differenca de nível alludida não existe: isto· é, é mui menor. 
De facto. como v1mos, o unico trecho' em .aue a linha sóbe é 
de SL Ilc2i's a Tunnel n. 20. sendo as altitudes extremas re
spcctivam9ntc f)c 2.680 e .1.169 pés, com uma diffedmça, 
portanto. de 1. '189 pés "( «General Electric Review», novembro 
de 1916, pag·. 957) ,•isto'· é, a razão de 305 millimetros por pé, de 
.t,54 mP.tros. 

A mor1cgt·aphia para t.ransformal-os em 600 metros, cal
cnlou um pé rle 40.'1 niillimetros superior de 33 % do adoptado 
por todo o mundo. 

Estes erros ou enganos em pontos substanciaes, comprQ
mPttem a cxactidão do trabalho; sendo possivel que se repi
tam em questões snbstanciaes. 

Qu:rnf.o a hora de atrazo recuperada no percurso alludido 
cotn tl ·velocidade média indicada, de 28,5 milhas por hora, 
\~sta é eonf frinada na citada revista da General Electi:'ic Cº. 

f) Potencia tótul das locomotiva.s: 
A impct·tan~la de tima rôdf~ é determinada pelo '.mnjuncto 

dos tres facto.t'cs: comprimento da via s1'1gela, peso e velo
cidade média dos trens. 

A distribui<:ão do trafego, cm poucos trens pesados. ou 
mnilos trens Ie.vcs, não -varia rm nada a importancia de uma 
rôde, vi~f.o que é s6 uma questão de commodídade de servico, 
e J)c\de ser clifferente üm duas rêdes, conforme ás convenien
cias locaes. 

Ora, os trP.s factores acima mencionados acham~se, em 
synllwsr. na pntenciá total das locomotivas destinadas á rêde, 
qno púrie ~crvir. portanto, de rnedida ncert.ada para confron
tnr dtH1.s .rêdcs differentrs. 

Na Chicago. Milwaukec & St.. Paui Railway, o numero de 
lneomotivas electrkas em serviço é de 3ô para. ílS trens '1.e 
carga, de 1.?. para os de viajantes, ambas de 3. 250 H. P., e de 
<lnas locomotivas pecturnas, pnru ns manobras. de que não co
n l1p(~enios a potencia. mas 0ne admiti..irrmos seja de i .250 
H. P;- A pot.cnc,ia total tesuJld de i38.000 li. P. 

Em 1017, n nnmcro e a potencia do material rodante tri.,.. 
pllasico fias cst.radas de ferro iLalianas era o seguinte: 
40 lüeo_moti vas de . . . . . . . . . . . . . . . . 2-600 H. P. 
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150 locomotivas de . . 2.000 H. P. 
7 locomotivas de . . 1.600 H. P. 
2 locomotivas de· . . 1 . 000 H. P. 

1.0 locomoti,·as de • • . . · 60ú. H. P . 
.A potencia tolal em 1917 e·ra, assjm, de 423.000 H. P., 

i~to ~i 2,7 V-1Zes a da clectrificaç;ão americana. Hoje a pro- · 
porção será ainda maior, talvez, de 3,5 vezes . 

Para. affirmar que a Chicago, Milwaukee & St. Paul Rail
\\ ~y é a maior elc-ct.rificàcão do mundo, «the electrification 
in tlt.e ·u•o1·l:t», isto é, a unica que merece. este nome, não é 
demais loda. a. hyperbolica imaginação nort~americana, nem, 
para acredital-o, t.oda a nossa simplicidade. . . · 

Confro'(lto eidre as electrificaçoes norte-americanas e italia
na.~, sob o ponto de ·vista technico 

A imporLanda de uma 'ulectrificação depende tambem do~ 
problemas teehnicos que elle resolve. No -caso das electrifi-· 
cações italianas, estes problemas eram infinitamente mais 
difficeis do 1.lUe no caso da ·americana. Basta confrontar as 
rampas maximas de 3,5 % da linha «Giovi vecchia», de· 3 o/o 
da do Moncenisio, e de 2,5 da linha Savona-Cova, com a rampa 
maxima de 2 % da .Chicago, Milwaukee. & St. Paul Railway • 

.Além disso, no caso principalmont~ das duas Jinhas dos 
«3iovil), a electrjfica~ão, com· a possibilidade de trens mais 
pesados, veloze~ e frequentes. evitou a construccão de novas 
linhas, vist.o que com a tracção a vapor. embora os trens fos
sem rebooaà.os com duas ou · t'res locomotivas, e emborà o tre
cho alludido fosse rle via quadrupla, ·a capacidade d~ linha 
estava cornpletament.e esgotada, como, aliás, affirma o pro-
prio Sr. Ma udni t no· treotio já reproduzido. · 

A electrifjcação permitte duplicar, e a~é triplicar, essa 
eapacidade, e por jsto todos os . projectos para a construcção 
de uma nova linha foram abandonados . .. 

As meRma dif'ficul<lades não existiam no .caso àa linha 
americana, onue, não obst.aute, a rampa maxima de 2 % e o 
trecho set• de via singela, a trncção a vapor ainda eonsentia 
!Jlleriores augmentos de LrafC'go. . · 

Não _ hâ duvida que a electrificacão melhorou o serviço, 
permi tUudo um nccrescimo de . velocidade, e permittindo a 
c.omposic;.ão de t rens lão pesndos. como 2. 500 ou 2. 700 tone
ladas, - o que consent.iu x·eduzil-os de numero. 

Mas o inconveniente maior, eliminado com a mudança de 
~ystema de tracção, foi o seguinte, apontado pelo Sr. C. A. 
Gooonov.·, a.iudante do presidente da Chicago, Milwaukee 
& SL Paul Rwy, no fasciculo do mez de novernbto de f 916 da 
General Electric Review. · · · 

De.-.. hfo ao frio iliten.iso nas Mon lanhas Rochosas, que, 
n•equenlernente, desce até 40 gi'áos centjgrados abaixo de 
i.oro, - o serviço com as locomotivas a vapor ficava, á.s vezes, 
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varado. Is lo não acontece com a locomotiva olectr ica. onde o 
funccionamento dos motores é melhor a baixa temperatura. 

A climina')ão desse -inconvenier:te é devida ao emprego da 
tracção elcctrica em ueral, e não df\ um particular systema de 
l'Orrcnte, - como tambem podem-se obter, com qualquer sys ..... 
U!rna, irens do pese mencionado. 

Na nossa Serra- do Mar, -o frio nunca desceu a esse ponto, 
nem gelou a agua ào tender das locomotivas a ·vapor. Além 
(J:i.;::so a nossa Estrada Central, com a· mudança do systema de 
tracção, não visa transformar o serviço actual, realizando» 
composições de trens de 2. 000 ou 2. 500 toneladas. Isso seria 
r..b.solutamentc impraticavel, não sô sob o ponto de vista do 
SL,rvico, como tambem pelas despezas consideraveis que acar
retaria a modificação de todas as nossas estações, e de todos 
o~: carros, visto que os engates não são bastante robustos. 

Eis o que diz o Sr. Mauduit como conclusão. não obstante 
i:.ua admiração pela Chicago1 Milwaukee & St. Paul Rvvy. 

«These two principal items diff er in the Ameri
can instal lation from the European instailation: 

1 . In America, the coupling employed has a 
sLcength agaínst breakage of about 135 tons., and the 
tractive efforts are allowable up to 40 tons. ln Europe, 
the draw-lJars are of two mo.deis~ of which the 
strengths are respectively 35 and 55 tons, and tractive 
efforts are limited to ten tons (exceptionally 12 to f5 
tons in Switzerland). 

2. ln America all the passenger and freight cars 
eqnipped with a compressed air brake. Tbe result is 
f hat in America locomotives two or three times more 
po\verfull may be employed, with freight trains two 
or íhree times longer and heavier than ni Europe, 
and that tlw personal on these trans is relatively much , 
smaller\ wiliciJ. -completely changes the expenses of 
operatiO!l. - · 

Bupothese do e·mpreao _do S'lfsfc·ma triphasico na Ckicago1 

Mil-wau.fcee, &. St. Paul Railway 
Os l)l's. Cesar Rabello e Lyra da Silva dizem na sua mo

r1 ograph fa que a adopção da corrente continua na mencio:ga
da oleclrificação 1'.oi moticada pela sua incontestavel superio
ridade em relação aos outros systemas. E' bem de ver que a. 
General Elcctríc Co., encarregaàa da electrificação, não podia 
e:scolher -outro systema que não o unico que construia ..• 

Diz a monographia, em relação ao triphasico: 
«Qual o systema a adoptai" ? 
O tr1pha~tco usado na!> linhas italianas, d.~ r::nn

pas fortes ? Não, porque. as .difficuldades da ~o.n~tru
<~ção da linha aerea e ma1s amda a pouca flex1b1hdade do systema e q:a extraordinaria potencia que fôra ne ... 
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ccs~aria ao galgar as serr3.s~. punham de lado qual
quer tentatíva nesse sentido;» 

~cü:aremós de f~llar da linha ·de corntacto, porque os 
.dous illustr.es ~i;i.genhciros _não põem em duvida .a opinião do 
Sr. Mau<lu1 L Ja re.produz1da.. Tambem não fallaremos da· 
pouca flexibilidade da velocidade, já ampla.mente exposta. Ha 
que oomsiderar a terceira objecção. 

qm cakulo, emb0ra summarío, da appli<:lacão dos dous 
systemas - e <:le corrente continua e o triphasico - no caso 
<lo trecho da nossa Serra do Mar, teria evita-do affirmações 
que não procedem. 

F?remos ~sse cal<:lu1o - que é elementar - para o caso 
da Chicago, .Milwaukee & St. Paul Railway; Vamos imppôr a 
adopç.ão do mesmo typo -Oe locomotiva triphasica a duas velo
cidades, de 25 e 50 kilometros por hora, em serviuo nas ~s
tradas italianas desde 1908, embora não seja o mais adaptavel 
:rara a linha americana, não tendo sido estudado para este 
servico. 

Vejamos, em primeiro I:ogar, como é feito o serviço <lo!!! 
trens d-e carga com as locomotivas de cor.rente continua a 
3. 000 volts. · 

Os trens de peso maior são rebocados. por duas locomo-• 
tivas. Mas .é .preciso salientar .que cada locomotiva, por sua 
vez, é constituída da eonjugaoão •permanente de duas uni-· 

.oades, cada. uma podendo funccionar independentemente e con
-stituindo, portanto, uma locomotiva completa. De facto, como 
vimos, é com essas locomotiYas elementares que '3ão feitos os 
trens expressos. O uinico inconveniente -é de não lerem ellas 
sinão uma cabine ·para o motorneiro em uma extremidade. 

Seria mais exa-cto <lizer que o trem de maior ·peso ~ 
1'ehocado por quatro locomotivas. Sendo o comprimento -de 
cada unidade de 17 ,05 metros, o de oonjuncto dos quatro será. 
de 68,20 metros. . -

Este comprimento corresponde ao de um .. eonj·ucnto de 
·· 6 % locomotivas do typo triphasico indicado, sendo o com
,primcnto de cada uma de 10,07 metros. 

,, Na. linha <i:Giovi veoohia» é frequente o caso dos trens 
em tracção tripla, is lo é, rebocados por tres locomotivas. 

Admittiremo.s que o trem· maximo oda linha amerfoa.na seja 
rebocado, q.uer por quatro Io~omot.ivas elementaros de cor
rente .continua, com o comprimento total .de 68,20 ~~tros, 
quer .por sete iocomotivas triphasicas, com o comprimento 
total de 70.50 metros. · 

Na hypothcse das locomôtivas continuas, o peso total 
cenas será de 524 toneladas, ao passo que seria de 420 to
'fleladas, isto é, só oitenta. por .cento, na hY'pothese da cor-
rente triphasi-ca. . . . .... . 

o numero total de motores é de 16 na prumt1va hypo-
these, e de H na segunda. . · . 

Na base do. diagramma pulblicado pel'a General Electric Co., 
Q. 11}agina 937 do fasciculo de novembro ·de 1.916 de sua re-, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/00/2015 10:3 1+Página 142 de 208 

H04- ANN AES [)A GAMAR.A 

vista, cada um dos motores da sua looomotiva de.~.;nvolvendo 
sua potencia botaria, que ~orresponde a 25Ó anipêres, clá 
l~gai' ª·um .esforco d~ traçcao nas rodas motríze.;, de f1. ooo 
libras, isto e, 5. 000 k1los. Os 16 motores dariam logar a um 
esforço total de oitenta mil kilos. 

Adoptaremos como resistencia á tracção, em nível, 3,5 ki
los por tonelada para os carros rebocados, e de sete kilos 
por tonelada para as locomotivas. Na rampa de 20 o/o te-
remos em üonsequencia, respectivamente, 23,5 e 2 'i kilos p(lr 
tonelada. . -

Portanto, do esforco total de 80. 000 kilos, a parte ne
cessaria para o movimento das mesmas locomotivas é de 
524 x 27 = i4~ 150 kilos. · 

O restante, isto é, 80 - 14.150 = 65.850 Jolos, é des
till,ado ao trem rebocado, cujo pes0 maximo resulta, por-
tanto, de : - . . 

65.850 
::::::; 2. 800 toneladas 

23,5 
O nosso calculo está corroborado pel.o Sr. Goednow, que, 

no fasciculo alludido ·da. General Electric Review, prevê poder 
augrrientar o peso dos trens até 3. 000 toneladas america.J).as, 
isto é, 2. 70'0 toneladas metrfoas. 

- Passamos agora ao caso dn.s locomotivas triphasicas. . 
Eis o que diz o Sr. Mauduit relativamente ág locomotivas 

do t_ypo alludido; 
<i:La puissarwe unihoraire corespond à 320 ampe

res par phase, F effvrt developpé au:x: jantes étant alors 
d'em:iron 11. 650 kg. apres déduotion de 5 pour eent 
pour les pertes par frottement dans le locomoteur."). 

Assim, o esforço total de traccü.o das sete locomotivas é 
de H. 650 x 7 = Si. 550, dos quaes 420 x 27 = 11.350 são 

- destinados ao movimento c!as locomotivas, e o restante·, isto 
é, 81. 500 - 11 .1. 30 = 7 o, 200 kilos, fica livre para o trem 
rebocado, cujo peso resulta em oonsequencia da equação·: 

7(). 200 
;;:: 2. 91)0 toneladas 

23,5 

ist.o é, (1,5 % maois pesado do que na hypothese das Jocomo
ti vus de corrente continua. 

De.vemos agora examinar a:: velocidades nas duas hypo
lheses. 

A velocidade das locomotivas de corrente continua. re~ml
la, de diagraruma indicado, de i-!5 milhas por hora, ou de. 
~ U õ kHnmetros por }1ora, e isso, ggl,) _ a timsãg m~xima d e 
3. 000 volts. Mas a quéda de tensão na linha de contacto, que 
púde atl.ingir a 20 o/o, reduz em proporção a velocidade. E' 
preciso, portanto, , indicar como ve10cidade média a que cor-

-, 
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J·espon;i1: r ~·1 f. eu~âo ruédi :.1 d·~ 2. 70u voll~, ·~ h.r~c;·ando <.\ssün a 
·~1 ,75 Ji:i lumd1·0::: vor hol'a . 

No cal'!o das locomotiY;.i~ Li·irJhU::ica~. é ::auidu tlU!! a quéua 
de tcn.!:iiil ~ 11a Jinlia 11iio tcn1 iinpol't.ane iu no ~1uc cb: respeito 
i.í. velodóad•~, - -· P llO t.ypo indic~a!o, qualquer quóda, ainda 
'-llle aWngind(I a 30 %. 11ii11 iuflue tamuem :::;obr_1; o es'forço úe 
t1·u1:Çãu, - t\<>mo d·• fado con::;lUt.a o St. M:audu1t. 

·Est1 ~ 1.yw• ,J<~ Jocn1uot.iv;1 p(11Jr~ 1fosenvolver (1 · ~ srur1;c..1 1ua
ximt) nas duas Vf~l1.u.: id:"d1·~. de ~!J e 50 kilomelr-os por hora , 
seu<.!o, vorérn. ·11wlhoi· o rerid inumt~'I .Jo::; motores na velocidade 
maior . .A:;!'5in1, as loc,,mo1 ivac:; tripltn))ii:as consentiriam uma 
velocidade ele ~.::: 1.·1:-::('S maior do que a~ lo1;omot.h·a::; 1k 
l:t>frcnt~ i:ont.iumt'. 

Couuluimlo: 
Um 1mu,junio •k h> ~n1w:..tiva.::: t rivha~ it:as, Lendo um conJ,r 

pt·imcnto tot3l de. :3,5 .% uuiio1· o.lti que o das locomotivas d~ 
i:crronl.e continua dt~ :i . 000 Vf'\lfs. '! um peso de. 20 % infel'ior, 
~ •! ria. capaz d~ t•eboca1· na t·amp•.1 ma.xima de 2. '1o um trem 
d•~ 6.!> .%: mofa pl'.'>/Jd11. a urna veloeidarl0 2,3 ·vezas 1twio-r. 

DepOi!-' de um t~alculo tão siIHplc~s, ouja exactidão é facil 
üc vel'ii'ica:r, não é licito in:5istit' ern affiJ:mar que a corrente 
continua. á 3.000 volt~ rr~~olvnu, rnai,,: v::mtajr)~an.rnnte do que 
:-:em .Jul.ro~ :;:y:"; /.r-ma:-:. u prohJPhta da 1 :1i icagü, Mi~wauk<·~ & SI. 
Paul ftai 1'va.r . 

o~ en:;e11hei1·0~ 1• • • :-: · IHdrnicos ila Chicag'(t !\lilwaukeP, & 
~t.. Paul Railway estão tlt• ]J•!deH.a bou fé .. Blle::; não ~· · p ni
occu-pam com a questão dos systen!H!" n1 ouoohasico. teiIJha·- · 
sico ou de eonent-B continua.. Ellcs 1.1lha1n só para o servii:o. 
l~ste foi grandemente melhorado · rom a muc!an(:-a dr syst.ema 
de tracção. e por is:;o são enthusiasta~ do novo sy:stema, não 
obs tante a l;;uo" ·inconvenien tes. Seu e11thu~ia$rno <! :=; i."lcero, . e 
ro1· isso r.ommunfoativo-: os vi si tau le::: 1.ruzr.•tH a irnpl"cissão 
mai~ fa\ºOí'U\'Cl ria installa<;.ão . . Ma:::. a ot'igem \'t~ 1 ·dadPira cessa 
iUlpre::;são oão 1S rle pai·ticulai· systcma ··OI:'-· kttt<;,âo, mas :;;im da 
thii:çã.o dN~i 1•it'.:l 1~111. geral. · 

Confo1·m" d iz o Sr. G(uidunw, o::: l:t1A·1m h cirns rcnn - \'i ;t
r 10:-: fi<:am :;a t isJei t.os porque o p eso du:; ·Lre11~ de c.arga. q1Jt.• 
co111 :l:-' !owmot.ivas a nlpor era .só tle 1. 550 - t,onelllda.s, foi 
au;;m<• nlltd•) com a~ 101:.omotiva:=- electricas, podendo o t.rem 
a.ttiug·i1: ah: :2.700 tonelada:;, e no trecho do Piedmont a 
Donald. c.1 ,. , ,~iouiLfadc, de J :~ a f!i. k i lnmetl'Os vassou a 2~.5 o 
2J kilome L1·08 por· hora . 

Si, agora. d1! um dia pnrft outro. n systema. de cot·J·cnfe 
fü:;sc mndarlu. 1kt 1.:onli11ua para a lriphasica, - o nH~smo 
pe.:::o de ll'em, oa uin<l.i maior, poderia ser rebocado ~om a 
\71~ l oci<l:..1.de d'~ 50 kilurn1!l.ros por hora com um <:onjunt.u de \,, _ 
eomotiva~ :.!O % mai::: leve~ do que o adual, ne trediu ~ n.aicn 
dochv!<.ÜHle . - - e o Lempu do pc:rcuno de trens rapídos em 
toda a · zonn. elec.ldficada podel'ia l!iCl' redu:ddo d~~ i5 hora:; e 
rw'ta parn 11 . Q 

C. - - \'•)I . lX:. '70 
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A Chicago, )J i]w&ukee & f!.f:. Pau1 Rait,vay nunca teve a 
JJúS~ihi!idarJc 1.fo vêr nu. ~ua. r·úd<! applicado o .!:iyst~ma Lri;pha
~ir:o, ~enclo qu·~ •~ $tr:. ,;;yf'terna nfi.•1 ú l'Ollstruidp no. Amet·ica do 
.:\'url.e . R' "·01·<.la(!e quf~· a Gcmt~ral J~kcf..ric. Co. dectl'ific-ou con1 · 
este :'i,r.st•m1a (: iunud "-<Ca.<:cade». da G1·•~ at Nortern RailwaYi 
tendo em ::erv ku qtw .. tro loconwt iv~~- >Ias, si não insistiu nesse 
t.yp\:1. nãi_1 foj porque l.ive:5:-:1.• ad1ado li .~y~tema .. t:eip•hasico e·m 
ue,.al r,uu01.: · :-:at.isfaf.orio. 1rn.t:-: 1•<tJ'que roi <Jbl·igado a 1·.econhccc1· 
p nuv1.1 ~{lLi:.:fatorfo 1.1 :-:yst.f•fllâ J.r·ipha::ieu pur ~lla construido. 
~is Q:-3 e:nac:t~~L· i~tku~. -- }H'!~o e poteneia. - clcssas locamo-

. tiva~ r «General Elcct.ri:'. fü•view». no,·. 1 !H .(. quadro it p~:.. 
;;in:1 l. 1 ~.'i ) . eompnr:1dos eotn ._,~ da~ lor~ nm<)l.jva:c- do~ «Giovt'> 
.i.1 t..hrns \'Pl•.1L: idadC':-:: ; . 

l.ocomvtiv:i. triphasica · 

General Elcctric 1 ltafüma. 

Pot~nciiJ ltoraria. ....•. ... ...... 1400 HP :Wuo 

Pe~v l.úLal .. • •..•... • • • . •••. • • • -.! (J.i-, ~ Tou • 60 Tou. 

} ·e~ó p 1)t' 0a vitllo ...... .. ....... . :~o 1'ilos 

E;:;k :-:isupl1·~ 11u•HJ'itt.- 1.·xplica pvi·4u.c a Gen:ul'al Eledric 
nài) gene1·a.Uz(l11 na :U11c1·ku. :-;eu iyp-0 <lc locomotiva t.ripba
::i ic.a, d.tW.':i ·1·e:.1!s e mm~o nrofs )H}SO.dn dv que u. italio.:ru:r. 

l'1.1ú.f1·oút11 1.!tÜ1'•' a.-. l;-µ~vuwt-1:'1)(~· ·ri'e ~=orrt.Mti: .. t·Qntüiuo,. de S.OOfi 
t:vlt~ e a.s t-riphasic14 em ·1·etu~~;;u 1u~ peso . d , 

~·\ t;T<m e líc;circ.za. das lo(!on:rot.i·v.a.8 1~ a qualimwe pL'iu-
c ; pul do ~Y1::l.<!ma. t.ripih.a.~ico. -- ('IJID'O 1:i (•.u1ptego da linha du
pla Üt~ CtJlltactü" é :;eu UCL'cit:u. ~Ú. I.i101lObTaphia dO·~ cnge
nheirD~ Cesal' nabelJ(I "'· 1.n·a. <la. Silva. este de.feito é varia~ 
·vezes a.ponta.do. Da. t.:tu.aJida.d.P a.cima. (•.nt:r.P..l.anto. ll.iú faz.em 
J··wnção. · 

~cm o typo da locomotíva. tl'ip.ha&ica. a. <luas velocidade.'5 
P ü rna is leve. O t~·po a quatro- veloc-.i.dadc>~, -de- t.(ue i'allamos, 
cm SN~vit-n <le~ll-1.· HH :!. n é alinda nrn:i~: 

l•:i=-- o que. ~liz 1.1 ::'r. \Landnit: 

<.::l · )·o.i·dô t.ut.a.l t~st <le 13 t.uLUtt!~ pour ? .. uuo clu~-
';.nr.x el' qui ru11. :.!8 q;-. pa.r ,., ie~·a uru e .. · ~ 

i:m \· l!~ dú~ ~u kílo::;. 1wi· ca.Y~\.Jlo lh• loeom0t.ivà cxanú~ 
It.a.o\fa. 4' 
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E::Lc ly.po ·t! dC!st.i.nadu principalme,nLe. ao ::iervi1,;<> do via
.jan.f.cs. Vamois compa:ral-o com o typo de~t.inado ao mesmo 
:-'~rvü.;o na Chic.a.gu., l\l.Uwauhee & S.t.. Paul Railwa.y~ como 
t ambem com os' dous no:vo::; t.y.po~ encommendados rc~1)cc.Liva-
1111...:nt.c à Gen<.:1·a1 E'lect.11if:. Co. e á \Vestinghousc. 

Para que o ooi1fronw. ::;eja. Justo. t•eduziremo:s de 3,í.OUt! 
J1hra ... ~ o pe.'>t> <l~::; lvoom.otivru:. a-mericanas, vist.o ser cst;e o 
fH~~u indicado pel~L 'VosLi.nghouse -pa1·a o equipamento nec.e~
~ari·o ao aquecimento do::; . trcn::;, incluid-o o p~so oa. agua. N.o 
que diz 1·e.s·pciLo á potencia, indicat"cmos a .potencia horaria, 
l'•J1Tespontlente, no '~a~;o da eorrcnte conUnua, .á t.ensã·o rué
·dia da trnha de. t:ontaclv, - i·:3to é, de ::! • 700 coUs. 



~wr-~i----~------~-~ ........... - ______ ,,,._.... ,...,...~e ElfOP~.a': 'Ili CMa-=s4i•--· L ,,... ·~ 11 : perlilPft'iftill t . 

Loc~1mothca de co1·rcntc continua (lc 3000 \'olts para 
trem de ri:ijanto 

Typo em .'erviço 

1 
Por.ntwíil J :{:!:jo lff' 

----~· ........ 
. ,_Comµri wuto total ..... , .... { 
na~e 'gida .............. '· 1 
'.'l'uJ11cr 1 do' eí:rns: total. ... . 
Surncr do~ eixo;; motore' .•. j 
Pt·~() IH•l' (:L \:ú lllOt.rtl' - ••. - .•• 

Nu1111,;nl d(~ moto1·n,, ....... , 

34cn,~o 

:pn,20 
1<) 

~· s 
2b 1(10. 

...... 

l '.!6 lOll. 
:237 T.011. 
13 kilo~ 

Po!lo d( C<Jliipan.1c11t.ú r:lec(t·koj 
Pc:-:o t• tr1 1 . . • • . . . • • • . . . . • • . l 
Pn-0 P' r <:aVa\lr), .. - ....• : .. ! 
--1-- -------

_\ovo t.ypo <la. 
O. g. Co. 

2\l2(1 111' 

22m.20 
. \1••: 

:1-1. 
{2 
J7 ,'.~ (Ot\, 

.I
" 

.... 
Jni ton. 
~- t (} ton. 
i 1 kilos 

Typo 
!fo \Vostiuglwuso 

Loc.omoti \"LI 
tdphasica 11 ~ vnlo

cidadüs 

·----------~ ~-··-~----~-----~~ 

2MO Hi' 2000 ll p 

..._1----------·-..... ... 1 ......... 

o .. ·tit ,., ' . 
5m, 10 
-1.·2. 

(j 

de 2:.i a 2(i, t !ou. 
~:onformc v n:;forço 

de tracç;'irt ) 
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·a1 ton. 
Ili hilo,-:. 

Hru. 
~\DI /itl .. 
3 

•..lo ia a -17 tou . 
(z•cgi.stra.tel a rou· 

tadc t 
2 

·W ton. 
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28 ki\•)~ 
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() 
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n P<~ .~o por 1·.avn.Hh ela~ locon1oti vas df: eon.~n 1 r• ~'..OJ1 ti nua 
1·. J)"r·tn.n:n, '.!.1~ n ~.7 mainr do qo1· u d1• ,·n1T1:nte t~·il'ltn:::fr~a. 

Gr)ef ffoiente de afih~rencio: 

:t\ i:tpiuião emi Ilida pelos «c<intinuitas» 'Je que «• 1w;;o das 
lnrnm·r)tiva.'i .de corrente continua r, tão grande, devido an fa
d.o. do se q11C'rPr um pe~o adherento eousideravel,. aãc, ~n·u
i·Nle. r•nrqu~. si fo~"'e. ai::~im. o augmento do peso ·deveria ser 
• ibt\do n up-rn~;ntan<lo ~(, o da parle mecanica., que é a. ma.is 
barata. Ao contt·at·in. o po>:o de l!qnipnmcnto eTedrico ;· tarn
}'\0m f'll!va~Jri. N'os c:i::;us acima está na razão de 3!3,6 a 43 ki
lns por eavall(). cu-mpa.radu com o d& 15,4 kilos dP- lo0oniot.iva 
i:L'ipbaska t~o t.ypo aJludido. embora, confr(}ntando eslie typü 
~~11tll nul.1·0 a <lua~ -,·(·loeida<l<"s, o Sr. )iandu.iL díµa t.Jlle f1ar·a 
uhter a~ q1mtni Y1·loeidades, foi 11et·1•ssarjo ~un !/Nm1i déve
lopricm.r,·u l tfo l'ap1Jana~lurge1-1 .. 

Alérn cli:-;$0. nas: looomotívas d,,. cor r"nte 1~0nti rnJ a, o pe.:;o 
não .~. (•Jll g·era1. bem utilizado. · 

Basta. confrontar o novo t.ypo da Gi•n.eral Eh~clric O>. e 
tl , la \\' 1~:,;Linglwu:;e. . · . 

O ~Ji'ilrn~iro fern um peso adherente de 458.0DO lib['as, 
i...; f·n l'. (1 86, fi '1°c do pe:3n to tal; Jn'aS O esfOl't}Cl rnn'X'1rno aõmit
f ido dura.nfo n «d~marrni.:·1~» ç fie fH. 600 llhra<:. i~fn é. só o 
20 e;:,; c!n JW~t) arlhnr('nl r•. . 

So ~egundo, onde o p~so auherentp ü de 3~{11. OIH) libras. 
·i~t.•"> ,:_ ti~ % do lJeM total - se admitte um t:sfor~o de 
1 tf.I. t10tt libra$. •lll "•~.iam :13.~{ o/o do pe:o;o :i.dherentt>. 

~a !ui;omótiva. da (iene1·al Electr'i<~, onde a pal'le maior 
do peso dn 101~ 1 m10t.iv~. (, adherente, mais fÍP. 71.m fP.rç n d.o pesn 
,idhe-rer1 ff: w1o ri ·o tiU :''do, ao passo que n_a. llocomoti ''ª· Wes.
t inirhoQ:>t~, u11dt! o .PNit1 adhert1Pnte ó bem utilizado. um.a pa:rte 
ó; PNO fin 1o•''mi oi i'i'a 11ií.r; r-: nrl:hen~ntf•, :<;endn, portant-o. in
utilizado. 

O ffllt' •le111n11:-:t.ra íJW" o peso ele,·ado d~ lo\.\Olllotivas de 
{'01·r.1~1ttl' nmt.inua. nífo .. (. ~' fim, m{ls .só a r,.onsequencia üievi
-r,n·~t da t~ou~ü·uecüo. L"·rmst.ituindo, 1)01' lSSo, Ufü inconve
tl ie11 Lj~. 

1'~ PSt.t' ineom·4"niHnh.! não Sf' rnaJJ if~~.st.a ~ó nn :-: dPspezas 
(h: primeira l11~tall.aç.à.o, mas tambmn na:s de cust.eiu, e prin- · 
e:· ipalmon te no ·1 u P diz rPspeito tio consumo <le energia ek
oiricn .. ~l<>Yi'1n ao pe8n :-:npph!mr:úl;ir elas loc_ornotiva:;;. 

]'·)"(11· '.~iin m·11 ltitJTri : 

l>h •• l1a1·1·c1•r. l't':-:1mllmio a mnnogTaphía da Ct!11lntl: 

«Em linha an~ident:.ada. H possibili<lfldP <le &\~ cori
jug-a~'Píl.1 cluas · lilcomotivas dü fc'í1·ma ({lll\ Sl'!.fam" dir~
µ·ida.<;; por um só machinL,ta. ff:ni rnuit.D. intPOl'l.arn:in. 
para _a r1~gulur i:laÇãu do tra:.feg-o . ti. boa_.-;, ~:undícüe."' da. 
Lt,w<..:ao .. u1-.t dcs::ie tmnw de vl;,,UI. •:qo1v.1.leu1 :-•· ""' 
syst.cmas de corrente cnnti11ua 1• rnonopllil~ka. ,~ue nf
fN·ecem, ambo1::'. a mesma. Jaeilidadh de f~:teeuc:ã<J: o 
ª~esmo j~ não a.ç_ont~~!~, sem w·1:cim~~(' ::; t·igoro~m~-::. :i;ios 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 25JOS/201 5 10:31 - Pêgina 146 ae 206 

iHO ANNA ES DA- CAMARA ' 

· outr0:s dons s~t.emas. em que os motores :são tripha
sicos. 

Antes de ma5s nada, nota.remos que .Para urn 8Ü mach'i - · 
nista dirigir duas locomotívas, é neces.sario q:ue cllas sejam 
Jigada.s electricarnente, e isto só se . póde realizar, quando Utn
.bas são c.ollbcadas na frenw do trem. Si. ao contraricr; um~l 
Jocomotiva está na frente e oufra na cauda, a ligação cle
ietrica nfio póde ser, na pratica~ realizada. porque todos n:: 
-carros, quer dt- viajantes. que1 .. de ea.rga~ deveriam f.cr cabo:-: 
electricos para effectu::ir n. ligação acima dP um Pxt.Trrrtn. ar: 
outro do f.rf"m . 

Na Amerien. do Nort..e, devido á circumstancia já men.
donnda· de (!Ue. Lodos os carros s·ão providos de freio pncu
nmtico, as rluas locomotivn.s são sempre . na frente <lo trem, 
mesmo nas rampas focte8, porque, si um eng-ate arrebentar. 
as secç.iic~ do t.rem que ficam assim divididas. seriam immr· -

. diat..'UilenLe immobilimd3s devido a ac{}ão dos freios. 
Isto não ~eontece na, EuN>Pa, e. ipor ist.o os. regu·lamen

los estabelee~m Que, no caso. da 11.raccão dupla, utna dae loCQ-
1~1otiva·s seja collocada na cauda ~o trem. 

A vantagem a:ll11.1dida de :ter um um ;;6 machin-ista nffo 
JH.lcieri:a ~er a.prov-e)tada rui !ta.lia. . _· . 

ÜJ'3. füJg tren.~ elec-t.rioos ;ãe corrente conrtinua, .não- !.in 
r,:rnmplo de trac.çãD mult.ipl-a eff ectuada uest.as condições. 'f': 
ao c.ontr3rio, o que ~e pratica cont.inua·111en.t.e n::ls linhas it.a-. 
li:tnas com -0 -syst-ema. t.riphasico. 

Netn ~~ p.rc.cauções são itão -rigoros3~ ;:.orno ns iMust.r~:: 
-t ilr.hn.ic:oi= da Centl'al parecem aereóitar ~ . .. 

Eis o que ecndue -0 Sr_ Mnuduit, d<'pois de ter · cxami-· 
nado longam-r.nt.e ·e.s.te ponto- : 

· «Nous avons ed'fect.ué Ltn voya.ge, cn. tractiún $p· 
.mé.t.riqur:, sur ··le locoteu:r de queue, -:ivec un traiu de 

. ~~SO tonnes remorquées do Gênes . à Ron-cP par la lig1H" . 
de Gi-0-vi Voochfa, - avee un l.rain de 630 t(}nnes rP.
mol"Qüées :pa!' 1a. 1-igne suoou!rs~üe -· ~t . .avcc un t.rajn 
<ln 460 itonnes remo:rquée-s de Savona. à Ceva, - (>ot nau.~ 
:.wons const::ité que la conduíte se faisait. tre~ niscL 
m~nt. , ::t\'[\C. un peu d•3tt.c·ntion <les méc:miciem:.». 

8i n~ duns lo<>omo.Uvas triplm·si.ea~ -são posta~ ambn·s nn. 
'frente do trem. n ma.nobr~ poderá ~nr feita ~.ambem por nm · 
.-.n m·achinisit.a: · 

tJéJr, rlt.SSO, no C3~0 de oor-r-ente con.tim1a SÓ .podem SnI' 
-1..1nju.ga.das -dua-s. locomotivaP. do mesmo ·typo·. Seria impossi
\'I' t C'Onjuga!I" dua·., · locom-0tiVa~ quaesqlier dos <Jua!f,ro t.ypns 
da .Chinago, Milwauke-c & St. Paul Railwa.y. · 

1Com as iocomot.i vfü; t.rlplta:sicu.s. 1lua.; fücomoti vas .. 11• 
i.:.- po diff<-rent~ podem, .c;cr ~onJugnda~. n~ facto. '° SI'' l\lan
duit. salif\ntri n circumst:rncia de qne ns locomolivàs a · .. 1u::it.ro 
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v.ciooida.des de· q'l.ú1.~sq1(ei• const1'ltcto1·es ;potl'em-.func-0ioriaz• em 
~-i·a.cção .dupla :\té Mm . a::, ··l-0cnmoüva:; a. duas v~loci<lades. 

{) pe.só elevado da.s locom,oti.vas ·<f,: cor;·ent1"? conti.rwa de 
~.tJOO -µolt.f: 1f -ztma necessidw:ü: im:p'l'cscínãi'cP.l, po1· st?1' rn·e
cis:o. o em.j:We!Jf) de ·nm, nnm.('ro cleuado de m.otm·e.i;. 

. -O .systema. de cor1·<.'nt.~ CO·Ilt.inua é, .se1n duvida, o me
lh-Ol' em se ·tratrcmd1> de ~1·viç-os ·me·tropoli.t.anos ou sublu'ba-
110~. pe>rq·ue ne~s~~ as !;Ua.s vantagens são a.I>ro-veit.ada~. 

De . facro~ .em um sprvíço a. paradas mui frequentes, o 
que interessa t~ uma. acc~1·ernção mui ra.pida ~ Nessa, o mot.oL~ 
d.r.- ~-0r:rcnte .Continua · ú ·O melhor. ~em a \·rlo.c.idad?. normal 
d:• maroha1 ·nem o · rendit'nento dos motore$, t.~e,m imp-0r.tan
cja. sendo .que os !Jletor~<: funccíonam quasi s'C'-mprl" "ºm 1' P.
i; ~ steneia~c; intereafa.das. 

As co.nnexõeg sã') bast.a.ntc -~imph~~. ·Sendo qu~ a. t.en5ão 
d;i. •l·in·ha. de 600 ou 7~0 vo·H~.::. :póde sP.r <lliectiamen'!..P. a.ppH
(·ada aos n1otores. dou~ mut.o:res consentem .i:í flua~ v~l&i"-
oaàe~, r.om :t5' ('.onn~xõc~ P.m «s.érie-paraUela.Jo, . • 

Si a tensão da linha. é de i. 500 volts. H. a:pplica.çãn d ire
c{a a f:.a.da motor c'?'nstitw~ jà nma. .g-randc> rii.ff. i r. ntd~dP .• Qu~·-
1•01ldo. a{}pliN13· ~·(t 750 Vf}lt.~. •' pre<'.ü:o que os moit.or(';;; sr\ja m'
permancntcmente liga:d'o~ r:m (>ares: de -m()(fo lf!llt'· 1)1\.ra oht N· 

::'•'i -rl~·a~ VP1l-0e.idade~ . l'ão 1)re~ iro:3 quat.t'o m11tar~. 
Pat•a os ~vi~o-s ·alludidos. ·a. !'R.nsfin dP. -1. .500 vo.lt.!-i é 

.sefficiente. Más não é nos ~-rviQO-~ f.crro-Yiarios dP gra.n.Je 
pt>rc-urso, t~om t.ren~ b~stante pesa~o:-, · sP.ndo qu~ n P.s1.P. •·n~o 
~" i.mpõe a ten~ão d<• :.L 000 V{)l:f~. · 

Em um .. ~ei·vi1,'.0 i'eJ.'l'O-\:inrin pt•o1wiamt~nt«~ dil\), a~ p:i
radll;:; n.ãn 5'.3.i' 1.ftí\ :f.rP.·quen.te-~. ~<> ca.s.-, ent q lH' a. <fü::tanc ia 
~e.ja . ~ü de quat..rn kilrimeit.r-0~. · ú facto d'f• ganha!' .potie-n~ s.~ -
g·ulld.Os durant.C' ".r,~ -periodos · -OE> a.r.eelN:açoo ~ nfü1 1•on~l.i t·tH' 
uma vanta.gem a.tprt;lcia.vt':l. O qrn• ~r> prc:>ci~ é d(• mninr· 11:1-

Jtl í'ro d<> ve1oc-idades mn·n1ac,s. · 
~a Clli'ca.go, Mi-lwau.ket"l & ~t. Paul 1tailw11s. a Jo.comot.i

ti .. ·a em se.rvi~o é ccHnposw. como vimü!o\. <le duar; unirh.1.d•··" 
· i ,q·tnl(>:~. soh e) .puo·f;cJ- <le vist.a d(). irtmtN'.i~l 1~ li:-c·f.1.·i1·(). Cat]a ·uni 
dade tem . qn'1.tro mot.ores. •', nã.o obs1a.n.t-~ ;.\. t.en~ãn ~•Pt)lie::wel 
::.. ca.cta. um ' ~er d1' . ·1500 vütl.s, $Ú duas ,·~ Jo<>.ida.dc~ pn<lcm 3(~ 
obter.· . .N\) )nt.tt it.n d~ f'.li.minur t>St•~ irn·o.nvr.nif'nt.r.·. a r;,..n~ral 
:g!oct.-ic Co. nmprega na mesma locoml)t.h7i.111u g-r111H1 mot1'.lr
dyna.mo. par·:i :.i, alimPnta1..~ã.fl indei.•endcnLf:" do~ campo!' Tl'•:l 
gnetino~ dos .ninl.01•üs, - o que augm('nta l"Onf"idf'rrtvP.lmel)f.p n 
pf'~C' rki PqniparrH~nl-t' •"ledri1?u. como ~P p1)rtf' vr·rificar dn 
1 ~.-·. · . . ... · · · cão maxim:i dn 
VC\loeidnd~ <•. naÍi locom0tiva.~ d ,-> viajan1w--:-:.. dfl. .'lO :1 . :) \.J o
n'lt:>tro~ por flora. 
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Par:t c·0r·r·igir "'<l 1: 1l<'f1·it~1, -. e '.emnc• la.nih<·n 1 nufr.M rlc 
or~cm mc<:han)<:a ) - - t1 ~i-~n~rn l J.:IP.cLri<· f:n. 1~sl .ndou nrn 
11'->VO ~:-·p1 1 dr· Joeornot.iva. d•!i'fa vez. 'Ltníca., - e,om. f 2 mo tore~. 
-"· t.~n!=ião mti'.'l'.ima nppli.(;av~I a (:ttda motor foi . l'Piiuúdn a 
1. OOu Voll~. - ,1,~ modo (fU I.' os motore.-; :'ião li gado.°' pc:rnia
r.cntemcnt.P. em grupos de ire~ . Tendo 1-2 motores. <1ttal,ro 1 i
gaijões differn1il<'s ooclem '8'!1" effectuatl :i ~. ohfondo. a;s<;im. 
quatro n~loeidades tfo m:irchu. - Uma 1111inta· voJor•idnd., ,; 
obt.ir!a com o «:shnnl'> do~ campos rnr1.i::-n•~t.ir~o)': dos n 1ül 01·<:.,s .-
.'\!-!<iim a vr.Ioci.dadc varia (\nf.rr\ 11:; lirnit.P.s •''< lir~rn.is d;~ ~ ~ , .. 
100 kilomeLro~ por hora. . 

:\o Lypo <Ja \Vc~l.ing·hou~ r.. ond~ a l.cm::;ão m:ixirn;i . nnr1ll
<·:wpl a ~a<la moto'i· (• si~ dr. 750 Volts. quatl'o mof1H:1!:;-, dev<!rn 
~r· e j)1·rnHm,mt.(.menf<' ligados cm série: C:om o;:; J::. nwtm·es, 
~(. l)['P;:; liziv:f!Ps podf'm. r>tn·tunto. s ~~ r effee lu~tda :;. i~ l o 1~. · 1 .1·1~:; 
voloe.)rladr~. :ºvia~ r ..... sP 'y po , ha ainda d01.1s rlynam<•~ para n 
<~xP. ifa(:iio llHlr~p,•11df'11ll' do~ niofnn~s. dC' mrnlc1 :i. n11gm.<mla1· a 
Yada,;811 lla.;; veloc-i<Ja.clc•:-:. · · 

Í:í•Dc"l1;i1Hl1'. iw.'i 1.111' últ.•.i:> fli< :as de ,. ,;·1·1··~~n.'. <: t:11ulinll11 1./-! 1:lí. ,1 
f1>n,,~1ir;, ,, IHf?/1.1~/'(I r• f1• 1·rr.!u ,,,, Jl;./:'fOP'S l"Ql(.~li l'/1 1'. li 11t ~I ll l''ºl.' ·" ·~i
d.1uf,1:. · · · .. 

11 JYH•smo não ac·onf.r;t•f' <"om nf.: loPomnf ivas monnpl1:i..sif,a~. 
nndn' a vai·ia<;.fí.o dr- veioc1dníle I)r°1tfo- :-1~ obfot• irra~\as ao f r nm; . . 
'fnt•mador "F:tal.icn ri1w se acha na mr.~ma lo(~11motiYa. va 
rianrlo a t"nsão applir.aiia aos nl.otnr""'· ·- . qtw pocl1•m. por 
r.ons~(J\l•• nr:in. ~"1· t] p nnnwl'o limitn·rle>; . -· dl' drm . .;;, -·· on ntc! 
'i i~ 'l/.Tl/ .• 

Nem 1·nm o !'v~l<'ma t f'iphasii:o b~n a<·0n1 N'<'. vi i:: f o <111" 
:"l.'l quaf;r o vP.locidade'\~ norma.e~ df' mn1·l'ha <le :n. ~!>5. :;o. í :J e 
:líl0 T\ilornctro~ p1w h.ora i::fio obt.i1fai:: com rl-011,,. n-.ofnrP.:::, 

O ~mp1·f'an do 1·01~rcntr. ·cc>ntrm111 <ir- ar.ta frn.~ r1o ,: s1í 11os-
s'ii.·d rom l 1·1~ns wuit.n 1H~Rado.~ : · 

· O hn111 ~"ru;o mai!-1 Pl1'mPntar indica q u1• ua s lncrnnot.;,-_,as 
(I~ q•.m.IQIH11· 1)ot .. 1win. ~l'ri11: vanf.tt,josn r1~rluzit· 111) minim0 · o 
1inme1'<'.l .. cfo rnofc1rf!$. A rnrrenté cnntfrmn d,• 600 VMt,'l o co11 ...J 
-.w•ittt', '~ l.<'mo~ o <'Xl"mplo da. lor.nmo f.iva <l.a P1•nu~vlv:uiiu R.,,y. 
t: t1ja notnrwin h11rnria lfp t.:lO·O HP .~ nht1ida p.0 111 •.lnn~ ml)fl)ri:~ 
:-:1'1. ~r. ndo ou :• i~t o •iiio •" pú~:~ivrl ''0111 a 1•nr1·P11 f P 1~nn 1 i mm 
d<\ alia t.ensão. 11s~n f:tr:l.o \'.on~fih1 <'. pu1·a <' :-; im.ph'srnt·nlt'. lllll 
j rll'OJ1Ynt,li ei1 i<~ ATaVI'. . . 

A n1wPRsid:uln d" 1 t•1· 12 rn-ol.CJl'l!::;. - .. (º• >mo ='•'. yof'i fi 1' a 111) :-; 
•lou =' t:ypu;.; mal.~ n~mll.t•$ . ··-· t.nlv"z nii11 ainda Ptn ~Prv ir·o. -·-· 
obri;'.!'a c:011~f.rufr lo(•.omot.iva.s de i;randl' pnl.c>11c ia . ... nãc1 ··:' 1•n tl1~ 
~Hlmi ~!>i iY1'l rNh1 :~i l' dt• mnilo a pof.P1wia <11 1 c·ada m.ut•'I' .. L~ 
Wls t:rpo.s alllldi<ln.-. ei:i~<l potrnr.ia 1\ 1h·q1H~na:. d'' :!líl trl'. .. .. 
ao passo qi.w na locomotiva cm Sl'l'Yi<;o. - · cu,iu typo pr0\3·
v Plm,..nl" uunea !llai :-: ;~1·r;í eon~Lr-uidn .. . . c i~ mof.or~~ 0ram de 
·Í ;)~~. H t> . 

J)'nnt.rn ln<ln d1>yiflo 'lfl pe"o 1·011--id1•J'a \> pl por ravallo ª" 
l <• r, orr,otiv~ i-> dn 1·n1Tl~J\t1} 11nnt.inuai i-;;in ma i;.; :tduntaveis a dn
!< ~·m·olv er ~rr:rnci l."s nsforeoõ< d.f lir:ir·eii1) dt) qu f.• grnrnlP.:- n}lo 
cidndcs . 
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. 
Para lol'nat' vossi n~ l 11 1· u1 rn·i~go t:lcssa~ lucmnof ivn~. ~ão 

nccessarios trens pe.i;iadissimos e lenw~r - e esse e nãu o·U.t-ro· 
é o motfvr, doR h'l?n.,· .w~~11r1lfa.~imr::s da. Chir.OfJO, MfT.11•m1 ltee & 
S t.. Paul Rwu . 

. Até dr~z ann-0~. o:.. art.ig-ns das 1·evist.:1~ íeehnica~ ameri
canas m<•~travam ... ii eSforços f ~itos pelos elect.ricist.ns parai 
<lcmo11stra1· a·JS engenheiros :r~rro-vial'io&" qu~ o s~rvico ideal. 
era o f ei t0 com tren:s f1·eq1.tcntes ~ r.e1~es. Sob o ponto dr vista· 
elecb·j.cQ.. elle'3 o ,inst.ifica"Yam o.orn a nccessidad(' de ob.tí'r 
nn:rtt. disti·ibuicão bas.tant.e uniformr. ·d" í'om;nmn df' .... nnrg-ia 
n:l ~ 55nh-1~sfia.ç:ões. e usinas géradoras. · 

Hn.ie qop, a trac<;ão d!: eorrente continua permit.t.e o em
rrego de a1ta~ iensõe~. n SÓ .permitte a ~onstrucção de l.oco
motivas lfo grande polenda, a .campanha que fazem até os 
mesmos nlectricislai:i que ·~ustentavam theo.ría. opposta. ba~ 
seu-se no fa_cto de que o serviço (fo 1 rens de carga, podendo 
SH feit-0· com trac~ão el.ectrica com um numero meno1· de 
trens ma;s pesndo.s: dá Jogar a uma economia sensivel nas 
despezas com o pesr;;oal. Agora, nunca mais se fallou na dis
t.1·ibuição nnif c.-rme do consumo de en;:-rgia. 

E' prudente, assim, aceeitar a«beneJícío. de inventario» 
as 'assercões nem sempre imparciaes dos e1 ectricístas. . . · 

As condioõe~ do mat!it"ial rodante e das os..taoões das t·s
t.radas ferr·t~a~ aowricana:-;. assim como o custo elevado da 
n1ão de obra. tornam a camra!lha uctual dos clectricistas h::tS
ianle Jacil. Mas a economia sel'ia ainda maior· si, a.lérn du 
p~~o dos !:rens, a ·n.~lo1~idndo média. foss~ fatahem ?.levada. 

Isto n5.n foi. ntl~ hoje. conseguido com a correntP- con
tinua, -"" ::io pas:-;o qur o systerna triphasieo p~rmiHfria si
mHltanemtJ-nte, cnnio ,·imc·~. " - quC'r o pP:::c'i elevado, i'I' 1e1· a 
""f'?Ocidad~ Pf Pvadn. 

!Va /•:strada. (/,(' Fe1·ru Cenfrttl tio R-ra.-.:il ,7 corrente con
tlmw de :umo 1•1)((,,· .<>,!rin. i11adm'issú.1~r. e a rfr f . .soo i11s11 fli
çicn/1!: 

Enf r'" nM. onrl" o fJC'fln do~ tr~n~ ~ mui inferior uo dos 
JhHte-am~1·ieano~. ·- adoptando a~ mP.smal': vf'locidades m(;-
4fins cta Chicago. :Milwaukee & ~i. Pa11I Hwy. si.• seriam rw
,,..i;o:~ar.in~ ln~omotivn~. qunndo muito. d1~ :l .500 HP. A poll.!n-. 
da hor1.U'ia d1• c•nda 11m do~ dor.e motm·1~!-; 8t'!'ria. de 125. HP. O 
r·nmprim1"'nto. quasj quo seria o me!'Ult' rl:'tq1111lle do noYo typn 
ela General .Eiectric Co., visto que depende exclusivamente do 
numere ('! <ia::; dimensões das rodas. O peso não :::;erila m"uH.o 
meno:r, -por-que <t ·da parte rnecaniea depende principaTmPnte. 
do comptirnento, e o da pari,.; flf PH ri !'a. ~1\ :-:er ia Teduziclo no 
q 11!3 diz raspei to aos motllres. . · 

Terrnmli::-> por :.,ôns~qtl@fte.ifl. lfleomotivas:: ôP m::i.is de ~O 
metros df' comprimento.~ I' de, peln menM. 1f 75 to'lidnda~·. Sí) 
por uma potenC';'u ho1;arfa de ·l .500 HP. 
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v,_~-so <llW a t,P.nsão de 300 volt~ nã(l ,~ admissh·~l no nos;~n 
cnso. De facto. os teclmiem; da Central, depois de grandes elo
gios á cor1;~11t.e contínua de 3.000 voH~. não a. adoptam. ~cndn 
que nem a General Elcct.ric Co. nem a 'Vcstínghou~c pOçil'
rinm ::wonsolhal-3; .-~ pQ.rtl j usf.ificar a escolha da tensão <l~ 
1. 500 volt~, dfaem O$ illustres engcnheiroR riu" "s~n <! a mai~ 
arroproia<ln paru o ~('f'Vico ôm; suhurbim:. ~ 

Ma~. o scrviç0 dos suburbil)s dá. hoje l'?gar a um eonsumo 
dt:1 rarvão igual :"i qnintrl part.e do necess.ar10 a f.odo~ os sr.rvi
,_~os do trecho do Rio a narra do Pirahy, e á oitava i)artc só
mente do n~cessario n.o~ ~ct>Viros tio Rio· a. S. !Paulo. Parc~e-

. no:. ligr·irnsn. ·~~colhí·r o sy$ifoma <fo fracção na ba8<'· dP, nm 
~crviço r.uoia importancia é tão pí'<fu"nn 4•omparnna (l <lM 
~P.rvi1;.M 1 nfa <':': a r> l r>ctrjfi•~rlr. 

A itif'tm·enço rio .'\?/Stem.o de tm,.çcio nüo üi.f.~.1u s(lb1·(~ o.~ t:rnn
m 11niNi~·tjf's r'n.f?·,~ dun.\· f'nrn:jlm1/l'in,i; f•?M'n-·1·in1·irr.~ 

'L'od(ll" 1 ~~ mot.iV()l" ~ão bon:" ao:; intc·I'e~::;ado::: na r-srol h a 
an.10-Cip:idn. do ~ysh~rna, -- o t}lte não ~e ,in~t.ificn. 

Hoje, i1ue a. Estrada de Ferro· Pauli~ta adoptnu u enr-
1·Pnt.e continua dP a.lt.a i.~nsu.n ~m-- nm primeiro t.rrcho ck .rn 
kltomctrM .. n.lg.un::; tl;~hnicos. l')t'C-'flend('lm íf\H' j~;.:n 1)hrig'3. a 
r.!"'nfr::il a adopf,.'11' a m1·.~mn rorrPntf'. 

Cr1rnrwetumde-:::j• que a 1:ompanhia rilludida 1.f:nha <'S
N•lllldn <"SSI' systonin. tanto maii' ~i n~ rln:-1.~ ~'1.·and<'~ "ª~ª~ 
:imericann8. para b'"arantir~m d~ ant.~mã0 1m1 eJfont0. da im
rr:irl,:mf'in cln ~ntl'~l no nr~si1. fizt>rnm pr('~.(l~ b'ai:'tn~.--
1 alvez jnfPriorr";: :1(') C"ti~t~. N)m~fio, nP.~:::n hypM.l't<'S:", pa~r:i 
a rl i fff'rPnr:u. . . · 

ni:r. () pal'f'1·1•l': 

dJ t~(.·lal or •·n I PJ1d1· qw· wlo .-.,. il''\'i' . n11 . proji•,:l.o 
d·· 1 r. i, .i ndic:.n· ao <:ov+~rno prr. f <·r<me ia. po1· •)SLI' nu prw 
:1qnrH1• ~y~tt•ma, c·umprindo, ao ec1n1.:rrn·in. rlí'1ixnr an::
t.PPhnicn~ dn f'Sf.rmia amp13 1 ilwrd:Hlf'. para. ilrna ne''l'--
1 nrla dr1·i~f\(1. Lnmbra. apr.nn~, 'qnf'i füan~rü. t.alYPz, 
\·nntag-f\m ·am~"r.-inví'l ,.m nniformi:r.nr. ~i po~siYfll. n 

l;:p(i a j•mr,n·e~nl' na~ linba.i-i f('J'I'C'as q111~ faz".'rn par·!<' 
ilitr~r:inf,~ 'k mn m.:>::;mn ~y~ti>ma f(•r1·0-Yia1·io. ari111 
qu(' s~ possa. ele fut,uro. ••st.alwlt"~··r 11 p1•r1·nf·~o rnut uo 
r!í1 m:-:hwiat d" l in hG;;.: d ÍY'!l'H\:-:~-. . 

As <':XPl'<•ssõe~; - <-ape1ia:::», <(tnh·Pz», «:->i po8sin~l». etc~. 
110 :-:cgunctn 1J:lragraph1 • . ...::if'l t·a1·adi't'i~.:f ir.:-1i"; i1m•o1~0 q11(• ~ • He
laJ.rn· tf-vl• o di!S.t'.lo · º'' JPrnhrai._ :.lf)f'nus . a opinifui d11" t .~eh-
11 iro~ • 13 flPntrn 1. Rünl. pnr·P!n1. d:u-·11w rnu i to ons• 1. 

D11 f :w 1 n: .~ J'::i r'il d ''rnOn8tt·a r q ll" , 1 t y pn dn sy ~l.eina de 
!r~H·c~:1o n::ida infllir:i <Zno pl'rClll'í;n rnutuo dn ma.terial de linhns 
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diversas». Este percurso ,·~ perféitumnnte assegurado ·quandn 
:t hltoJa /~ a mesma .. a~~im como o typo de engates •.• 

O que interessa é, simplesmente. o percurso mutuo do~ 
carro~ de \·iajanteii;. pm·a evitar aos passageiros o incommodo 
t· a perda rJc tempo na b~l<:lé~H~ão. - e, p!'inüipalment.P-. o do5 
rnrros d" rnrg·a. 

,Essr. percur8o mut.nn não •'.> difficult.a.do pela neccssid.a.d1' 
dn trocar locomotiva8-. 

N~ Europa. onde o percurso mutuo é glmeralisado. o~ 
fr<'ng rapidos inl.ernacionaiJS o de luxo vão de uma. parti~ ~ 
t'!Ulra rJ:i .Europa, ú.s vczc$~ sem ·· ···'tlca alterar a composição. 

, Mn~. nrío nb~.lanf.c o syst.cma de tracção ser ainda o mesh:(). 
ist.o 6. n vapor. as locomotivas a vapor ·são substHuidas de 
vez cm <im:mdo. ~cm· que os via,iantes se apêrcebam. A substi-
! lúção ó :feíta em meno~ de cinco minutos·. 

Si o percurso mutuo dos c::..cros -é ~eseja\''111 o mesmo jú' 
nâ.ú .acontece com as locqmotiv:is. Um:i · loeomot.íva, quer· ü 
vapor, qnnr· e1ectrica. e~ muito custosa, ~ uma companhia 
fnrro-"•iaria. difficilmentc consentiria em entregai-a ao pes
~oa l àe o.ütra companhia, sendo que em caso de estrago, não f'.• 
facil determinar a quem cabe a responsahilid.n:,de. Nem é ad
missivP.I qtic a C'onducção dt." uma locomot.ivn, digamos, dn 
le~·)'O-"Via Paulistoj seja fe1ta de S. Paulo ao Rio, por mu
r·hinislas <laqu'\->lln companhia.. A E,strada dr Ferro Central 
nunca admittiI"ia qu~ onfro pé~~oal· rrnr nftô o sen conduzis:=;<• 
os trens nas suas linbas. 

O raciocionio d<' ~er o mesmo ·~,slema. de t..t·accão u.ece5-
sarío para n~~~~ur::i.r o pí\trur~o muL~w cto m:l l.r1·in l. n.:io pro
cr.d~. . 

A uniformi.7.açào de ~yst.ema de tracção foi invocafüi. va
ria~ vew:.: t!omo umn UüC(!S.:=ddndc pelos -imonopbnsist·a$l». qUe1· 
'~uropéos, quer americano:::, - no intuito ·de afastar defini
tivamentn a compotcncin do~ outros systcm:is, ·- Q flSsa. in
~ist.encia r'~ a molhoP prova de qµe Ml:.'IV:nn pr0orrnpn.do~ cem 
n~ vanlrtgt'ns 1•<.ifü~r-:. dós outro~ :;;vstcmu~. ·· .. . . . 

~'\. • ·.:t:rndardi~n<~ão:i> do·· :;;ysl<:>mn. dt• i~or·i·N11(~ ~·un~tHui1·ia 
~un t~lcmcnt.o. dr~ inf~1'_iorid:.ipP. iwln 1•cll'r•"nt1~ conUmrn. E.' pot· 
i:::to que llllfü~a flllC '-' t!l\"ocal:fo. 

De fficl~J. quando n thi~a!!·o, )iiiwauke1• .X. ~l. P:rnl llaiJ
wuy deeidiu r~h~drifir·ar Bua$ linhas adoptou 3. oo:o volts, sern 
p?.·•~ocuµ:ir-?.e ('Om n e i rcumstanciu dP ler n BÜtl(>. An.:wonda 
& Pacifio Iln.Hwuy .iú e1P.ctr.ificarlo um tr0r,ilw. <'ln· r-ommuni-
t'ncfto dirt'.'clu Pom n su:i rj}d('. com 2 .. mo ·volts. . 

Ei~ o Qne diz a Gl1nrral Ele~trie C."'. a respnit.o ria «'lt.an
dardizar,.iio». no fa!:'r?icu1o de sua rev.ist.n.•de novembro d1: .101.~ 
( pp:. t . 07i' : . 

«T,he j usL tir-mands: for ~0!11í' (\P:ç;l'('e oi' ~lnndm•clí· · 
ution t ~q..:iir~ Hu elimitlàtíon of to() g;rcait~ a vàriet:.,.: 
of Hne voltn~·r. -· The nePd of ali cln.s!': of srrvice
:-:rl'm to t:ir• wr.U met by apparatus afread~· \\·el! 1ie\ ,,_ 
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lnppr~ct and ln ~ larg·í.• cx i.•·11t in 1•1·aeli ~al USf"'. '.í'hís 
1r 1~tY iu~ ::il.lflJJJlai'Ú.• •d a~ !°Olh.1.\'. ~ : 

6-0o voll.)j for eit!:V". service, 
1 . 200 \'OlLi:; for· $UlJUrbun Uiw ~om11~c·. til1!!· wüli •i'>O Yl)its 

city lines, . 
1. :;on \.olts for· mod~~r:tl ,. mixe<l Jreig-ht und pa:--8•·n~·er 

trafffo, 
3 . 000 :vnftc:: for J11·nV'.'' 11·11ek 1 in1· ,;;1~1 ·\·kc· .» 

A ~:::tandat·dizn~::io~ 1.;•·!gundo a •.":enen.ll l '.:"léd t'ic. ~~ria , no 
caso .da ·Cenlr:il •lu Br a ,.,il. rln 1 .JOô ou 1 .!)00 volt.s para o 
='ervico dos .sulmrbios, t' de :_I. oo.~ vo\Ls pa1·a as lí.nbtis do 
interior. - , mas não tl•.· unica t•~nsi'iu 1,m·ri o~ 1.lou~ ::~evie..os. 

Ora, no que di:l rP-s1rnit.Q ao JurJteionanw.o.l 11 de l"l'lllU Jocn- · 
motiva. dP. corr~nte '~()ntinua, o augmento de. t.P.nsão qua:;i 
equivale ao . ola!·g-amnnto da hilt)la. - sendo. Qlll' urna loc••
rnotiva. d e J.. 'íOO ,-olts n1Hu·a pnd1•1·(, 1··i1·1·t1l:t1: nos t I't\l:hos de 
3. OúO Yolts. . 

!\Ia~. :1 Lt.endt!Hdo a ll u1.· ,., • ·w1n·•·g·11 · da L:1.1JT•'lll.t· 1:onl.J1t Ua 
.:;oh duas ten~õe~ diltff">t'<!nt8s, cor;respon(h"l p.i:aücamen.te. !â. 
adopçifo d•.' dous systernas 1.lí' l.i·ucc.fio d i fl"t ·1· ,.n ti':-<. a nrnl h ur· 
solnr,ão , nn ·~aso. !o;eria a seguinte : · 

. )~SN>lh•~r o syM~ma mai~ arlapta\·1~J ao s••n·ic.~·· 1'llht n·han1_1, 
- i~lo .~. de. co1·rcntf' continua Je L.'301} ~J11 -1 .50(). volt :; : 

EseoJlrnr 0 i{vsli=>ma . rnai~ ndaptavel pal'a (l ~ervi1.:tJ. do in -
1 e dor, --·- islo. •!, <lc 1·nrl'1~nfo n\onophasica ou t l'iphasü;a. 

A' me~ma hrn~lusão ;·ht\g":l outro tochnit::.-1. admiLlidu re
r·enlemenle rnL rtc partição d0 il'acc.;ã·o da Cerut.ra L --- o dist.il1do 
etl.~<mhoirú Robe1·to !'.\larinJt-0, 1: m u m in tcr cs5a11l1· l rabalhu Uf! 
sua bv1·a, . c.ohr P a "!e1· 1 1·ifi~atfl•"J <la C·~ntrat do Brlt::-i i 1. ,_ . Esl•' 
trahaHw. publir:arln ·~ni ·t !l! 9, faz sr\ rPf•>rencia. (1 ~\••1 · 11 ·.ifi
ca<.;Ht\ at.1\ .Ba1·ru do Pi rn h~'. 

{) Dr. M~ri nll•~ •·t.11Wh11" d iwn d1.i Qll• ~ o 1n1>lhor !ô;y~trnna. 
lli<'. p:u·c~1'1> !l inda. ci dt> ('orrente cont int1a · (I\~ altn ll'n~lí11 , -
inas ace1· ··~•'C'nt.a , •:r.n n 1ruCff:r1·s ilafil'o.~: 

«Ati·r~t.fl' · d1·.~.-o 1111sso · pr;1/1•rm1cio. 1b.•:wjur iomos· ;~onf11•r·c1• 
n!1.fl'as "1ii·nit>•:s rl!il•'-" df~ ·1Hs 1·1·u11111u:i11"'· rl1 ·{i'11.ili·1;0m··nf(: .~tJÓ'tt:: 
(> <i!fS/.t-:11111. if'llt' 1111•//1111' tUM l'fJ/ll'l' lfl .» 

J~:st1~ J 1.1 1)a1·•••'l'L' avjµaJu ti :µrudeule .. Purn a • 'i't:ol h~ {! (~ 
~ :-.·~tema impõe-~·= lllllit ··onc.urnmcia. de verdade, ~em ~ondi
~Õf.·~ <le .~.dHal ·11w cxduum qualquPr defü~~ .. 

Jssi'•~ •• üh.i ect.jvo d(' uma rln·s noRi=:as Pmenda:::: i·0Jei ta das . 

Pl'.."'S(I Pon C::\\':\1.LO o~\s T.OCtH\!O'l'tV.-\S :::-OJ"O".'<Ql>H .-'.~lt:A~ ., 
·O fnncc·innamer:itn rnai i; p erfeito <i1'~';nf' l•)t::.omof'.l vos o l'fl

C/1ll!t'anw8 na :::;uh;;-;a -· - 1~ é .i·u stamc11ft· <W :i'y:stcma 1nono
phasic o :-:ui1>so q·1w no::; vamo~ r eferir. 

0i.::: 11;;.11111h, n Sr·. Tliauduit. o it.~rvo melho1· d1\ :<>i:.omo tiva 1:· 

o da Cmnpa.~·nir. d~H Chfünim; <l·e l't·~1 · dr:-; .\ 1pe!'> BPr.111•h::e~. 
embora nã11 e:.; te.ia ninda. t:m sN·v:ro. 



cãmara dos Oepl.lados - lmlJ"eSSo em 25I06/2015 10 31 - Página 155 de 206 

.8::;1,a. lueonwl.iva vud•:rú de~i:·u,·oh·~r du1·anLc uma hora 1~ 
t.uoia. a puLencü.1 dF> ~. 5UO HI~ 1.com dous ruolore~ de 1..250 HP'• 
e terá um t><·::;{I <l1~ J Oi louo:ladas, is.t<i .~, ·1~.8 klfcs ipot' e~~ 
vaJ..lo. de u~1a llur~1 o rn~~ ia·_ J.1~', pu1'!.autu, in;.ds pe~,J.da, <lo que 
.as tr1phasu::a.s, mas mu1tc) JU•~llOS iJo qu'!. a~ d·~ t:o1·.i·e11te con-
t inua de 3.00ú n1lis. · 

OPINI.:\o DO::; '1'l::t:HN1COS D.-\. COM!l\lH:iSÃ<) !;jl)l$1ti:; 'li :':"YS'rE~t'A~ 
:\1:o~ul>HAH.CCO E 'l'RIPHAS!Ct.' 

Teniu;; in;;i;;t.idú principalmente em salil!ntar ulgum<'.l~ 
qualidadP,s do triµhasíco. pouco nos occupando º'J 1nimopba
.t"ico, Ji1Jr :-;.N· u :,:y:;lf: nm triphasko rtatado com maíOJ.• des<lem 
pelos enge1thei r·u:: da. Central, quu.n<lo escnwi~m 1~m .sua mo
nographià: 

« .. . ~ lllai~ uma \:P.z :ficava a. Halia 1:omu uuico pa.lz 
a usar 1fo . modo conehte o systema triphas)co, já en.1 
via~ dP. "•H' abund~111ado no Simplon. unico t.ref.bú da:: 
linha~ suis~s que o ade>~la . > 

lsso nãu ·~, afí na 1. sínüo a. repeLiçã() dn que it i 1.1ha dilo o 
ilJustre nr . Ccsa.r Hab•>llo. üm monO{,'L'&phia · an:tu[or, publi-
cada pela (~ell('t'<tl F.lertrk Co. em 19i6~. . 

«Os suis~oi; aa dectrifica;:ão de Sim{.:Lon empre~ 
gnram o me:5ino :::ysl.ema e hoje ,já. reconhecem sério~ 
irn;cmveniente::s. ~ 

A decLrifo:avão Je :-:-implon foi inaugurad1~ cm 1900. 
~\s::;im, (.•-; :sui~o·:- leva1·am muito lNupo para descobrir os in
conv(~D:icnte..; allu.Jid(1s , , . hto <levería preve~it, qu::i.nto á. pre .. 
cipita~.,.1.o de elo~iô1' a uma el1ectt•ificaçã.o <le· pou"!QS mezes de 
vida - aintla mais cum n unic-0 fundamento das i:úormA<;.õe~ 
fornecida:; ·1 •ela p1'opria eai:;a eon !>µ-uctura, normd de que SP. 
afastou o ili usLr(I Dr. C•~s:.1 t· .rtabello ;na. sua monogeaphia, fal- . 
\ando da L'.ledrifi l'.a1,:ih.• da Chic-ag·o, Milwaukée .. ~ S.t. · :Paul 
.lJ,ail:wa~-. mo111..1~Taphia e&.·ript<l. antes -d~ ter o il!u~tre enge
nheirü '\·i::;ilado ut1uel1a. ü1::ot.aliação. ~ de faolo; 

(.-.l :"t lt:l 1 l: ('Zi' lll Pf".l'i' qU f.• !'f::' faz l'1:~g·11la;r·rnen.\.t: ll >l 1•1•

yi~·1) . 0 atü a~1H·a t)::.:· resultados ~ão os ma..il) satisfa
lrw.i o~ P·'~:;i.v"t~ ,:1.1b rcu.alquer. .ponto de vist.a.» 

O s·~1·vi 1:u o·leckk·O f• 1i üüe.ia·1.fo em ~e1 .. eml11·u àe H.11!>: <.t 
m o:noµ ra(Jhla. !'oi c~l"eri·i-J ta. l!lll' n.ovem\.;ro de 19 i 6, cl.o pa:3~0 q_u~ 
0 Jw _ Ra.l.1P.llo 1'<ii nomc~do me.muro ela t:ommissã9 l.echnu.·:'\ 
.0.R Ct!Hlrul ew murçc• ·h~ 1 \.l :l"i, t1mtlo foit.n a :\'iag:;ni aoti Es-
l.i.1.U(>~ U11idos puuco tlevoil". · . _ 

Mas ---· \"últ.amfo ao ~\mplon - - passndof; ;undn. n:uu~ 
quaLro a n 11o1,.;, o ser\' i1:n -c-11ntinún. n sei- feito 00111. o -5yst.e~1'a 
trir;l1u:::i1·u. E t t\• : ~"'~ ~~ ido 1·1:n lmr.>nf1, ml11.fado r' t8 m onophaS1l'O, 
a ·-rai5»1 :::e1· in nnl.rH. . 

~\ ~uis~a v a r· 1'l1•e.t.1·i ri1 ·a r r·orn '·' ,:;v:-;{.m 1HJ. Jf1ünoplu~:3H:t' 
LL•tl:.t a :;u •t rede, -- eet'e~l .de Lt'CS nül kil1.1ruekus. A . l inha 
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t.lo .Simpiori 'é só tlc 2:! kilomet.ro:-:. E::;tc~ ~imples algarüm10s 
explicariam a mu<lanr;a, :->em ncl!c:::::;idadc de Jaze!: t:.ntrar cm 
conta os «sérios inconveniente~» elo tripha~ico. 

Tct·ia. sido opportuno lembrar :.t decisão tomada pelas j•:;
.t,rudas de fol'ro fodcraes suis.sa~, de ·appiicar o .·:ystema mo-
11oplw~ícu ús sua::; Hnlla~, e i!-:>lo 1fopois de um etitudo e-om
plcto, ·- fdLo por uma Gomn1issãu especialment e uom(~<.tda. 
~ e que foi tornado publico !.' Iai·ga1nentc di::;cutido na~ i·e
vistas ti)cJmica:::. O::: membro~ desta Commissão eram gnmclc:-; 
autoridade~ em mat.eria de tt·a~(iãO t~leclrica. i• não pert.cn-
1:-iam 'ú uma particular <~asa corn:;trudora. Po1· isto, •.! nã•..l 
obstante à predí1ccção. que já ~alienlamo:;, de cada Lechnico 
t;ura 1m1 partícular systema de t.racc.;ão, pa1·cve que a opinião 
desse~ f.ectrnico~ deveria Ler, para os ~ossoi:; eui;enheiro~ d<:i 
ventral do Br~!Sil, urna certa impurtancia. ·- não inferior, 
pelo meno~, à '>Pínião do 8r. A1·m~t.rong. da Gcnerui Eleut.ric 
'~ompany. 

Est.a prete1·encüJ do::-; Leehnico~ para um deLermiua.<lo ::;y6-
t.ema, -é apontada tambem pele• Sr. }1auduit,, fallando da de
cis~o da Commissão Sµíssa: 

«En r·esumé1 1a Sui~se ;) aãoptt.: 
le syst.eme monopbasé, p•1w· .tequel 
tecQ.n.iciens dirigeants . •.mt, 1 oujour~ eu 

d<::finitévemcnt 
d 'aillcurs ::;.e.::; 

une! préférf~nce 
ma.l:'qués» . 

. \ 
O que conobora o ll.Ue temo5 diLo até u~ui, ·- não ::>end•..l. 

a escolha de s~•stema, isenta de sympathia. 0 ::5 engenheiros 
forro- vh.u'ios italianos t.eem prel'erencia pelo triphasico: os 
::.u-isso~ .pelo ·mor.:ophasico, e uma parte do::> americanos. p ela 
c.:orrcnte continua de alta. tensão. l!:sta sympathia. se re.snlve. 
porém, <:!m vantagem exclusiva da industria nacional. Diz. de. 
i"a.ct.o, l~ Sr. l\la.uduit~ que a escolha -da. Sniti~a f oi fcitti -
1: ~11, tenant cOmpte fle la J)Ossibil·it(j d'e:ce1;-ittion pm· ::;es c:Ort-
~t lªlUt.lt:"ll'k'B» • '"' 

O Si· . .Mauduit, pal.'ce<:. qQ0 ::::ympatbisa 1:0111 a correutP.i 
conUnua~ - mas ~Ue pr~vê, em toào. caso. c1uc. · a~ locomofi"as 
~eriam con:::ikui<la::; nu. F.ránça. 

Sem o interesse da indu$t.ría. n"acional ent,re 1u.J~. a escolha 
~Jeve obcdccm· cxclusivamenln a. corisidcrar:õcs de ordem 
11.~dmka. 1~ í!Conomicae . 

f.J_s trcs systema~. :sob •. ~ ponto (le vi~lu t.rn.:~hnieo, t.cem um 
J uue.cwnamcnto ux~ell~ntc; embora u S1:. bluuduit. se moStre 
u.m pouco menos :ml.1sfeito com <) mouopha:5ico. A escolha. deve 

:-::•:·r· dQtermjnada ,por considerat;.õe:s de ordem economica . 
. O ~r. Ma.1:-ldui L :~credita que o :-)y:;l.p.mn. Lriplni.::;ico ::;ejn. • • 

nnu~ ~·nrf• . tfov1do ;.'~ Jmha de contac!,6" Dá UL' Jacto.: 

''·!··~:~xcellent . fonct.ieunemcnl Ju triphas~ ~embH~ 
ad1de aux <lé-p,cn~ de l'1·ai:-:· l'0hll.ivenwut. ,~levl~ de prf.· ~ 
miere. jnstalfút.ion» . · , 
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Da~ e~traà;c, italiauu:::. r..:o u~tit.uírn.lu · uma, Hepart,jí;â(• .\"'a
cional. l ; Sr. :'tfau<luil ubl• \\.'t! a:-:: rnai~ \!Xa\;t.a~ infol'll\Ut;l.h.:~ . :..1 

1·esrwíl(J 'da~ Je::;pn.a~ ú• ~ pri1Hci.1·a installa~~ão (' fie eu~t.eit 1 • 
"J'iv~~tiSú '~Hi~ l.ido infrn·mai.:üt'.'s i"'uaJ mcn Le JH'eei:-;as da~ deeLr i
ffoa<:üc.-: am..:1.'ii;~mas ~ ptJdJ.>rja •fa1· uma opiltiãL• acertada. ;,\fa:-; 
l.'lle clif-:~e. có:1'lo virnu:-; ~ f t·,,111. the 1.·,~MW'micat pviut of vieu:. 
the µtt]H~1·s ~phich ~ve h1·uuaht bad~ f'J'011l Americn w·c 111..u,di. 
les.~· ,~.~v:;1.plet,! a1u.l ks .... 11.1;r:·ttrutc thon tltc tcchn·icat ·i.ntuJ··na.t.-· 
f.ÍOll''t'. As$in1. <.L upiniãn •lü i1lustte pl'•Jfcs~or. vúde Hão .Sl.!J' 

4-'xact~. O:; '!llgcnheh'oi; <la Ccntt-aJ; }..Hl.l'l:'Cl'. fu'fani mai~ 
J'elh;f!~ í/,1) (J?lú 'âi; ·respe'ito ü~ dcctri('ku.i;úc~ de cVl'l 'r)nft.: r: ou -
tin-µ.,c;;~ ·~mbora. 11ão 1) fo::;st:mi eEnn a~ monophasicas. 

Di.i. d<' fad.u. ; monogr·aphia a.llu<l.ida. fallando da ~·.w·a 
l:ork, ~1~w-Haven ~.:. Hartford H,,;y. (monopha:5foa~) : 

o<:l'vT m<Li:o: ttui..: 110.':' •.:.Hl:}Jcnha~:::emo:-- nffo e1n\~e-
;:;uirno.::. tibter u~ dados l'elath·os a. custeio com a~ re
paraçõ~s e o~ engenheiro~. •:;empre· amaveis. pr·ocura~ 
, ·am dci:iviaz· o ac;sumpt.o .da 1:.on,·er:Sa t'fLH\Htfo 1oca
van10~ 1wssP µ.:•nto:i>: 

4'.Dfa<:m o;:; engeuheiro,-j da e::>trada q\w a 8:tph:rra-
1:ão 1~ econumíca. porém~ não conseguimo!-; por fórma 
a.lguma obteL· o:; dadu~ ::;obre t:·U!:>teio~ -~- qu.t~ ent1·etanto. 
,.,.,os foi tornet."id.Q Cll'ln 1J. 1rw,io1• f~ciUdadc pela Pcnusyl-
ra:niá.. Nm-'a Y(n·J,·, C€:'0·frol Butf'c 1f- .4:nn.el1-nd.<"1. " Chfr.u.go 
~Vil·wtr:uf,-et::» . 

.:\~ itHimas quatro iuata11a1,;Õe!'i :::ão toda~ Je COl'l'CtlLc 1.:üu
t.inua, - · a:-; duas pl'iroeiras d•! flOO volt...<;, a te1·~eira. d(' ;; .. mo 
Yolt~ e a, ult.ima <le 3 .000 volt~. E' <le notar que Ol" engenhci-
1·os brasilefrõ:s tenham obtido t-ssa~ informa••õei-; ·~conomica:; 
.;cmn o. 1mtfo1· facilidade». ao pà.~!-Eo ·que a coimnissão de . t!Uf~ 
fazia pa1·te o Sr. l\Iauduit. e 11ue i.H.'U eompo~ta d•· t:~ J>e~:o;oa:-> 

· ·1<nviadai; · P<'lci governo ... . Pela~ :•ompanhia~ · fr.1·1«!á:o: t'rnneeza~, 
HÚ(I t ev\• a mesma. fortuna. · · · · · · ·· ·· · ·· · · · · · 

E' lamentavet tJtH" t•mham tonseg·uidu ubt.ür e::;~as infur
n;anõ~s ~úmcntt:· - ·- NYt rclacão ás installê.i•~Üe8 de 00rt'enk 
t."Ontinua, O tlUC [H'OVa (fUl~ O USSUmpto llâO l~·~t.á bem l'.~(~la.J•1•
eidt1, faltanuo ;{ Camat·u. (»lement.o~ de decidir. 

Dbpondo os illustre~ tcchni~o~ ap1mas de iufo1•ma.j.:õt::-i 
!'1..lbJ'C ~•s in~tallat~õc:::: de cort.'entc continua. nã1) •3~tilo em con
diçõc~ de fvrnecêr um confronto entre o~ vat•ío.s $y8t.cmas, nã11 
tendo t'onseg.Y.idQ.. obter as relritiva::; ao monophasico amct'i-
1.:ano, a:; do monophasico europe.u 1~ do triphasico italiano. 

Faltam. assim. 1i. Central e á Camara: dados impl'esl'in
d1v•~j~ rinr:i. l'•.~~o1vrr ~ohr<:> o ::;y::.teum mai~ t'unvenionte. 

·~--
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.. ANNAÊS DA. c .uiARA 

Co11f1•1mtv 1•tdr1.: /) 1;·1u:to d.a elec.t'/'ificação llo Rio á Bm"ru. do 
l'il'(f.h!/ r:om, O,~ f?'<JS systam.as . 

.O"fas c;ond it..ii'!~ acl.une:;, não ,~ possivel indicar 11 eu5to. cm
hl_ira · approximadl). dn. df~l'.-f.rifk:.i.Ç·ãÓ da Central, :sew offerla~ 
fil'Jlleê. Ma~. atlmit.1 indo •;:x.actos •)F; pre(~os indfoados pelos te
chnit'o~ da Central na hypothes~ da electrificaçã.o do Rio :'1 

Barra uv .!:>fra.lty c•Jm e.(wrcnt~ continua, não St!t'ÜL difíiciL cal
(•Ular o pr~çn p1·ov:.w••l 1.·1nTe~1Jondent.'~ aos dous outros sys
temas .. J:'L vimus qual seria rJ custo resp~ctivo das snb-esta
çÕP.S. Ago1•a, que ('.Onheceinos o peso por cavallo das locomo
tJvas. '~= possivel lt:l' uma jdeia dos prei;:.os. Vimos que o peso · 
à~ u ma lücomol.iv:1 d(~ corrente. continua é. á potencía igual, 
2..5 w.z~:- mn.ior ·do que uma triphasica. Podemos, p-0rtanlo: 
~nppol' que 5•!U im'!r,o ser:í, pnlo menos, o duDlo.· 

. Adruittil'emo~ Lambem que o preço de uma. locomotiva 
mr1nophasica. ~da. :~::.; % su!)erior uo de uma triphasica. 

Em tela.,;ãú ao~ eapro~ moto1·e~. aJmittiremos que. :::e.n 
custo s1;ju com v~ dou~ ~y::;tema::i de 1,;orrentc altcruatiYa. de 
1 r:; % m~ü; elevaLlu do que com corrente continua. 

Nôtarcmos que o cush; do:s abrigos póde ;;er. no caso dos 
~ysf..ema~ dP 1.:urn \nle a.U~r11ativa. inferior uo de co1•rt.mte con
tinua, dcvhfo ao m.•!Uül' t' \.HllfJrimento das locomotivas. 

E' pu~~i\·d. port.anlo, t•ts1miwr o quadro ~eguinte: 

~Ialeriai 

Custo da elcetriÚi.:aÇã.o~do l\iq a li<~rra. 

CoL"rent~ 1:on· 
ti n n ;L .\1o11opll 1 sica. 

i>O locorooth·a~ ... . . . 17. :.rno: 000$0ú0 8 .1::;0 :ooosooo :H. '7:.iU: Oúosoou 

100 carros-moto1·es . . J 0. 01J11: Ol'OSOO~ H. :;1_10: OOOSOOO H. ;jUO :ÓOt>SOOO 

i:;o ca1Tos reboque.~ .. ,. 

Sul.J-estaçõcs tr:in::;fut•
marlora~ . ....•.... ~JOO : 0\J L1;';.0lt0 

Sy::;te.ma d istribuidor. 4 .. :;oo: ooosooo i. Ol10: OOU;)OOO ;; . 000: úOO;)úUO 

Abrigo~ para o ma te- ! 
· ríal roditnte. etc ... ! ~i :iJOO: OLI0.)000 LOIJL). ouu$wli LOO J: uuo~ooó 

. 1 . 1-.-,; . . 
Total •.. ...••• · I ~ô. 7;j(l; O•J();'âüOO 38. 7l;O;OOIJSU0013t;. !l0(1: 001)~0U!J 
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··.-· ·Haverüt, :portanto, :uma, economia de 6. OOó contos uo 
ca·SQ de emprego <lo triplia.sko e (le 8.350 l!OO.tos no de· mono-
!P,h1asieo~ .· 

~·umand.o em collsi<leração a eledriticai;ão at.e S. Paulo, 
seria provavel com u mouo11lwsicu, em pruuorçãu, uma 
't:COuomia aluda. niaior. 

Uma econorui-a. ::lCU::>ivcl poderia :$Cr rculi:taua. com qual-. 
quer <los tres systcmas, quer nas <lelijloz:as d·e primeira instal
iat;ãO't quer uas de tuste.io, - fazendo-se o servic:o da~ linl!,as 
do:s suburbio:s com loc'OmoLiYa::i, em vez <le carnJ:::-motore~. 

De facto, u emprego d~ carros-motores é. mais custoso de 
que o <le Joc.omotiv.as electricas, - -e só se justifica iquando, 
devitlo as ramws fartes, o 1peso adherPnte da locomotiva 
não consente uma comnrn:dcão su.fü'foi~nLe d'O:s t.rens. 

Não e. ·~ste o üilJSO da Ceutral. porque o project.u organi-
2a;do pefa commissão, em vez de augmentar a aetual uompo-
~iCã.O', pro.põe 1·eduz.il-a. . 

Co·mpo·rtam.ento mecanico das lacom..ot'i.vas electricas: 
As <:ons.ide1·acões até aqui a!PI'esent.adas mostram que os 

tres systema.s, sob o ponto .de v1st.a. qos caracteristicos ele
ctrico~. resolvem o problema da et.ec~rifkação da~ es~radas 
de ferro. 

Passa.rcm<Js .agora a cxamina1~ uma . ques·tão de alta re.,. 
Jevan'C-ia: a do emnportamento meóanieo das locomotivias. 

Este coropo·rlamento é <leter~nado, exclu-siv-amente, pela 
6istribuição mecanica. dos vari'O.s p:e:sos e .piartes da locomoti
wai. O systema de corrente inflüe só indit'·Ceiamente, pela pos
sibilitlade de obter com um sysite.ma uma dis~ribuioão mais 
convenieute de quie com outro. 

O que nos intere,ssa, é o comportamento das locomotivas 
-a .g.i•a.n.des veiloddad·es, e qüalll!do a via 1permanente não 
!tl&tá em condir;ões exicellentes, porQue .são essias. de facto, as 
ieondi~ões da Central. 
~ · A unica locomotiva elect.rica em. :serviço que pe.r:mitte 
desenvolv-0r de modo constal!lte grande,.s velocidades, e ·que 
item dado resultadi.ls sa.tisfactorios, é a trirphasica a quatro 
,velocitlia:des a. que alludimos. · 

:E' o que diz o Sr. L. E&bran, engenheiro chei•e da. Com
panhia W.e.stinghouse franceza, - que nunca í'o~ partidario 
do trip·hasico, - em ·um seu trabalho so-bl~e a electrif1c~ão 
'das grandes linhas da rê.de ferrea :rranc.::eza. publicado na 
!Re~~e Gé'nérale de .l'Elect1'icité, em 12 de maio de :19H. 

Começa elle dando uma lista dos trens rapidos, ind.foando 
a~ v~elocidades médfas de horario que, em 191::1, varia.vam 
entre 98,Z kHometro's por hora -. (no trecho de· ·Paris-St. 
Quentin, de 15-l ·kilometros, vencido em 94 minutos) e 88 ki
!ometrol5 á ho1·a. 

Considsr.aiudo o caso de sy.s.fema t.riphasico, diz o Sr. 
~~m: . 

«II n'.est !J3cS uécéssaire pour une locumotiYe éle
. ctrique equipé~ ~yec; µioteurs à yit'?:sse conslau,te, d'a.t-
P:: ~ :Vol. lX. . 'li 
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teindre des vitesses elevées; remorqués par .. une te'lle 
locomotive, Ies trains effectuant leur parcours à une 
vitesse pt'esque uniforme. EnJixant a 100 km. h. la vi
tesse constante normale des mcteuTs de la locomo
tive, on se irouverait daus d'excellentes condi
tions · pour: pouvoir réaliser et même améliorer Ies ho
raires des trains rapjdes acty.ellemen.t en yigueur en 
.E:rance.>. _. .... -· · - · 

O que co.l'robora. o que temos dito a._ respeito das Va.nta.-
gens da constancia. da. velocidade. · . 

O Sr. Esb1'3.ll cita. o exemplo da locomotiva triphasica a 
quatro velocidades, e accrescenta; · 

fC'·est cependan.t la seule locomotive éleetrique 
en sér-vice qui puisse être oomparée à la locomotive à 
va,peur · type Pacific des grandes oompagnies francai
sss, et les résultats qu'elle a. donné· en servioe depuis 
plusieurs années mentrent bien qu'on peut coosidérer 
Ie problême de l'établissement des Iocomotives tripha
sées à. grande vitesse comme complement résolm: 

. -O Sr. ' Esbran passa depois a. exanünar o 1,;aso das lo-
comoti va.s monophasicas e de corren,te continua, e diz: 

«S' il existe des locomotives élétriques de cette 
puissance . avec moteurs à caractét'istique .serie, soit 
pour courant conti:nu haute et basse tension, soit' pour 
courant a.lternatif monophasé, aucune ne l'~poud a:u:x 
· cal'.actéristiques ci-dessus défmies.;, •.. 

cOn peut concevoir une telle loeomotive de dif
f érentes facons, cF. le probleme est suisceptible de 
no.mbreuses .solutions, suivant le dispositif utilisé pour. 
rattaque des roues. 

OJ1 peut. d-ire que l'établisseinent d'une locomo
tive éléctrique à grande vitesse ne présente pas de dü
ficultés d~ ordre éléctrique, quel que soit le systeme 
de traction envisa.gé; c'est essentiellemeut un ·probleme 
méoanique. 

Le~ divers types de iocomotives éléctriques ont 
une stabilité à ;peu pres irréprocha:ble · aux vitesses in
férieures a 70 km.; j h. , au-dessus de rY.3t.te vitesse, 
certains types · présentent de mauva~ses qualités -d-e 
roulement; leurs · réactions sur la vo1e sont extreme
m~0;t· violentes_. 

Cette question a fait robjet d'e~périen<:es con~ues 
de la. part du Pennsylvannia ~ilroad; les _concJu.s1o~s 
de ces ~périences f·ureut que ·«la iocomotive electri
que à grande vites~e ~oit se 1•approcher ~ la. l?como
mite à. vapeur au pot.nt ·d.e vue . &e la. di8JJOsition des 
r9u e,s, d~ ~a. J.'.éfi..ar_tio'ª dy. pOid~ e! d~ ~ li~!~~ du 
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cent~·e de y1•a·v'ité et du, rnppú1·l des masses sUspendues 
a'U3: '""iesses :nos suspe~it·es. l> - · . · 

Em qutro logar accrescenta: 

d.e problême de la traction de trains lourds cie 
voyageurs a·ux grandes vitesses sur des lignes présen
La~t un _Pro!il facile n'a jamais été résolu par la tra
ction électnque, parce que aucune a-pplica.tion d·e ee 
genre n'a été .,envisagé jus~u'à présent.~ 

~, . ~ão grande a nossa admiração pela· America. do Norte, 
e prme1palmente por suas electriHcações, que pa:ece diffícil: 
admittir ~ue at~ hoje, no .que diz. respeito ás locomotivas d~ 
grande velocidade, os americanos ainda não tenham conse
guiq_o sahir do período das experiencias iprelimin:ires - ao 
passo que os italianos teem resolvido completamente' 0 p~·o
b~ema das locomotivas triphasicas a gra7Zde velocidade> (100. 
k11ometros por hora a marcha constante) e isto desde 1912 .•• 1 

Isto não quer dizer que a velocidade de 100 kilomctros 
por hora n~o tenha sido attingida nas · electrificacões ameri
canas. Ella é · até excedida, mas sómente ;por tempos muitos 
breves. · 

Eis o que diz o Sr. Cartier, de que temos já 1•eproauzido 
varios trechos, a respeito das grandes velocidades :1as grandes 
electrificac~es norte-americanas: • 

e.A fin aoú.t demier, l'auteur a pu c.:instater, en 
conduisant lui-même u:n. train, qu'à. l'allur~ moycnne 
de 73 kilometres environ (le trajet Mll'hattan Tran.sllel" 
à. New York de H kUomêtres et demi franchis en 12 
minutes), départ et arrêt compris, et à la vitesse ma~ 
ximum de 110 kilometres, la stabilité et le fonctionne
.ment étaient · absolument parfaits. 

Le Pennsylvania Railroad est, à ~uste tiLre, fiey de 
ces il1ooomotives, qui sont essentieJlement ctes locomo
tives de grande vitesse ·pour trajets courts. Il semblc 
que ces mêmes engins puissell:t -supporter ~ans . incon.
vénient un fonctionnement prolongé. Cepandant, l'e:x::
.périence n'a :pas encore pa.rlé à, ce sujet, et l'o:nt sait 
combien pour rappréciation de Ia qualité d'une Ioco
motive électrique le facteur: duTée du functionnemen~ 
à. orande vitesse, est important. 

Notemos de passagem que .. a locomotiva mencionada é 
justamente ·de corrente continua de 4. 000 cavallos indicada. 
uo parecer. Elia fun~ciona a 600 volts, e tem dous motores 
dispostos em alto. Cada motor acc':i:ona sem roda de reducção • 
de engrenagem e mediante bielas diagonaes, um eixo de tran~
missão intermediaria, que trunsmitte, por sua vez, o movi
mento ás duas rodas do truck conjugados, por. meio de bielas 
horizontaes. 

Veremos, mais adiante, que este typo de locomotiva não 
pe;t:!Ili.ttiu, ef,~e.ctiyªment.e, ~m fuP-CCjoµam.~:i;i,tQ iãQ t>e~:rnitQ 
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como ,julgou O · Sr. Carlier . Conc;lue, de faefo, est.e, e~enheiro, 
dize~do: 

~su.Ú::i Lloule. il ne se pa::;se1·a plus tle long·ues an
uées avant de voit• électrifier au~ Etats-Unis une · vrai 
Ugrie de grand vitesse et · de g-rand trafic, .sui· laquelle 
on ponrra jug·er d'une faço1~ plus préci::se toute la va-
leur de la locomotive électrique.> . 

.Na Ameriea do Norte, -ca t~-1:.periencia não disse ainda a 
ultima. paln.vi·a no (JtLe diz ·1·espeito · ás g1·arules velociàadeS>, 
como affirma em outro logar a engenheiro alludido. 

Não teria sido, assim, de todo inutil tomar em mais séria 
consideração as electrificações italianas, onde essa experien
cia parecem ter dado os resultados esperados..· COmo quer que 
:seja - mereciam exame. 

Escrevia o Sr. Carlier ém outubro de 19:16, logo depois 
da visita ás grandes electrificações norte-americanas: · 

«.Les locomotives les plus en faveur actuellemeut 
sont celles à · faux essieu:x:, auQ:uel le mouvement dcs . 
moteurs port~ par le chàssis est communiqué par l'in.:.. 
ter médiaire d'engrenage ou des bíell'es et des mani-
velles.~ · 

O Sr. Carlier .; feliz de estar em condições ue poue1· di
zer qual é o typo de locomotiva elect.rica que, sob ponto de 
vista mecauico, -" é · ruai:S popular uos Estados Unidos. 

Quem quize:i3::>e formar opinião sobre os variol3 t ypos 
norte-americanos de locomotivas clectrfoas - para julgar 
qual o mais adaptavel ao í'unccionamento normal . nas gran
des velocidades. - e não tivesse dispos~ões naturae::; para 

. decifrar charadas, fal'ia talvez cousa melhor occupando-se de 
qualquer outro assumpto ..• 
. Entrelanlo. si a. experiencià deste ultin:w .fH~riudo de 
quatro annos conta para alguma cousa, póde-se dii er que o 
prognostico do Sr . Carlier não 8e realizou. De facto, o Lypo 
de locomotiva f!Ue elle achava preferido em HH6, construido 
pela \Vestinghouse, - e que era o rriesmo da alludida loco
motiva de .) . 000 cavallos, - · não foi proposLo para nenhuma 
(•utra clectrifica1;ão posterio1·, nem nunca foi adoptado pela 
General Elech•ic Co. nas sua:; construcções. 

Um pouco !ie prudencia parece justificada no as
::sumpto. 

· Em gêral, o u1üco meio que um tecbnico tem para obtel" 
ínf<>rmacõcs sobre material e installa<.;õe~ mollernas. é consul
tar as re\·istas tecJmica.c;.-porque .pouco auiantam as visitas. 

" · Já vimos que nos Esaldos Unido:s, não obstante sua vas
~ tidão e o grande desenvolvimento da iL'ac!;ãO electrica, não ha 
sinão <luas casa:5 constructoras. Do mesmo modo, não ba sinão 
<luas revistas tcclmica~ de electric!.dade, - isto é, duas re
~1stas eHectivamente lidas e de real interesse pelos artigos 
p1·iginaes uellas ·contidos sob1·e material clec:;trico, sua fa"hrica--. . . . . . - . ' 

'. 
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Çãó e npplicaÇãc. Estas revistas são: '.(lie E~ectric Jõurnai,:·pu
r Nicada pela Westinghous2 Electric Mi'g. Company, e a Gene .. 

ral Eleclrie Revieu•, publicada pê-la General Electric Co. . ·· . 
As int'ormacões de primeir:_i mão sobre as installaçõea fei ... 

las pelas duas grandes casas, s6 po~em $er. procuradas nas 
rcspecth·as 'I'evistas. . ·• · 

Aiooa mesmo que os artigos publicados não sejam sempre 
do engenht'.!iros pertencentes ás casas alludidas, é claro q.ue 
o fim das revistas não .pôde sei~ sinão o de fazer propaganda 
do material e d.as installa~.ões das respectivas casas. Não 
obstante a ~competeneia · incontestavel dos autores dos assum
ptQs tratados. a importancia de grand_e parte <los artigos 6 
re\;ltiva, porque falta. o exame critico. Além <iisso, os artigos 
<1esct'ipt.Os de uma installação ou de uma . macihina são, . em 
geral, pubtseados antes de sna construcção, ·ou. · ~ndo muito, 
logo depois: ·são eseriptos no · periodo de enthus1asmo e de 
optímismo, geralmentA sincero. 

Nunca nas revistas alludidas artigos . sobre os inconve.
nientes a ·que ·uma maehina especial, - digamos uma tneo
motiva cleetri'ca - déu log'ar dP.pois dP. lel' ficado alg,um 
t.empo em servieo .· · ·· 

· Esse exame critico tem de ser feito pelo proprio leitor, 
e para isso é necessa.rio: .paciencia. competencia e esp~rito 
anal!ytico, qualidades que não é facil encontl'ar em um mes-
mo individuo. · · · · 

Para obter informa'ções sobre um determinado ty1>0 de lo
C<Jmotivas coostruíd3s pol" uma daquellas · duas ca~s. o systema 
melhor é talvez o de proeural~as na revista da outra casa .. · 

:Attendendo a que as duas casas alludidas -não se fazem con~ 
êurrencia, é necessario sabér ler entre as linbas. · 
, Outro meio é deixa.'[' passar . um certo l empo, para ver si a 

r.a~a 1·~oova o mesmo typo ~ Si o faz, ainda. mesmo intt'oduzindo 
variaÇões. ha muitas probabilidad~ de que o typ<i seja effe .. 
clivamente bom. No caso· contrario, é quasi certo que o typo 
offerecia inconvenientes bastantes -graves, que não se Q6nse-
guiu elimina1· com a consé-1'.'VaQão do typo. · 

· · A·joptaremos o · mefüodo indicado para descobrir \si existe 
':~ serv1co, nas elecfrificacões americanas um typo de lloeomo-

. tiva el€e.trica .que tenha dado completa satisfação. e que possa· 
Ber adopt.ado -com toda á segurança no càs.o da eleétrificacão da 
nossa .maior estrada dl' f P.rro . . ..:.... quP é o unieo r.nso qne ~os 
deve mter~ssar. · · 

Uma condicão impropria 1; a que da mudani:a do sys- · 
tema de. tracç~o de"\'.~ resultar maior facilidade. ou · rapidez . 
nas communk~çõi>.s: r>ntre a .Capital Federal e :\S duas maiores 
cidades do interior: S. Paulo e. em um fufu:ro bastante pro
x.imo, Bello Horizonte. E esta maior rapidez deve resultar do 
confronto entre o servico eleetri00 e a vapor con&iderado em 
sua~ cond1c?~~ anteriores a guerr~. visto que as aet~afis são 

R a d1!f.lculdade~ no abastecimento do Cõmbust1veL · 
No horario em v1go · . . . • · 

e:xac~amente . 60 minu!os. para effec~uat: o pe.reurs9 do Rio a 
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Belém. e vice-'1ersa, -com nmn parada d0 cloi1s ·minüt.os em Cas~ 
cadura . 

No bora.Tio do serviço elcct.rfoo, organiza.do pela Commis
são da Central, o trP.m LP 2 cffectuarfa ·o percurso em 65 mi-
mitos. Ainda que tomando em cqnsideração o facto de .ter sido. 
o nUQ.wro de p;Jra<la~~ augmi;ntado para tr1~s, v1~se que não ha 

econorr..ia dP, tempo . . 
~el'ia pá1'a de.s€jar que o· .;ervi.~o ·P.lectrico desr:e 1:1.1;-a!' u 

maior ~3onomia tli; tempo, e qu".l . -0 percurso fosse feito em 
·. 50 minutos no ca~o de l::mci paraàa intermediaris, e f!e. 35 
;mjnu~~ ·no . caRo de trcs paradas. · 

. . .Na hypot)'lese do émprego de locprnotivas. triphasicas, a 
velocidade unif orm~. esta velocidade não teria que excedei~ 80 
küotnetros pol' 'hol'a . Na bypothese do er.npt'ego de looomoti-

. vas de corrente continua, prec.isaria contar com uma velo
cídad~~ de mo kilomet.ros. Em ambas ·as hypothe.ses, seria 
preciso que as locomotivas desenvolvessem v flloc-ida9es maio
r~s. em vista da necessidade de recuperar os atrazos que :sem
pre se verificam em um s~rviço fcrro-viario. 

. Vê-se, portanto, que ua hypolhese ele ãer o systétna esco-:
Jhido o de éocrente continua. as locomotivas dos trens de via
jantes devem dar no'l'rna!mente a velocidade de 100 kilome-
tros, e excedel-a eom bMtante frequencia. · · · 

· Ora, limitando o . nosso e~me, por emquanto, ã Americ·a 
do. Norte, já ·vimos qu~. si ha locomotivas elect.ricas capazes 
de .desenvorver velocidades de 10-0 ou até HO kilometros. não 
:ba -e,xemplo -de scrvi~ós em que esta velocidade ·s~ja m~ptida 
durante, digamos, um quà.rto de hora. . . . · 
· ·. · Além· disso, não ha. tY·PO de . locomotiva, . entre as mais r~-
. cent.es. que . se possa adaptar á . nossa linha. . . . . 
· . Vimos que o prol)lemi· da tracção .electrica a gr.andes ve
lQcidades não · aiJresenta diffieuldades no qne diz respeito aos 
motores clectricos, - e i sto para qualquer systema. Passou 
definitivamente o tempo em. que as casas constructoras de 
màterial elec:trieo pensavam · que, para :resolver o .problema da 
tracção E?h:-ct.rica. bástava .resolver o problema dos. motores. 
Hoje, todas concordam em dizM .que, "m se tratando de gran-. 
<les velocidade~, o pt'oble.mu. é essencialment.e d~ . ordem me
canica .· 

Este problemu está perfeitamente resolvido no que diz 
rm;peito ás locomotivns a vapor. Basta pensar que, ;ift. em 
19:J01 a distancia de HO kílometros. enl4l'e Paris e· Rouen, cr~ 

.VeQt' Íd!J,, como jtÍ Vimos, em 94 minutos, COffi uma'. V~lÓCidadP 
commerc.ial de . 98,2 kilomctros por horn, - para concluir que 
a velocidµde c!e 120 kilometros df!YC ser attmgi<la , e mantida 
por tn.uitó tempo. · . · . · · 

Ouefo ·tem viajado ::obt:e uma voteritP. Jor.omot.iva a vapor. 
<'ll\é dú rssas ,.-elocidades. sabe perfeitamente que .seu l'UMcio
:p.:imento ·e,_ ,si.ia e.stabilidade ·são ·perfeitas, e os engenpeiros 
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ferrn-viarios sito accórdes em di7.cr q11e :i consf'rvação do bí-
nnrio não é comp.romettida _ . . 

De facto .. :.úma questão de alta relevancia na esnol"ha do 
~ypo. da locomotiva, - no qu~ diz respeito no ::1111 funeciona
rnento mecaníeo, ~ â das condições da via permanimte. 

A este respeito nótaremos que o trilho P.mpregado nas 
lin ba~ do io• í\ri.or da ~-::entrai,- P. que 1~ o rn~ i,; p~sndo, pesa: 
i6 -i'2 ki.los 'pur metro eorren(e, quando ?. novo. . . 

. Enfretanto. a sub-directotia · da linha. ha cerca de H, 
~nnoi=. VP,Jr. propondo qur. ~sse typo si:.~!:l subst..Hnidn pr:ir ou t.ro 
de . 50 ki!o:;; por metro. <levendo comPoar a substituicão pelo 
treeih.o de trafego mais intens~, que ~ - o da Serra do l\iar. D 
·o calculo, feito com o intuito <le justificnr a necessidade dess9. 
,substituição, era baseado no peso das rodas mais pe·sadas -das 
locomotivas a Yapor. de 8.500 kilM. - isto é, sobre um peso 
maximo, por eixo, de 17.000. kilos , 

E' preciso ·salientar f.[Ue em quasi todas as estradas .de ferro 
(lo mundo, o grande trafego, percorridas por trens rapidos. o 
peõo r.or metro corrente' do trilho é em geral. de 50,kilos. Na. 
Belgic.a, é emJ)régado. desde rpais de 20 . annos, o trilho <1::Go
Iiath>, de 5~. 7 kilos por metro. isto é; 25 % mais pesado do 

. que o nosso.- ·· . · 
Nem o f.riRio "é o unico factor '.de uma via pel'manenfe. Ra: 

outros, como o do leito .da estrada. que flntre nós não é, em 
geral. excellenté. devido ás condições geologicas e hydrologi
cas d9 n.osso paiz, e , tambem, ás do last'ramento. 

O last.rament.o ideal séria o constituído de pedras de ori
~em all'uvfonal, ~ não de pedra britada. que ~acilm1:mte se aes
aggrega, -dando Jogar a poeira. e a · iama. Não havendo cmtro, 
é prec)i::o adoptar o typo mais faicil de encontrar nas proximi
·dades ·da linha. 

Além disso, é preciso não esquece!' que, para rca,lizar uma 
sensivel economia na construcção, as nossas linhas foram con
struidas, f'l~ geral. .. sem .lastro. O Iastrament.o f~i executado 
muito ma.is tarde, e, ·ainda hoje. o das linhas }ia Central não, 
é completo. · 

E' evidente que, quando o lastramento e f'eito depois 
de um Iongq periodo de exerdcio. só póde reduzir os incon.~ 
,·enienfo~ devido~ ás deforrnnç:ões permanentes dos trilhos. 
mas 11í'io <'liminnl-os complAtnmPnte. 

. Do con.iunt.o def;Se!': far.t.ore~ . rP.Snlta f(\lP. . não obstante . o 
trabalho intelli~ente e cui.dadoso do pessoal encarregado da· 
mannteni:.ão. · que merP.r.e os maiores elogios. n. noS'f:n. ·linha n.ãp 
se acha on1 condições de· podm· ~t>r percorri.da por locomoti
vas nue do~m Jogar a choq~re~ e esforços superior('S áquellôs 
a que é stijeí ta •com as locomotivas actuaes. . . 

Tnmos adoptado a indicar.ão g-eneric.a dt' 7;.choqii.e,~ '! cs-
f m•r,ris~. em vez de ~peso por rdxos":'> . pelo seguinte motivo: · 

Onan 0 s~ irafa de duas loC'omotivas cujos typos não teem · 
differen~~s subst~nciaes. como " ''ffi geT'a , ,o caso 
comotivns a. vapor, a indicaç~ão do peso maximo admissivel, 
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por eixo, é sufficiente. · Mas isto não acontece quando ·os typõs 
sao diffe!'entes, como no caso do confronto entre uma loco
motíva a vapor e uma efoctrica, ou duas locomotivas electri
ct1s enire si, e isto. sem referencia ao systema de corrente. 

A differença entre. dous t.ypos é tal, que, ás vez.es, seria 
majs vantajoso admiltir até 20. 000 kilos por eixo com um 
1~po,. de qm=: admil.tir só 15.00 ·kilos com outro·. 

Parr:cc, :í primeira Vi$la (e é ainda hoje a <>pinião geral, 
e1 até d~ 1E.-chnic0s distinctos, f1mboI'a não constructore~), qua 
o romporlament.o rnecanico d~ uma locomotiva efectrica deve
r-ia s~r melhfJr, cm qualquer cn.:-:o. do que ·o de urna locomotiva. 
a vapor, ·desde que o movimll.nf.o :ilt.ernado, · proprio das ma
ch inas a vapor {que precisa ~r.r h'ansformado em rotat.ivo, e 
que dá sempre Jogar a oscillar.õesL é subst.ituido pelo movi~ 
me~to rotativo dos motores <~lcct.ricos. 

Ora, isto é cxac.to, mas só attendc a um lado da questão, 
·que E~ o mais importante quando as velocidades não são gran
des. Ma~ quando estão em jog·o grandes velocidades, ~ .... preciso 
~ornar em consideração um outro n.s]:lccto, que é elârai:Qente 
desfavoravel a muitos typos de locomotivas eleetricas. ".~ ,. 

Para comprehendeL-o, é jpreciso lembrar o · c~ômpórta
menf.o de uma. locomotiva qualquer . em marcha.. S_eu movi
mento não é perfoitamehte regutâr C rectilineo. Ellc apresenta 

. oscilJações later·aes e verli.caes. devidas a um conjunto de cir
cumstancias, e prim:ipalmente ás juncções dos t.rilhos, ás im
pél'fciçõcs inavitaveis de nivei entre as duas fileiras, as de~ 
formaçõ.es ,permanentes elos trilhos, ás imper.fei.ções do las
t.ramento e do leito da estrada, á circumstancia de que a lai'
~ura da via deve ser necessariamente· rnaior da erttre a s l'O
das das locomoiivas, etc .. e isto para não ramir sinão das cau-
sas perturbadoras proprias do binario. · . 

Todas as o~~illnt:õ<'S .du locomotiva se resolvem afina}; 
<'.'rn choques entre as rodas P. o~ trilho~, .- estPs choques são 
t.ant.o mais consicJeraveis quanto maiores são a veloci-dade, o 

. peso rinido àpplicado ás roda~. isJo é, o _ peso applicado sem 
int.ermediario d<' molas, e menor a allul'a elo centro de gra
vidade da locomotiva. 

Ora. P .iu~tnnwnl(\ Íw que diz resrwilo ao pl'.'so 1•1'.(tido· o á 
nllnra do rPntro . df' gravidndP. qu0 a~ conclkões da loeomo
tiva, a va110?' .são ü11·ot1Lf•slavPlmente maii-:: fnvorav<'i~ tis df:\ 
mu ilos ff.\'fH•~ de locomnl.ivns ole<'·l.ricas , 

. AR grandP!"l vr-l.ocidntlt'~ iweci$am d~ gramlf'S polencias .. 
. . A lnromof.iva a vapor necessita ti Pmprego de appa:relho::-: 

Jn grand1? volumt~ e J)f'!'SO. - caldeiras, eylind1·os, .etc •• - Mas 
C':<:. <..\!' siío f odM fixados ao dlassi~. o qual é ~UJlporl.ado pelas 
·1·()das pqr nwio <lP molas inl erm,ediarin~ . 1:\ls rodn,s fie.am bas
l :rnf 1, indopepdent<':.:;. <'. all~m uigso. ~1!11 peso (>. em proporçiio 
d o cln !or·moot h •n mjujmo Nns locomntdya~ dP pPOllfma po 
1 <'lleia. imrn pari<' da <"nlcl<'irn. etc .. <~ dispo.;f::i ent.re a~ rodac:.. 
Com o augmento, port~m, da potencia, e, por conseguinte, das 
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·dimensões <los apparelhos se tornou necêssario" · levantai-os 
' a.cima das rodas. · · · '• 

Esta nr.cessidade se resolveu com vanhagem para as lo
eomolívas a vapor, demonstrando praticamente quP. quant.u 
mais · alto é o <>entro de gravidade de uma. locomotiva. e pe~ 

· 0urno o peso rigid-0 applicado a. suas .rodas. tanto mclllor é o 
sen funecionamento nns grandes velocidades, e tanlo m~nor 
o~ e.hoque>s ao-:; trilhos. 

· Com o augmcnto da poleneia e dá v~locidade. a locomo
tiva ~l~trica, ao cont~ario. pPrde .muilns de suas vnntagens. 

~,udo isto é perfeita.mente sabido ~nto pelos f!ngonheiros 
fúrro-viarios, adrlid.os á lo<'omoção, como pelos const.ructOl'es 
d~ 1ocomot:ivas a vavor que sempre considcra.ram a· questão 
t.la. posição da cf'mlro d~ gravidade e de <listribui0no do poso 
~obre as roclás um problema -de aJta · relevanc-ia. 

Os ~onst.rnctorcs amcri.canos dê locomot\ivas ~leclricas s<> 
n~~les ult.im03 tempos tcem da<lo a este problema. ·a· altenC]ão 
í)t.H' merecei sem obter, ,ate~ ágcra, reguttados conclndenl~s. 

Depois do resultado fl'ancnmentr. df'ploravrl das primei
ras locomotivns el~ctrfoas da Ncw York. Nnw-Haven. com 
parte do peso do3 mol-0res rigidamente · npplk!ado sobre as 
rodas, à West.inghou~P abandonou definilivarnente n~s~ typú. 
- · e experimcnl.t)U ' 'aríos oulrr.s. com r1~snltado~ · 1wm !'Pmprn 

· Ii~onjeiros ao que se póde presumir. por n!io for aincla um 
f.ypo «st.an·dard». 

A General Ele.ctric Co.. à.o contrario. nunca deixou dt~ 
r.on~truir suas locomotivas com o pC'SO dos mot.Ol'i"-S pa1·ciul
mrnte applicado rigidamente sobre as rodas. !\tas não parcc<> 
i•er ficado muito satisfeita, p.orque oscma alternativamonlP 
entre. dous lypos. que nüo toem dado. nem 11m, nnm out1ro. rc ... 
Sl1llados favoraveis. . · 

. Como é natural, QS inconvenientes ·:;e manifestam p r in
cipalment.e nas grandes velN~jdades. Sendo, .po-rém, qu~ essa~ 
gt:ande~ vPlocidad~s !õlão · ai.tingidas sómente durante breves 
pPriod-0!', ~s referido3 inconvenientes notam-se muito menos. 

Este é evid1mtement.._-. . o ·mçitivo por que, na Americn do 
.Nort1:-. não _ha ain<la o exemplo de elec trificaçõe_s de grandes 
linhas ferro-viarias c·om h 'afcgo int1enso · de passageiros á 
gra1 !.de velocidade. · -·-

O farto elo mot.or .C'lf~ctrfoo dar lugar a movimm1Jp ~r~ 
l.nl ivo eon:-:;t.iluo, effN'Jivamcnte. un-i.a grande va.nlàgem. 0Fl 
eonsll·uet(lrcs .arneri~~nno~ pensaram. no eome«;:.o, qm"t i:;lo p~r
mil ti ria a. ~limi-nni;ão de-finitiva da~ birias. " do~ ~1.·ll!-: incon
\'~nir~ntes . 
. · A ·primeil'n idóa i'oi dr <>ollorar o mol.or por hnixo, en
b-P. a;~ ro,fa~ do eixo qu~ o motot' accionn. E'st.u idén. d&u io
gn.r· aos dous seguin1P.s l)rimeiro8 typos: 

1" - Lo1.•01nbtiva Nrm. mnto1·es crn bn.i:to, 1.:nda 11'Jn accio-
11wnrfo ·11:1H d:r~o. ·nm· ·m.r>-io dr ifJdas d<! c·nm•(maymn: 

Ne.sse typn fl mulut• (> ~us1hmso de'. umR flal'lo na drn.::sis 
da locomotiva pur meio de• molf\s. o 1'.• 1.fo ontl'a parte 
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àpoiado rigidamente ao eixo. Quanéio se trata ôP. grandes po
tP.ncia.s; a tran~missão do movimento ao eixo da I'ocomotiva 
deve ser feita por mP-io de duas rodas õe engrenagem, rJis
postas de ambos os lados do motor, e constituidas de d11a.c:; 
partes, .U{IJ.idas por meio ()e molas. 

Sob o .ponto de vista eicctrico~ este typo permitte o em .. 
prego . de motores <l~ grãndi:>· velocida,de, e~ portanto~ de p~o 
Hmif.aào, e .. ~Mm di~$O. o emprego de motores a quatro. po
los principaes e quatro polos au~liares, .que dão Jogar a um 
me:füo.r funccionamento eleetrico, particularmente.com a.s 
tensões eleva.das. 

Sob o pont.o de vista . mecanico, este typo apresenta o i&
conveniente oe ser Ullla p~rt~ notavel do peso dos motores 
rigidamente appJicada aos ·eixos da _locomotiva. . 

1;.âmitando..:.nos ao caso qn~ nos interessa: notaremos gue 
a locomotiva em servioo · desde HH.6, na Ch-icago, Milwauk.ee 
& Si'. Paulo .Railway, é precisamente desse. typo. '.A locomo-
1.iYa r.omplet.a comporta oito pares de rodas · motrizes, cada 
uma. . a1' e.io11nda IJOl' ~1.m inol·or, r. quat1'0 pares rle rodas l'í-
vrcs. . 
_, Conforme o que publicou a. General Electric C"'., o peso 
!.ota.l por eixo· motor ~ d~ 56 .. 250 libras, isto é, de 25. 600 ki
los. Queremo~ salientar que este peso é de 42 o/o supreior ao 
Pf! ~o corres-pendente da mais pesada locomotiva a: vapor ---. 
( 18. 000 kilosi - actuaillm.nte em serviço na Central do ·Bra
sil, e que é, r.om certeza.. o maximo que a nossa via pe,rma
nente póde admiU.ir, pelo menos a.tê o momento em que se
.iam adopta<los O$ ·trilhos de Ga kilos por metro corrente, :re-
elamaidos t:J.elá 5" di.visão da estrada. . . . 

Mas;· amda mesmo que a noss~ lmba fosse capaz de 
supportar o peso enorm'e de ~.5. 600 kilos por eixo. o facto 
()Ue; deste peso~ 7. 730 kilos são - ···· conforme indic:~ a casa' 
const,rulctora- riuidam,ente applticados ao eixo. torna impos
i;;ivel manter como normal a velocidade de 80' a 100 kilmetros 
por hora. . 

Na Chicng-o. Milwaukee & St. Paul Railway~ não obstante 
· a velocidade normal dos trens não ü:\"1Ceder de 50 a 70 kilo
inetros; os inconvenient~s foram tão . grave8, quo, quando se 
tratou de novo fornecimento, distribuido então ent.r~ as du.a$; 
casas an1orir.anns. a companh.ia ferro-viaria ún.poz que fos
sr.rn arlnpto.dº's outro.~ t'lJJ:ins~ co1fi um r;eso 1·laid.J> por d.xo 
rn,~~:to . p1.,anm·.. .1 

· Podemos dar a prova. do rrue afffrmamos . 
No dia 1!5 de ma.rç<;i de Hl18, na sessão <le «Ne\\~ York 

na i1Jroa.d Cliub:i>, 0$ Srs. A. H. Armstrong o F. H. Sllopard. 
rosper.Li\·arnentc rln General Electic Cº. e. da \Vest.inghouse. 
h~ram inl'ormaçõ:r.s sobre o novo typo de locomotivas que eada 
casa tinha est.udadn ;para a companhia ferro-viaria acima .. 
( «ElN·-t.ric Rail,vay .Journa.I», 23 d~ março de 1918.) · 

O Sr. ShC'pard, para .justificar u escolha do typci da lo·• 
comoti·va .,Vostinghouse, disse: 

dn the first place it was understood that thP. 
weigbt on driving ax;les. both' as to amound and dispo:.. . . ' 
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silion, in the prc~ent cn~ine woulcl not be acr.epted 
for additional engines for JX\Ssênger servir.e. A depal' -
ture from the .design of :t.h0. locoinotive at. pre~cnt. in 
passenger sel',. ic1~ wa:.:. there~<)l'e Jf'eces~a.ry. » . 

O Sr. shP.pard fa1lou depois sobre o com-pot:'tamento das 
locomoti\~as · em rela~ão ao binario no que di7: r.espeit.o a.o 
Pi-50: rigido .• á aHurn d(> centro íli: g1·avúfade, ele_ ~· ~1 óstrando 
com issc .. que este assumpto tinha sido e:xa.tninado pela com-
panh'ia ferro-viariat que, <lesta .vez, a=bou necessario impor 
condíç.õei: tax_ativas. · 

· Esta imposição teve o -unico objeétiv'o de reduzir o peso 
totat s6 no caso em que uma. parte impor~~mt.~ fosse r igi
damente npplicada . . Por isso, no novo typo pr~post.o· pela Ge
ner~l Electric, - ortde o peso ·rigid,o foi reduiido a 4. 300 ki
los, ..:- que é aindà elevado~ peso total por eixo foi · redu
zido a 17. 3-00 kilos. N'O t.ypo da \Ve~-;tinghóuse, pelo con
tr-ario, onde o peso riaido não excedia talvez 2 .ooo ltilos. o. 
peso · t(lta1 · por ~ixo pôde ser augmentado, sendo que va~ia. 
conforme o csfm·ço da tracção, de 55 .OílO tihras até 57. 500 

. libras, isto é, 26 .100 kilos. 

Este facto revela bem a importancia. e delicadeza. da 
questão. Não basta indicar o . peso por eixo; é preciso ver 
como este peso está dislribuido. · . . . 

~·" - Locomotiva sem eng'r'en.agem. (t.ypo <tG~arless» )"~ 

O ~ixo das rodas da Ioootnof.iva constitue o proprio eixo 
do motor electricto. F!\ COrD Dt>rt.oza. O typo maii;; simples da 
transmissãa do movimento. e o seu fendimento ~ me-lhor. 

Soh o ponto de vista ele.ct.ricõ~ este typo· apresenta os 
dou~ inconvcnient~s que ambos· obrigam. pôr uma mesma po
tencia, a adoptar motores mais pesados, e dão · togar a um 
menor re!ldiinento do proprio motor: a) a vefocidadf\ do mo-
for deve $Cr a mesma da das l"odas; b) das duas partes do mo
tor, o ~rotor~ é f'ixado ao ~ixo. e o «Stat.er~ ao ehassis: .de 
modo que ~llas d-evem ser previstas para permiU.ir um grande 
affa.stamento relativo á!;: duas partes, princiüalmenh~ no &en
tido ver.Hcal. Não ha~ assim, a po:;sibilidade de adoptar mai~ 
de dous polos magneticos, e i~f,6 só no sentido horizonf,al: nem 
é pos~ivel o emprego dt~. polos auxiliares. tão ut.eis au bom 
fun ccíonnmcnl.o dos: motorP.~ de conente continua: pé lo que a 
tf.4nsão não pódo ser muito elevada. · · 

Sob o ponto de vist.a mecnnioo. a locomotiva tem o in
convenient.t1 de os sous eixos supportarflm · nm peso rígido 
consideravel. . . · 

E~t:e typo foi adaptado pela General Elecíric. Co. na New ... 
York Central, ma'is ou menos em 1906. 
. . · :N5õ obs.tantQ ~ ''elocjdade normal não ser elevada. <',au-

. SOU elle muito prejuizo á via permanente. Este$ effeitos ·feFam 
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successivamente reduzidos, graçai:; a uma manutenÇão cúida..., 
dosa, e, natura1mente, custosa. - da linha. 

EiSc o que diz O' Sr. Ca:rl i~r a · P-Sl~ respeito, ·· cm · 1916, 
íJUando .iá o~ inr.onvenientes estavam reduzidos: 

, ~n . somble que le systeme du New York Central · 
Ra·iJroad, avcc indui!s cal és direct.emcnt sur . les ~s
~icux nxigc une voie parfaitement. entretenuc P-t ad
mi.jrablcmE:nt conditionrn~e. ·A Ia vue de . la voic de se
cf.ion électrique New York à HarmQur - (32 milles, 3) 
- on a ncttement cetle impression •.. 

' Cct, exemple n'a c.ependant · pas été suivi ju-squ'à 
présent par d'aut.res compagnies. II. semble d'ail1eurs 
que, d'une part, le centre de gravité de la locomotiVP. 
soit fort bas; et que cellr.-ci ait plu.tôt une ten<lance à 
labourer la voie; et que, d'autre part., les efforts gyros
copiqties développés dans les courbes puissent., à des 
grandes vitesse, déve1oppP.r des reactions dangereuses 
pour Ja st.abilité.» 

Tsfo P-Xplica porque a General Electri.c nunca m~is re
novou esse Lypo em outras ínstallacões. Entretanto, dePois dos 
inconvcnienf.es, talvez maiores, resultantes do ty.po em ser
viço na Chicago, Milwaukee & St. Paul Railway, a General 
Eleclrir. decidiu adoptal-o ainda uma vez nas no\73S locomo
tiva~ . ! 

Diz o Sr. Armstrong ;para justificar êStP. recuo: 
. «Th~ excellent. opt.~raling results obtained during 

the pàst ten years with gearle.ss motor locomotives on 
the New York Central tracks .•. ~ 

Vizando reduzir a int<:'nsidade dos cheQUe.;; e esforços 
entre as rodas e os trilhos, a General Electric se preoccupou 
com a reducção do ipeso ri.oido, e do peso total {_>õr eixo. 
Nesf.e intuito, e não · obsTanf.e ter a nova locomot.iva uma po
tencia um pouco inferior á do t.ypo em __ $erviço. l1_ão _hesitou 
om atfopt.ar 14 pii-res . de rodo~~. $endo 12 mot-rizc~ , n.ccionadas. 
por 12 motores ! · . . 

Temos visto que o 'PP.so · total previsto po:- eixo ~ . de 
17 . 300 kilos, mas é ipreciso 'não esque~er oue o pe~o r1g1do 
~~ ninda de 11. 300 kilos. e qn('. a rlistancrn Pnt.re os e1xos mo--
~ or~s é só de tm.20. · 

Para ,justificai' o novo iypo. o Sr. Armsl.rong critíca, t.alvez 
~rm querer, o typo em serviço: 

«Th~ <lead weight. is npproximately 9 . :=>00 lb~ •. as 
-compnred wit.h 17. 000 Jbs . dead wei~llf. on t.he .-dr1vrng: 
a~dcs of 'lhe -present. geared lol'omot1vPs ne,·v m ope
ralion· en this road. » 

Mos1 ra no meF;mo tempo que os pr.~os milwndos por uma 
casa consL1'uctora variam conforme o interesse da. argumen-
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ta(;ão. De fado. em novembro ue .. J V16 a Gt.mera1 EJcctrfo 
li_nhà indicado para o pe;;o rjgi·~o das JocomotiYa~ já cm ser
':~{.~O. 16. ~50 kiJ_os, à.o l~~sso qu_1~ ·em maq;o -de 1!)18 ella in
uwou 17. OüO libras. Ou·-se-lna que o pe::;o da locomotiva 
como o úas ereatY{,'fü5 augmenta i.:om a idade. 
. . 3'' - . Locouiotiva. c01~t. m_oto1·es ''(;ci~nando as rodas piw 

meio de fnclf.ls e de ll·in 1Jt.t:o intrn·media1·io. 
. . A lendencia g1~r~i dos constr·uclol'e~ europeu:; era de re
Ju.z1r o mrnwro_ de mol.ore:; augmentando a potenda de cada 
l}ITI; riorqw~ assim podia-::;e diminuir o ·peso unitario - isto• 
~.o pe~o pol' ca:vano - dos molore~. e augmenlar seu ren
{hme;nto. 0:-- cor~slr·uctoPes vizavam as:o;im r·edui.fr, quer o 

. custo da locr·mol1va, 'Quer o c:ou::;umo da energia devido ao· 
conjunto llo maio1.• rendimento e· do menol' peso t.1'.ansportado. 
f'1 fambem rnelhoi·ar o ftmccionamento das locomothas em re-
~ação á via permanente. · 

Foi assim q_ue múif,a::;. locomolivas dt~ grande potencia ti
veram só dous 1notores. Sendo. porén1. necessario dislribuir 
o peso sobre um numero bastante elevado . de rodas. e. ao 
mesmo tempo, obter que todo ou a maio~· ·pari.e d.o peso 
fosse adherente, tornou-se. preei.so que um mol.01· pudesse 
accionar mais de um par de rocta~. Isto sú pudia tJe1· rei lo 
por meio d~ bielas. · 

Os consfructorcs de lor..:omúlivas triphasi-0as, tillC ti"veram, 
<>:S -primeiros.. de re::;olver o prO'blema. vislo que a va.ntagern 
dos gràndes motore$ .~ maior com a corrente triphasica do 
que com as outras -· re::ol\'ernm o problema reunindo os 
do\l~ motores t>:ntre si e ao par de rodas centraes da loco
motiva poi· meio de uma uuka. biela dl~. 1'6rma triangular. 
As rodas ceulrae~ accio.navam as roda::; lalerae.::; ·uor meio de 
bielas horizonta~~s da· fórma habitual. · 

ResplVidas felizme1\t~~ as questões de detalhes, tiuc. :pa
receram ·de difficil solu\',ão - o runccionamento mecanieo 
deste typo tl<: locomotiva - que é o -que está c~m . serviço 
nas estradas de ferro italianas - ma:nteve-sc perfeito desde 
o inicio. Entr:elanto, devido a questões de patentes, e. á dif
ü'erentD · dispo.sit;.ão dos n1otorcs '<le outro system::t de . . eo1·"'" 
i·cntc as outras casas co11.str11ctoras adopla1·am o typo- de 
tl'a.nsÍnis~ão de movimento por. engrenagem, biela diagnonal, 
c.ixo intermediario e 1-ielas. ho1·izontaes de qt,ie demos uma li
geira descripção. sendo que é esse mesmo typo que •na Amc
rica foi adoplauo IJCla \Vesti nghousc. 

A e~ccpção das rodas dG engrenagem. \' o lypo tlu loco
·moliva j;,'i aUudido. de conente continua a· üOO volts e !t. OOU 
,cavaílos, da Pcnnsylvallia Raill'od. . . 

Devemos de pa8sagem obscrv.ar que L1m10~ md1cadu. a 
Jocomotiva da .Pcnnsylvania Railrod comu :-;eúdu de ·í. 000 i.:a~ 
vàHos, porque as~im c~t.ú citada no parecei·. Mà~ ~::;:sa indi-
cação· 1~ erronea. · . 

A potene1a nominal 1..it: mntt loesmetiva 1'k"frfrn 1~ dada 
w:Ja potencia QUC el!a pú<lc dm::il!ll\'OlVCl' tltfrante lt'lltU huru, C 
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não peia pot.eneia 1rwxima, ·- como do resto o indica a propria 
\Yeslin~housf? - (vêr a m0110gra1Jhia 1mblicada em 1910; __., 
~1\ventiC'th Cenlury Elet:tric llailway ~quipment:i>. pag •. 31) •: 
A potencia ltnraría, isto é, aquel~ que serve como indicaç,ão da 
Joéomotiva, é só de 2.500 cavallos, como .se encontra em um 
quadro annc:xo ao fasciculo alludido da «General Electric Re
:1olie\v», á pag. L 144. · 

Com referencia ao peso por par de rodas motrizes~ nota-
• remos que é de 22. 7-0-0 kilos, isto é, 26 _% mais do admissível 

11a Central do Bras~!. Esle .f~po não dá preoccupações supple
ln~ntarcs no que diz respeito' ao.s cheques entre as rodas. e o::i 
Íl'.llhos. · - · 

D1~ fa.ctu, o peso riyido appÍicado ás rodas é, na Iocomoti~a 
'.desse typo, muito reduzido, - praticamente ·e' menor pos~ivel. 
Ao mesmo tempo, e centr9 de gravidade é bastante' a,lto, 
<luas . qualidade, portanto, mui favoraveis para a boa conser-
vaeão do binario, - o que cffectivamenfo se verificou. . 

Entretanto, devido ao emprego do ei~o intermcdiarío, e a 
necessidade de lhe transmittir· o movimento por meio de 
bielas iuclinadas, o funccionamento da lÔcomotiva não foi, em 
geral, /satisfaotorio, quer na Europa, quer na Amexica. De fa:..: 
elo se produziam oscillações tão violentas, especialmente em 
deCcrminada~ v'elocidades, que, em alguns casos, ·provoe.aram a 

· rup!ura de biela$, eixos, etc~, de modo q·ue a locomotiva não 
podia ser mantida cm servi_ço.. . · 

. E' inutil procurar informações a respeito do com.Porta
menlo da 1oct~.notiva da Pennsylvania Railroad, ·na revista. 
~Thc Electrical J ournab, da _~asa eonstructora .. Ma~, feliz
~erlte, a "General Electric Review~ é .um pouoo mais expli-
cita. · 

Assim no numero de noveJ!il?ro de 19~, dedic~ao exclu
sivamente á questões referentes á tracção electrica,- ha duas 
i·eferenciàs ao · typo de locoJ;;rwtiv~a ·que estamos ·examinando-. 

· Uma primeira -referencia,. no artigo -cio Sr~ A. F. Bat
cheldet·, engenheiro da General Electric· Co., sobre os «Lypos 
e systemas · dé transmissão do movimento nas locomotivas 
electricas>, <!a America do Norte, {pag. i. i 16 e seguintes) • · 

Esse artigo é muito suggestivo e nelle o escriptor n:iostra 
co111 a ·historia cf.tronologic.a dos varios ty.pos; - .que .as duas 
casas constructoras tem .corrtinua:qiente hesitado entre dous 
ou tres typos, voltando afinal a um typo antigo que paTccia. 
defínitivamcntc abandonado. E' preciso não esquecer qu" este 
engenheiro é da General Elcctric Co., e como tal .não pódc lo
gicamente crilicar o-s typos construidos pela. propria sua easn. 
Qualquet desses lypos tem dado constantemente ~cX'c-cllentes 
l'Psult.ados:i>, ainda mesmo si se trate de .. uma locomotiva con
"l !'ll ida pcln Wcst:ingbo11;:;p_ ·A 1~~se respeito. o Sr. A. F. Bat
cltf':ldcr é «imparcial».· A -critica~ - critica mui cor.tez, - co
~)cça sq quando o t:V-po não é adaptado pela propri~ casa. 
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.\ias outros engenheiro:::> d:.i mesma General Electric Gu .: 
nos -dfdio quanta cou.fiarn;a mc1·cça. esta phrase ~excelleute~ 
resul~ado-s» quando p·rovém ;fo uma casa constr.uctora, o~ da 
estrada ínteressada. · 

Anü~s de ·transcrever o trecho a.Uu.dido, é :util resumil· 
a tonclusão ·do a.rtigo, que corrobora o que .cl.is8élnos com re
ferencia ás grandes vcfocidade.E .• 

O. engenheiro citado - (e, portantu, a. General Elcclri~ 
J~o.), --. reconhece que si o problema da tra:cçã~ ~l'ectri-ca po
dia-se dizer, já nessa·· época, r:esolvido, no que· diz respeito 
aos trens <le ca;rga e de p·as:sageiro::; á pequeua velocidad:e, o 
n1esmo não se podia dizer a re~pcito dos trens á. grande ve-
1ocidad'e. · 

Hoje, as condições, na Amer.foa do Norte, são as m~
,mas. E note-ise que o ·e.script-or não faz ,refer-encia ao:::; sys
iemas de cor.rente, mas, .;unicamente, á <li::;iposicão mecanica 
da·s locomo'Vivias., 

Tratando <fu · ty:po de locomotiva em Gerviço na Pennsyl,. 
vania RailToad, diz o Sr. Batchelrder: 

~The drive was invented by tbe writer and was 
~ateuted 1by him in 1911. A sa.mple ma:chiue was hu-
1lt and tes.ted in the m~time, ·and the resUJlts indl
cat-ed · considerable losses in úhe transmission ·· of th,3 
power fro.tn ,the motors to .the wheels, and fr.om such 
daiLa. as the writer is able to obtain from actual o:pe
.:ration, the c:mst of mamtenance is e:xcessively higà as 
compair.ed wi1th ofiher types. The manufacLuring cos~ 
is also higher 1t:han those of the New York Central type 
·for tlle same capa-city.». 

ht.o no que diz i"espeito a-o máo rendimento de locomo
tiva da Pennsy1vania Rairoad, e suas elevadas despezas de 
custeio. Passemos agora ás in<licadas osciHações e rupturas 
de bielas, etc. . · · 

Encon1t.ra-1se uma ref'erencia a estes accidentes no me~
mo f~cicuhJ da «Generail Electric Re"\>iem, em um artigo do 
Sf. S. T. Dodd .sobre «....\lguns ty;pos de 'locomotivas -eut.'o
péas~, (~g. 1 .132, e ·~gu~ntes.) - · 

Um engenheiro <la General Electrfo· OJ. nunca se per
mit.tiria rt.ratar abertameD!te d'os inconvenientes de unia instal
Iação íeita pela outra, casa america·na, com medo de repre
sa lia . . . Mas t) Sr. S. T. Do d d, que visa demonstrar q uc o 
'\.ypo de locomotiva6 com biel~s - que a Genera.l .Elcctric; 
Co. não cons~r"Oc. -. - não presla, em vez de cri·ticar as loco
motivas d'a \Vcstinghou~e, oritica as européas 'do mesmo iypu 
~ acaba por transcrever um tr:echo de um toohnioo ·allemão 
q llL\ tratando (lo:S' lnc:on ven.ie ntos verificados na !{)como tiva 
e.~pc.t:imental LoeL::>chber.g, at.<tinge uu alca:nca tt.:ambem as lo-

--filill.lotivas We~tinghous~, da Peunsy.Ivania Raiiliroact. 
Esse arhgo · do Sr. Doct:d n!lo é irnteres~nt ~ô pela sua. 

habilidade, mas t~~nl;lem peJo exame ~:iM~o, Jeito coµi r~Z-O.a~ 
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vd impai·cialidaúe, do~ varius Lypus de wcomoLivas, em que 
o mo-vüneu.to é Lran:;mil.tiuo ])Or :biefas - em serviço ~u em 
-c.x:perí'encia quer na Allemanha, quer na Franca, 8uis6a e 
Halia. EHe acha, e d:emon.~Lra que Lodos o-:; typo.$ IJinham 
'.'fado .Jogar a inconvenie11le::, a ex0cpçào .da.s Jo~omtívas cin 
servic_:.o 110 °1Alnnel de Sim;plun (Suissa), e na::i linhas dos 
Oiovi (Iit.alia) • . 

O Sr. Dodd tfaz o \ .!xame e~ch1!;ÍVallll!HLe sub o •ponfo do 
Ni6f,a mecanfoo. Mas é suggestivo con::)taLat• que só o::; duu~ 
.typos de locomoUva~ . f,rópha:;icas não tinham dado lo.:;ar a 

· inconvenientes. E m> que diz rt\:;peilo a locomotiva::; italiana::;, 
P Sr. Dodd ::;ó se exprime· cm ·fol'mos Hsongeiros. 

o~ inconvenientes maiores (-ruplurat5 de bielas. etc.) se 
:ve.vi.fic.a.ram na 1ocumotiva experimental de Lo~tr.;chbe.rg. 

Ei:; o que diz a csle respeilo o Sr. Dodô: 
. ~The carliCl.' reports indfoa·Led• ve~·y is.uccessful 

a:nd satísfactory operahon ui' lhi~ ty;p~ of locomotive, 
but a~ la-ter dfsc.ussious o.f th-is cle(}lrif.icaLiou have ap
pcare:d; it is evident lhat the locomotiv.e :have deve
toppe.d some serious · tlefects. Appa.reniUy very serious 
oscillatio-ru; or vibra.L10ns take plooe in the dr.iv.ing me
ehani~m at ~crtaiu ~peed which are sufficient tó break 
rods, cr·an~hafts and yokes.». 

E i&;o corrobora o que temos d~to, - isto é que pouca 
coni'iaw;a merecem as primeiras informações. E não se trata 
do ·um facto isolado, vi::;f o que . o Sr. Dodd. e nota ·quasi 
9uà cm todoo os ca~ citados. . 

Accresccnt.a o e~genhci~o da General Electric Co: 
. «Tire cause .oi ·these viJ.Jrait.ionos has been the sub-

. .iecl of malhematical investigation by A.· Wickert 
éW.d J. Buc:hli. Perhaps the cI:eares-t st.a1L.1.~ment of the 
trouble::; dcvelopped ca.n be o-bt.ained from the . follo
wing extracit fl'om Buchli'!s :ll'Licle: · · 
. «<Thc .. Loetschberg loco1nvtivc . '"1hich })ave beoo. in 
regular operalion since lhe mMdl$ of last year develop 
at. certain spced · vcry serious vibrations ,..,·hose cause 
.has for a long time bcen unexplained, While 
some of t.hese locomot.ives at. ali ::;peed'SI up Lo 7•5· .km. 
·hr. rmn pel"foct.Iy stcadíly, iu odil1crs there; a;ppear at 
~pced~ belwecn 35 and 4'2. km. hr. vibrations " 'hích 
ü1 ~evcra.l cases have caused seriou8 dcfects of the 
driving goár. By caref'll~ aJCIJustement 01' the bearings 
QU is able to re-move t;he troublc. 'l'he adjustemé'tl.ot re
tJuires labo1· and Lime and shorUy afiter tho Iocomotivc 
j~ put in normal service the trouble occurs again. 'Si
milar vihra1l,ion:s as are seen on t.he Lo.etsc.hberg ioco
moUves I hav<' ai~o ohserve<l on lhe ot.her jack shaft 
dr1ven Iucomvt1ve.S. 'fhey, U:!Jvear amlcr some cir
-C\.Unsfances so scriotJS tba.t tbe locomQ·tive in ques.tipn 
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eannot be- kept in service. The locomotiva of the Pen
nsylvania Railroad appear to po~ess this same fau\t 
and I do not think I am go]ng too far when 1 make the 
statement that every roain line - electric locamotiv& 
built up to tbis time with side rods and jacp shaft 
shows mechank,at vibrations of this character iu grea.
ter or Iess degrce. lt is, therefore, not surprising that 
the representatives of mairi line railroad companies 
are today Jooking at the side rod drive with some mis
trust and that the Ameri.ican. con:st.ruoction of drive, the 
a.x.le motor or the quill drive motor is again oomll:lg 
into promin-enc~.. . . 

Vê-se que as locomotivas expedimentaes . d:o Loetsoh
herg e as em serviço normal da. Pennsylvania Ra.ilroad a.pre
sentavam os mesmos defeitos, - não obstante as primeiras 
iserem de corrente monopbasica e as segundas. de corrente 
oe>ntinua. ..A....lllbas eram sob o ponto de vista mecha.nico, do 
mesmo -typo, - a bielas. diagonaes, eixo intermediario e pie
las horizonta.es>t 

Naturalmente as respectivas ·casas nunca mencionaram 
os inconvenientes apontados, não obstante de grande gravi
dade e conhecidos ode muitos technicos. 

Convém citar que, na mesma época, no fim de !914, dizia 
a. Westinghouse, tratando destas locomotivas da Pennsylvania 
P.ailroad, na monographia Results of Electrificn.tion (pa
gina 16): 

<1:0n November 28 · th., 1914, thsse · . locomotivas 
completed four years o:t service with the 'following 
ph~nomenal record ..• >-

. O tom enthusiasta desta. phrase não está de acco~do com 
a conclusão· antes pessimista. do trecho reproduzido do artig9 
do engenheiro da General -Electric. · 

Para concluir sobre ô typo de locomotiva em discussão. 
diremos qur,. devido á impossibilidade pratica ·do emprego de 
Jc;comotivas com peso l:"igido ·relevante, nas grandes velooi
dades, ambas as casas americanas estudaram o typo acima. que 
não tem este incnTJ.venjente. 

A General Electric Co., se limitou a eonstruir uma lo
comotiva de~ prova, e abandonou logo esta idéa, deante de 
resultados poucos satisfactorios. A Westinghouse, mais am:.. 
mosa, assignou um contracto com a Pannsylvania Railroàd, e 
no fim de 1914, 33 locomotivas deste typo estavam em ser
viç.o. 

o fim do constructor, que e!'a de crea.r uzn t1J)o capaz 
d.e fu:uocionar norm,almente á velocidade de 100 kilomotros 
ou mais, não foi alcançado. · 

Cumpre, porém, accentuar que os inconvenientes não 
foram de ordem a comprometter o serviço da Estrada; mas 
isso foi devido principalmente, ao facto de ser eleotrificado 
~~ ~m trecho de 24 kilometros. E já vimos. na passagem, re-
i e._ - Vot. 1;x:. 1' 
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µroduú<la do ' J::::r. Carlicr~ que l' comprimento da linha a per
erJrr1T :-;r~rn parada~ era ue :H Li!ometros. 

A vducidade. JJOrlanlo. ele JOO kilotneíru~ pouiri , quan- . 
rl1J muito, s<·t· rnimtiua :-:ô po1· pom:o~ in::;taute:-J, 1~ os ineon
;:1·11ieatcs. mesmo 1fUP :;e manif~stasscm, não podiam tomn.r 
um a::;peclu de ::;Tavida<le. E vimo~ tambem qui~ uma COJ.~
Sl11·va euidado8a e dispcu<lio~a. 1·eduz i::::;se inconveniente . 

. f' - Lut;o 1úutiva . •..\<1 uill-'y ccu·cd» 

E' esl':..~ o uilimo lYfJO <la "~cstin;;lwu::c. propo~to qw.:r · 
i:·ara a Ncw York, New··llpve11 & Hartfor<l Railroad · (mono
JJha::;ka), quer · para . a Clncago, 1\Iilwaukce & St. Paul R\vy 
(de co1·rente continua). · 

Os moiol'cs são ui~poslo8 cm ~dt.o. e grupados por par<·::>, 
cada pai· acciouaüdu u me:;1110 eixo Lia Iucomot.iva . .A ll'aus
rni::xâo <l'-' nrov jnu:nlo si! fa z por· m eio ele rodas <lentada::; 1.~ 
li• : mula:-5. O :::1y:::tema de lrnn:srni~::iãu é indicado pclois umc
rica1io:::1 com u 11omc de <"111.il!.-drÜ'C». 

JCl': I.•~ f }·po r1.~uuz ·~'r minimu o:-: pc~u~ 'l'irridos, ma:; ;.tpre-
:-,t·11la als·unfi jn1~011vc1~. ::::; 1• l:111JJFlica~:ões. ·Em primeiro lo-
~;1r, · u numer·u de mott· é rnn i gTande:\ sendo .{)I'Clii.sos <luu:-:i 
111•r eho mulm·. .\::;:.;im. JIO lYI>ll prnpo:-;f.o pela Chicug-o, 
;\Jil\\a11k•·1~ & ~1·. Panl llwy. u mrninro th~ molon•:-; ó de ·1~ 
(~('h; üart'~ ). Vimo:-' lltl<' 110 c·a~o dn cun1·nte 1'.0Hf.inua t.k alia 
1 (·11~ã1.1 .t) nunw1·1.1 <·kvada. do:-; q1ulo1·c::; t~ inc:li~pmh;avcl pelo:; 
11.11JUn•s d·~ urtl1·11i r\)t•cll'ica, .iú upolll.ado~. Ma::: .. 1.·:;ses motivos 
Jl:io 1~xi::.;i.em 110 1·a:-;1 1 du lll1Jnopha:-;icu. Ora. na~ locomotiva~ dr. 
ull1uw t Yl't> tksl inadt> a . '!\ew Yurk Nc.•w-Haven, dn ~550 11 P. 
e1 1nrn11·ru "'' 1w1lort•:-; é. dP J ~. P o pe~o .l\a. lo~omoli'va •k ·1 ln 
! r.nf'lndas. ao p;1~:-;o q\11~ 11a loeomoliva monuvha~iea ~ui:;~a da 
4·CumJ)'1g11ie tk:o:- .\lpc·:-; J3p1·no1;:;t•:-::i-. tfa m1~$JHÜ. p1){enciu, o uu-
1n•·rn dr• 1t111lu1·1~;-; 1! UP ::.! t' u pe::;o d1• 107 lunelada~. i~f o é, 
;~ '1 ~·e, llJllil" lt•V t'. 

.ni1. <t \\·1.·.~I ill~l11.1t1:0i' que u ;,1111H·eg11 d1· mui lo~ molut'es 
1·1·1·11iil t..~ r1~duiir o p1~::; 11 por r'Íxo. O 1·1·sultado eul.iiu ô que na. 
lo1'.PHH~· l.i\'a 111u11opl!asil'a. \VL·~ti11g·hou:;L~. com 10 Pi:xos,. doti 
qw.11·:-; N'i:-< ... ã11 lllllt(lr1•:-:. o lW!-iO max-ituo· pot· eixo é de 18.<.i50 
1d!n1'. a1..1· pa~su qitt· ü :-r> de lü.000 kilu~ füc l.ot:-umotiv<i mono
rt1asi1..:a :;rli~sa. uUdt• lla ~Ü St~ l n ei:rn~. dos quaes l\inco motOl'l':-:i . 

.:\ J'a z:1o v1·1·d1 •it'u d1•:;::;l~ 1111-vo f YIJl.l 1~, lH'Ovavdm1!n lr:·~ qurJ 
a \V('slin~lteius'~ 11ão ficc1u muilo. ~atisrcHo com o lypo proeu
<!1.·11l.c, 011d!• a l.t·an~111i ~:-:i\ 1.1 do lnnvinwi:lo ,~ feilu por rneio <.ln 
1d:'\o:-: i11t1·1·1111•diar ios (' d1· hi<'lu:;. 

. ' 

<.J11and11. 11q1 -.Hl 18. ~ t \Vl!:O:.l.ingll1m:-:.«' J.ll'upoz 1:~!.t! typu :'t. Chi~ 
c ;r ~·ci. ~\1ih\'\utk1 •t• 1.\ ~ ( . J 'an l H<t ilw a~- . as loerJmn li vas 1110110-

ph l\:-'Ü't\.::. do nu.•.:01 \\O \ YI111 11ã1.1 t~:-;la:van 1 a.i n<l.tl. em ~Cl'\' ir.: o. ENa. 
tnr~:mw r·e1'<!!ll1eet• que- é 11m typo lHt ~tauLe complica<lo, ú rc .. 
l'lH~!to du lJUUl a 1n·ut.ic~ uüo linha <litu ainda sua ulLima pa~ 
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Jav1·a. Dit::::.c de fadu o St·. Shcpard1 em occasião jú. men
cionada: 

t:A quesUon uafürally m·ises as to lhe considera
lions wbich lcd to thc i;elcctiuu 01' this typc of locomo
tivei posse~~i n~ u~ iL doM-; cert.ain mr.chanical compli
caliúH8 a::; c:u11.1vm·i•d "':itll c.:crtuin othcr types. ln the 
absoncr~ óf service dai.a which may be dir'ec.tly compa-
1·uble l.lte r~a~ons nrn·v bl-~ classed as somewhat · theore-
tical.o. · 

.; uncl.t.l sut.'~ MJú1·e os t !Jpos d 1J lucomot i·vu:s 011ict·it.:0~1ws 

no <fW~ prccc<lc 1·mmlla. <.(llC. na Amcl'ica não ·existe ai.nda 
nenhum typo stmulai·tL de locomotiva electtica. AS' locomotiva:$ 
f!os trens de t:argu l'l"ão dão los;ar a difficuldade nenhuma: as 
difficu Idade:; comc1;am quancln estão em jogo grandes ve1o
cid.adcs. · · · 

Put·a o~ illu::-ti.·l'S .eng·cnhcil·os tia Ccnlt·al, entretanto, o 
. pruhlcma t•!'Jtá resolvido desde muifos annos. Effectivamente-, 
diz<'m na soa n~onugravhia: · · 

· «Na New York Ccnlral, onde a~ linhas csLão ele.· 
dririeada.5 cnt.r.c Harmon e a estação dà «Gr·and Gcn
ll'al .cm uma dü;taucia: de 52 kilomctl'us. cn.conf,ramos o 
l.ypo mais pel'fcilo sob o . ponto de vista de simplicida<le, 
·~ o engenheiro chefo Mr. E. \V . liutte com <lireito se 
orgulha de manter cs::;o trafego .. ~um us menore:; coeffi
cicnl.e~ tk eu:;leio na Americal O .systcma. empregado 
t~ o do eorreule conlinuu. 600 Yolls. e a · LrêUl::imi::;~ãu tle 
cor1·c11le é fdLa por tercnii·o l.l'il!io.». 

E Pm · ciu tt·o · 1ogur : 

«Na ~ew-Ycn·J\ C•~nl.t'al u~ Lrnn8 1:ol'l'om eom Yelo
<;it..la.d11 snpet'ior a 70 milhas· por hôra (H3 kilomcLros) 
e 11iiu se percchn a menor falha de con·cnt:e.». 

Os illu81..res technicos julgam que a difficuldade maior, 
nas grandes veloc i<la.dt~ S'. é a de tomae coi·rente. Em se tra
tando de Lel'ceiro frilhu e ele <300 volt.'i a observação acima 
não (kiÀa do ser um pouco ingcnua.. ~ 

Aecl'e~ccnt.a a monog1·aphia: 
· «.J<i em ·H)05 a New-York Central elccLrifica.va ~màs 

Iínhn.~ t.ermümcs e iniciava o scrvi(:o com 35 locorno
ti vas <fo ~)5 t.0110 ludas de poso de 2. 200 ll. P . ». · 

l'fotaremo~. d1~ passag·em. que as locomoLiv::is a que alludc 
:.1. 11wnog1·apliia riesarn 280. 000 libras (v<.!r «Gfftreral Electric 
nt~\' it'W~<>. n. i.911 ) , isto ·é, 104,5 toneladas ou ·10 % mais 
Jo · :ndi~tH.lo. . . , ' 
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.Mas, não deixa de impressionar o optimismo talvez exces
sivo dos nossos technicos, comparado com a prudente reserva 
dos da General Elcctric Cº. , <:omo resulta do a!.'tigo do Sr-. A. 
l!"'. BaLcheider, que :rnproduúmos, publicado em t9i4, isto é, 
nove annos depois da inauguração da New-York Central. 

A \Vesúngliousc tem procurado a solução em typos no
vos de tra.rn;missão de movimento, ao passo que a General 
Electric nunca sahiu do~ typos antigos, isto é, do tYP-O e:xami...:. 
:nado pr izue.iro, que. é o e~pregado nos bondes, e do: ~g_earl~ss>, 
que e tambem muito ant1go, sem ser uma espec1alldade da 
casa alludida. De facto, nestes ultimos 40 annos, todos os 
constructores, mais ou menos, o lem applicado devido á sua 
simplicidade theorica. Nem é uma especialidade da corrente 
<:ontinua. Na installação triphasica da Valtellina., ha ainda 
hoje 1 O carros-motores <i:gearless~, em serviço desde 1902. . 

Admitindo que os technicos das estradas de ferro ame- · 
ricanas prefiram realmente. como diz a General Electrfo C.º, 
os domi primeiros typos comparados ao terceiro, - a razão é 
talvez a seguinte: -. -· Üt' inoonvenientes dos pesos applicados 
rigidamente ás rodas podem ser até um certo ponto elimina~ 
das com uma conservação perf eit.a da via permanente, - .. o 
.que está ao alcance do .pessoal ferro-Viario, - ·ao passo que 
<>scillações devidas á transmissão <io movimento por meio de 
eixos intermediarios e de bielas não podem ser eliminados do 
mesmo modo. 

Mas, no caso do Lypo ·em serviço na Ch.ieagot Milwaukee 
& St. Paul Railway. o peso rigid-0 é elevado dema.is, e · por ísso 
como vimos, os en!;enheiros ferro-viarios estipularam que os 
novos typos de locomotivas para viajantes não devem ter peso 
rigido consideravel, nem bielas. 

Foram essas prescripções que motivaram os novos typos 
das duas ca$U3 constructoras. 

A General Electric C.º . voltou ao . antigo, isto é. ao typo 
· «gearlcss>. O Sr. Armst.rong, na occasião a que alludimos. 
1ez a exposição da::; innumera.veis vnntag'ens do aovo typo de 
locomotiva, quer ~oh o ponto de vista de rendimento, quer 
se!> o da siznplic:idadc, ;;r:icas a este 8;>stcma de aceionamento 
das rodas. 

E' possível. :\las é lJreciso não esquecer que a tendencia 
con~h:rntc dos consll'uctorcs americanos é a da «Standardize.~ 
ção:i> do material, - isto ó. - repetir o mais possivel a mesma 
const.rucçã-o . A _r';lzão_ é ev!dentc . No -casa alludid-0, por 
:exemplo~ n mud1flcaçau radtcal do t.ypo de locomotiva, com 
ª · necess idade de estudos. desenhos. novos modelos, .experien
Cias, etc., ac~rreta .despezas avultadas. de centenas de milha-
r~s <I~ doHars . · 

Uma casa como n. General El~tric C.º nunca modifica um 
!·Ypo d~ material sem necessidade absoluta, - ou, pelo menos, 
~~m quo º· novo typo apresente vantagens notaveis em reJa
.cao. ao antigo. Oru, a General Elect.ric C.", já sabia d<is ~ul-
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Ui.dos 11:excellettf.es> das suas íoc.::.-~~thra.s aa· New-York -Oent,rat 
Railwàv em servico desàe 1905, quando estabeleceu, em t9U• 

os nlanõs do primeiro typq de locomotivas de viajantes desti
nada il Chicago Milwatlkee & St. Paul Railwa:y. S'i ella achou! 
conv~niente udoptar, nessa locomotiva, motores com rodas 
<tentadas. foi sem duvida porquê os resultados dos motores 
«gearless~ não 1he pareciam, ênt.ão, bastante satisfactorios> e 
esperava oh ter :melhores. _ . . . . 

Si hoje volta ao mesmo typo antigo de motores «gearlesS> 
não -p6dê ser sinão porque o adaptado deixou de dar, na p~a
tic.n. os resultados qne os constl'uctores esperavam. ' 

-Disto não . nos parece facil divergir . 
O Sr. Armstrong salienta outras vantagens. · Os novôS 

motores são á àous polos, sem polos, auxiliares. Mas isso 
obriga reduzir a tensão ma.xima applicavet a cada motor de. 
150 vo1ts, como no typo em serviço, a i. 000 volts: o numer0t 
de motores de oito passa pare. . i 2. · . . 

Uma outra modificacão Pst.:~ na sn ppr~~;:.;ã.o do g:rupo mo- · 
t.or-dynamo -parp. a recu:peraoão. Disse o Sr. Armostrong que 
o systema da vtriação da excitação dos campos magneticos dos 
mot.ores, emprégado nas locomotivas em servico, tinha si'do 
exce11rmte; mas que a: e:.tperiencia de dous annos tinhe. de
monstrado que não era indispensavel. podendo a. recuperaçãô 
ser obtida com maio!' simplicidade. Além disso, a elimina()ão 
do ~rupo alludido dava logar, segundo o Sr. Armstrong, a uma: 
<iíminuição de peso,. e , portanto, dô ousto da locomoti\'8.-: 
Ora. ~ verdarle, que o peso previsto para o novo ty.po de lo(}o
motiv:t era d'e 530. 000 libras em vez das 576.000 libras 
do typo Já em serviço, mas a sua naparid:tdf' é tambem menor. 
sendo rle 270 X 12 = 3.240 H , .P ., em vez de 452 x ; 
X 8 = 3.616 H. P . O peso por cavallo é <.1 mesmo no'3 dous 
typo~. Quando 'O proprio constructot-' · as~itn · se extl'rime. ~ 
hypothese do systema alludido ser símplf\i:;mente uma. inUtil 
l)()mplioação não parer.e absurda, · 

Diz o Sr. Armstrong que o novo typo de Iooomot.iw 
apresenta a vantagem de poder ser utilizada indiferentemente 
nara o!:? trens de carga e os <te viajantes, A de tAr cinco ve
locidade::-i. - Mas é superfluo ~alientar · que est.n vantagem 
podia ser obtida igualment.e Mm os motores a engrenagem. 
pois as Yariações de velocidade deuendem das connexões 
electricas dos motores, e não d~ môdo de nccionamento das 
rodas. F.st.a vanta~em P, posta em g"rande rP.Ievo. sendo que. 
graças a eUa, a estrada poderá. P.:flfectnar t.odos os servicos 
nom um ú.ni.<'o typo cie locomotivas. - Por emqunnto, ell~ 
tetn quatro: Os primei~os dous da Gflneral Electric Cº .. e nove, 
t.ypo tamhem da mP.sma ca~a - e o outro tvno construido 
pela Westi'nghouse Eiectrical & 1'fanuiadu!'ing C'O. 

A unificação dos typos comet)a, ·assim com· um augmento 
dos mesmos. · 

A ·simplicidade nos pares, bastante complicad~ I ..• 
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Des~jamos e esperamos qur. os novo~ typos, quer da Ge
rwral J~lcet.rk. quer da \Veslinghou:::e, deem cxcellentes resul
tado:;. Entrctánto, niio ser(l lw.íP., ma.;.; só d<•pois de um longo 
periodo dt: exerr·icio, que poder:í P-er. dada uma. opinião acer
t nda. 

Em !odo o f'a~o. não são· locomou·vas destinricfas n daT' 
normalmenf.~ a Y<.>locida.de de iOO kilometro8. De facto. se> 

· dcst:nvolvr-m ft VE'1 oeidade de 100 kilcimetro:-:; poc hora quando 
muit.o a ,1ufota párte da. J)otencia horaria. · 

A elP.ctrificáção da Chicago. Milwauk~e & St. Paul Rail
way. - que os t8chnicos d::i. Centrnl tomam com(l exemplo a 
imitar na electrificação da Central do Brasil. - nüo tem 
s::ihido, ainda. do pcriodo da.s experirmcias, - exporienc-ías flnl 
grande escala, - ma~ sempre c>xpe1·iencias. 

Ai:; estra.das de ferrô italianas limitaram suas <~:x:pcrien.
cias iis linhas da Valteliina. de 1 Oô kilometr-0s. - Os aine
ricanos mais animosos. - · ('. i::obr~tudo, mais ricos, - não 
hes:H.am estendr.1-as á HO milha~. 

~orno~ l)S primeiros :'t a.dmittir qur. os resultados destas 
~xperiencia.s ~ão satisfactorioi:;. - J\faR es~~ fact.o tem purn. 
ncí.-; só ?nteresRc sob o pont() d<' vista geral, mas não ~oh o 
pn rf.ieu lar -da e foctI·i f icaç.ão da :C'rn trai. sendo que nem o t.ypo 
(l~ 1ocomoliva <•m ~:wrvi<:o, ll<'m o~ novo::;. f;.Pl'inm poRsivf'i:o; 
J>:lI'fl n no~RO Nl~O. --

Lor·Omnffrn.i; 1,'iphm;d,.n.~. sob o prmf() d~ visfn. 1nP-car1iro 

Temos Yi:::;t.o a incrrf.c1.n dos con~trur,t(lrr.s nort.c-nm~ri
cano.~. que <'~Uio ain<ln mni lonµ-e de 1er t:~tnhcll"c.idn 11m fypu 
«Standard». 

O mesmo não aronterr r"Om as lornmnl.iva~ t.tiphnRicn~. 
cujo typo. ~oh o ponto de vístn mer.nniro, {• «~lundard)) <lf'sdc ... 
19-04. R:st.e fypo r. conhE'cido: Os clou~ nini.ore$ da loeomotiva 
1ramm1ittcm o movimrnto :'t~ rodas r·<mf.r;ws rta~ locomol.i\·a~ 
~cm .. n~w<ma::r0m <' ']')<lr rn<'in <lc umn -«hiel:\ lrinngul:u·~. -
(• das: roiln~ rl'nir:tflr.: o mnvimE>nf.o é! f t·nn~mi f f.i<fo n~ r(lrla~ 
lnf Pl'at''~ po1· nwi0 d1• hirlm~ l1m·1zo.ntnr~. 

Rs~r. ~ypo. <•m :':et'Vif;o nn Valtellitrn, foí n1wnmcnt1~ aclo
pl.ndo nn~ linhas df' . .:: «61ovi» w1s JoMmoth·a.'\ n fl1rns Yí'liwi-
4\tt<.lrs:. c>, Ptn Hlf~. n. quatro v<~lof'ic.la<ies. · 

Qnr· o fundnm~·nlo s:rja perfeito d.1~mon~trn o !act.o <lP · 
~CrC"IYI :l~ dung ulfitn:l~ loromntiv~~ 311111:!'1<138 ninda hoj n f:l.
})I• i1•n.dni:; re!'.-pr iinn do-~r i n teqralmen h• o typo primitivo. 

Qunnlo a r~s.-• f:wln ft>mo~ o t.f'"l1'rrmnlw. i~~nfo d(~ ~u~
JJPi1.{fío. da C:1~nc~rnl Elf~e1ril' Cº. Ej::.; o qun <'~Prr•,·ia o Rf'l1 nn
g~nl1r·ír·n, ~. T. Do<ld no nrl.igo pnhl i1·ac!o nn <~n•'IP't'al Elcel.rit~ 
Rr-vír''Y» -- rle novembro dí' 19H~. 

«'l'lw loC'omoli\'<'~ of lhi~ lirw - (Y:lltPl~inn.1 -
h:)Y•: lH'f'n ín r.1wrnt íon ~irw" Hl0 í. uncl tlwi1· snçrf.'~~ 
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has 10.l'gely lod Lhe Hali::m $f.aLe raihvay to Jocomot,i
\'t~s of this Scol.ch yoke sidr. rod (.ype. 

A sl.ilt morn 'f'('ceut anel ~ucer>S$ful type h:is .been 
filily dc5'r.rfüN1 in lhr. tndmicul prrss ilnd is widely 
11;;;Ni f'Tl ffo-. T!aliun SI.ale HriiJways for freii:;ht servfoe; 
'fhis type is kno\Yn n;:; lhP G1ovi loconín.1.in~ anel 

w1>ip;l1 s ·1~52.000 lb., a l l í•n driver~~ . 

.Em !'('Jarão ao typn :1. qun.tm ,·0lonidad~.c:, n rr.for1clo en
gr.nhei:·l•, fh~pois rtf• o rneneion::n·. nbSC\1.'\'fl qun acnbavn d1' 
r:·nl.rne 1~m r:f:rvi1.;n. l\Ins o Sr. l\lauduil, no ~eu rel::l.t.orio pu
ld i1':1di) ::m nrnl.'l)O dí' HHfl, diz: 

«f_.n loi'omn tcur h qu:l.Lr<' , . i l.c~s:;"s a donné de bons 
ri\snlf.ut.~, il s'esL montrr'~ f;}'(;s robusf<\ de mt\mr: que le 
1.ype E-55í»» (" t.ypo já mcmcionn.do). «La bi~lle t.l'ian-
~n:a )r<', hirn que tt·,~;:; h~gerc et. l.ravai Uanl, SOll'~ un 
ang1<~ ·heia.ucoup plu$1. granel 11ne l~r~lle clu locomoteur 
JG-fi!'>O, r·c~sisl n i'·g·n.krn0 nt. forl h i rn -=t<1x hrour~::-t de toutP 
sm·I e». 

]\'ot.arcmrn:: c1un a~ velocidade>::; d(• 75 n Hlíl kil1Jmetros poL• 
hnra ~fie volociuade~ normae~. P. cm qnaiquer dellas, a Ioco
mot.int pc'1<lf' çh~s~nvnlv0r· complef.:inwnte a · sun potencia ho-
1·::iria. 

Rnl) o pnnto dn visla í'lr.ctrico~ lodns M !T<'~ ~~·:itf'\mns dão 
lm1 l'u!l('c~ ionamenlo perfeito. 

O ~ ....... ~l•'ma de eort'cnL1' infhrn sobre o rn!'ito da installa
<:ãr1; ~ sDbre n~ despC'zas <le rust.eio e ronsnm·o de el1í'rg-in~ fa
clorPs eRf~s ele~ nolnvnl impor•lancin. do qu~ dcpP.-nd<' o snc
l'f\s~:) fin:11H·:.1 i r·n li." rnr:nt nlnctrificação. 

l\fa.~ n (•nmporl:unento mecunico das iocomotiva~ <.~ uma 
qumd iío df· 't'(•lnvancia infinitamrnt.f' maior:. sendo qul:' della 
tiPprndt• a pn~sihilictadf' fi~ cffc:>etnar, ou não, o sorvi{~º fr.rro
,·in.t·io. Qumvlo, a d!'•.i.cl'm1nadn8 veloe.idurlt~~. urna lo~1omoliva 
rq11·1~sen!n. ns o~willnr.:0r8 d0 ordem da~ da Pennsylvania. Ruit
i·oacl. 1.~ pre.iurlír.a n via perm::rnentr-, como no caso da New
\'o:rk Cenlrnl r da Chicago. 1\rihY::mkee & :";t. Pn.ul lla.ilway,. é 
claro que o R<•rvi<:.(l elPctric.o fira rompromeftido. e iüo SH 
p(ldr~ dN\(":llVOlYl'l', . . . 

Hojt~. o~ mniOI'Ps elr.cf.rir.o~ i'unc•cionn.m pcrfoitamnnte 
~om qn;1lqiWT' · sy:-;Lt~JJHt de r.orrr.nt.e. i\ e3~0lha. do syst.ema é 
Rimplp~ f\Uest5n ·do p.1'cr.os. 1• int.fll'Ossa. portanto, mais á 
llepm·fl(~(l.(l da Co11lnlJilhl1ulr· dro nmn rstrn.da, dei que {ts re .... 
·pnr1 i('ÔI'~~ l.ceh 11 iras. No c.aso ela cl'lÜra.l do Brasil, nãc1 hu, 
twm püdí'.'lm\'N'. pe~sonl tc:c~)nico ef'f edfvomente compr.tcntf! 
t:m rn~fona de t7'(icção elcctrica. 
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Não se trata de ttm serviço de bonde~. nem sórnenlei de 
i.;enero elos serviços suburbanos ou dl"! carga, serviços estes 
pe.rfeitamente resolvidos, e desde muito tempo, com a tTaec,ão 
e1ectrica. Trata-se, principaltnen.te, de um servir;o ferro-via~ 

r.io á grandes velocidades. Ora. todas a~ teniatívas feitas até 
?.gOtra com o intuito de obter çcm as locomntivas e'!ect:tfoas as 
~ràndes velocidades, já alcani:-Rcias com as !ocomotivas a va
por, teP-m .dado logar, com mnitos typos, ·~. sem excepção, com 
todos os t.ypos americanos, a inconvenientes mecanicos gra
ves e ia.es que, como vimos. cm alguns casos, ~sua origem fica 
ás ve:rns por muito tempa ·ine:r:piicaveb. E' este um assumpto 
<r'lle dev1: interessar de m0do vil.ai aos enlrenheíros ÍêTTo-vta:... 
rios, e crue orE'ccisa de todas as attençõe.s· das rep(wtições da. 
lM::om'J(:õ.o. da linha e do ntovimPnto, '~i~to que estão em jogo 
(l funccionamento das loMmotiva:::, a comH~rvai:;ão fia via per-
1n~nente. " a obser,·ancia do hr.:r-ari0 dos tre11s. 

Parece-nos. poM.anto, rrue o urnico metbodo a a-Oopt.ar 
St'>t-ta o neguinf,e: 

As tres reparti<:.ões da lncomoção, cta 1inhn. e de movimento 
o~tipulariam e~actamente af. condições teohnfoas do serviço. 
!l.S~im como e.s g-arantial=J que devem ser darla~ p0los propo
n0ntes á ~onst:rucoão. 

O trabalho da commü;são teohnic:i se deve:Ma limilar a 
1:oordena('ão dCIS varios rl!'ml\nfop: ~ a conf0e~ão. P.m confor
f')idade. dos edit:ie6 da. concurrencia puhlica, sem fixar na
t,11i"nlmente. o typo de éorrente. 

A .esco·l·ha do c:;ystema deveria ·Se~ f p,ito s6 depois dean1e 
dos nro.iectos o offf'rta~ ou propostas. Pm CDncunen~ia. 

Esta ;;°'':'ia. informada pi;\}:?. Contabj]idade e por uma com
rmssão technkn. Dr:~nle <le ·todos oo parP~~r~s das reparf.i
çôes comp1>tenfos, folA"fU'in n Mcolhcrin. Rfinal quem de di
r~ito. A admín1~t.ração. as~rm a~in<lo, n ttenderia . aos !lTandeg 
interessP.s f'm io;ro. Aspecfa lment.P. ao · in:teresse da Central. 
que :<:e confunde n0 r.a!'tn, r.om ri nacio-nal. 

A em~nda re.ieH.nd::i. im~TJJlica.ve1ml'nte pela Comm2ssá1J, 
vi~va uma cnnc\lrren~ia rPal. sem e~colha prf'ivia de s:vs
tl'm~ de t?"acção - E>xoh1 inilo -OesdP Iozo <lous P deixnncto um 
S•) em r~am'PO - O que burla O principio fia r.OUCUI't'encia . 

• 1'.. F:L'E:CTRIFICAÇÃO DAS LINHAS no8 SUBURBlOS 

Pac:.s~mos ~~ora :i. examinar li~Pi1' nmcnte n rruestão <la 
í'1ect!'ificacilo dos serviço~ do-s suhnrhios dn. Canit:i.:l Fe-
dPraJ. -

O leítmoti1 1 dn. prim"irn ri:-i:rl<' -dC\ <lm1fo rtnrP.CE'J' .rfo Hh1~
t·-ri• n"'nub<lo Sn.mnrün (;orrt'.l:.t. ond"' ('<::tão ~it.a<'f::is ::i·t.: oni
niõas dos p-rofic:;sionv~~ nn<' P.!=4u.dar~m o a:::l'nmpfo. ,~ m1P es•t.a 
·~} er-tri fí~nção é ivrlispP.n.-;rn,r.l. nor-<yni~ o ~rnt.u n.l sy~tem:l. d~ 
tc·:icdio n vn:por- nfüt cnn:;;enf.f" lll".nh11m mrlh0rnmento ulterior 
qt1anto no numero ..ie passag"Oi!'o~ tr:msi:orl~<l.os por hol'a, . 
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Que essa affirmação não procede, é faeil demonstl'o.r~ 
ba~tando apenas algumas considerações baseadas. no 1!ºm 
so ... ~so. Os argumentos de ordem technica, neste caso, seriam 
pf.Io menos superfluos. . · 
. A indispensabilidade alludida. pão existe, e s6 póde ser 

sustentada graças á uma confusão de linguagem, chaman<10· 
«Pl1-ctrificaç~~. o «fechamento~ da ;l,inha - fechamento que 
nsda tem que ver com o systema de tracção - quer -a vapor, 
qu~r electrico, de coI'rente continua, monophasica. . ou t...-i~ 
phasfca. · . . ~ · ·. ;, ... ~ .::ti 

A objeecão de que a electrificacão dos serviços suburba
n(l:;i é uma medida qil~ se impõe, mesmo no caso de vma. -des
p(•za maior, porque a tracção a vapor ·não permitite ~"'t'l au-
~iei..t.o ulterior <le ca·pacidiade. não resiiste a. um exame ve'r
dadeiramentP- desa.pa.í:i:oruidô e imparcial da questão: párque. 
na verdade, a tracção a vapor permi.t.te o me!Jmo augmento 
de c~pacidade que se espera dos serviços -electrificados . 

E isto sabem os technicos. q:qe t.eem estudado <> pro
blema: mas por motivo's que não 'vale ·agora alpro(undar a 
ouestão tem:-_sido sempre exposta ao publico :de maneira bem 
cliYersa. e sob aspecto . d:iMerente. · 

o motivo principàl é, talvez, uma ~spec.if.' de auto-su
~est.:to, tant-0 mais facil de compreltr.ndet qua.n~tl se c-0n
~idere que os engenheiros encarregados dos estudos ·toram 
semprA ·cIP.Ctro-technfoos: sendo natural .que tenhalni p1ro
curndo a solução do problema de . preferencia na eleetrifi-
c~ã~ • : 

Fomos e somos fa.v-0ravei~ á electriffoação da CentrS!l, 
mai:t ent.endemos que ena não deve ser o fim mas o meio' de 
l'IP. nbfor. nara 'llm dctP.rminado traf eg-o. ' uma economfa nas 
t1espezu::i do e'Xeroi!!io. Si. n!tsm dtissa eMnomia.; resultassem 
outrns commodidadE>s para 0 publico. por !?:X:Pmplo. a ausen-
cin <l~ :rnmnNt, f.anto melhor. · . . . · 

A questão ria fum~ra nã.o r>i'Sd~, ont.refanto fHJT' ~t .iust.i
rsir a trnnqfnrma~t\'.o, ntP ·por .aue a linlla dos ~ubur'fJios n1'1o 
tem hrnPi~. e pc>rcorre umn 7.0tla cn.iR populaciin ~ ~snarM: 
~eudn aliá~ rPrto (TllP. n1mhum dos m~is acalorado.:: d.ef~ns<.>
rcs eh Plei"ltrific.ai;.ã:o !=ln!==tent.ou ei;c;.\ f.hE'se. 

O ::lT'r,"Urr. f'lnfn. maio!' não ~ fnrn'bem ~. Mnnn:nia: a PlP.
r.trificação f. indisn~n~nvP.1 nela ra~ãn mnmn re:f'11rida. qu~ntrl 
;io frammort~ de pa~sn~~?ro~,por uma nora, e á .qual faltai 
fundamento. . · 

A solução do !;eT"Vko do::: ~ul:mrbio~ nM D. <!lata nn J)p.o..:.· 
<foro não M!>rmt.::J n..., ~y~f.<!-rYU\ O~ tT'::tC~~O; ma?, pllt"a P. slmple~-
mi>ntP., nas condi~õe~ da linh'a~ -

O Dr. Ro.b~rtn l\farinhn. n<' ~eu tl"ahnlho m.tP ~ n mai~ 
interessante e oompleto J>Ublicado a respeito, diz o seguf:nt~: 

«.A' ~nlucão do 'Orob!ema dos snburhioR rBduz-se em 
poder offet"eoor a.ctu~lme.nte cer~a de 7. 000 1oga.re!1 



Cânara dos DepLtados- lmP'"esso em 25/06/2015 10:31 - Página 184 de 206 

- ANNAES DA CAMAM 

~por horn» I] <m1 quatl'lllP.l' sen i.ido r.m hora;:; «d~lnmí
nad:u: do rlia.». 

«Xa . .;; cowlit0cs :ietuneil, {) inlcrvnJJo mUJJn10 de 
•lf"z minuf11~ rli{fü·Um,c-nfi: poclcr:í snP <l:iminuiclo: eom 
1~~sf' interva:Jlo. e nwsmo rom a compo::>ic.;ã.o <!•~ f1\H\.t1·11 
Nt.J'l'O~ ~1n 1 • eln·~·e e c inl'O de ~·l> ('ttrn ,~ a compo~i tão 
:1d:un1J). «O '11 umc1·0 <lc log:arc:i o.f.J'e1'C~tidos por 11-or:i " 
1.•rn <::iib •:;enti<lo. .'J. 200. é ainda insuf (ü:fonte d·~ mn.-
11hã. das !J h01·:l6 ás 7 l101·a .s, e :'1 LllI.'<lc, dn~ -J7 J1or.as Ú'l 

1 !l 1wras.» . 

.'\. ('omprLcnr'.·ia .Lcclmica do Dr. l\f:w.inllo •'sf.:'t J'1írn. cln 
di ,,,eu :;;são. j\fas, no mencionado ·l:rahnlho, clJ(l se 1·iwehi Jrnn
J1Pm nm hn.llil ailvogado . 

.T~ ' ·de notar-se que, no ll'ccho l'e pro-duzído, não se falia 
lll.\lfl llU. tt·aci:.ão ú vapc~r . .nem <ln l.racçilo l'lrc(,ricn, pm•que n 
anln1• sabe nrnlhcw <.lo que nós, qun l·-~sas cundições em n:id~ 
l'i ' ! aM.c:ram cnm o ~.rstcmn , de .t.rac4)ão; mas c1.ucm o Jê 1,em a 
ímJll'C';;:fio ele (}U{• ns J'r.:ft•ridas r~ondir:õcs de insufficiene:ia sãn 
<'Oftf;nquenria. <lk·<'Cf.a. cio ~ys.:tema. act.ual dn Lracc;fio n. var1m·, 
" pr:idrm .r.:N· rnndiTicnd::tf:; pela ml'ldanc:'l <lü syF"t.cma d e tr:i -
('t':°jO 

·· · O nr. l\fa.rinhn nfi.o se ()Ccupn. mais com n. teacoão a ya
pnr, e THl~i'n. a f'Xam inat· n ·~<·rviço com :l .tracção <>'le.ctrioa . · 

Ora, a imprPssão :i. que aü:lud:imos é cvide.ntrunente erro
llL!a: s i fos..;:,e. poss.iYel t.ran.sforma1r! tlt> nm momento para. 011-
1.1·11. í:omo por Pncanto, o ~ys.'l.nna <l~ t.racçã:o - sent. a m.~nm· 
·1111 1tlifü~nçlío ?10.\· 1:o·nrliçGrJ.~ ri1L linlu ..,.... o crnr.rcg-o ;-k, tracofio 
1•i r>r lrica nfío JWrmiLl.i-ria que se .tr::msporf.asse um., ~mico pa.r::
·'"f/1.•frn n ·111.0.i.<:.: p<•lo -con[.r ario. com o ~ .;.-po <l'O~ rarros pro
Jl '. •!"fos. lt•an:;;port.ar-::;r-l1ia muilo 1nenos g-ênt.e .. 

O nm11l'm <los l<)~·:wcs í>fferec idos p01' h or::i <i:e;pendc fia 
1'ompo~i r~ão ilu~ frnns e do iutervallo mínimo. Para aug.rrwn
hd-·o, i'! ·pe<'r.i sn augment.a1· o vr im ei,ro f:wf.or, ou, cn:tã-o, vc•
d11 Í' i1 · { 1 t:>ü:;undo. Di·sl.o :nin:;uem foge. 

Com n •'mprt~g·o flos •~nr1'0::. mo·f:o.rC's, :i. f.Paccã.o · r ,Jtf'r.l.1·it-:a. 
rlt.1 •(11·it·•ioM'J1f 1-. 11111n11tuto:rri inrlefinidnml'nlr>. a eon1posi~.fi.o ~10;: 
•lf•'t' Cl. ' 

"',\ra~ i-:·!o, pnrn. n nns.~o {~ª"º• não e\ ?ltl 1watü~1r, :po·s~ivn! 
r, il e :fnc:to, . 1wnlrnm dos pi·opugnndorcs <la clcct,rificacão ü 
l •T'Dl)l°11') , po1·q11e· o cf1mpl'inwnl(l d<1~ .l.1·~ns, :wt.ualmcnb\ ,; de 
11,0 m f':f.ros. QnnJq.uer m1.gmcntü na composü~fio, r.n.usar.i::i. rnn ... 
i•i1·1anmod0 rNtl nos ml$S:lg"l'i·ro:'l. ~ nnrn. <lnsprz:i Pnn~idfL1':W<'l 
n:~ ::i~fa.1iLnr:ão <lns plaLa.>t'o1•r1w.!'l dn~ cst n1:ii"~. 

(lu:rnln nn in l Prvnll1) rninimo. flllC. 1í. Jio.i<'. <if' rl••:.r. rninulM. 
c·:l .. (~ <ll'f.(>-l'min:t<lo, c:c1•lusivnmpnt<:, rrn'l!lS. ~ondic;õcs m•.t,u:rn~ 
1l:1 :l inll:1. Dnvirlo ~í): num<>1·osn.$ pn"='ng·l'ns n. nivc·l <' :'1 . Hnha 
f:i l' 1~1.1 ·l :-i r . na cstn ~~r~o ; p ii ~ ia t 1 seria qirnsi inwossiv~l re·d:u:z~r 
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e~:;o int.e1•val.Jo, e is:;o qu C'r com os trens e~qcbr.icos quer a 
:vapor . 

. :\las, argui.rãa, é .mcsi11;o para isso que se cslã.o .cxocuit.a.n
{io .os ti·U:balhos do fechamento dn. linha. Quanclo c..;scs vra
l:ialhos c·st.iverem cvne-luidos, n :.\s pas.s·agcns a ~1ivel aibolridas, 
o in.LervaUo poderá. ser 1iacilmentc :reduzido a cinco · {~ a. · tres 
rrünut.os, e. por isso cone.l.u idi;o o·s electro-technieos: n. t.rn
C.(\ãc ·Cicctrica t"cso·lveL'á o ·. problema. 

E' vc·rdad·c, mas, si o inteL-vaillo ncbua! üc ·dez niinutos 
p6de ser reduzi.do, tani,bem, o. tracção a vapor 'J'Csolvc o p1·p
b/,Pma. Bastará que o in1tervallo iscja reduzido a cineo mínn~ 
t0.s, pa.ra que o numero dos ·tr-ens possa ser eJ:e,.rado ao do
bro nas horas de 1naior aff'luencia de passageiros, e assim 
offerecer, pol· hod''fl. e em cada scnf.ido, 8. 1-00 fü;scmLo~, isbo é 
20% mais do que se pretende obt.cr com a tracção r,.1-r.c.tri~a. 

Esta solucfio. com frcns a. yn.por qrt1ie se succ~dem de 
cinco i;m dneo mim1UlS, foi .iú acloptadn., <'~m HH2. nn. Di
recLoria. do .Hluslrc Dl·. Paulo de J.•ron fm. r .. nl.cs rlr. con
;.;f.ruida a linha. eireulrr.r na f'~t~wão r.eni.rn.I. · !,c~o . qllc o t1·<·m· 
chcgitvn, nma locomotiva n vapor, que>. o ~spcir.·~và. nas pro
ximidades, :ia cng-at.ai·-se na caud.·a. e <"ts·sim fit~ava :.í. 1.c-8lta <lo . 
1.rcm prompto pur·u part.ir. Do.s'Sc modo ·ev.i !.ava-se toda n-;:iino
hrn. cnm .os curr.os e p ern1il.tia-se aos pass•ageiro~ subh· e de..;
cer .i;;oceg-adamento. l)arl.indo o trem. deixava na Cenl..rnl a lo
comotiva· que o t·inha t"e-boc:uio, e esik"\ locomotiva. ia, imm11-
rlidtam,cnte~ ao gyrador JH'-Oxim-0, aindn exi:stentt·-.,. u tomar po
-sil:.~o e .a.prom}Jtar-sc pá .. tn. à -olteg>a.-dn ,proximà elo novo. irem. 

E~~c · snrvit~o fo'it.o com o int.C)rvalfo· rle 1 ~ inc<1 minutos -
foi , em ::::cg·uida~ ~'-llPPri.mido, CXl/'"lous.ivanwni r. :p~los inr.on'.'" 
vcnit'nl.ns n que dava togar-, rm uma Uin ha eompl1~tnm<mt1~ 
:rborLn e at.r~.vP..c;sarla por numf!rosn.~ passagens n. nivrl. Cori1 
o_ fochaninnto ela l inhn. e (~orn a~ passa~·r.n.:; in fr.riorr~. os 
ilicon\;0.nfont~s dci:;appai·rc.rm. i:lP. niodo · q'm\ no dia ria. eon
clusâo de·SSP~ trabalhos, a. Ce.n-tirnll podnrú. duplien.1· a . .snn.. 
ca.pa!}i-0.acln <le trafego, mesmo com a tracção a vapm·. pre-:"' 
cüsa.ndri a.11Nü1~. pa1·a. i ~~o. <1 1~ rn!.te~n ;:.; eompo~icõe~ rlf' i.J""n~ 
a mnis: · .-

SPn<lo nsi;;im. n nc~<~c1~sidndn <la mmfanen dn !o;·Y~ l .eJYHl st'1 
11r'1de ·SN' ~m:f crntnrln com o eC]iutivoco clr. lormu· o sy~l.í~ma 
:1 vapol' <if' ePrfo nmdo rc·~pon~avcl pnln!-' n.cl.rnll'S 1fofi ci1~n
c~i:1~ cln~ linhas, - dnfkiPn<'in~ (illl\ pelo <~onlr:wio. 1111~ nãc• 
podr.m · ~í'l' ai 1.rihu.idn.s: - t•, l1cne'fi1·-iu.1'. a fL•ucç:ío' c lP<';l.l'iea 
l'Om -os melhoram C'n::w;:;. que e'>tão s"ndo l.'Xf'ruta<lo!=\ <•. rnt 
rralidn.rlc. nud~ tem que ver com o systcmn. de trneçflo. . 

Ou fa·o e·(Jn ivoco ta:mb P-m se tem n i-n.d o -em rr-ln.ção a ou- . 
t-i:·ns v:mt:a.gens, eorno, .po t· ·exr-mplo, ele <1ue o pc-rcul'.so dura 
nwno~ f.rmpo. Ar:t.11nlm r nf 0, o percurso Ccnl.rnl-D. Clara ú 
feit.n rnl !>O minn1f-0$. Com '.a t.rfü~ol)fio ele.ç,t.rica pnctm·i:a eJ.111 
~P1' f e i:t.n "m 40,. renliz.m1clo. nssim. uma economia de 20% n~ 
~hir:iç~o do yhlgem

1 
· · 
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Ha a observar, antes de mais, que no horario de 1915 .º 
menciona.do per-curso era feito em 45 minutos. Si foi, ma.1s 
tro:de, ausmentado para 5-0 minutos, deve-se sómente á ne
cessidade de fazer economia no combustiveI. att.entaa as dif
fü:.uldades de abastecimento e prnços - ~levados. Gomo conse
qu&neia i:nmediata dessa medida, verifi~ou-se diminuicão na 
ccn.sumo uo comhustivel. Na rea.Hdade, portanto. a vantagem 
do novo systema seria sómente de cinco minutos. .Mosmo as
s1m, estes cínco minutos não seriam ganhos com o augroento 
real da velocidade, mas reduzindo o tempo <ias parad·as nas 
e~ações, hoje ~m média, de 35 f'.egundos, para 20 segund.oo 
sómente. 

Sendo de 16 o numer-o <las paradas intermed.ia.s. a redu
c-::ão total seria de quatro minutos. Ora, é inlf.uiHvo que o 
que se ganha quando o t:t-em. está pa1'ado não p'óde ser at
tribu:ido ao sys.-terna de tracção. Estia reduccão no tempo das 
parada·s obtem-se com a melhor disoos·icão das portas ds 
accP-sso aos carros, e l~vantnnrlo as .plataformas dns esta~õe~ 
ao mesmo nivel <lo pavimê.nto dos caCTos. Em ultima analyse. 
<fa. reducção total <le rn mintttos, a. pa:rte <tUe realmente cabe 
á. mudança do systema de tracção é ..sóm~nte de um mi-
1íuto 1. . . ' 

A unica real '\-"anta..gem, ·a:ssim, que resuataria da elactri
fi~ção dos suburhíos s-eris, a da suppressão da fumaça: o 
que. oor si só, não justificaria ru:; despezas snpplementar~s 
cotisidera.veis a que daria logar- a tr-ansformal]ão. 

Si. o problema do augmento de ca-Páeidade d'o servico d.os 
8Uburhios pôde ser r~solvido tanto cl'ltn a traccão ele~trica. 
como a vapor, -n. pr~feren<'ia deve ser dada no systema que 
dá To~r a menores despezas. 

Seria facn demomrt.rar. com um e:i;amP- df»talhaao. que 
0 -syc;tema mais economfoo ~ o nct.unl. a vapor. Mas eRtA exa
me. que. ali::is Ruccintam.ente fizemos •fa . trihunn. ~erin hM-
tante longo. · · 

Bastará a npinHio insmneita de um dos mai~ oalorooos 
defen~ores rln elech-ificfloão dM 5el'ViCOS OOf.l snburbios. o nr. 
llobPrt0 Marinho, o qual ~onclue o P.?.tudo citadQ nos seguin-
fos termos: · 

«Do e:.tno'lfo RP. ronrh1f' mm n ritHmumto tntnT rla. 
d1>;:~:pp•1,a ntlntrnl. nrovpnií''flfí' nn "intrNh..1C~Í't'n ~rt ti-nc
cão t:l~trfon, ·~f'.J"ti ·dl• 897:~58$89.b. 

qn" r"fl't'C~f'nb mnis c!f' ~fi % <l:"t recPit.:i. tntri 1. 
Si o nr. MRrinll() renovns~~ h-0.jr> í'<:\~" "~tudo~ (feito no 

nnnn <li" HH 6)-f' o nn7.f>R<:P Pffi rlfa rorn n<:; rnndir:-õras nctnn PS 
díl mi:.rraón e fio r.rniPr.t.n <b ~ommi~são, <".hegaria, pr·ova
velmPntP. ao <lobrn danuelh ófra. 

E' vrrõnri.P 'lllr> n Dr. Marinho nil..1rnh, n P.~pP-Nm~~·. cte 
que • a eleetrifioacão acll.bar:í com o deficit ànnunl do 
s~rv1c:o suburbano. - 'Esfamos, porém. r.onvenoirtos de quf' 
R°hi !'ómento sen cmlmsia.smo o ins?ira, porque elle sabe que 
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obter. C()ID a traooão electrica, esse resultado finaDceiro con
tcmporaneamente á suppressão . do inconveniente hoje lamen- . 
tado. de uma parte dos passageiros viajar de pé,--é·· abso-
lutamente impossivel. . . 

E' de facto, S!abido qnp. em qualquer paiz. um servico 
como o dos. suburbiosi mesma perfeitàmente organizalio, póde, 
si feito . á tTacção eler,trica, supporta.r as despezas, sómente 
com ·a condic:.ão de, nas horas de maxima affluencia, a maior
parte do.~ pa.ssageiros 'Viajar âe pé . - . . 

Para . eliminar qualquer duvida. bastaria · · o testemunho 
tambem irisuspeito do nolavel engenheiro consulente J. J . 
. e. Bradfield, encarregado pela cidade de Sydney de estudar a 
rêde das estradas de férro electricas metropolitanas. Elle fez. 
para Et~se fim, 1C1nga viagem na America e na Europa, exami- · 
nanrio cuidadosamente, in loco, as coudições em que se desen
volve o traf eg-o metropolitano e suburbano das maiores cida
des, como Londres, Pa"ris, Berlim, Hambourg, New York~ 
Boston e Philadelphia. Reproduzimos aqui, do seu interes~ 
sante relatorio, 0 seguinte paragrapbo, que contém, não uma 
_opiniãp pessoal, mas uma contast.ação de facto: 

. «An e)ectric Rail:way can: riever be a paying proPo- . 
sition i! all passengers are provided with sea.ts during 

. the mo.rni!lg and f:!Vening rush hours and other p~riods 
of abnorma! traff1e, as the numbet of tracks and trains 
requi_red would render the . cost of such a service abso
Iutey pr.ohibitive. During the periods of normal traffic 
it is possibJe to seat. aJl or almost all of the passen-

- gers. On the underground railways in America a.ud 
Europe only 2'6 to 33 per ce.nt. of passengers at present 
obtain seaf$ during the rush hoursh 

. . Não seria . possivel ser mais · explicito, nem mais eatcgo
rico. De resto, prova-o tambem o f ao to dos ultimos carros 
adaptados em •New York, nas linhas «The !nterborough Rapid 
Transib e «The ·New York Muni~ipal Railways~ os quaes, po
dendo conter, respectivamente, 266 a 270 passageiros, offere
cem s6mente 72 e 78 assentos. E isso porque: . com tracçã.Q 
eleott·ica, para attcnder ao trafego intenso, dut>ante poueas 
:.hora~, é indispensaveI que toda a installacão - . (carros mo
tores, linha ·de contacto, f eeders, sub-estações, linha de tran
smissão e usina geradora), - seja oaloulada na :õa.se do tra
fego maximo, - o que quer dizer uma grande i.m.µ:iobilizacão 
de capital e um rendimento mão da installacão - emqwmto 
que, com a .tracção a vapor, para attem:ier ao mesmo trafego 
.intenso, bast~ sómente que a composição e o numero. dos trens 
seja proporcional a esse trafego. 

· Concluindo. no caso especial do nosso serviço suburbano, 
a vanta<;em maior do · emprego da eleotricidade - (que ~ a 
d.E" porler augmentar a oomposicão dos trens, &d.optando car
r.~~-motores) . - não seria notada, visto que ~ linb~ não apre•. 
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:-"111:1 fr•rk:- dccli ,·itlatk.~. ·-· ernquan l.o u dcfoil.11 acin1a. apúll-
1.~id.; :-<• .. : far:."t ~· ·rllir cm ·toúa a sua pleilitucfo, vui::; <JU•!. enll'•J 
J1•'1s, (J r111I1Ji1_:1.) e~til u1_:o~tuu:ado a Yiajar ::;eutado . 

• • 1 ·:-;TJ '.·'lt'. \ t:,\11 JJll C.\l.t:LiL.O V.\ l'(J'f.E."(.;1A .:-.1.f.DJ,\. ;-\ , \ ll YPü'l'llESJ~ 
. li.\ )·;LEC'.r11rnr;,\1.:.\ u u \ 1tr::1>C 1"füfü0-\'!AH1A. l>HA:::>JL.l::lll.\. 

\u intuilu il•! Lkmon::;Lra:~· 11ue a (•leet.rificuçãrJ ua::: 1•i-.l.r<.1 -
l.Íil "i dn forro eoni:Utue, por si mo.sma, um u.provc.ilall~(!Uln 
qua:.;i . uuilu tia oos::;::i. riqueza em «hulha branca.», fit.:crno~ um 
r:alt:11lo d1,1 qual r e::;ulla que a }Jotcncia m<!llfo nem~ssaria :í 
1;lct;Ll'!fii:a1.:ão tle t.otla a rede forro-viar·ia du Bt«.t:ieÍ I :5eriw, 
<·uni o 1.r·<\fc;;o aclual; dti apenas -~7.000 'li. P . 

!\1 u; tas pe:ssoas nos 1 P~m ·manifestado ~tdmira1.:ão, e 111e:;wo 
j ncr1:dul ithHk, a respei l1J; parce"'m opporlunas algllllla::; clu
dtla1.:õ~!S. 

,E:;:;,~ r1·:;ult.o dn Joí obt ido hasPa.ndo--no~ t~xd11~inllneuto 
::-ob1·1.· dado:; i:onl.ido?" no varect.'.r do illns1 m RclaLu1· do pro- . 
'j 1~1:lu (iL~ tdN:l.rin~~lt;iiu, i:;;to t!, Hm lllilltão de toneladas 1w1· 
a1111u lJHi.'n " eonsunw di> ca1·vão em toda a n~di;; sei:-; ldlo~ de 
e:.i..1·vno :\wr k i l1>wa1.t -hora medido ll<l peripheda Ju::; rodn~ 
1t111/ .riz"'~ <-las 1ocu111oliva~, (' 0 ,55 JHU'a o· ·1·1?ndime u1.o g-lolJal tla 
Í 11~: ! H lladiü. 

· .\. "ex:•d .itlão tio r1•:--ul la(!o a llUl! c!Jcg«íuw:; Lkp1•nll1· da. 
l'·:Xal:I i•.l:"to do:; dado:-; adma. A::;:i:iilll , ~i cm v ez dos .:-:ds k ilo:; 
j)lll' ldl<)Walf:-hora in<lii~ados no par(~ccr, a quunLidadt~ 1.•xada. 
fo:-;:-;11 0\1 ~.1·a, o re:-;u ltado Llu iw::l;;u cuh:ulu t:edu nnl ti:t'a lJ11rlu le 
LI í rren.:n ( r'. 

?'\•is wlvpla1111.1.-.:1 :-õ('lll di:->t:n~:;ãu, e~la ei/'ra. d r! ::;t~b k i l o:-; , na 
I1y11t1UH.~ :'1~ •.la 1: 11'clrifi1.:at:;ãon de tuua a rêclc fe1· r·o-\'ia l'ia do 
J >m~il. . c111 vista da absulula. ;:onfian<.;a dL•1no11:;t:rnua a rr~:'pt ~ il.o 
pelo d1~·110 lleluf.ur, e p orque .e.lle . .. HW?:i!lTO .a 1~m1n'<•;.·a "IH uw 
l«lkulo ;111alugo ~tO no:'>so. cnihora l'cHo corn 01111·0 intui ln. 

O l'c"'tt lfat/11 a que d1cs·a, uu~ t)cnuille verifit.:Hr a cifra 
í tl' i lll:t de .n . 000 H. . P. 

lli1. o varccet· (pai;. 01 ;. : 

«Para 1::::lr· <·ons11mn i'Jl' l.OOiJ.1100 de lo1H'lad;1 t1 
1)c 1·arvão IJOI' an rio), como '.:u.:l.uulnwnle o prP1:0 du 1 n-

111•1ada ~fr i:a.1·v;io oscilla de l)OtlL't1 mn t on10 dn 
11~'* Cif-Hit• ou :-':wto~. a. de!)v eza c:fJn:!..iva tk\'(~ altin
~·! 1· a i:er.Ta cJe :1. J :J. <.lUO: 000*, pc:~· mll1·u111; nrío exet•-
1.l1·1·ia l'lla ~li: :i-s .'UOi) :000$. se, ao envez üe q1.whuar 
1)aJ'\'iiu Ptll ltw•.11Holiva~ .. fo:::;~1rn1 futfa.-: a:-; linha::; elccL1·i
l'kad;.1:-:. 1•111l1rn·a ;'t cu sla 111 ~ t~llLWl!.h dedt•ica olJl.iua !ptda 
l1·;11 1 ~ fon11:1\:f1n r!a p; :1~ri.:·ia tl11:•1·u1ieu. ainua 1ne~ulO l!Ud
nianllo \'4\l'\' frn t•m ~rflndr-:;; u ::.ina :-:; ..: 1 •11lntt·~ de 1'01·1.:a . » 

Ai\ pre1..~u tl'e 11.:>::; 1)01· tonelada. u~ ~:::; .ooo:OOO$ i nclit:a 
d1J~ l:o:Tl':'t1·~111dt•11 i '' . ;}o.í:. ;;5u •. OIJL• · kil Ll::: llt.' L•arvão, ~ ·1]i.te, ua 
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J1nJotlH· ::(~, cuiis l'iltH'.lll a quanl.idade üe L:<U'Vàu qucimacJa llUS 
U:::ioa~ Ce1:irap::;. 

A' pag. :w, 0 p:.tn•cet· irnJic.á ·~ ~-~ lil.lr·as, i:::Lo é" -
J. I;: :::; kilu!lll.0 f1 ·0~ . - JiOJ.' ki !uwatt~JlOl'tt produzido UUS Ü~ina::; 
Cr!nl.t·ae:s a vapor, ·- tio modo que a (1uantittatle· acima de cur
vi:io durá Jogar, 11u1· anno, a 

.'.j(1.j . • ::.150. 00(1 = ~08 . 000. (HJl.l · 1;: ilowaU-hura 
. 1.13~ 

:\.. po teJH.:ia 1w;t.l.ia 1: n!J ti du ljj vidi11do c:::!ie al:;ari::ituu pulo 
aumeru tk horas do anuo: ü;to (~. 

:! ôS • 000 • .V.00 ,. 
-. ---- - :.:= :W.000 kilu,,all~: uu ~f .JOO l.l. P. 
'!; X :1G5 

Vc: - :;c que o i l!u:::fl·l· Helal.or cl11!gt1 t i urna póle11c ia .mú
tlút <lirn.h inl'el'iot' aquulla a· que elw~amo~ (d1: .í7.0fJO H. /'.} 
--·· ls l.u. lah•·z pu1·1.tU•! fez ~ü L11n calculo :::unm1a1.·iu, arred<.HL
dan du o rc:::ull.ad1_1 ún mudo a Ll:.H' rnaio1• relevo ú :sua lhcso. 

Tcnu:i-110:-; 1·1'1'1•t·ido <i. w1te•nda. mâd:ia p oe Sf~ t· 1!::;1.c o mc
(.!1ut!u mai~ rado11a!. - - !\lia:-: talve;r. qtt<.•. i::-;so v o:;sa. UUl' !o:;;at· ;'l 
en n•l'u :-:.:iti, . :-; 1 ~ ntl'l. 1 q11.- uin ~t u :-; i na e'.- iutl'fomia c·entlimen Le eom a 
pu t1 ~t!d ~1 \ lu:; wudii11a!oi ~u~l.alluda~ . · 

U nwl llt11.l11 st~:,n .1i11k se i·<i talvez, mais ohú·u. 
O inl11ill1 r.lo pa1·1°n' r é demo!i:;fL·at~ · quu iwnt u •~a.sv leu1~ 

l1l'adv. a qua11lid:td1~ -dC' cae\·iiu a tJUCi tU:.ll' na:; u:-:;inus H1e1·· 
· m :1~as :-;1~1·ia nm i J.H.'{] UPna. 

O 110~::;0 in luilo ,:, l)elv c-oHl.nn·i.u, qu e ~l tiuan litlaue . do 
:1 :_;-u:.t ulili:r.ada 11a:-; u::;inn::; lly<lr aulica:-; Het'ia l.HU i Vl'(J U Cll<l.;:.- , \ :; 
d11a-:; l.lie.-:H~:.: ~ão ~emcll1aule~. · 

.\ l'll )t l}l):Sit:: fw di' conccmi L'ar 1 ~ 1 11 l! llla U!Üea Usiua. a po
f.1•1wia nccc·:-;~al'i a a l.od<t a r<ld1! fet·r.·o-\'i:H'Ía, .~ mais vantajotia. 
vara o ca;,:o lla::: C1•11! 1·;ú.•s lhermieus t.lll que var:a. 0 <la::i h ydL·an-
1 i l· :t~. ~ündo q\11~ u co u::;u1111.1 i ud icado de cm•vãu por k ilo\\"att·
lw1';t ~··· ~e <l_.t 1iu t"a::;o dr~ n~<wl1inas de ;..:·r·a111.lü potenoiu. 

l°3UPLH)1lhanw:-; que a u~ina hy<l.rauli1..~a Hc,ja a. das L i.q;e:-; da 
~l .i;.:·U & .l'ow1 ~n>, com lllllit a!l.u 1·a. d 1\ tJu éda de JüO metru~ . 
~\f':-;:;a.-:; r•tmdir;:íi•:..:. r r~ .~ulLa do t~alcülo 'JW:i 11m·a u nie:;mo t.ru

_ liallw du um l.\i lo d t· nu·vão IH"evi::;o:; :-;ão .mu.i:; ou rneno:-; J ,~Jj 
1 m•l.1' n:s cubin1>:; 1 l1 ~ t.1!-;"lla. !Jul' 1:011i-;eque11cia o~ :301. ~l50 : 000 k .i -
lns d~ carvãc-, vut· anuo ú que dw:;a u varet.:ee. co1·1·cspuw.le
)·iam mais 011 m e nus a -í00 .000. 000 m0.Ltus 1..~ulJicu::; de agua. 
}Jlll' :-.Hll1(1 ~ . 

Ora , c.1 üJ,::11d1.• <la i n~lalla~: iiu da::; L age::; lH.k le ôt!l' eornp::i.l'ad(, 
c'1 ca: ·vocir~~ de ti ma 1 tBi na Urennil'a. Ii~m ambo::; os easoí-S. a 
Cilpal:iuttdll de\'I~ S~'I' Udt~l'lllÍ!Htda de ntUdO l\. <l.ti!:iegUL'ill' 0 801'
'VÍ(:O .para um lcmpu dcl(•1·11.1inu<lo, 1~ . port.ant.o, conforme o 
modo com o qual se fa;r. o abaslccimer1lo . 
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Mas a frJrma ern que é feito o abastecimento nã.o inclue sobte 
o ::onsumo, quer do carv~o. quer da agua 

Na carvoe.ira, a carvão chega por càrros, de pref erencia 
nos dias feriados; no açude, a ;;tgua chega sem essar, mesmo 
aos domingos e festas nacionaes. 

Tanto c::m um caso como no outro, póde-se indicar a quan
tidade média por seuundo, E» admittir que esta seja a quanti
dade que chega em quaesquer épocas do anno. Basta por_ isso 
dividir a quantidade annual pelo numero de segundos <lo anno. 
isto é: 

·· .-~. ',_,,,. . ..,.,. :;;;:' .. ____ .,_ .. ~.aii: 

365 x 2-1 x 3.600 = 31.500.000 segÚndos~---.. · 
Portanto, a quantidade média de carvão seria: 
304. 305. 000 = 9,65 kilos por segunào, 

:.H. 500. 000 
e a de agua de : . · - 1 

400. 000. 000 :::=: 12. 70 metros cubicós por segundo, 

31.500.000 

isto\ é, inferior a quantidade de agua com a qual a <l.ight & 
Powerl} póde contar nas suas instaliações das Lages. 

Agora que ternos amplamente justificado o nosso cal
culo; faremos ligeiras consideracões sobre a quantidade de 
carvão indicado no parecer por kilowatt-llora ,nas rodas mo
trizes das locomotivas, isto é, de seis kilos. 

Diz o parecer que. esta cifra foi o resultado de longas e 
cuidadosas experioncias realizadas em :1910, em umas secções 
das .estradas de forro 11.orte-americanas, reportadas. em um· 
estudo do engenbP.iro americano A. M. Armstropg. 

O illustre Relator, como temos visto, a applica ao · caso 
geral de toda a rêde fe_rro-viaria dõ .Brasil. Mesmo, chegando 
a. uma potencia média de 41.. 700 em vez de 47 .0001 acaba por 
adoptat· uma cifra ainda maior, de 6. 75 kilos de carvão por 
kilowatt-hora. · 

O Relator está perfeitamente justifíoado quando applica 
a cifra resultante das e.xperiencias alludidas ao caso geral da. 
rêde brasileira. porque só faz aquillo mesmo que fez o Sr. 
Armistrong, applicando-a a. toda a rêde norte-americana. 

Mas nós, francamente, pensamo.5 que não é prudente ge
neralizar a uma grande rede o resultado tle expel.'iencias exe
cutadas em uma especial secção a dcclividadt•s muito fortes: 
E temos a convicvão de que o illustre Rc.lator será de nossa 
mesma opinião, si attender para estas simples considerações: 

Na int.roducção ao .r.elatorio referente ao anno de 1910, 
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t1·1.1(ando do n1e~mo a==>~urnvl1.> (da dc~.ll'ifica~;:ão .aló Barra uo 
1'irnll:v~. dit: o dfn:do1· '.l~t ~ :r·t1li·a1 (pa;;, LI lf) : 

(:. \ lucuinolivU a v<.qJO 1· .~011~011'H', ap pL'Oxima·'.líl-
Jllenl e·, t[llUlt·o Jlbl'a:'> d'! earvüo, 01_1 i k,:tl 'Í pai.·:1 proclu
zi r· u1u ·<.;avallo-lior.t (Th1~ Ba!dWlil .i.t1co111üLiv1~ \Vol'l\:;;: 
«Dados i·elath11(j n lueu1nll:,~va.,; ;;}_ --- .l'llilacldpldu. HH::i 
- !)li!; .. 't;)). De:3-lt~ u·alJ::dl1•.1, lJOl'l~ill, :-;ú ~àtl apt'OVtJiLà
uu:; l'l'.almentc 7;:)',~-' P•H'(JH·! ~5'/I) ::.Ü(I l~O!lSUHlidos' WJ 
aquednl•.)ufu JH"évio 1Ja.:; ·;t11;uuulha~, uo c.alur 1·e~tanLe 
após u ·~e1·vicu. du:;an'.e a:: parada:;, uu lt·unspol'L·e tio 
IH~::;o 11ão .adfrei·c·11t~ .Ja-; \oennwUva:::, dt.: .••• O consu
mo Jué-dio annuai o:.~ '!00. dlJO toneladas ~-]C c;u·vão, ·i::m 
numc-r·o reLl0111Jo, rep1·1~~uut<1 approximauameatc ftti. 
rnilhõ1~:s ·de eava!i<>~-!;ortl, do~ 11Lt:l·e:; apmrn~ sãt> utili
zados el"fee Liva111enl1.i ·'!::'.. m 1 l hôe!:.;, t~q uiva 1 r.!lll•.'· a c1~ t·ca 
do ;;-i mill1fl 1 ~:-; kila,,·utd.~~LOL':.u·. 

J.lol'l.anto, ~eg·undo u::; :::>r~. i3:ilw ! u, a. '-1 u:.tnLidady! Je car
\·;io ·11eceti!:>C:U'ia para \llU kilowa.ll-hon.t lia. periforia. Jati l'l•• 
t.ias motrize:;, ê $ÔmenLe de ;; . :.!'..> i\.i!Os, e niio :::1~is kilos. 

, A prim1'~Ü'a vista. par·et:c fIUL', eonfot·m~ a. bu.-law.;a. é ma
n1\iadtt •po1· um 1..:1.1nsvrucl Ol' •ie l~H~ornc.•t.lva::; a vapor ou por 
un! L:lccl(·ic;'i~t.a, ·a lll('swa. quantidad') tle c.:al'vão rndic:.:a um 
w·.-::u nmi lo diHcl'enle. 

Pcns.amCts ,que e::;la Llifft';· •. ~ui.:..t Vl'OVL\lll :Ja~ j;i Ul)ünla::lus 
rnndic_:ões <lrffcrenles tias !intw.~. Esl:l.. up_iniâo aclm-se 1;0J1-
!'i1·niada pelo r-esullado obtido pi\1:1 comroi:::::ião tedmicu cH
carregaUt\_ uu i~5 ludo Lla t ~ lcetr i.fi1;adio -tia CenLral üo Ri'c a 
f>arra. -

Confu.rrne 1!8LLÍ. iudh;u'llu uo pur1.·ct:l', a Con1mis~ão. acl1•J1i 
lllll consumo de ener.g·ia eledrjça, lla lleripheria cla·s rodas 
rnolri:i:es, (le .;rn. !J!}!}. ·í33. kilo\v;.üt-frura, 1pa.ra um tra:fcgu 
ntaior do .que actual, por t.c1· pt'cvisto üu;&tau{c intensificado 
o ·sr:1·vieu das binhas <los SL1burbios. O LraJeg-o actuail: corre~
p(Hlde a u1n eousumo tlc carvão de H7.H2.fü:H kilo~. Nós 
faremos a .1Jyput.l10se de qu1• f) tral'ego. c:omo foi p1·cvisto pela 
Commi-ssão i.;·orresponda a i:el'ca de 130.000.0UO kilos tle 
t;arvão. 

Isto po~fo. v1)-sc que o consumo de ua.1·vão pot• ki-lowatt
lto1·a, na pe1·iphel'ia <las .rot.lus mokiz-e.s re~ulta de 

j 30. OO~l. 000 = 3. 83 kilDs. 

3·3 . ~)!)!) • li 33 

. Vê-se. que no pal'et:er ,.;;ão indicadas para a mesma imi
<lmtc ( u k1:lowa.U.-hora na ·Pe1·iphcr;ia das rodai:; m·otriz-es·) -
t:rcs c11tunt~dade:s di{/tJ1·enü:il· Je ·ca;rvão. isto é: 

G. i'5 ki·los, ,fpduzitla .Ju 1.:atkulo úo HdaLQr; 
u. 00 kilus, indica-ela uo parecer, e ·rcporLa•Ja. uo üabal h'.) 

Jo Br. Arms·1t.1·ong; 
e. --' Yol. IX. 7ô 
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3. 83 kiJos, deduzida <lo calculo da commissão tcclmícn.. 
Parcc<' quasi que, si maLl1ematíca. não é,_ r;m ~cral, uma 

opjnião, póde scl-o, cm .se Lrai..ando da clectnf1ca<,:~J;O das cs
Lrndas de ferro. 

A razão é talvez ouLra, e o nela~ur a fornece olie mesmo, 
1i.-:i seu parecer, dizendo, na pai;. 8, ciuc é pre1~iso «fazer es-
füdos especiaes pata ";o.da caso parli':ular.» . 

PorUmtn, os seis kílos r epresentam a nuanb<la<lc cx?-cta 
de carvão no caso pa.rlicula.r. da,s secc:.õcs onde as _Dxpcncn
da~ foram feiitas. Mas este re,suILado não se póde applic:ir, 
sem um factor <ic correcçã.o, no caso de uma J:'êdD a perfil 
v:tr·iavel, o da. CenLraJ e o de toda. n. rê<lc fcrro-viaria 510 
f:r-:.l.Qil. A quanlídadC' de 3,8'.i kilos encontrada pela Co1rnr,m;
são, -depois cte um calcu,lo · dirccLo, parece-nos mais pro:x:n1rn 
da realidade nesse u l.timo ca-so. 

Vejamos agora que )nflucncfa tem a adopcao dessa ci
fra para o riosso cailculo {; pa;:-.:.-. o do parecer. 

Tomando 3,83 kilos por ki!owaH-l1ora na pcriphcria das 
rodas mot.rizes, cm ve7. de seis kilos, a po~encia média ncccs
saría :'l clecitrifica('ão de ioda u. rMe ferro-viarin. do Brasrl 
rcsult.arb de: • 

73.500 li. P. • 
em ycz de 47 .000 H. P. a que tinha.mos chegado. Isto nüo 
muda em nada a nos:->a conclusão. porque mesmo 73. GOO H. 1). 
representam uma parle impondei·avel da nossa riqueza cru 
força. l1ydr:iulica. 

N"o case• do calculo do pah.>.ccr. adaptada a quanlidauo 
acima de 3,83, kiloi', o rosuitado seria que, em vez de Qm:i
.mar n~ts usinas ccnt.racs i.hcrmicas na razão 35. 000 :000$ de 
carvão, seria preciso queimar 61 . 700: 000$000. A economia 
rcsultántc na despc:r.u com combuslivel seria reduzida a: 

11~. 000: 000$ - 01 . 700 :000$ =. 53. 300: 000$, erri vez de 
SO .000 :000$ como indica o parecer. 

E e.sta economia ~cria obtida (t" cu~ta de uma dcspe:t;a 
enorme para a . elcctril'u:ar:5o cios :JO. 000 kilomctrns de linha 
!errca, e para a con::,lt·uc~ão lh' um nu11. l1ro rclcvanlc de u~i
nas cenlra.es de :for<'·ª. 

IPódc-sc d!zer éom toda sl1g·urnnça q110 a economia custa-
ria muito caro. . . · 

Deixemos que os es(rnngPil'os far;am brilhar as vanta
gens da clecf.rifieação de todas as estradas de fel'ro do mundo. 
l?:llcs ~-:m rn-:üo dr r; fn-:,cr no interes:çc da e.r,pm·taçifo de sen 
·mate·1~uil. Anles <k falh11· Illt ''lcdrífh:acão cm '""rnnde on 
:mesmo na ut'íJizn\:fíO ('In f!Tamle e~c:1ln das nossas 

0
qu'ódas de 

agua. façamCls •·otos para que .sn cstabclcrum no Brasíl cm
prezas tlt1C faliriqucm. C'ntrc nlis, o 1natÓrial ncccssario :t 
!"!Ssn::; obras, -· 5tt~lamt~11 ! t' cPmo pret 1;ndcu a Hui ia cm ir'lcn
r ka~ circum~lancias. 

E qum1?0 'So_ vü que para uma unidade - o kilo-wat
J1ora na pcr1pherm das rodas moll'izcs - é posslivel chegar ~ 
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c1uantidadcs <lc carvão muilo diffcrenLes (nos casos exaID;i
nudos, de 6.75, 6,00, 3,83 e :3,23 kilos), parece ~vidente que .O 
problema uão é do-; mai:: ~ímplcs. Ao contrario, é ~os m~1s 
r-omplexc•s, E cffccLivamenlc o demonstram as cons1deraçoes 
feila~. . · · 

Em conclusã.11: O projecto é va30 e arbilrário. Nesse 
r:ampo do a.ebit.rio, lemos caminhado accelcrada~enlc -neste 
n i0 imcu de poderes limitados. 

·As cm1mdhs por 111)~ apresentadas :vi::;avam pri110ipa.l-
mc11Lc: 
. o.) garanlfr a rt'alidadc du. concu1Tenc2n, sem cx~lusõ~s 
provias de quulque1• e.los sy!5!.cmas de tracc;ao , o que e facil 
vcla::i condic.õcs dos cdilacs; · 

/Ji quanto ao for ncC'i!1Jcnl.o de energia. - que vae caber 
raLalmcnt.c ú Light & Power, nos lermos do projecto - e\!'i-: 
tar que, finclo o 1:n·azo do contracto - fique a Central na de
pendencia desse fornecedor que lhe poderá impor o preço, 
como ora faz aqui no Rio. · 

Isso si) se conscs1Iiria - e ainda assim em parte, pcl:i. 
r eversão das inslalluções. · , 

A n clrnma· dessas consid<irnções de claro interesse na-
. c·ronal, qniz attender o eminente Relator do projecto que a. 
Cornmíssão acoinpauhou. sem muior exame do problema. 
Declaramos o nosso volo . cont.l'ario, esperando Que o Senado, 
si o ler, posso. corrig·ir as imperfeições notadas. 

Temos fundado receio de qnc. investindo n:l. electrifica
ção l'm projeclo milis de cem mil contos - poss'ivelmente 
cculo e cincoenl.a mil (o dollar não perdôa ... ), - continue
mos a dispen<ler cm car vão as mesmas quantias que ora ser
ve1n de argumento o.d ta1·1·orcm para atropeladamente mu._ 
darmos o s-:-·stcma de tracção. . . · 

.Sala .' das . . 5essõcs, 20 do -0uü1bro ·- de - :1920 . ···- ·- F-rancisc() 
Yalladares. 

O Sr. José Lobo (pela ordem) requer e . obtem dispensa 
de impressão dra redaccão final do projecto n. 106 B. de i920. 
afim de ser immediatamcnlc votada. 

E' lida e, sem obscrvaçúcs, approvada o. se·guinte 

REDACÇÃO 

N. 106 B - · i920 
1 

J:.edacção . final do projecto n. 106, de -1920, qu.e aure o cre
dito de 60.000:000$, 11a1'a electrificação de trechos da 
Est?"ada da Fqrro Central llo Brasil. 

O. Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 . º E' o Poder Executivo autorizado a abrir cre

ditos, até o maxirno de 60.000:000$, ·e a realizar para isw as 
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operações que julgar ne.!='usarias,_ afim d~ substituir a t~a
ccão a vapor pela tracçao eleotr1ca nas lmhas <ie suburb1os 
da. Estrada de Ferro Central do Brasil. <:tesde a ·estaoão ini- . 
cial, na praoa <la. Republica, até a de Deodoro, e mais · nas 
linhas do interior, desde a mesma inicial até Barra. do Pi
rahy, bem como nos rainaeB de Santa Cruz, P~racamby, l\Ia
ritima, e de S. Paulo, atê os e~tremos respeetivos. 
. Paragrapho unico. As providencias para as installa.cões· 
<le que trata este artigo serão .toma<las, contcmpol'aneamente. 
llUer para as linhas <los suburbíos quer pnra as do interior 
~ respeotivos ramaes, mas deverão ser ~oncluidas em pri
meiro log;lr as installações nas linhas do suburbio.:i-. 

Art. 2. º Os ·Serviços e obras autorizadas por est:a. lei se
rão executados por administração .ou por empreitada, de 
t.odô -0u di} partes dos mesmos ·serviços e obras, conforme ~tu 
Pôder Executivo parecer mafa conv{lnfontc. · 

§ f. º No caso de ser preferida a ox:ccucão "'por emprei
ta.das parcia-es ou por empreitada .total, os servicos e obra~ 
referidos neste artigo só poderão ser contractaàos mediante 
concurrencia publica~ .para a quo o Governo <leverá. fixar 
com antecedetlcia todas a.s bases indispensavcis. inc'lusívc as 
nf erentes aoe prazos de pagamento .. 

§ 2. º Si o Poder Ex~eutivo julgar ~onvenientc não su
bor<linar a concu:rrencia a <f etermf.pado -systema de trac(láe 
olccf.rica escolhido próviamen:t.c, <leverá. a.ttend~r. no julga
me-nto da concurrcncia, nfto só :.'is vantagens cconomfoas como 
<is condições de or<lem techniea, relativas n cada systema 
proposto, polo que deverão ser especificadas nos <!ditaes de 
concurrenei a. 

. Art. 3. • A energia clccLrjca precisa aos serviços de mo
v1menlo <le trens, bem como a.. outros nccessorios, poderá ser 
.:tdquirida. ·de t!mp.rczàs parl.kularcs, vor con(,racto niio <!xce
,<fon lo ele J:; anuos, ob{.ido .cm .coucurrcueia. public-a, <l.c cuja~ · 
ha~es tlcvcrfio con.sl.ar o IJL'(.:cü maximo Jc kilowatf, 11of'a e n 
'Jtiaut.i<Jadt\ loLal <le 1\ilowaÚs hor·a :1.1cur.:s:;arios, ao servii;o 
C'lctual o ao augmonlo p1•ovavel .Jo trafego que se verificar 
1:urantc o pel'iodo do . contracto. . 

.\r~ . . -í. º O Poder I;;xec.utivo Jica. igualmente autorizaclu 
;~ at1qmr1r ou dcsapropriat' <18 quédas <lc -agua ainda -não uti
lli~ada~ que i~ell10r se prf?SLarem ao fornecimento da cí1ergfa 
clet'lnca. rn·cci~u. aos. 0:serv1co8 ~e c1ue trata esta -lei, po.dendo, 
üpportunamcmtc. abl'u.' o-s c1·ed1tos que Jorem juJg-ados suJii
cu~nl cs ás at:Quisições oru desapropriações respectiva~. bem 
ccmo. á::i insf.allu.c.~õcs <lof> -serviços de captaoão <la. ·energia hY
:dyatil1ca, +sua trans;.forma,:ão e t ransporte ás ~ub-e-sta~õcs -da 
lt..i~ Lrada <le F r.rrü Central do .Brasil. 

PaL';iqt'apho unico. O . . Po<.ler E:-i:r eu ti vo poderá igualnrnn-
1 t~ n.dquirn· ou desaproprHH' ou-t.ras quédas <le agua que dc
Y0.m ser utifüaàas na. clcctrificaçãu ~o ramal ·t:lc s. Pau.1"V e 
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tla linha do Centro, abrindo~ para. · isso, os e.reditos qne ·fn-
1·cm precisos. 

Art. 5. º O Poclc1· Executivo mandará proceder nos ·P.Btu
<.los do prolongamento de a:lgumas ou de todas :is linha·s <la 
J,strada de Ferro Central do Brasil, até o iponto · mais convc.>-
11ient.e do centro {la cidade nas proximidades <la praça l\fauá. 
ncando autorizado a abrir- os credito~ precisos á execução do 
rn·ojccto que ·vier a- sc1· approvado. · 

Paragrapho unieo. Os prolonga·ment.o.;; de flllC trata este 
n.rtigo; terão o seu iracado foit.o de nccurcio eom a Prefeitura 
do Districto Federal. 

.Art. 6. 0 ·Revogam-se :is dispos i~i:tcs em .con trnrio. 

Saln <las Commissõe-s. .20 de outubro dP 1020 . - Drwval 
·Porto. - Deo<lato Jfoia. · -. P1•aAo Lopes. 

O · Sr. Presidente - · O projccto é €lnviado ao Setk'ldo. 
VDtaoão do projecl.o n. 193 A, ·df'. 1920i. fixando a cle~

·peza do l\Iinisterio da. Fazenda pura o ex€.rcicio de 1921; com 
íP~H·ecer da Commi&são de . Finança~ sobre as emenda~ àpre:... 
~t-nf.n.das (2ª discussão) . 
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SESSÃO E::\í 20 DE OUTUBRO DE i920 

Art. 2. º E' o Governo- autgrízado: -- . .,. -~=~ ··'!\~ .... 

'1-~, a abrir, no. c:x.crcicio ·de 1921, ctedHos supplemen
t::n·C's. a f.é o maxim0 1e 5. 00-0 :0-00$, ás verbas indicadas na 
tabo lla B. que accmpa n ha a presente propost.a. A' s verbas __.: 
Sor:corros publicos - · e - Exercicio.s findos - poderá o Go
vnrno <lbrir ci·editos suppleme.nlares em qt.rnlquer mez do 
cxercicio, comlant.o que su:i totalidade, . . computada com os 
d0mais crcditos abertos. não exceda do maximo fixado, 
respeitada, quanto á verba - Exercícios findos - a dispo
si~ão (\'l lei n. 3. 2GO, de 3 de setembro de 1884, art. 11 . No 
maxirno fi~ado por este a:rtig-0 não comprehendem os e.re
dilo$ abertos aos ns. 5, 6. 7 e 8 do orcamento do Ministerio 
do Interior ~ ns. 1, 2, 3 'e 4 do oroamento do Ministério da 
}'azcnda: · 

2º, ·a liquidar os debilos dos bancos, provenientes dé 
auxilio á lavoura: 

· , 3º, a concedc"r o premio de 50$ por tonelada ao.s navios 
que forem construidos na Republica e cuja arqueação seja 
supl'!rior a 10 toneladas, podendo abrir os creditos que forem 
l!Cl·essarios. . · 

· Art. 3. º Ficam approvados os crcditos na .somma de 
. 2. 090 :·955$5313. ouro, e G5. 375 :950$761, papel, constantes da. 
tabella A. 

o Sr. Presidente - Vou subrneti.er a votos as emendas 
da Commissão. · 

App1·ovadas successivamentc as seguintes 

E~íENDAS DA COMJ\fISSÃO 

N. 1 

A' verba ·17ª. sub-consignação «Alfandegas:i>, accresr,en-:( 
i.('!-$e: mais .119 :200$ para a 1ugueis de annazens para a Alfan-
dega de Porto Alegre . · · 

Houv~ eCJuivoco ao 13Jallora.rc!m a p.1'oposta do Executivo, 
na qual fignra a sommn de 72 :000$. para alug"t1eis de cac;as, 
11uanà.) ~ão pagos, "m virind<' cln contrac1o, 1.21 : 200$: e o Sr. 

· Min1str'l dn Fnzon<l:i nnt.orizon n insppctor da Alfandega · a 
1ir·orur·a,1· ~ alug-nr mais don.:: nrmazf'ns. afim de ("(Ue a merca
cltwin não mais fiq ue, sobre n. ng·L1:l, mezcs jn~.eiros, como 
f:uc.ccdi?. n.dualmontc. · 

N. 2 

!\.' , ·crba 10º; «Casa da Moeda'>, ::wcrcscenle- se: 
Frihrienç:.ão rfo s0-llos e outras formulas de franquia e che-

ques po~f~1 c~. 200 :000~ rpapcl ) . . . 
A Yel'ha d e 200: 000~ fit=rnit'avn no or~amenfo <l:i Viat-ão: 

porque se compravarn sellos, ele., de fabriço norto-americ~no. 
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J•asso~J a ·rn."1· fu<lo aqurno quf' R<~ adquiria fóra, ;f.. Casa da: 
:Mocd:r. Por i~so foi a q1iantfa retirada da verba 2• - Cor
l'eim•. Jo orç:.amcnl.o da Vía.ção, E.' deve seI' incluida no riu Fa
:.-cnda. Dalli rc>:::ull:trá. dupla vantag-em; 1•. não mai,; J<.cr·ú 
lleN~s::mr·lo o processo bnroct·atico nnnual. da. passagem. sr.m
JW" t ardfa, da verha. de nm rninist.erio para -0 outro; ~\ nuo 
~er(i pnf':-:iv<'l voltal' um pair. proteceionista a adquirir no e~
t':~rngí'irn f' qne p1ídQ falwicar ('nl estabelcc.imf'nto offiei:il. 

~- 3 

«Aecr~secn1e-~e ondP conviür. na verba - Pessoal: inais 
ii.527 :9B8B301, para n aui:rmenfíJ proYisorio df' vencimentús, 
<;onccdido a fu nrcinnnrin~. effoctívos ou intm·inos, operario8 
1 .. 1 diari:::.tas. do l\llnisLcri<J <fa F:1z,enda.» · 

A c·;u't.'~lia fla vida não pf'rmi1tírú supprirnir {3J11. 19~1 
a tionifi~·;u_;fln outorgada p:-ira '1920; í~omo. porôm, não a in-
1<lniram na propo~la do Exr-{·tüiYo, tornou-se necessariu a 
l'lill'OChi. 

N. -1 

.::Fica o Gov~rno autorizado a ab1'ir o crf\dito nccessario, 
até a quantia de 50 :000$, para n d('~peza "ºm a iinprt~ssão tla 
novn iarifa nduaneir:i il!n~lJ·ada.~-

0 f ruln:1lho piane>.iado pelo Exr"L'Ul.ivo se lornn rá de grande 
u f.ilidadf!. de~r1~ fJlll' 11 :,\1n.zrr·s~o n 11-inw a reforma das ~·ri-
fa, •1lf:1nde-~1·ia::<. · 

N. 5 

·<.:.:\' .verba !3ª. ~ Diroetoria. de Est.alisticu Commercial 
accreseenl.o-se: Augme~üad~ cl(I J6 :000$, sendo 10 :000$, IH\ 
i-ub-eonsignação «Machina!.'~. por effeito da bai."Xa do cambio, 
(pw <let.e1'minou a alta {lo dollar, moe,da C'm que -são pagos 
os alugueis das maehinns 1• ~Jp ti :000$, na sub-consignat,:ão 
«Ü,jt}Ctos de exrwdiente. 'd".», por identico motivo e por tor 
B:do elevncto o 1wec;o rios c·nrl.ões pnrn as machinàs Holle-
i·ieh,$> · 

.:\ . li 

«Continuarú a fnncrionnr em 1 !'121 n nclunl Commissão 
F..c;p~r in.l de Exnm<' do Cofre dos Orphãos.. ai'im de ultimai· a 
nova r~scripl.m·ncão que SPr:'t enl.1·cg-rn' :10 !\linisterio da Fazen
f;a pndPm.lo o (io,·<'1·110 ::tbrfr o~ crodiLos nci~c:::"arios para d1~~-
1H•11c!Pr •~om o pessoal e mal-<'rial ai•~ a quanLia ·! .... 18 :OOO~Olhl.)~ 
. A Commi~sfLO. presidida pplo Exmo. S .. 1. desembargador 
.t\lnulpho d.e Paiva, r,rnbn.lhu ha. au.nos e muito conlrilmín para 
~e r~.st.alwJPtw1· a Cll'llem no chúos rm flU(' sn lt'ansform:'lra o 
i::or1·1• d<' (h'phü0~. A L)bra hcnemel'il u pr'et:i . .:;a Sel' concluida. 
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N. 7 

«A Imprensa ·N·a.cional não executará trabalho algum par
ticular, gratuitamente, sinão em virtude tle lei, sob pen~ 
de ficar o respectivo dircctor -obriga.do n. indemnizar a. despi:i,
.za não a.uto:rizada.. 
;... ~ 1.0 Nenhuma encommenda particular será executada 
si:m o deposito - prévio da metade do preço ajustado; nem 
cntl'egue, sem o pagamento da outra met.ade. 

§ 2." Todo e qualquel.' tl'abalho graphico do Estado set'á 
obrígatoríamente executado na Imprensa Nacional, salvo o 
<.las repartic;ões que Lenham já o seu servico organiz-a.9.o e, 
em virtude dos r.csp-ectivos regulamentos, o possam· executar 
dJ reem.mente.'> 

A vantag·em, moralizadol'á, desta emenda resall.n. da sim
ples leitura. O dispositivo é um desdobramento do urt. 7~; 
da lei , orçamentaria vis-ente, art.igo incluido adcante entre os 
t.Jue devem ser mantidos em 1921. 

.votaçã.o da sc.guint.e emenda da Commissão .. , 

N. 8 

Por serem de -utilidade comprov'uda pela :Pratica, cm vi
gor t}Ontinuàrão as disposicõe-s seguintes: 

Art. E' ·o Governo- autorizado : A suspender ·do exer-
cício de suas funcçõ'es, por tempo determinado e sem direito 
a vencimento alzym, o fun~cionario :1,>ublico que, na fórma do 
al't. 25 da lei n. 2. 003, de 30 de Julho de 190'9, for. man-. 
dado a inspeccã0 de saude e a ella não se submetter. 

_.\l't... \:\os directores das Secretarias· do Senado e da 
Gamara dos Deputados, morrlomia d() Palacio da Pr('sidencia 
da H.cpublica e Secretaria do Supremo Tribunal Federat se
Pâo enlregues ém quatro prestações ig'Uaes, adean.t.a.das. no co
meço dos mezes de .1aneiro, abril, Julho, e outubro, mediante 
requisição competente, as quantins dostinadas ao material dns 
mesmas repartições incluidns na pr-esent.e lei, e integral
l110-nte, as concedidas em ('redito~ eonccrncnlPs ~í m0sma 
'' ~rbà Matm•ial. · 

Art. ·O fornecimento do material !.le~t.inado ús .i•eparti_, 
•Jõcs ou serviços d1e qualquer ministerio fioor~t subord'inad'o 
ao regimcm da concur1·cnciu. 1p.'Ubliéa, podendo, fJOrém, o Go"
verno. quando ist0 se tornar mais conveniente, ndquiril' esse 
material Sf'm concn rrcncia publica, embô1·a para i!=tsn seja 
místér fazer o pag·ament.o :í vista. 

Paragrapho unico. O 'I't•ihuunt do Conlns fnr:í. a.i; distr•i
lmições de rrrdil,M solicitnrln~ por nntoridades eoliipetmtle~. 
afim de qne po~::n :-;('r rumprida a purt.é fin::il do artigo pre-
t"rd·entn. ~ 

At·k O Tribunal üe Contas. no r::izer, no cl)mN:o do 
f•xercirfo. a dist.ribuir,ii 0 ao 'I;'hesouro e <Í~ Delegacias Fiscaes 
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de. erNlitos or0nmenlnri0s do 1\Unistcrio da Fazenda, incluír:i 
·na l.ahclla dn;; mrsrnos fl~ yr•1·tias «Eventuaes», «:Ajudas de 
N1o:to:i-. SPi!"UJldo a~ irnportancias indic3das como necessarias 
r·(:la nirt'l'luria da D(·.~iW%n 1'1..ib!ir;a. Os dispendios, porém, 
pnr conta d11 tnes c1·editos só pN~erão ser autor-izados pelo Mi-
1d!"tro da Fne~ida, rruaniJo para isso estiver IegalP.1entc au
tori;i;ado. 

"'\rt. As quofns que silo nhonadas aos funccionaríús 
a<luanl'iros. r·.omo pnrf r.• integrante do·s. ~ens vencimentos, con
tin11 n r:to pc-rrn';:uwn f <"nwnte n $CT cttlcu 1adas ,covert.end.o-.so 
n. pnl'tc prn·o em pap~l. ao eambio de -27 d. por mil réis, e 
addicinnando-sr" 0 prod·url n ria c0nv1>rsão á ·parte papel. 

Art. A'S rn1h!icnc::ó<!s feita~ no Dforio Official e que di-
.g-am rc:::peiLo a int.~r.:sse de purticu!ares, serãó pagas adean
tadamente rwJo<:; mE.smo'S. 

Art. Xcnlrnrn cri:rlilo supplementar Jerá · cóIÍ.cedido 
sem QU<', ,i11nl o no prdido. venha .discriminada e documentada
nwnte n. r:-onlíl da d0s•pcza que esgotou o credito orçamentario 
rcspP.clivc .. 

Art. O Ciov0l'no não farn uso de autorizacão alguma 
qn0. impor! e rlP~pPzn. sf'm rJcrlarar préviamente e de modo 
f~xprP:>sn (1 :,'.1' ldn ·vpr i ficado de c·redit.o orçamentario para 
occor1·er ú ttiesma d<'spcza. . 

As de:'ipt:zns do orç~1mento nctual ;for~m reproduzidas 
Htteralmcnle: a-pPnas se ampliaram as do a~t. 73, sobre con-
cur1·encia publica. · 

O Sr. Paulo de '.Frontin ('*) (para encaminhar a votação)' 
- Sr. Prr:sidentf', a emenda n. 8. abrange uma série de ar
tigo:3 additivoe npre~entaC.os ao. or0amento d::i. Fazenda. 

O illusfre Dcpútado pelo Rio Grande do Sul, digno Re
lator de~lP or(:anwnlo. ~eve occasião de justificar essa emen
da. (]f'Clnrandn <JUi' ap0nr1s em relar:'.ãv as do art. 73 sobre 
eonr.nrrP.neia publien. modificou as disposições constantes dos 
rcfN·idos arl\!!ns ad(:ilh'os íJUe já figuram no orçamento da 
dc~1wza do :'-1 in isl 1'.t'io da Fazenda. para o exerci cio actual. 

O ni.'f. Iº 1•stnh1~frce dif:posiGõcs que não me parece pos- · 
i:;flm. pcll) nr~imrnl o 'lctual s.cr mantidas como parle inte
J!l'Ulll t~ do m1·;1ff1cnfo, tlP. accôrdo com a inLcrpretação que 
V. Ex. tem d:ido ao mosmo Regimento. 

Effceth·amcnte r.ssc nrtigo estipula: 

,tf:' o Govcrni; autori:~ado: A: i:!tt~pendm do exe!'-
ei(;io d" s11as funcf:õrs. por tempo ceterminado e sem 
tiil·eito :i n·neimcnlo alg-um, o func.cíonnTio publico 
(]ur, na Jún:na do ~rl. 2G da lei .. n. 2.083, de 30 1fo 

Este discurso não foi revisto pelo or::iclol'. 
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julho de 1900, for mandado a inspec()ão de saude. e a 
ella não se sµbmetter. ~ · 

Isto não é disposição orcamentaria. Restri6tas como tt!m 
sido toda.s as emendas formuladris ao orcamcnto, p.arece que, 
-cm ouf..ro projecto ou destacada a · emenda apresentada pela 
Commissão de Finan~as poderá ter seguimento, ·masi não como 
cslª aqui. . . · . . 

l?or outro lado o artigo sem . numero, mas que é o ter
'c.eiro âa emenda 81

\ permitte ~o •fornecimênto do . material 
déstinado ás reparl.ições ou . serviços de qualqu{':r ministerio, 
.:;nbordinando-o no rP.gimen da concurrencia. publica, podend(), 
pol."'ém, o · Governo, · quanqo isto se. tornar majs conveniente. 
adquirir esse mat~rial sem concurreocia publica.. embora para 
isso .seja mist.ér' fat-er o pagamento :1. vistai. 

A disposi.Ção · do art . 73 do re.gulainento aclual tinha um 
·correctivo de g:rande vantagem ~ essa possil>ílidadê de se ad
riuirirem materiaes e e~ecuLnr<'m . obra~ se mconcurrencia pt1...; 
blica. o Governo publicará. com antP-cedencia dP. i O dias, pelo 
menos. daquelle em que tiver de fazer os afost.es ou con
traetos. a relae.ão dos objeclos a adqufril', preços de r.ada um, 
a residenciu. .e nome dos fornr.cedor.es~ ·-

Não jul!,;o necessaria a rf!~idf\nr.ia e. o· nome do fornecedor ." 
porque. sj houver al:;umas irreç-ularidades, o nome não será 
daquelle aquem a irregularidade se .réferir. · 

Sabemos como e:;;sas cousas · irreg11JarP.s podem ser f eitas. 
Portant.o, a resideneia .e o nome são po-tfeitamente dispen.:.. 

' s:weis; . mas a indicacão . do arL 73. est.ahelecPndn que, antM 
do ajuste ou cont.l'acto. si deem ª' relaoão. dos ob,iectos e . o 
prc~i::o dP, cada um. é um correct.ivo de grande importanei:\ Q 

que se"t'vir~. cm fo<ios· os caso 1sflm . que não seja possivel a 
concurrencia ptihliea prla urgencia, para .que se possa ~.<ictui
rir materinl. · t~ndo-se n Cl'l'I e.za d~ que ô Serão na!I; mefüO"t'P.S 
r.ondi<?õe~ pa1·a. o servico p-ublic.o e attendendo as convenien-
cias dn 'l'hesouro . ' · · 

Séi qu~ muHas vezP.S a r1\~ponsnbitldnde não é do Mj ... 
nistro, ·nem talvr-r. cio chefe das l'í!p;trtiç.eõs; são M empre
i:rndos destinados R obter. P.~ .::.Ps pre~.os, em Cóncnrrenr.ia oar
t.iculnr. que vão procurai· dous 011 f.res fo1~ner.~dores qus npr<:!
sentem pT'ecos mais vant.a.iosos. sem cá nsultarem exacta.mcmte 
a qnPm devia ser consultado. · . · . 

Não é. po:::i t ivamcnti:- nno 6 meu intuito criticar o Go
vPrno acfuaL nem $l qunlrrUel' dns Governos anteriores s)não 
~q1 enas rhnmar a nt.t.erioãn da C!lmara para a oonve~icncia 
e·· . - · _f lidadP. 

, Rrnrn ns ohs~rvar:;Ões que tinha ,. n. fazer. (Muito em; 
m.u.ito bem.) 

O Sr , Carlos Maximiliano (•) (para enr.nminhar a vota
ção) - Sr. Presidente, quanto á. primeira observação do il-

~ste discurso não foi revisto pelo orador •• 
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lustr11 Dcpütaâo peJo Djsfricl.o I·'cderal, devo dizer que o dis· 
11osilivo de que sl' trata não é novo; existe em duas leis d~ 
on.~amcntos nntcriores. Em todo o caso, como o RegimenLo 
1~f'n sido muito rigoroso '"' ~.m ()t'O\'cHo •ct:::. Y'erdade orçamenfu.
J-ia ,. n6s. nwmhros da Commissão de Finarn;:as, temos dahi 
1 irado pa!·lido, vi.o;to 'JtW diminnc mnito o nosso Lrabnlho; d~
vemos ~cr agrudc>r:-idos e cohcrentes. concordando em <1\le sf:'j'a 
mantida cs~a regra com maior rigor~ Att.endendo, pois, ás 
c:hservacões do meu cminent.~ collegn, r~quciro que, ap1lro- · 

· vada l'l~fa dispo.;;ição, seja• destacada para constituir projecf.q 
~. pari.e. . · . 

!X-0 Locanlo á outra ôbserv:lcâo, isto é , a rcferenf.c á emen
da 73, accenl.úo: (~ costume;· em S." tratando de disposie)ão. 
riu" não envolva dospeza, incJt1il-a. em 3ª discussão. Muito d t~ 
!:>obrcavi~o. não uàoptoi ~ste methodo; 11referi fazei-o neste 
!'.ngundó Jurno rmra que, dada a cxistcncia de algum 13.pso 011 
irrPguluridadn. :i Commissão podesso aproveit.ar a súggest.üo 
ui i! de quclquer Deputado. · · 

Assim é que, no enso vert.cnte, havia realmente uma ge- . 
nr.taliza()âo de mcdidns que se encontram nas leis de o.rea
menf os anleriorc~. Eu, porém, de . p!'oposilo, no parecer, cha
mo n ntlencão da CamaNt para esse fado de tratar-se de . um:-. 
gcnt"1·alizaeão, afim de que se não pensasse havia sido rran
r-:1·ripta ~ disposieão ·ipsi ve~·bis~ 

F.m ~· · rlisrussão podc>rá o nobre Deputado aprescnt~r 
P.m~nda elucidativa ou complement.ar, como S . Ex. çiua.lifi
"üu, com a qual C'U pes~onlmentc concordo P- ouvire! a respe.it.o 
a Commissão. 

Mantenho portanto o requerim('nto quanto á priD'l(!im · 
fJart.e. Quanto a. esta ult-ima, aguardo a 3• discuss&n;· em quP. 
i'<'t'á ·possivcl complctnr-se on Mrrigir a disposição. 

O Sn. 11 .1\ULo DE FRoNTJN ,_ Aprcsénlnrei. n. emenda. 
O Sn. C,\nr.os ~lAxtMILlAN'o -· ·-· Tr.nllo diL.o. '(lfo.ito b<>ú1.r 
Approvada a rl'f crida emenda n • 8 do. Commissão. · · 
Approvado o requerimento do · Sr. Cn.rlos 1\fa.ximilinnct 

para ser dl"siacudn e . constituir projeclo em separado a Rr.
~uintc parh! rtn rmcmdn. n. 8, do. Commissão: 

«Arl. F.' o Oovcrno auloriza.~o: 'A suspendc.w do cxer-
cicio dr sua~ fnncr,ões: por 1 empo deto1•minado .:. sem direito 
:t vencimento ulgum, o funccionario publico que. nn. fórma do 
nrL 25 da lei n. 2.083, de 30 de ,julho de 1909, for m::m
dado a inspecção dP saudc e n úll:J nfio s~ submetter.~ 

Approva·dn~ suc.cnssivn.menle :i::: :;rguint ef: 

«PG<'a o Podor Exc>rul.ivo nnlorint<lo n nbri!' o~ creditos · 
neressnt•ios ru1·u pngnr, d~:"de ,janeiro cte 1921, e por se{lles-
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t.rc:~ adcantados. a i: Eubvcnções a insL~tuto::: beneficentes ou 
scienlific.os dcHa Capital. contempla-dos ·também na lei orça~ 
n1ent.ada :para •1'920; e a:.; despcza:-> por e:s:stt; fárma i·caliza.das 
scrã.o consideradas como despezas a classificar. vara ~crcm 
c.:.cripturadas opportunamcnte. ~ ~ 

· Impõe-se a providenda .(;on!.itla na emeí!da, e1n virtude 
de ::;e haver planejado a app}i.cação de imposto especial ah 
cu::teio das subvcn~õc:::. Os institutos l'Otn _ séde na. Capital da 
llcpUblica necessitai:n do auxílio offü~ial para pac;a1" as suas 
<lespezas desde o primeiro dia "do armo. Um: tlelles. u -.Patro-
11ato de l\Icnorc':5 cffc.ctu.ou verdadeiro contracto; Lomou a seu 
cargo um :5ervii;o até entã.o mantido pc-lo::; ·-cofres fcdc1·aes. e 
eom economia para estes: -0 Patronato :só r*ebc a. vm,ba vo-
tada, que ant.es exigia sempre e.redito sUJ)plcmcnltar. · 

~ão é justo, .pois, qüc ta.es· institukõcs corram os aza"res 
uo lançamento o pe·rc-cp•;ão de im:poôlo novo e · fiquem: cm 
al.taz.o com os seus fornecedores. 

· O tribudo servirá p.ara cobrir a .despcza; porém .c::s.t"a scr<1 
:!ltcn<lida pelo '.Cbe~ouro, como al1é agora, desde ju.neiro, e por 
seme::tr~.;s. adeantados. · 

-:\. · 10 

l~lm;c._~c, · tlc 13 :010$, a consic;nação pa,ra Alfandegas; 
adaptada-, •Para o .Material da Alfandega da Bania, a mesma 
<lescrimina~ão (}a tabclla para a de Pemambuco, e restabelc
i<:í<la, para 10:0uo~. a sub--consignação · - Ei"'Pcdicnte. - --· da 
Alfandega de · Porto Alegre • 

.. O Sr. Presidente - Vou submctter a votos us emcntlil.s 
ullercciúas pclof> Srs. Deputados. . 

·Yola.;.:1o ua $Cgui11lc t~mc1u.la: 

1\. l 

V' i:rlHlS 1'7" - ,Alfandegais: 
;'.a Nnaignação: <~Nlfandcga tlo . Maranhã'O:ii- ::;u;b-,cousigna

tão <1:Capatazias:i>, em logar ele «'l"mbalhadorcs a 4$ cm 3'(}5 
uia~ - 20 - - 29'::!00$, <liga-se «Trabalhadores a -1~ cm 365 
- .í(j - 58:·i00$000Y>. - Rocfriyue.~ Machado. ,....... Colta.res 
JJm·,~fra. - Cimha Machado. · · · 

o Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão offe~ 
n·~t·u a seguinte 

T·:;\J r.::-;o:\ ::;Uns'tl'l'UTI\'.\ 

A' ver·ba 1 i·' - Alfandegas - Acccsceuté-sc: 
i\lais G kal>aJhadorns em Man<los ... . ..... •' 
Mais 15 lrap~lh;:\dorcs no Pará .... ~ ....... ~ ;· ·! 

18 ::?50$000 
i4 :637$500' 
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?ifais :w lraballrn.dorcs no í\tarailliiío · ~ .. . ... . 
Mais ~::o traba!hado rc~;; no CcarA .... · .... -·· .. 
?llai~ · :rn t'I·a·halhadorcs em I>orto Ale;rc ..... . 

43 :800$000 
51: i00$000 
43:800$000 

18i:5Sí$500 

são 
•_•\!pprovadà a r.;ferida eménda substitutiva da Comniis
f icando prejudicada a emenda n. i. 

Votação dà. seguinte emenda 

'N. 2 

Accm:scente-se á respecth·a verba orçamentaria a quan
tia · de dous mil contos para or.corrcr ao servii:o de jur-0s de 
capital cm apoliccs, ou outr'os quacsquer tit.ulos que o Governo 
tc~ha de cmillir . . no:s termos do alludido decreto n. 14. oas. 
de 10 de fcvcrefro de 19.:20, para occorrer ao pagamento da 
~onslrurçã0 da linha cm c0nstrucção <lc Machado Port.ena· a 
l\Ioutcs Claros. na E~tmda de Ferro Central do Brasil. -
Elpidio de Masquiiri. - COJm,illo Prate.s. - .Jlatta &llrlachado. 
- Raul Alt:es. - Leoncio Gal'l'á0 -

0 Sr. Preside.ute - A esta emenda n. Commissão off e
receu a seguinte 

Tn.n~::'\D.:\ SUBSTITUTIVA 

~A' verba n. 4 ·accresccnlc-se, na sub-consignação -
Emissão de apolic<~s para attcndc-r ·a despezas dos ministerios 
da ;'.\larinha, da Guei'ta e rla \ 1 iélt;ã0 e Obl'US Publicas - Juros 
de 5 % sobre 7 ú. 000: uous - 3. 500 : OOC/t$000. » 

.. · · · Approv:rda a roferid-a emenda substitutiva . da Commis

.são ficando prej1alicaclu u umenda n. 2 .. 
:Votação <la SCh'l.linle cmenlta: 

:N : 3 

. Na verba - Delegacia 1;-iscal: 

Pernambuco, « :Ma lcri al . - Onde diz: 

ExpedienJc: acquísi<.~ão e C'ncadernaç.ão de livros, 
papel e ou ll'OS nrtig-os ............... _ ...• 

Moveis: cornprn. e conct1r!.os .............. . ... . 
Divcr.$ns de$pcsas, i Iluminação, puhl icae-Oes die 

edit.a e~, as!S í;!natura do Dforiu O/ffrilil. ser
vi~~<) t.(:k.r;raph ico, ag·na. ·u:::scio. e.tlc .. · ücs
prn::as judiciae.s.. ~let"111di.cionnnicnlo de re-
messas dl! nu111eruri1.:i e scllos .. . ....... . . .. · 

~l" o~ :1..l ,. • • ~ • • • • : • • • • • • • • • • • • • t ' • • • • • ~ • • 

10:000$0:0-0 
2~000$000 

·Ô: 000$00-01 

118': 000$000 
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Suhstilua-sc pelo ·scguink: 
Acquisição e cncal'd~na<:-ã.o 1.h.' 1 in·D;:, :PUl}td e 

onlros <Lrti;;rJs , com~ra e cuncnt·lo de ·Jll ,)\ · r~i.;:, 
illuminaçtio. public.ac;ão de ediLtws, a::-~ i~·n;:
tura do Diário Uf/ir:ial, tit'J'vir;n l.c•.l<~;;ntpl1kn 
~ tcl_cphon ico, ~i9_'ua, a~~r:j o, •:J.c.. ci'os.pc.'ª·'"' 
.Jtrd1c.1acs, aconrlic10nawl!!ll (• do rc ;; 1 l!S!5 :\~ •lo 
nu111crarios e sellr)s ....... :"... . . . . . . . . . . . . JS :OfJ1l;i\L1UO 

~oéi.o ET.·ysi~>. · 
Ari provnaa. 

O Sr .. Presidente - O pr(1.jcG!.o as~i 1 11 c•n11~11dadu i.:.ap.prrJ
_,y'ado ern :?." c\isç11Bsr10 :para ú. -~)", 111do :.u1 ks :·t Cn1n :1iis.;:;iio do 

Firn.1,nÇ<i.S p::ira ~t·r r•~dig-ido . ' 
\ 'ota<;i'io d•) })l'ojecLo 11. -í!J8, d1.: LO'.:O, ! r · ~111:-<f1~riuo a 

adm inistmçilo dv J11$t.i{uto l\aci l1 nat d·u 8;ui·cf~,~ r~ ·.\!u.Jos para o 
Crmsel ho;; ·dos· PaLl'i'tüonius do:-: Est·abel r·c i l noutos a cargo do 
!\! inisl 1.~rio da .Tu ... 1. i\·:l. (:prot'.(•ckndo a YlYLaçüo do requol'irncnLo 
fü1 Sr . Pauln de Frnnlin (:~" ilisi:u~são ) . 

O Sr. Presidente - Vou submclter a volos o seguinte, 

REQUEfllM.EN'fO 

. Requeiro a 'ida do projccto n . 408, de 1920, ú Comrnis-
são de InstrUGC;-ão ·para que emilt:i parecer; 1 

Sàla <las sessóes, 21 de out ubro ele '1 D~O. Pau.lo de 
F1'0nt'in. 

·Approvado o referido requerimento do Sr. Paulo de 
Frontin. 

O Sr. Presidente - · O projecto YoHa ü . Gommissão de . 
Iristrucciio Publica. 

Votação do .proj ccto . n. 4DO. de Hl20, do Senado, nuto
rizand1J a acquisição da « Consolidi:t<•ão do:" Leis P'enucs :i> de 
Dr . Eugenio Feneira ·üa Cunhri.; com parccor conL1·.:trio das 
-.Commissõcs de Constituição e Justiça e de Finanças (2il dis-
cussão) . · 

... Rejeitado cm 2ª . discüssão .o seguinte 

N. !199 - iG20 

(Do Senado) 

O Congresso 1~·acional resolve : 
Art . i." E' o Presidente da Republica auLori7.ado a entrar 

.em ~ccOrdo e adquírk por .prc<,io não excedente a .trinta cpu-· 
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H&S j liL ..... ~~-·n:s DA CA!\IA1l.{ . 

l 1J:o í.le l'éís .a q, Con~ol idação Lias Lch I1cnacs"' do D.r . Eua-cni 11 

Fct.Tcil'a da cun1l1a, afia• da :Hef:n1:.L. l(lt ~l~Lit.uh· (1 Codígo Penal 
i)1·oniuilõa.(J1) .ricfo d'ccrcto n. 8H, d.e JI 1fo o u tubro dc-1$~HI, 
c111quanto não Tôr appro,·atlo _i.) uoYo Codigo. en1 claborur:ã•) 
no ScmnlCi. 

Art. 1:!."' O l'rcsiut~HI e da 'il<:pul.Jlica rnam.l.aní. tii'3r a cdi
' iã" ·de exemplares Que ju·l;;ar nccei-i8Ul'ia l'. com 'J producLo de 
:-:na venda, se emblvls:.111á da. quantia ·de:;;rJ.endida corn a acqu1-
:-;ic;.iio <i im.r1c·essüc1 d'a f:qwm1iJai:ã•>. cujo::; dil'cit.os nu l.01·acs sãu 
11·ansferi (k>.". ~~m nC'nhurna 1-.estric-',;:h.1, -ao Goyern •) d~ Re
publica. 

ArL 3." Fica. o ·Pt·c:::idcnte -d-a ·Hcvu!Jlka autorizai.l o a alJri1; 
O~ HCCCiól-5tll'iO~ ~:·1•edit.O~. · . 

.\rl. ·'1." .fü; V(lõam-H: a:;; üi .-:po:-:i1:õe:-: cn1 c L>nfr;.ll' i". 

o Sr. Presidente ~ o vro.iccl.rJ l'oi . rejeilaJu; \'O.ti.:-~~ 
(_1fficia1· .a•) &nado ~obre·~- ' ncco1·1·i1.fo. 

Vota1,;ão tfo p1'0.i~cf:J 11. -í.ffi. ele 19~0, al>rimJo o crcd; i.o 
e~JJei;íal U.c 1. 5~9 : GO~.:!:·HH. papd e :!5: :13 f:J;8Gl, 1)urC1, .;1al'::t pa
gamento ·de •u·ividas d:e cxe1·cicio~ .findQS do:s r.live1·!So~ n1inh•.e-
J'Ío:-; (3" diSCU'8!;ã.(1). . 

.\.p-i11·<r\·ada cm. 3• tl'i~eus::;üo ·e cn"·i·ad'o ü C•.1mmi~~üll 1.k lt~
,.:ac1;:10 o :-;.cguint".J 

Pll\JJ EC'l'O 

IJ CongN!~.".'O :!'fai::.innal Lloorela.: 

;Arl.. i." Fica o J>.rc:"id:entA.~ ela .fü~p'ublica aulorizaJ•J ri 
:il1rJ 1·. j'mlQ .)Jinis f.erio tln. Fazcl!Cfa. o cred1it.o e special d•; !'Üis 
1. ;;;;~ :5'l1'~$-l!M., pa.pd . e :!5 :all88<H, ouro. afim de scwem 

. Wll;il\~ <li Vidas . l}c e-s:ercicio~ fintlo~ rcladuna-da!:i 1\3. ·fÚrlHa du 
art. :H. § ~". üa lei li, .í1flU. uc Hl tic tlte1.cmbro <lc .1007. As 
!'orrun<lo al!udi·da::-; l'e accornpücrn ua.~ ~t>cruintes parcclJ.as: 

J.'a.ienda .. · .•....•. ... ...... ... - ~· : .. '. ......... .. 
l·~ t.tCl'l*U .. ... ~ ........... • •. .• · · . · .. . . ...... -... • · · 
'l\la1·inhtt ... . .. .. ... • !':· ..... ......... . ... ·1·•· ••... , 
:f,tr~/ .iç_a .••.•.•. •. •. -. .• ~ ••.... ... . .• . .•.. ..• · ... , 
!;~t.C!' J OI~ •• ~· •• r•.' • ..................... . ·~ • ••••••••••. 
"'1açao .. •••••.•..... ~· .•... ·"~ .... .. ....• ..:. ....... .. ·: 
As·1·icunu~·d .............. ~~· .. .. ............ . 

·Papel 

'!t2.5 :540$755-
~33 :7.50$8:13 
'-'t76 :216$1.1 t 
',!.7;!, :2'1°i$'16-!t 

1 : 2ii&$031i 
28: 609·$90:2 

122:9621$i1 ~ 

·l. 559:602$l1H 
:ÚUf'(l 

l" d . .. 
. ~::l~c11_ · a •••• . ••••. . ,., .. . . .. . , i : · . • .. , • ••• _ . .... . lii75l 

2-5 :311 $ 110 E,.t.cr.1or . ... . .... ,. .. ....... ........... . .... . .. ... ... . 

2-5 :31 l!il8tH; 

Arl. :~." l\LWügU1,n-~c <.\~ i.H~SIJU_$_i<; v~::> Cl_U. ç·~~nI.z:n.z:i_o . . ; 
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Votacãci do proj.ecto n. 279 A, de 19:20, autorizando o 
emprego de uma <lrragia na dragagem do rio Arary; cotn pa-
1·ccer favorav.el da ·Gommíssã de Obros Publicas e Viação 
(3ª discussão). 

Approvadia em 3" discussã'o e enviado á Commissão de 
Redacção o seguinte 

PROJECTQ 

N. 279 A-. 1'S20 
.;t< . 

. ~ 

it ·n Congresso 'N1acionaI resolve: 

Art. 1.º Fica o Governo auta:rizado a empregar uma das 
dragas de sua. proprí·edade ou que viér a adquirir, no serviço 
de dragagem do rio Arary, ·ilha de Marajõ, no Es tadó do Pa:rfá, 
sob. a direcção da Commissão dle Fiscalização do Porto de 
~ará, uma. vez obtidos os :recursos ;piara a execução do proje
cto a ser elaborado :pel-a Tnspectoria Federal d· ePortos, ·Rios 

· e Canaes. , 

O Sr. Costa Rego (pela ordem) requer e obtem dispensa 
· de impressã da r~da-cção final do .projecto n. 473 A, de 1920, 

afim de 8er immed'iat.~ente votada. 
E' lida e, sem ôbse:t'Vac:ões, approvada a seguintG 

RilO-ACÇÂO 

N. 473 .A - 19•20 

Rf!daccão final do pro,ft!clo •n •. n:J, dt! 1920, que abre o credito 
1•spccial dP. (;88 ;!1•~'1$140, para 7>aaau1eutv cí ()ompanhia 

· fülificadom 

O Cong.r·(~~~o Nncinnnl rm~Ol\'e: 

~\rt.. ·I ." E' o Pod<~•· Executivo .autorizado a abrir pelo 
.MinisLerio -da. Viação .e Obras Publicas, o credit.o especial de 
Q.&S:9.6·4$HO, oostina~ a pagar á Com1panhia Ed·ificadora a 
ímportancia a ella dé\Tidia :pelo fornecimento de material. ro
dante ~á Estardra de Ferro Central do BTasil, em virtude do 
accõrdo ou contracto, celebrado em 1916, entre a directori~ 
da mesma E1;:;t.rada die Feno Central do Brasil e a Cornp.anhia 
Edffioadora. 

Arf. 2." .Flicam revogadas as disposições cm contrario. 
. Sn.là das CommisSiÕ·CS, 20 de ou·lubro de 19.20i. - Prado 
Lopes. - Dor?lal Pm·to. - Cast?'o Rebello. 

e. - 'Vol. IX. 
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O Sr. -Presidente - O prpjccto va~ ser enviado ao Se
_ nado. 

~:ada mais havendo a tratar; vou· levantar a sessão, de~ 
s1gnando para amanhã a seguinte 

OHOEM. 00 DIA ·' 

3" discussãio do. pro.iecto n. i49 e, d-9 19·20, fixando a 
· despesa do Mini::;terio da Viat;ão e Obra.s Publicas, para o 
ex;erc1c10 de 19r.2·1; com parecer· da Conimissão de FiuanÇ-as 
sobre as emendlas apresenta~s; · ·. . 

.3" .discussão d 1C1_ projecto .. n .. 347, de i920 alterando i ~ ~~i 
de licenças; . · . . · ~- ~ 

· ~· discussão do 1>roj.ect9 n. ~ --~7 A, de 1920, concedendo 
a João_ Parsoud'a.s de Carval'ho a- constru~ção de uma estràda 
de ferro, do rio Pindaré ao rio Tocantins; 

DiscusslW es.pecial do projeeto ·n. 72, de 1920, mandla.ndo 
aproveitar as vagas que occorrerem nas outras . repartições . 
subordinadas ao Ministerio . da Vi.ação os funccionarios da 
Oeste .de Minas e da N-0roeste do Bl\.'\Sil; com :p3r~cer contra-
rio da Commíssão de Constituic;.ão € Justiça; . 

:.. i" <líscussão do projecto n. 242 A. die 192-f), autoriZando 
a const.ruccão de um predio para os Correios , e Telegraphos 
de Uber.aba; com· par-ecer contrario da Commissão dle· Fi-
_ nanças~ ~ 

~ 
Levanta-se a sessão ás H horas e 30 minutos. 

~-

... 
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