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Atracação do~ ;uw[os nM ~:i'0s <ll" portos brasileiros: tornn 
obrig-a.roria. ( ProjP.rto n. 605. dr. 19.W. ) l)ngs.,. 66; 
2.7üJ ;3ç17 e 517. 

A viação: !'egu Ia o sr:rviç.o. ( Projccto n. 360 A. de 1920 .J Pa.:. 
. g·ill6as 6.3 e -606 . 

Aviàção milif ar r, üfo·al: diYidc em dua:; cat~goriJ o nessoal .. 
(Pro.jecto n ~ 63~, de 192.0. ) · pags. GSü e 7H.-. · . ":-

Auxilio no inventor ·Paulo Xelto çlos Rc_is, .para a ·t.erm1naçao 
rle seii apparelho.- de ·m9dific.ai:ão do.s h~dro-aviões: 
r.onr~de 2!l:OOO$. <Proj~cto n. · 585~ <lc 1920. ) Pa"' 
g·ina~ 270. 390, _51 i e .572 .. · 
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~r. 1. n SP.C1'i;f ar io da Camara . dos Deputado:;. ref PJ'ent.e 
á rr.m!•i;::;a <fo um pro.teclo á. ~ancr.ão, ainda pC'nôente 
dl' nl tima nccisãn cio Sen:Hlo. Pa.g. ~G. ' 

. Casas cll' tavolagr-m: define ~ qu ~ · s?.:!al)1: '( Projeclo n. ôfO, de 
, 1!120 .) Pag; . '161. · . . · · 

Club dP Tll'gnta.:::. do FJanwngo: r.on~idorn dP. utililiadf'.I puhlfoa ... · 
( Prnjrr,fo n •. 58ô A. d~ ·1020.) '"Pag. !lOG. · · 

1 

Concessão cfo e~f.:u;.õ"~ rndint.P.Iegrapllic::i~: r<•voµ:a r.~ ~~ 1" P 
:!"<ln art. :r. rio <lcrr<'tn n. :"l.29ô. do 10 <l" .inlho de 
Hl.20. ( Pro.ic-'rl ll n. 5·H A, df! Hl2fL) P:igs. Mfl, 716~ 
i'tn (\ i50. 

Concessão rir lnf "ria:. : Yirl1' Lot c1•in~ . 

Contracto da Anmzon Tr.lC'~rn11h : :rn f.nri1.a n rl'Vlf..::to. (Pro
jcr.tn n. 2iH :'\. d<' Hl20.' Png~. · fi!). ~70. rn7. 712 
(' 120. 

<.:onvenio dr. Tcaf1"'gO :\fui nn Te!flgrnphico " HacliotrJ-i>p;rnphicn 
rnll'<' n Brni::il r a .Bo!Jyía: apprny:i. {Jlrnj"<'f o n. ô8i. 
rir 1920. ' Pag~ . GR~ 1' 717. 

1 

.. Correspoudencia <la Açar!Npia de l\ff'dicinn :. ronced<" fran_.quia 
· po~fnl. (ProjMt.n n . 62?, rJI" 1!l2A .) P:lg. ?.5L · 

Cre:ditils: • 1 

DI' r>J ·: 12;)$'.?.frí. pnrn png:mwnt.o no b11char_el .Tofio _•füolplro 
:\lrmciriu. (Projecto n. ;579, de. 1920. ) .. Pag . . 39_. · ' · 
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De 52: l92$983, ·para pagamenlo a Joã.o BapUst~ de O\ i
·vcira .. (Projectn n. 513, de 1920. ) !Pag.'. /19 ~ j8~L 

Crcdito.s. ne0essarios, l_)ara a inslállação e funccíonanwnln 
- · da Facaldàde dP- Odontolog'ia. (Projecto n. 598, fie 

1920. ) Pags._ 9!i e 386., 
. . ' ... '· 

D11 6 :00'0$,. sup.plementar á ·verba 10 .. do orçamento vi
gente do l\f.inist-erio da Guerra. (Projecto n. 581, de 

1 . 192Q.) Pags. ·137, 270 e 397 ., 

De rn :250$, parR pagamento a Edison- Mendes de OliYeira. 
(Projc.clo n. 580, de 1920.) Pag.s., 197, 388 e 389. 

· De 230 :000$; supplementar á. verba . 2~ do orçamento vi- . 
gente .do Mi.niste1·io . _da Viação._ · (Proj-celo n. 620, (lc 
1920. ) Pags. - 325, 718, H6 e 75L . · 

br, :1 :o·OO$, para . pag~ment.o -a I:Iermelindo Pereira r! os 
· Santos. · (Proj ecto n. 596, de rn20·. ) Pags. 41 o, 558 

- ~7 116. • . -

· De 300 :000$, para a ~reação de um hospital cm Villa de 
Caldas NoYn:::, Goyaz., (Projecto n . . 62'1, de 1920.) 
Pag .. 508., 

De ·352 :000$, supplemontnr á \ierba 3" rlo orçnmcnt.o vi
_- ·· gente do: .i\finístePío dil Viação., (Pro.iecto n •. ~Oi B, 

de -1920'. ) -Pag·. 594. 

De ;wo :000$; para' acquisição de um prodio parn. os Cor
. ' r.cios n Tel"egra-phos nn. capital de. Goyaz. ( Projectn 

n: 283 A, de '1920.) Pag .; 598.,. . · . 

De -27 :140$, para a construcção de uma lirth:l 1.elcgra
phiea entre Xiririca e Yporanga, S. Paulo. (Projécl.o 
n. 570 A, . ele 1920.) · Pag. 62'1 ., 

De 4.J :800$,· para a construcção de uma linha. tr.1 0.gra
pbica entre Piedade · e Sorocaba, S. Paulo. (Projeclo 
n. 575 :A._ dr~ i-n20. ) Pag. _ ()22. 

D~ 3 .281 :716$4.90, para pagamento ás companhias Com- · 
mercio e Navegação e Nac1onnl . dP. Nanignçfi() Co:;
leiru·. (Projccto n ~ 630, de. Hl20. ) Pag. 657. 

Dr. 1.3 :083$333, para ·pagamento a Ranctolpho Coulo. (Pro-
. .lecfo n. 63t , de 1920.) Pag. 665: , . 

• I . / • 

De 2n: 151$223. ouro, p;:tra p~tga:m~nto ao_ Lloycl R<'al Jfo!- · 
landez·. ( PI"o.iccto n ~ 632., de. i920. ). Pag •. GtS7. 

D~ . 2. 000 :000$, pa:ç-a pagamento . de .· subve·nções . devidas 
· · . · · .pela : :ccmstrucção de es'tradas de rodag0m. (Pi'1Jjr.ct.o 

n. ~··as3, de 1920.) Pa.g. 66-9. :. · 

De.' ·4.:.965$--WO,, .para pagari1crtto a Guilherme Pereira de 
. - Mesquita e·. outros. (I>rojecto n . . 634; de 1920.) Pa-

gina· 67.4 ·•.. · · · · . .. . -- ·-
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Dü 200 :-000$, p~ra a ternünacão das obras do Stand do 
Tiro Nacional. (Projectó n. 639, .de i92.0 .-) Pn.
gina 713. -

Culturas marginaes do rio Jequitinhonha: autoriza a des
nender até 1.00'0:000$ com obras· <le defesa. (Pro
focto Jl. 171 A, de rn20. 2 Pags. 381, 517, 572 e 753 ,, 

Desobstrucção dos rios Tocantins e Araguaya: · applica 60 :000$, 
annualmente. ( Proj ccto n. 287 A, de 1920.) Pa
ginas 136, 197, 3DO, 409 e 418. 

Doaçõ_es, hcrancas. -etc .. su.ios rendimentos .·se destinem á dif".'" 
fusão ·do ensino primario e. á cultura da lingua 
patria: considera de utilidade publica. - (Projectó 
n. 583, de 1920.) Pags. 138, 418, 557 e 7_11. 

Documentos: 
Veto do Pref eifo Municipal á res&Iuçã9 do Cqnselho Mu

nicipal referente ao arrazamento do morro do Cas
·tello. Pag. 165. 

Cnusas da baixa do cambio. Artigos ão .Jornal do Cnm
mercio e do Correio da Ma.n.hã. Pag·. 329 .. 

Edificios mandados constrn'ir: 

Par.a os Telegraphos. Co],'reios e Collectoria Fedc--al de 
Barbacena. (Pro.i ecto n: 243 A, de 1920'.) Pa~:::. 93, 
385 e 518. 

Pa.rn os Correios, TelC\graphos P- Coitecf.oria Feder:11 fie 
.Tuiz d-e Fóra. (Pr.ojeeto n. ()23, de Hl20.) Pag, :351., 

Entrada de esf.rangeiro::: no ter.ril.orio nacion:ll :· rrgu!a. (Prn
F~".'f o n. G5. d·! ~f)20.} Png. 3S:L 

Entrega ao Estndn no Marnnhão, ela qnnnt.in rlí' 805 :~72$7!ít, 
onro, nrrecadncia p'l'ila Alfandng-a de $. I.iuiz: manrla. 
(Pr()jcrto n. 1'10 A. díl 1020.) Pngs. ri89. 7/ifl e i!'i2., 

Equiparações: 

Dris vencimentos do <eonsulf.or .iuridico do Minister10 da 
Via~ão. aos do da Agricultura. (Pro,ieC'to n. 153 A, -
ri~, 192.0 _) Pags. 205 e :i9-3.. _ " 

Ooi:: mesf.res e machinisf.as das lanchas ~ ·da Direct<rrià 
Geral dos Cl)rreios cm vantagens e regalias. aos <le· 
ü;ual categoria da de Sat1de Publica. (Projecto n. 60'2, -
de 1920.) Pags. 20'5 e 391.· · 

Estaçõe~ radiotelegraphicas. Vide Concessão.· ; 
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Estrada de Todagem no Estado de Seri;ipe.: u.ulorizü. a d-cs
pender 200 ;000$, com a construcção .. (Projccto nu
mero 328 A. de i 920.) Pag •: 602 •. ·-- ... -- - ---:· ·- - -....:-..;_: 

Expedição Militar ª'' Estado da Bahia :_ conta pelo -qobro, para 
. os effeito.s da reforma, o penodo de 13erv1ço ., (..Pro- . 

jecto n. 29~ A, de 1920. ~ 1-'~s. 3, 205 e 394 ., 

Fabricação de ferro e a-ço no ·.paiz: concede isenção dos direitos 
. de importação á prir-1eira usina. (Proj€cto u. 608, de 

1920 .. ) Pag. 96 ., . 

Funccionarios addídos do Jardim BoLaniéo: manda pagar,. 
- (J>rojectp n .. 60'0, de 1920. ) Pags . 205 e 392. 

Funccionari~s publicos. Vide Livre transito. 
·~· . . ' 

Gratificações addiêionaes: 

Re.stahelece nas repartições do Ministerio da Víaçãô ., 
(Projecto . .n . 376 A, de 1920.) :pags ~ 38 e 131. · 

Revoga o 'art. 132, n .. VII -e seu paragrapho uníco,. da lei
-n. 3.0891 de i916 •. (Proj~cto n. 544 A, de i920.) 
Pag . 61. 

Honras de marechal do Ex-ercito Bràsileiro ao Rei Alberto I: 
confere .. (Projecto ~L: 439. A, d~-~9.~~-·) _Pag.,. 5 . 

. • - .:)1.- - . ·~ ~ ·--. Hospital em Villa ·de Caldas Novas, · Goyaz: auwr1za a pro-
mover o estabelecimento. (Projecto n; 62.4, de 1920.) 
Pag. 508.· 

Hospitaes para mulheres e cr.ianças tubercula·sas : autoriza a 
creação. (Prpjecto n. 443; de 1920. ) Pags .. 93 e 384 .• 

lndesejaveis. ·Vide Entrada. 
Indicação n . 8 A, de 1920, do Sr. Deputado Mauricio de La

cerda, providencfando .sobre a ins'cripção -de oradQrc~ 
na ho1'a do expediente. Pag. 726 .. . · 

lnformações prestad.as á ~--equisição. da Mesa: 
· Sobre a l~gaçã(I das linhas ferreas e telegraphicas do 

· Bresil com as do Paraguay e Bolívia e melhoramentos 
nó rio Paraguay. ; Pag; 53 . · 

Sobre a construcçã_o de· uma estrada de fe~o entre Theo
. . -· philo Otto.ni e-_ a. -est~ção .de Figueira. Pag .. 2H .. 

Sob.re os quadros organizad9~ pela Inspecto=1:'ia -d.e Seguros; 
Pag .• : 275 ., . - . - ··-· . .. . . -·-----
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Subre us n•g·Jlia~ Jr: fufü;c.iunal'i(Js puul icos da Cniãu cou~ 
Jcrithi;; aos diaristas da As.sislencia ·a Aliena<lo.s, no 
Districto Fooerâl, que contarem mais de 'dez auno-s de· 
.:;c1·yii;o. Pag .: 301. · · 

Subi-e o pe~·-:;oal diarista; com nutis de dez annos de sei·
. vii:o, das diversas repa1·tições do Ministerio da Fa

ieuda ., Pag. -4fü ., 
~oure o pl'Ojeeto que reg-ula a -cxplt.Jração au1·ifera do an

. tig-o Contestado com a Gõyanna l'ranceza ;, Pag. -í.83., 
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.. --··-- -· .- ... ~ . ~"' · · ·· ... 
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CAMARA ·nos·. DEPUTADOS 

---·---

Tercelra, sessão da d~cl~a legJsJatura do Congresso_ Nacional 
,' 

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

!43ª SESSkO( E M f9 DE NOVEMBRO ·nE 1920 ... \ . . 
. '-.. . -~ . --... . . ,.... . . . . - - .. ~~ ·· ·-· .. ~. ---- "·:-~ ... _________ ,___ . 

PRESIDENGIA DOS SRS. BUENO BRAND-XO, PRESIDENTE, J:t; JUVENAL 
. LA:M:ARTINE, 2" SECRETARIO 

A's 13 horas comparecem os Srs. Bueno Bràndão, An
·drade Bezerra, .. Ju-venal .Lamartine, Dionysio Beútes, ·Prado 
Lopes, . Cµ'Ilba Machado, Rodrigues Machado, Thomaz Rodri
gues, . Vicente Saboya, .Osorio de Paiva, Frederico .l:>orges, José 
Augusto, João Elysio, Eduardo Tavares, Correia de Bdtto, 
Alexandrino da Roçha, Turiano Campello, - Arístan~bo Lopes, 
João Menezes, Lauro Villas Bôais, Pires de ·Carvalho. Leoncio 
Galrão, :Pacheco Mendes, Seabra Filho, Raul Alves, Élpidio <i·e 
Mesquita, Eugenio T,ourin{lo, Leão Velloso, Manoel Monjárctim, 
Sampaio Corr:êa, Nicanor 'Nascimento-, Paulo de Frontín, Mendes 
~ravares, .. Rau:l _Barroso, Verissimo de Mello, Mario de Paula, 
1\!auricio· de Lacer<la, Teixeira Brandão, José Gonçalves, Augusto 
de Lima; .Albertino Drummond; Senna. Figu~iredo, Odilon de 
Andrá.de~ Francisco BreAi5sane, Moreii'a ·Brandão, Jayme Gomes, 
Mello. Franco, , Carlos Garcia, -José Roberto, José I .. obo, .Ma
noel ·vmaboim, Carlos · ~d.e Campos, A.rnolpho Azevedo, Ole-

. gario •Pinto~ Per(}ira L eite, João Pernetta,~ ·- Alvaro Bap.tísta, 
João . Siinplicio, Carlos Penafiel, Marçal .d e Escobar, • Octavio 
Rocha. ~ D_omingos Mascarenhas (62) . 

. Ô $r. Presideni~ - A lista de pt•esenca· accusa o · com·· 
parecinlen:to de 62 Sr.s. Deputados. . · 

Abre-:-se _ .a sessão.- · · •. . 

,o S.r. J'uvenal Lamartine (2° Sec1·etario) procede á léi
tura da acta da sessão antecedente, - a qual é, sem observa: 
ções, approvada. . · \.. ·· 

e~.:.. Vc>l. xn t 
... , . ~ . . 

': .• 1 •• 
#· !. ' .:, 

;:,.;\~\. · 
. . ;· ......... 

· ."'•-'~ 

·.:. '·_, .... ' · -:. . .· .. •,,, ~ 

-· -- · --'-._._.... .... --·,; 
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O Sr. Presidente . - Passa-se á leitura do e ~pediep.te. 

O Sr. Andrade :Bezerra (-/º SecJ·e_lariO). procede á. leít.ura 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

or.ndos : 
Bupremo 'l'ribunal .'.Vlilitar - l\. G86 -. Rio de Janeiro, 

19 de novembro de 10.20·. 
Si·. Pl'e::idente da. Carr:iara dos DepuLa<los - No meu 

nome~ e no . do tsibunal a que tenho a honra d.e prcsi4ir, 

.. d~r6~ri~~I~nJfa~E~ri~-i~cl~s c:e~~rfti~:l~ ~s,.n1~;~Yi\~d~~r~~s"~~_: 
- gcnio, pranteado Ministro ·deste · tribunal. .: 

.Aproveito o ell!5ejo para apresentar-vos os. protestos de 
minha I}J.~i§, . al~a . ~stiJ:na . . e di,stiQ.ct_a_.-~co:n.sideração. •. . - Ma
::.-echal F1'(l'nciscó de P. A?·goUo, pre:Siderite . ::......:. Inteirada. 

Da. Assis tenc.ia Judiciaria Militar ·do Brasil, de 15 do cor:... 
i:ente, cüngrãtüfan<lo {;óm a Cam'àra pefa data 'd<i :Proclá-
ma(;ão da. Republfr.á. - Inteirada: · · 

-K ·lido ~· '"~ae a. imprimir ó seguinte 

PARECER · 

N. 4~ - 1920 

·JiárúZa ,,a1'-c1i.ti•àJ· o 1·?iúfer:i.r>~~níô . 'é!íi. liiie ,.Fe~·44fif!9_ .~~ves . "fie_ 
Souza Aião, pedé o restaõelecimefl,to .. do atsposittvo da lei 
rt. 2 .. ~'56; de 31 dê lieze1rl.oh:í aP.· T91'0. · · 

•. · : ~ ... : · • . ~.~:, • . · . . 1 . . .. .. ·~ -· ~ -· ; -_ · ;.., ·~ .. . • • : . ~ , l,z • 

... ,_ ~m , sa~i~faç~o .ao prp_diào ôe. ipforltiaco,es ,gue. lh.~- foi:. eI).
dr:r~cªdo .P.~là Con,!mi-ss~9 d~ 1 ).\1.~ri:qliá e .. Gµe~r..á, · o_,s~:., )\1,~is:
txo déi _;Tµst1ç_a e .. ~~goç,10s I~t~r1~r.~s .... ·e~1 :. ~~lf~?10 , -.d~t.a;4p _Ae,)?·1 
de outubro prox1mo passado, expoz. a situ.açao do cap1tao .r.e-

. ~ormado _dá. . ~-~igáda . ~olkiál,_ . :F-~rnapdb .t~f~·e_s _de . sou~a ik-lã~. 
q\\-e., e-n.1 .. :Pe:tiç,ao <). _Gamara dos Deputado.e·· re~lama â nulli-
â.<:lde de su.á reforma. . , . ·· .. . -. . 

Da e.x.posíçãà fcitá, ,.y&-se liue o interessàdo so'lícitou ·re·
forma cm 6_. <le setembro de .. 1911.; <:rua~9.9. Já havia Sido re
vogado o <leereto n. 5. 568, de .. 26.- .de jú~H:>-... tl~ l ~Q.5;,.,P.e,1,a.)!}i 
n. 2.290, de 13 de dezembro de. HHO. C'QJO •. art. J9 a .Jornou 

-extensiva aos offícíaes _da .Forca Policílá. ·e dô Corpo .ae Bom
beiros, obs~ryados. , os dispo,;itiv:os .. 4() ...... ~rt .,; . l;~ 9-a l~i. µ . 72, 
d:€« :,2$ . qe -seien:)bro .de i8q3;· . r.eferent~S .' aqu~lles · ófficiae~. 
Não lh_e ·póde aproveitàr, portanto; pará o effeifo dâ reror:.. 
ma. o decreto n . ..- 5.568, de 26 de junho de 1'905, cbhfo pr_e--
tende. - ·. · 
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SESS.~O -ÉM 20 DE NOVEMBRO !}E 1920 
••••• ·'--·~---·-.-,-· -·· •• - ... _ + • •• . • _ ,. ____________ • , , 

3 

. E' l~gàl a.. r~fórltla obtidâ~ em 17 tle játi·efrD de -19i2, no 
posto. de capi!4o. co~ ~ gr~<h,iatãô de major; applicadas como 
lbe .foram as (ljspos1çoes dos arts . . 67 ~ 70 do regulamento 
annexo ao decreto n. 9. 26.Z,· de 28 lie dezembro de· 1911, que 

·coordenou . os preceitos da citada lei. de 1853 e de outros 
-actos complementaces .. sobre .a materia~ . . . 
. _. . Em faca das .. ~Uegacõ.es f eHas pelo intere~sado : e, d~ ex
posição do Sr. Minístro da Justiça e · Ne~OClü? I~~~r10~e_s, 
:v~"'."'.se que; ... carece;. de.:. fun-damen.to a pretençao do. p~t1c~onar10 
QUf;\-. e_ntretanto •. di~poe _do carrm;i.ho do-: Po.i:ler J,u~d1ciar10 para 
di~cni.UI.: , ~ apurar- .os .Beus . pretensos ,.direitos, nao sendo .. , o 
Cç:ngr,~s~q ... N.aciona.l, tribunal . cqmpetente <para. i::esolver sobre 
litígio~ .de?;~~ .nl.\-~ur·ez.a, q,ue, .. !:?ón;i._e.ri.t.e, -.?e _poctem. debater . e d~
cidil', no interesse da~s part!?,S, ·observadas regras :i>roce~sµaes 
que o Parlamento não comportá, por escapar a sua alçada.· 

.A Cómmissão de Marinha e. Gueri'a é de sentir, .. por tâes 
fundamentos, qüe deve ser arohivadà · á. peticão, objecto d.este' 
parecer.. · 

• .; ~-r .. . . _. ~ . . . . . . : . ... ·,· • . ·. . -· _. ~ 

; .. Sala. das Oomm.~S\sões. 1.ô çle novei,Ubro de 1920 .. - .. Anto-
1I-io-:JJ ooüeira.-.. ,lo(iqüim Luiz. Osofio~ ,Relàtor. -· ... Lyrá, Casfro . 
.4.rnúúUlo Bui·lai'iiáqui. - O'sorió 'âe Paiva. - Salles Pilho. 

são sÚccessivaménte lidos e vão a imprimir os seguintes 

PROjEQTOS 

.;N. 292 .4 _. i920 

\
: Conta pe.l~- _(J.áb,~;O, par~ os ef{~Hos da 're. turma, o ~~io.·do de. 

· s~ri'ic:o da Expediçã!.a~ Militar ao . Es_tado da Bah:ia; ' com 
jw:/ccer cont+'ci.rio da Com:infss·ão de JJfâTi·n:ha e Giiéha 

~ p 
f .;,;._l .. r 

~ ; . ·.' . . , . - ~.. . . '' . ·_ •. ' ·'· ' . . -· . ' ~ ·; - ' ... ' . . ' . ~ " . 
'b projeclõ h. 292.. A d'esü~ anrio màb.da contar, àos ôfficiàes 

e praca:s do Exercito, pelo dobro, para· os eff ei~os da reforma, 
o tem~~')Jeco_ rrido entre ~- partida da expedição. m_ ilitar en
viad.a stado da- Bahia em fevereiro âeste anno e .. a ·chegada 
:i séde o. respectivo quartel. - . 

. A lei. só l)ermitte çontar pelo dobro o tempo çle Gampn
nba:· Não houve campanlaa no Estado"~da Haliia'em ·que tomas
~em. par:te -~s for(ias expedicionarias, sob o·· corrimando <lo ge- . 
~eràT. G?-rclqso . de , Agu~ar. . . _ . . _ _ . _ . 

9 prop:rio àutor do projectó; o illustre. Sr. Raui Alves, às-
'im o Çl~cta.ra .. >. · .. ·"· . _. ·' :· ....... , . . . 

. Porqµe então .esten,dec .. a .uma situação. int~irâ.mente .<liffe
·ent~. 'J1ma ,dispci:Siçãp_ . de ·. lei' .qg.e regula .um momento ex-
epc1onai da vida da NaÇão? AS ràzões · invocã.dàs sã.o: · . 

. . Á mobilhaç[O éÍ-as ' fürêas revéste~;se d~ todos os 
a:i:ri:i,âr,atos e. for!4ãlidades ex}gid~s pa:ra .. 6 s~rv~ivo . de 
campanha; os offJc1aes e praças faveram, rap1dament,e., 
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.. - em poucas horas, de âbandona~ as cmnmodidades· d& 
seus - lares e _quarteis para' attenderem· as ordens dn;; · · 
~eu~ . sut>e:riores; a _officialidade experimentou um se.-. 

, __ c.riticio, · principalmente · com " a · actua.1 carestia, b.0t 
'. ;. desempenho de tal commissão; tiveram de redlizir. 'os, 

seus, já. red'uzi9.os, vencim_entos militares para· a ma
> .' _ . r nu tenção de suas f amfüas. nos logares,.. onde residiam. 

~- ·\>· . _-Não colh_e nem um .só do·s argumentas· invocados em ·fa
··: : VÓt" d9 projecto~ A mobilização com os aparatos de uma. cam

. · . paµha, _ a. se tray~r p~sivelíneiite, a obedienci~ . aos princip~.:o~ 
-' te~fünicos· da gueiTa naq.uella, coµ:i.o em qualquer outra: eni~t·

. <.gencia. semelhante, são .corolla.rios à.a . propr.ia Qrganização mi-. _;Utah. . . · . . . . . . -· . . · " · · . . · . 
>· ; . · " · o abandono,· de comtnodidades,· <>- sacriÍici-0 ·rei~~por offi
... _ .ciaes. e pra~s, são · aetos de_ todos os· di:1~ ' .. A vida m~11-·tar o_,1-

. · tra cousa nao é que uma vida de· sacr1f ic1os .. . ~/ 1 
.. :· · · E . si a carestia dos · gene:ros de prJmeira necessida«e deve _ 

sêr .._tambem t,omada em .consideração-, .mais :razoave>l seria qúe . .. 
. o:<i;lrojecto mandasse pagar ajuda de custo ou gratificação ele · , 
•. -· . campanha, em vez :de contar tempo pelo dobro~ ~6.íneiite, para ::-_ 
. . \OS·. eff eitos d.e uma. crêf orma; obtjda- muito tempo depois de ha-. ' ~-'. 

:·' ·::ve:r-em passado .as· difjiculdades· fi:ila:qr,eiras do momento a qp.e · 
. ~, ~<J. mesmo projecto ,se refere. , - " . · . '·· ' · . 
. -·;. .Não ha paridade ·entre ·o " caso da Bahia, neste --anuo, .. .e. bs 
· . . de Matto Grosso ,em épocas pa .. ssadàs ~ A diff erença ~ãa situn
, ~ :Çâo geographica entre os · d.ous ...Estados bastaria para . justifi~ 
· • car mecUdas que, adoptádas em''um, não o fossem no ont:ro .. 

. ~ :: . : As.sim a Commissãt>. <l;e Marinha e Guerra nega .o ~u~-~rjit_ ' . 
· ao pro.1ecto n. 292. ·· · ·· ·. · · · · ·\. .. 
. . . . . . - ·. ..- ·. ~·' ~·- . .. :. ,'( .. \' ·. ~ .. 
. : .. · ·_ Sala das Commissões, ·novembro de. 1920. ·-· Anto_nio Nii~· · .. 
· _· :,_iJuewa. Relator. ---SaUes _ Filko .. _-_ . Lvra· C..astro. - J.o'aquiir1. .--: . 
. <. i Du.í~ Oaori.o. -- Armand.g BU:r.la'm.o,qui. ~ Ozorio de Paiv.~ ., 

_,· ( .. . .- . - . 
. · .1 • - • ..... ··-·· .. 

-. "'-

.. PWJ.TECTO_ N. 292, DE 1~20 
'. ..._' r. ; f .~ 

9 < ' ..... ~ .. : 
. .. ' . ~. : . .t . 1 • .. ..... 

. O Congresso Nacii;>~l resolvê: 

_· · Artigo -un~o". Os officiaes e pracas dô. Eiereit.O':activo ·· 
, _que i'izeram parte da .~xped'if;ã.o militar enviada. ao Esta.do da. : 

· ._l3a:hia., em fevereir.o · de :1920, con-tarão pelo diobro! : ·sómentPr 
· ·:P~ra. os eff~itos da reforma, o perrndo c~Illd)~~hend1~ entr.~1 ·~ . <ha da part1da para a.quelle :&5tado ao dia 00-- chégalla á s~ii: _ 

·· ·· · do résl_lectivo. quartel, . nãú dandçi, p.orém, esta. 'cçmputa{;ão do -· 
· ~iµ.po, direito ·ao percebiJ;D.ent9 d€ ~ualgu~r <liff.erenca .d? 

"· soldo de· campan_ha; . reyogadas: a.s <l1S.pios1ÇOe~ e~ ·contrario .. 
• - . .... . . ' ~ ~ . • . . . 1 • - ' 

·- Cafilara dos Peputa<io.s, 25 de agos·to ãe i920. - Rauf. 
AlveS ·-_. 1 . ~ .. . 

; . • .. , . ~ . , 
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N ~ 439'A -.. 19~0 . . 

. ' 
Co1ifer1J as honras de marec1ial do Exercito ao Rei Alberto 1ª, 

. com parecer da.Commissão de Marinha e Guerra, man-
da~ào arehivar o pro.iecto_. · · . 

O _pr-Ojécto n. 439, deste anno, ·confere as honras de· ma
r-echal do Exercito Brasileir9 á Sua. Majestade Alberto 1, Rei 
dos Belgas;· ~ -. -- · · 

..A .Commi.ssão de Marinha e Guerra pede. o -seu archiva-
. mento, 'p.Or, estar prejudica.d'O, em ra-ce da approvacão, ;pela 
Camara, da prqposição do Sena-O-o, conferindo as honras de 

. • ci-dadanfa e as. d<> posto de marechal ao gloPiio-so Rei-soldadú-, 
· · sanccionada_ pelo Podier Executivo,· decreto n. 4.i5'"· de 14 

<ie outubro ultimo. · · 

iSala, das Com.missões, i6 de novembro de Ul:20. e- Anto
nio. Nogue,ira. -. Joaquim Luiz .Osorio~ Relator. - Lyra Cas
tro.-· Osorio de Paiva.,-' Salles\Filho. - Armando Burla-
ma_qui. · .. 

PRO.JiECTo N. 439; ·~E 192~ 

, Art. 1'.° Fi:Cam conferidas ·honras de .. mar~chal do Exer
êito Brasileiro a· Sua .Majestade Alberto I, Rei dos Belgas. 

~::, . . Art. 2. 0 Revogam-se a,g disP-Osicões em contrario. . . ; ' . -

Sala 1d;as sessões, 28 de se~mbro de Hl20. :~ Ephigenio 
de Salles. · 

. ' N. 587 A -· 1920 

Considera de utilidade publica o <A.brigo do Marinheiro ; co~ 
, parecer .ravoravel da Commissão de Cons«.tu.ição e Jus.ti~a 

. / 

. O projecto n .. 587, apresentad.o pelo illustr~ Sr._ Depu-
-tado .An.toni-0 Nogúeira e ·ora · su.ieito ao parecer desta Com
missão, manâ·a considerar d1e utiHdade publica. «0 Abrig-0 do · 
Marinheir~, .com· séde ne,sta. Capital. 

• . 1 - -

. . · Tra:ta ... se de uma .insti:tuição fundad·a a 12 d·e outubro de_ 
1920. por iniciativa de O'fficia.es da -Mari.nba de Guer.r:.a, insti- . 
tuicão que tem por fim .proporcionar aos .marinheiros brasí-. 
lei:ros ·os eJementos necessários ao seu.· apert:-eiçoamento p.hy-

' Bico, moral e intellectual. . · _ . ...._ . _ . . . 

·· Para -preench_er esses i'ins, e> abrig()~ dispõe das seguintes 
secções: recreativa,. · instructiva, financeira, abrigo · noctumo 

·e· beneficente. · · · 
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Dig-na <le applausq se me afi~r.a essa instÜ.ú~cãÔ, aliás 
modelada cm simHarcs -orõnnjzatões estrangeiras. p9rque vem . 
proteger o nosso marinheiro contra ·o. auatphab~tl'srng, .P.rO
pnrcfQ:P.~npo-::-H1e, nq tnP.+n~ntq tj~ folgéi, fl:.Ul(l~, ~1vei:-s~~S, ·~$'."" 
l' ~1Jli~pá$ ~ · locá.és '1-~'~los· parei. te.PO.if~Q. · 

A Com.missão de Constituição e· Justiça já tem o s~µ voto 
·ccnhecidO em casos ídentícos. o que · ·equivale a um <i,.poio mo
r~l, Ul!l iQcmitivo, tim SJ.~plaU.s9 até a, · ês$a.s ~s~q~i<W9~s - que 
\!~Q nrest~µ~o· assi~j\1~Ao~ ·s~rvicps. ~· P91Iect~Yi-4~4e · n!l l~C?t~ 
contr-a o analphabetismo, d1ffundmdo o ensm~ p:p:rp~_~o; 

.. ·pelo qu~c é <fa parecer que o projecto n . 587 seJa converti.do 
~1~ . . 

Sala das sessões,. . ·novembro -de 1'920 . - Ci,imha Ma
c~.a#,~ ~re&id~µte ·. · ·_· .peo4~'tp lflà.fç:; 'Reiàt"çir. ·_ ·qõmir.c#i#Q 
füÕas . - Arnol(o Azevedo. - Ai-lindo Le<mi. - · Jôsé-Bo,niJa-
ciO. - /111J.r~n.l Escoõar, vencido: · · ' · ·' ·· ··· ., 

........ 

-
PP.O-!~TO ~- l)~7. DE ~Q21!). 

·' 
O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. E' considerada inst-ituicão <le utilidade pu
b;~~ª a ~_oci!3d~!'l ~O .~brür~ -qo M~ri'Çl.11e!fº:i>,_ · cqrp_ §é<le !JP Rio 
'1c J.ane1rQ; revogadas as füsp~1i;:.oes em contrario. · 

~ · ' . •. . . - - -. • : .. • • 1 1 .. l • • · • • ... . • • . ._.. ! 1 • • 

. . ' 
Sala d.as sessões, 12 <le novembrn de ~ 9:20. - kotonio 

ir e uueir<+. · · 
J '" ""- · · • 

. · O Sr. PresiClente - Está finda a · leitura do expediente. 
Devo communicar ;á. Gamara que termina hoje o prazo- ·de 
t.res sessões 'J)ara o -recebimento .ae ·emendas eni · 3" discussão 
dG or~ame.nt.o da Ag;ricultura. · ' 

/ 

Q ~r. 41!~~~~~- ~~. ~iP.1~ (" > (pelfz f?Tlf,~~) . :-=- Sr~ Presi
·iente, o dia ae noJe e consagtrado: ao cµlto c1Y1co da ·g!Oriosn 
bandeira brasil~ira. .: . 

. . .~ 

_Di~j~ Al~µc!:l.r _qu~ «f eF~~.~ º.~ I>ºYº~ iw.~ t~e°-1. 9 pu!to ,J:l~s 
.qoa~i-cçQ.es e q:µ~ spl~ezn ,'?'P.1tlme~or~r ()S ~~ont_ecnn_ecr"ltg~ q~!~ 
os, mscreYeram no T1v:Po da c1v1hzacao~. · 

• ., . . . ' ' ,, . ~ ": •· • • ( ·-: t • t ~ . ' 

A t_r;~i~~º. Ça~ ·~9.~J~q:a9e$ l'?-~fP~~ p~m. ~ó ~ co11~;ervada 
· 1=1Pr me~o dª lm~.aF"em ser~n~ .cl-;l. cR-rpp.rn~ (! . .tJ!i })1s~r;a, 
~~P~P ªJlW9' s.e ;rr.a.Pltém I?.~!:~. .r~Pr~~erita.c.a.o · ~-en~ly.~ l, · 'p~ la 

· __ siu;ges~o 1/FP-f,e$Sl}~a d.~.~ ·g].oq.~s ·p:o p~aQ.o, p,ela remem,Q~
(ão dos . grandes feitoS, ·na· bantleita,.·. P..Q pa;yi-mão~ ~tn ,ciU~ ·~s 

. - .. ' ... . . ' ~ . . _. - .· . . ' . . . 
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\ 

.coros symb-Olicame:n:te trad~z~m O céo, a . nat~re~a; 3.S . OPl.1-
'li>:ócias .. ' a., ác'fi\t"fdade. ·a., prôduc·ção do pa iz. como e· syntheü 
zà"ffa' "'i ~ua 'éonC;'épç~o-~fo · clít'.'eitó'," ·n~ ICg~nda ·qffc alü . se 
tírtsél·e.'\·c.· ::. .. , ... · ~ · - · ·' ·· ·· · · ! · · ~ • t· ·· · · : 
,.,. ·.F.' .. àsRim CTu~ o payilhfi•j brasÜeíro reflecte o arul i~adi o 
~o oêº rio~s~~ ~éó~, . repror.Iti~. o ·signo ·~µg·usto que. ~eU, . e "J?ri :. 
meiro nome á terra pátria; evocá o verde pur1ss1mo ·das im
ponent~s · fl~r({~~µ~· R~a~peir;~ . ~· dq~ campos '_uh~-~fiJf!PS;. re
<:ordél; ·'Peio rp.ai~.- prl3çioso ··cJ.9~ ~~111cr~cs~ a riqu;.:z~ ào sub:.. 
s.6JQ.· · 

_ E. coroar1rfo todo 1>sse" p::_i.trimo.nio de ·bPll ezas haturaes, u. 
b;:md.é'ira.~·::.......:: : _,;J.o, ciúe t.em .. sidó,' de nossi iüciorinlidaâ•c, ligan.:. 
do"'o' pá:ºs-so.do " qq " 1iutu~o;" atl.'Üve~( -clo pres~rít'e" _ · .. có~cre.tisa ·n 
progran'úria . da· «ci:Hiser\~aóão · e_ ao·· mé1:horámento :: ~ONleni r~ 
Prógr'es!'?o», i "' r.~t.àtica· co~ciente, , ordeira'., r'~si::itindo ':i '"des-:
trüiHio: ·e aô' ni'êsinO: 'tempo· a 'dynamfoa; ·c·:1nducentr;· ao surt•} 
&is' :màni'füsta~·;;e~( da · '6jiste1foiíi. · iüü; Tõ:du;::triiis." 'no traoá:lho. 
~·dmd''t"airibêm' ao desenr\rofririidtítq: "i:liós ás1Jecto~ ·~o~aes; entre 
os êiúaês sôbretevi''d :Cíâ .'cu1t11ra ' êivíca:·-·- · · ,· · · ·· · 
• ·- e. - ~-1 '~ · ... . ·1· ·· : ~ r .. •• · .' ~~,;,.·. , . ·~"t, ,.., · . ·. · · . 

4- qrdem represe.~·ta -~ ~oa inqpl~ co~ que a Pro-vi4~:qc~~ 
dotou . Q poyp br,a:;H~iro; a tn<:lole c.ori~ervado_ra.:, .Q?-cITica ~rn 
ryue os ~st~qi$l~s _çlr1 Imp~~iP ~ ·qa · · ª~pqpJica t~c~ . ~ab}d•) 
beb~r iµsP."lrac~0 pP:ra ~pter a pw,. · intern~ •. para funwnta~ 
a . Qa.r,~or+i~ entre (is· _pajzes yi§.i·p.h~~ e · par~ ç!ar éxerri~lo~ q11 
cordura. ·cm .tratªdo:s sole:mne.s;··· • ~el~brad()? c-pm as outras 
n·ar.ões. · · · · ' ·- · · · · · · ...... ... ~' . . . 

· -Tudo is~o significa,. a · babídeira, . tuj'.lo _. isso representa o 
pavilh~°Ó' ' (Ili.(Çn;if·qcc-asipes mais: ér.jticás ·da ·noAsa patria,: nos 
t~'rp \c~·cfl!~id~· ·.~ · yf~~r- ".s 'hrio·~ · ~~~1~n~es, a· oo'.s~en't~ · :l 
d~:fuuqade ·mtag1vel ao· povo bras1fo1ro e", ao mesmo· .. te~po. :i 
ilh"Pl~ntàr, . 'Q'o 'í-nfe'ri1ói éfo 'paiz,". a'' traniqüillidad"~, . d re~p·e1ito ::. 
•e"í,"' à" ~aritia ·3:ós ~ direito$: ilidiViduâcs . ··· · ' . · · · · · · 

r. ' . .. t " · ~ • • · , t>· tt 1 • ~' • • • -.. t. · • . • ~ • . • , : · 

A · b~:nd'elr.a naciona.l, symbolo do nosso patriotismo, 
. ~f~~~tY.R~ · @§~~pq j. ~p.í~ qos, rim~s do ?r~~J1, ~ p~nw 
·ierra. · por assim dner, tradUzm tambom a msp1raçao do 
~~~iiâ~ · inaesfio · (.]ue compoz · a musica fmmortal do · ntossó 
~y:rribo -· ·hyü1n6 ·e: bruridefra ·qúe · te é.m formo.do á frente de 
~9s§!l . C;h;ilJzai;~p: d~.rpi9:· s.)~mbqlq 9qe·· ha - çle · perpetuar .º 
-::~~?11~ b~t\Sl~~irn, ~ncremepltanqq· semprq -o ~stiqmlo de o.dqm
ru: º ~H1tf V.fff a HJJ~r?dnqe, -~·e 'ª9çip~ar . lpi% ~~ª - ve~ mais sa-

i J;1~ ~: ~nsr~tj9cer n~ste -G()n.tuwntc ás tr~q~çQes que recebe
.1 m9s elos M$~Os f!,ILtepass~dQs. -. 

Honra. á band·eirâ nacional! Honra· ·á · Patría! Ul'ftlito bem; 
! .. rmito· "líún."'d "or'âdiff. 6 ''t•iv'timénte t ericitdda. ). · · · " " 

. -. 
O ·sr~ ~r~do LoIÍes -·- Sr.' -Presidente, . a grande luta entre 

as .nacõe-s é a·"ruti· enótiomica:· Dà.::.Iutà 'eoo.n:oinica na&Ce·:a.luta 
qu~··a~if« ·o ·,.mfindo''"niolforno ·rr<issa;"·reiViridic-acão dos· :grand_~ 

- ~ ·.-: . ~ . . ·· ' ·· ". ··· ' ... ,-· _; .. ! ..... ......... ~. · · ... . --· . · ; .' .. :;. .... :~: .... : .; ... ~ . - ··7 · · ~ · .; . .. -~ .. , __ . 
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direitos que -cada classe reclama, das classes dominantes, que r 
cada ~idadão exige como reparação do concurso qtI;e elle_pr~_!.a. 
á ordem e á forma~ão :;ocial e J?Olitica. E' eill: torno da.. soluca9 
dos grandes problema.~ <'conom1<:0~ q1,,1e g-ravita neste mo~en
to, o agitar ou a tranquillidade dos povos. Se:rµ sab13:. e 
prudenlc _economia social não pôde hoje existir nação ~ehz. 
E' nee~ssario que cada povo defenda com força e energia ~s 
fontes de sua riqueza como na guerra, no campo dos. com:... 
bates. dcfendr. o· soldado a .integridade do solo da patr1a. E' 

- preciso que os homens publicas sobre cujos hombros re:pou
sam as grandes rcsponsabil.idadcs collectivas, não esguecarn 
que o desdobrar das energia~ da, nação, que o encenhvar as 
fontes ·e origem dessas energias; que o enriquecer e fortalecer 
a resístrnr:ia que o paiz póde 0 fferecer ao choque da con
quista commerdaJ do~· outros povos mais fortes e mais ea~ 
pazes, é tlevr~1'. •' mais que dever. é a luta pela propria' cxis-:
tencfa da necessidad1~ que amanhã podcrú ser submergida nos 
tributos que a sua imprcvidencía obrigue a pagar ás ,outras 

nacões, onde vá procurar o pão e ·a carne com que se nutr~ o . 
panno com que cobre a sua nudez. Terrios jâ aqquirido ex.
periencia nessas duras lições, bebidas no periqdo de nossa 
vida de nação americana. Somo.s ainda hoje, é 'doloroso affir
mar, no camp0 economico, uma quasi semi-colonia das na
ções mais bem governadas do que nós temos sido'. Estamos a 
pagar tributo p"sado ás nacõP:s 'capitalistas quando t.emos todos 
os elementos -d~ que s'r forn1:u·am os capitaes dessas nações, 
nos velhos e no novo continl"nlc-:; e temos .iá tido tempo ba~ 
tante para independermos dos outros povos. Nessas riquezas 
naturacs são abundante~. nossa lavoura é rica e variada, nos
sas industrias sr. desenvolvem com energia, temos todos os 
<'limas, .ctcsde o clima. onde ' nasce r~ mP-dra 0 trigo, até -aquelle 
onde viv.;, cresce e habita. elevada e · frondosa, a hevea negra. 
preciosa. Temos o frio d0 sul e o sol ardente do equador. 
Temos a terra. roxa ·=privilPg-íacla ond" u eafé fron<lcia na bel
leza de sua. riqtwza e <le sua. opulencia, em S. 'Paulo e Minas 
Geraes 0. t.emos as campinas de Goyaz e. !\fatto Grosso, onde aos 
milhares pasce o gado na relva fortr e sadía; temos immen
sas ;Jazida~ d" forro, <>sparsas pr.la vnsta superficie do paiz 
do mais rico teôr mP.tallico P, no rmtanto, em ma.8'sa im-' 
p.oriamos forro ma1mfác turado: s<' alguma cousa nos~ f~Ita é 
io brnr;o que a~ora a Europa nos p0dc o recebamos em ondas 
humanas n<>·~~f' üxodo que a mi~Pria "· a desordem produzem 
:nas r.nTtfJa~·1·aclas na..:4j!'s da Europa. Nossas economias.. en
tretanl o i:~1·nr.iam-s(' - rar·a os puir.r• . .;; rstrang~iroi:: nessa vora-
gem do P.Qnilihrio commercial no morcado das trocas nessas 
differenea~ {los cambias que nos sugam inexoravelment~ a vida 

'< e a rmcrgia. ·':\. 
E' preciso, nor esforços supremos, por politica cautelosa. 

e pr~vidente nos anteciparmos da_s malhas de aco dessa rêde 
d~ tributos que nM. tolhe. 08 mov1menfi4)s. dessas algemas q.ue 
nos arrt1xeam os pulsos, nos envenenando a circulação sadia 
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e f oite cuj-a resiste-ncia «s grandes vic~ssitudes por que ·temos 
'Passado dão provas ·exuberantes. Precisamos_; senhores, de 
nossa liberdade · plena. · 

. Para ·attingir aó· marco· . desta nobre aspiração nacio
nal, nece.ssaTio é que o nosso · espiri.to, . que a poEtica nacio
nal, :se voJtem c-om decisão e -energia para o ap·roveitair..,r,nto 
das .f.ontc·s -expJor.av~i:s . do paiz, · que são inesgotav·eis. :[>art.i
cipamos da guerra, · é verdade; mas a guel'ra ternünou . 

. Voltemos àgora as nossas vista.? para a ter·ra, busque
mos neste solo .f e<Jundó as forcas vivas de que precise o or
ganismo combalido da ~atria, para sua :resta~·ração. Seja.
mo$ liv.res .-como aquelles ·cidadãos ro:rpan-OS -da Republica que. 
depoi >. da luta nos ·combates:;, '9enduravarií 'junto ao. altar dog . 
Iar.es ás suas armaduras· ·ti-nta;$ de sangue dos inimigO>S da pa..:.. 
itria. e tomavam ()S instrumentos ag,ra;rios . para revolvendo'."" 
lhe o solo ver brotarem de.Ue ~a primavera <la . paz as. í!lorea 
com que -0rnam~eiltavam ·:os àltares sagra-®5 de Ceres, a cieusa 
da abundancia para lhe "impiorar,. piedosos, que · marc.bi:lta~se 
os campos de messes louras., para na. éolheita; encher . os ce
IeiTos <ia -Republica que. o. tributo. de guerra ·consumira. E a 
terra Jecundada.. pelo . trabálho "do_ - soldado de. honteµi, resti
tuia a Republicâ·, no .esf.O.rÇo operoso do ·cidadão de hoj-e, a 
riquéza~~o : · era;-jo <:rue, -esg<>tad_o, vasio-, pela_ gUe!'ra, precisavg 

, daquelfa.·energ1a ·PaT..a · dar...;l,be ·o conforto e · a ·riqueza·. 
· ·Si a g't}ef;r~ ·tro.~~ · sempre.~ .ap~ si, -0 aspecto de· diSso.J,u

ção e de mi..serfa, · nhnca esse ·~pooto . attingira, . .Sr; Presi
dente, aó :estado ._a que .fôr.a l~vado o. mundo p-elo complexo 
de ·opiniões e. ·de -0dios ereados .pela grande' . guerra, que en-

. sanguentou, _ hon:tem e ainda·-.hoje, ··não enxuto solo da Europa. 
A. ,luta dos povos agQra é pàra · se refazerem, ··é para se re-
comporem. .· · · · · 

Os :publicistas mode~nos 'clamam p~la volta 'ai> tr·abalho, 
pelo desenv-0lvimenfo da· grande jndustriá, pelo -reerguimento 
das.· ma:nufactul'.as nacionaes, ·pelo de8dohramento da. ma-teria 
primá. t:r.opical <1-e que a· vida <dessas .industrias depende~ Cla
. mam. que se acti:ve· hoj-e, mais <lo- que nunca, a vida, nas sua;s 
colonias e DS prcxluctos tropicaes . .que antes . da guerra ali
mentavam as grandes . industrias európéas. são a. preoccupa
ção dl)S estadistas da. . actual g.eracão. Os publltj.stas · franee
zes eoUocam-se · á !Tente da. grita e chamam a · essa actiV'ida.c1e 
a F·ranç.a.. · · · · 

· Reunem-se co.ngressosJ . formam-se novas esquadras mer
cante:s. povoam-se. os mares dessas . frotas, apertam-se ·mais 
estre!fament.c ·os laços das metropoleB com ·as suas eolo-nia.:.. 
formigam a~ Pi1blicacões sobre as produccões tropicaes1 - como 
.se nos trop1cos, se nos produetos tro.picaee, . estivesse a vi<.ta 
de que caree-em · as velhas -e _·cança<las· nacio:nalidades · ·euro:.. 
:péas. . . . . · · · .. , _ ~ · .. . · _ :· ,. ~ - · · . 

. . Genero de primeira necessidade,. â gomma· elastica, · produ. · 
cto por e±cellenei:i: tropical; figura no mesmo : plano:· de uti.;; ' 

· , 
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lidado, · nesse;:; Lraball10s, ;io lado do trigo que dá. o pão •. cJa 
h'ét;er'raba e da ca:nna: ·aue· ·dão 'o' assucar ~ Os Estad·os Um dos 
<là Ariú~Hca, essa formidavel potencia que dieta ao ·rpundo P 

· rireço do carvãú, elo fcáo e d0 pef.l'oloo, que são a i'naler_ia 
rJ1'-in1~ <la jnqus~ria moor:na, rcc-laman1 o ?a-oulch.ouc qu~ nao 
r,~s:sµi~m e· ·que s~ to:rnou para a grande imlustria am~·r1ca.na 
a origem de ~ua màior· ·efficncia. ·Fal!;imos. Sr3. Deputados . 

. rk;sse ··produc;tC( qµe 'tãà de perto nos· toca .. Fo·~l)OS," "pel~ ·m~o 
larga · E) geq~rqs-a. da natureza a fónte rnais 11bµndante,· ma1" 
rica e mais ·l~gipma· deste grande ' eJcrrir~nt.o · d"as indu~~ri:l·.:; 
rrfocrcrnas; fqmos. :i o_rigr.ru da uiilid<ldc <le·s.fa n1ate.r-ia p·rima qup· éra ' ~1oés~'. · ·. - · ·. · = · - · , · . . :·~ 
.. {· . ' 

Não sonhav-amos enlü.o qual fosse :i sua formidav-el irl
fluencia sobre o progressq da gran~e ip<lus:Lr1a inoder·na. Fo
mo~ n(Js que. a levámos <~ Europa, pela primeira .vez, p~l<:t
mão d0 · Cohdamino. Düran le longo 1-erilpo:-· "irr:ir.ii.liem·os ao3 
rnercado:. consúmfqore~· i . ilo~sa . irriP.er jpsa voqf,ade; e. i10 eh-· 
l.ônlc;· h9jc somos v<;11cjdos pt"la ·hal:iiliqàcj.c o· peta pertip.acia 
rir.- povos· majs bem app~r~lhq..clos tjq .que nós, · simples especfa..:
coreE dà lutª' quê se trava ~nlre os povos colonizadores de zo
nas tropicaqs que . pov()am. com real s~e~·es~o, q~ nos~a · h~
vea, os sens imtl1ensp:;; terrel}Ol5 <la J.11dia, ~~ 'Afi'i~a; <la 4'~!~ 
e d~ ·oceania. ·H~mt~m eramqs o fie) f]os mev.Eaqps·· c~n"sutn1-
(]or·r.s e l10,i~, pfir~dQs çoni_o marco miHiar~9 em.· np$sa. .Pf~44-
cção que ·não s~ eleva, ante.s t.e~cJe ·para o déclii:liq;· ~àssisti...., 
mos os inercados serem . invadidos .. apezar -~Jo ·a.ugroento' . fali..: 
taS'~c·o· do 'cohsÜinô'. pela pro<lucÇão .! dos'· 'que p.os arrancaraII! 
e ·f,\eJ:)lréc - ~~S9f1,:"r~alp:t~, cip.(er·~ ~o·~§~.:· q-~~· a p~oq~ ri~tur~*~ 
no.~a rj, ra. ._ .. ,. ' · · ' · · · · · · 

. . · : ; · , . 
Eis o qua:dro que no·s n.1oslr;i, ~rs. Deputados, .a nossa 

cYolnção na. •rroducção 1'~ gomm<!- elaslica .. prqçfocto da hé:\•eâ 
selvagem qup. habita •TIO~as .1'Jnregf.as amàzonense-s: . . . · . . 

: •f 

Em 1840 
En:i i85t 
Effi 1880 
.Eífi» 1892 
Eni 1828 

-, Erii '1903 
· Ein HHo 
Em HlH .. 
Em 1912 
Erri .1913 
Eiri · 191 :}. 
Em 1915 
F.rti · HH6 

,1 f , - ·' 

/ 

.. .. . , 

Toneladas 
. ' 
. 380 16Q k. 
1. 63(} .. . . . 

tô.300 
1S.3iS 
22 ."900 
31.0~5 

·4.0 .500 
39.5.Sl 
41.950" 
39.000 
37.000 
37.500 
36.500 

· J?or .este quadro se 1p-ercebe ·a marcha .ascendente· da c-ur
v~ 4~ ~. OS~a. p~~~UCy~ àlé 1~~p, ~O'.f!l POUCO sensivel O..,~illa-
9a_q ~e~çen~~~P?-1 e~ ·19H ; ·para :mbn· rto-vamente ·em · 1~12· e 

. .-· . . • ' . • . . : •. - •. • •. ' ! ~ • . 1 • • • • ; • • • • ... • • 
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~ttínglr -ao ~u maxi.{l'lo. Dabi come~a õ.'· de6lin~q que tem sido 
constar..~e. seµd~ ·ç~aeta.me-nt.~ esêe o·; pet;~octo· :no··qual a b~~ra
cha de plantªçaq appar~c~ n,o ~ercado; cowo tiemonstra este 
nevo qµadro :que v.os apres-ento :- ·. ·· 

· ff 
Em 191'0 
Em 1911 
Em .f912 
Em- HH3 ... . . . . 
Em 1.9H 
Em i 915 - . 
Em 1916 .. 
Em 1917 
.Em -HHS 
E~ ,.,. 1919 . . 

.. 
' 

.. , 

~ . .• . . . . 

.. 
.. 

. . 

Toneladas 
S.200 

1.'1; ·419 
28:'518 
/1'i'.fü8 
71 • :38-U 

107. 867 
152.650 
2'13.070 
255. ~}50 
285 . 225 . 

Percebe-se bem, m~us ~Ilu$tre$ -cQHeg~~. que . a previsão 
dos .plantadores ·cta nossa ~r·ec19sa hev~a n.o · Qri-ent~ fõr:r tal 
que -a curva ·ascendente ·de prod.ucç~o assuµrn p_roporções~ as
sustadoras, •cresce ·dando saltos a..ssom.bro.sos, em multiplica-

· ~.l'b de~qrçI~nªçl~ ~}~ ~ttingh· . ~ -?!'.rn. ,?g~ tQg~~aqª'~" emq~çi,nto 
.. que_ nó~ mantivegpo~ a +loss~ prqdupyão est~~io:qaria ' eni largo 
por1odo; e;m estado. sely.agem, ~m · m.~hor.1~; -fi:em evolu~-:ão . 
. O consumo :p.tuzjÇ!:iaJ,' ntj§ v~-rio~ p~~zes · :q~~ · m~nufaptur~µl . o 
caoutchp-uc, nos ·é ãado por um novo . quadro com a d1str1-
buicão ·$eguinte: · 

; -



. . 

i913 

Amorioa .................... , 4-9. 85'1 

l~gla.teL't'a.,. • • • . • . • • • . . • . . • . 18-. MO 
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ou sommando teremos : 
\ 

1913 
ii9.14 
1915 
1916 
1917 
1918 
~919 

I . .. · .. 

• • . • it ?. • 
. , , · . . · . .. 

·-. . . .• . . . 
. . · ..... . 

. . .. . . . ·. . . . . . . . . . .. . . ~ . . ·. . . 

112.:!91 
· 1::zo.380 
'J 58. 7-0:2 
189 .760 
265 .1)'; 5 

334.520 
' . . 

· ·Assim Srs. Deputados, se póde j~lgar, a maneira. porqu1~ 
as estatistfoas nos fallam. do ascendente que torna o consumo 
na sua distribuiciãO- geral desde 112. 29L toneladas em :1~13, 
~té 3"34.520 em 1919;; - . · · 

Nota-se ainda ·que os Estados Unidot. ela America do 
Norte são · os .maiores ~onsumidores · niund.i.aes e portanto o 
grande· thermometro do preço ·do · cautchouc. E' a America que 
faz· o mercado mundial do caoutchoue. A lnglateirra só appa
rece _em segiu'Iido .plano como recurso dos v~ndedores quando 
falha- o conenrrente americano por excesso de borracha no 
commercío·. - -

Sendo. a · .nossa producção 10 % çla_ producção mun-Oial, 
vejamos Se POdeJ:eIDOS a~nda< influir, éom a nossa producção 
no mercado da borracha ou- se · arrastando e:;sa vida ingloria 
de venc_idos na ·caudal do _carr_o triumpbante dos vencedor.cs 
devemos lutar ou· abandon~r, como nos ac_onselharn: os nossos 

- _ financistas·, o ·campo da luta, desertando das ricas florestas 
que a energia ~os . meus valentes. patricios e . dos· nossos he
roicos .nordestinos desbravo1u~ para vel-as · voltarem . nova
mente ao e.stado prünitivo, deixando que durma em somno 
pathologico· a grande obra. do immortal Rio Branco que inte
grou :e· .augmentolf. o -extenso solo da .. Patria, legado sagrado 
<le ·que perante a -b-istoria a nossa g~racão tem a grande· re-
sponsabilidade :de guardar e desenvol'\·er. 

Para d~monstracã.O da possibilidade -da--·-luta precisarei. 
meus npbres collêgás1 a.nastar a. vossa preciosà attenção pelo 
c.aIIl.PO de. algumas cogitaçõles arithmeticas que pod~m pare-

. cer á vossa critica severa · fastidiosissimas, . são sem duvida 
menos do que a exposição · desalinhada Q'Uie na mais pura das 
intencõies ven1ho ·fazendo. Revesti-vos, senhores1 ··de · benevo
I~nr.i"a· maxima e ouvi a · menos autorizada das· vozes que neste 
recinto se levanta, cheia de boa . intenção ·e ·-desejo rle acertar. 

Situação no Oriente · da bo.l.'Tac,h·a de plantação - Em 
1874, o inglez Wickhai:n· : conduzia . p_ara o" Oriente gxande 

· qu~ntidade de sementes ·de hevea e alli em experiencias con
stantes obtinha . nos j a.rdins. ·botanicos . da · ilha'. de Cey_lão mu
<las aos milh:ares ·que depois foram constituir as florestas de 
plantações que am .=.-existem . . Estas sementeS . foram ' Obtidas 
no baixo Ta.pajôs, -dé onde ; se v.erifica que a hevea leva<l~ 
rar.a ·e Oriente que . deu origem- : á. grande plailtaç.ão foz · 
a -bevea branca. fraca, ·mü'rada 0\1> _ qlieimada, ·que .p·roduz um 
late~ inferfor: O poderoso t;apital -inglez em- Ceylão .e ·a e.ner-. . . . 
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gka disposir:ão da rara hollandeza e:rri Javá e Suriiatrà, em 
cerca de quárenta annos de lctiacidade e PP-rSistencia_, ~cm.se- . 
gtjir:ph cobrir- l'Ssas ilhas de verdadeiras f~or~stas · de n,e;ve~ 
kabaihando com melhodo e ordem,. e subst1t.umd_o os .P~·p,C"~s
~s indigenas. fJUC são os nof!sos, pol' processos . mdustna!=S e 
:::.cieDtil'ir.os, eo_nsr:~uiram collocar:nus <.\ roargen} ... n? gyàD;~e 
mercado mundial da gomma elast1ca. Qu~.ndo ate nos, m~il
fereril..cs. nos c1heiraram aos · ouvidos os ·c:cos .do que se ia pás-

. s:indo no Oriente, sorrindo, com sorriso dos dc!:lc-:qentés na _i:.:a-. 
nacidadP. alheia. rcspondiamos (JUe não era poss1vcl que isto 
fosse uma verdade. · pois a hevca, plantá sel vag-em, jamais se 
cunafia ao dominlo do homem na Amazoriia ·~ niuito fnenos 
provavel seria que .o fizésse no Oriente. F'lorcs.t.as · de heve<J. 
<.le pla:ntar;ão . ~ra ukipia . que a . imaJ,,rináÇão ~:xa:ltn.Ua creáva 
pa.r·a nos inLimidair, e tra.nquillos continuavamos a enitJregqr. 
na cxtrar.;ç~o ·do latex e ná sua coagulação; processos .seh:a
gens do ap·roveitarnenLo da nnssa riqueza natural, sem .. ou~1r-
1no.s os !;ritos vict'oriasos do inimigo que já nos bat!a ás pqr
iás. J.s cstal.islicas· actusam até o anno passado, . HH9~ a e:ns
l.r·1H.' ia de 1:.1ma tirca cm iH·oduc0-ão de 2. 181. 050 atres · de 
h(.)"\'Cíl. . · . 

. O•·a. o . acre. medida iI1gl1:za. dr. supl!r~ii_~)c. é igual ·a 
,. ·'Í. !J~6m~:"'·i1t1er d#er que a St;perffoiÕ ein jírQdl1~<1ÚO. de :hev~a 
· áUingc .i.á ti 2~1SL050x·Lo.rn-:8.82L~2S.30Qm2 , ou .en-~ he

clf!.re~, . 882 . ~_53, qu_e transfo.rm.ari.dci em . âI.Ciueires .. :P~t+lis_~as 
teremos q\1e a heve~ óc.cupa a larri sµ:Po~fioH) de. _3ôt .. ~49. al- .. 
queirC.S paulistas ô.e plantação, -pois o alqueire paúlista é de 
2 4. 20Dm~. . . . _ _ . . : . . . . : . . . . . . .. _ -

O professor allenião Dr. ,O. \.Varburg-, direcfor .do jardim 
botanico ( 2'ropeilpflq.user) de Ceylão; -no seu rhagnificó tra
balho sohre -a.s plaritás de r,autchouc e s:;.<!- cuUura . . diz com 
~mtoridad(; que o acre comporta e nutre 22'5 a1·vorcs -<l~ h.eve.a, 
â'e bhêfo tc1~emos em .2 .181-. 050 acros plantact·ós 2 .1.8L050x 
·x 225==490. 736. 250 a.rvores do hevcri., Ctlja pt·octuccâo; .foi, em 
i 9H), . pela estatislicg, cominercial, d0 285 .225. toneladas. 

Examinemos agora o comumo para podermos comparar . 
. o 'epnsurrio :rriühdâl em 19-19 fol, conf órfüe á :revista in

g.lci.a «\Vorlds Rupber P.ós_itioiii>, de 33,i .520 tonéladas, 'diS
!.ribu idàs . pelos vários' mercadô_s consumiaorcs. ·onde os Es
tados . Unidoà dà Ainericâ figi.fràrn .com 217. ·ooo torielàd,âs de 
cori'smfü;>. y t:-$0 que o consimfo em 1019 exêedeti eni 49: 295 
t.orieladas a . prodnc~.ão· de borracha. de plantação. :Està falta 
foi . e~obert~ pela nos_sa pi·oc:f~.foÇão e pda· prodücçãó de "\.·ar ias 
prqc~Çencias e de . vari~s ou.trà~ naturú.~&s de .serjngu~iras iri-

' ferJO;re~. onde entranros cpm . 3o .. 000 to.n.~Iadas apenas . 
,. P.odejs ver porque sàltá. á. vi~.t:i . à graride iriferloridade en1 , 
Que nos __ ~ol!ocou. a nos~~. i;ico:nsci\!?~r~ boa. Jé, à , ~_mprev.l'd~nbia 
~os noss9s .~sta~1stas, desae o antigo reg1men; :PoiS o.:periodo . . 
nasce.: no Jmper1b; . caminha. ~través da fü~,publicà . e chéga . até 
çste pioment.o em que de.sper~am; tardetaNez; pefos gritos de 
a~oma de \.Una parcclJa heroica da patria que se e:.\:t.orce em 
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~~~~spr.ro. e, f aniiüt~;. ~iain~p<lo !)oE . ~º-c~rrçi_ .... fo.liiii<l,9 ... ª9 ~eu 
laÇlo -nas~e-•. "\~J.v~. v~gcta,.; al.t1ya, n9 .· ~~10 .d~ · nos~~- P.i.tJ ante. f ~()
resta .t.r-pp~c~l, a . neve~ legitima, robusta e frondosa, symbolo 
·Ja _ !'Í:.QUCZ~ cj~ _. qutr'.OI;a. , ... ..... . · .... 1 ••. , •• , :'<:-.- .•. • .• , · . • 

. . , :- A.s~isf.irçµios, ig~iffer.entes, .á ~gqnia . ~aquella r_ica J.:l<l:l'- . 
celia. d~. pa.t.ría;, :eo;r::i.sqntir,~r.pos. que ern dcsesperQ se . extorçam 
perto de. ,u.m. :milhã;o ,d.r. firas.ile_~ros. que n.os P.~9.~111 ,os s9çcor
r.aiiios, . mas )].l;!.e. _em ... Vt:;~ . de , m~.\).S _vasias . pe . J)i,e~_dig~s nos. ~~
ten.dem h~I'.f-U.l~os J;paç,ps oper9sqs, . d,~ .. t~aha.n.1a.do.re!?, . ~:n:;ipu
nhando o .11r.~cios0. p,i:'pducto do: s~u .tI;abalhQ ~!).grato, que é no 
c~tanto . o pã,o da, indpstria ;nod_qrna, o qual 01,itr'p:ea enri
qu.éceu ,.o. erai·io . 4a. J~ehi.iplica e . . que agcfra s.5 tecUüha mer-
càdoj;)arà . .a sµa col~oc~ê:âo.?. . . .. . . . . . · . , .... ,... . 
. . Nã-0 .teremos. m~Js e·s'(>eraíicas p~ra a hossá. profü1qção que 

Üo . ,eilitárifo,: apezar ,l:i.Çi. seü fratámentCi" rudin:ientar airidfi . é o 
friellior prôdueto pefas suas. ,J;raride~:- qualidàd~s 11.hysicàs 1) 

chimicas'? pela sua rea-istenciá e pela süã :riervó$idade, con
ilições primeiras para sua utilidade·? Estaremos irremecl!2vel
rrienic perdidos? Examinemos com espirito frio de comm.P;r
cian-te. que · joga c-om · daáos estatisticos, qual serei a nossa si
tuaç~o, . .Examinemos, "senhores, quàl deverá ser a situação da 
n·ossâ . .O:õrxac.ha neste prm;:imo · qu.atriennio' (1921 a. 1~~t4) . ~_.·: 

p ~onsumo no·s Estados Uhi<los tem crescido na razão 
annuâ.l de 27 ,71 o/o . . • 
. Nós ~,outr.os mercados consumidores o cresciment1) . é 

nieµo+,, P.e.lo. que, adm,ittip.do um áe~cim~nto de J,5 %, para 
rgelti,or ;~egl,irariç_~ .. <te ~alêJl,1:?~ ,ponõo .. m:esmo . de pa~t.e .Q!5 mer
~;~dRs. q~ .Alleir,la!!}).a.; A.usttr~; . da Rqss1a e .. ~uma,mq.,, pelo e~.
t~tj.Q em . que .. ~ se encoD,tra,il .. esses . _paizes, nós cnM~aremos em 
f924.iL64;3..: 66,4 ,ton.~~~dãs <l~. consµriio. _ . . .. .. °' . . . ... , 
., . . YeJamos. sio· .. plâ:ntio .no . Orie:dte será capaz. de entreter 
as griuidês .iiecessi·dâdes d·a ih9u~_tr.iai. T!é~á~-;:P.roximci. ,I?~r!odó. 

A World's Rubber Position nos rnostra -em um quadro a . 
producçao ' :cfas plãntá.Ções a (jue àccresceritei. a .e'ôfomiia da 
porcent'á:gem ,âe· füigriieiitO . füinual de prodü:cç.ão -r:or · üriidadc 
de superficfo oú âêre: · . . . 

t · . ~. ~ ~ .· ·. . -:-~·;"! · · ·· l ,j.. -_, .·, . • , • - • ·~ . •• . .• 1 ' • .: . 

Aq~os.:-- .-'\~i'éS .. e~ prod~qç!iQ .-'.fonCiadas,~ froducçãô f.iài· ~cre 
~ Porcent:i.gem do âugíoeuto ariniJaJ por unidade de espcqie · 

,,.,,.. • · t 

~~:lô .... · . .. ,;· ... . 
1~1L ... . ....... . 
1fH2 .. , .... ·. :.· .... '. 
l 9~3 ............ · . . 
~9!~ . ... ~ · ·:. ,, ..... . 
:1.9:1.v- ... .. .. . ..... . 
i9.i6 .... : ......... . 
1~.:l 7. ; .. .. .- ·: · ·~ .· . -~ . 
191 ~; ... ~ : . . ;- ; .. ; • 
191..9 ... :>. ······· 

: H6.500 . 
294.;wo 
. ~(\tf. 550· 
6$7 .350: 
851 ;",15Ó 

1.. {22 ~ 550. 
. .. ,t ... 5,0"5 • s.~o 

:. 1 . 817 . .350 ' ' 
. 2".<)~1. 7.5'0 
2.18.:1.050 

.8.200 
14.419 -· 

'28.518 
47 .618 . 

. 71~38Ci " 
i07.:B67 
.f5~ :.650 - . 
2~3.'070 
255 .. 95ó 
285.225 

:i 57, 
109 
12f) 
155 

··1s5 . 
21!) 
.22í' -
2'62 

·283 
203 

23. % 
·19 .% 
1~ % 
ip o/o 
~.5 % 
15 % 
8% 

· 3,7 % 
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Oh-serva-se nesse quadro· que a relação do auiIDento de 
produecão annual por acre tende a <liminuir, pois de 23 .% 
cutre :1912 e 1913, se reduz entre i918 e 1910 a 3,7 o/o, o 
que quer dizer _que nos annos seguintes essa rela1Jão t~nd!?- a 
se annullar ·e mesmo em dado momento a tornar-S(} negati:va, 
traduzindo-se este phenomeno pela expressão de .que a pro=
ducção no Oriente relativa á área Mtualmente exploravel, 
tende a declinar, não entrando eu j.á em consídera.gão com as 
novas plantações que mostrarei, pelo desanimo", vão sendo 
abandonadas, com certa imprevidencia que nos poderá a.pro
:veitar si tivermos um pouco de. fo e fôrmos tenazes. 

Admittamos ,para argumental' que no quatrieiJ.nio que se 
vae iniciar de 1921 a 1924, em condições. mais desfavoraveis, 
se mantenha estavel o coefficiente do augmento da producção 
por aere e que em vez de diminuir 6eja uniforme. A<lmit
tamos 4· % · para esse augmento annual uniforme e assim 

-durante o quatriennio tet"emos: 

- /' . - -i920 ...................•.......... ' .......... . 
1921 .. ·~ •........•....... - · ~ .....•...•......•. 
1922 .... · •.. ' ............ ·- ................ ~ .. . 
. 1923 ........................................ . 

. ~924 ................ : .................. ·/· .... . 
, ' ., -

:Próducção · 
por p.cre 

304f. 
316 
328{ 4 o/o 
a.u1 
355l 

Tresentas e cincoenta. e cinco Iíbras de borracha é, Srs. 
Deputados, ria: melhor <l:as hypotbeses, o ma."'tímo de producção 
por acre que as plantacões poderão fornecer _em. 1924. Exa- · 
minemos agora qual será. o consumo mundial nesfü~ periodo, 
para ~ue possamos. comparar. Para chegarmos a um resul
tado, precisamos estudar .qual o augmento que se tem obser~ 
vado ··nos mercados de consumo. 

. O m.ercado americcmo, que consome majs <le 60 % da 
produccão total annual, tem experimentado, já: õ dissemos, 
um augmento annual médio de 27,7 % neses ultimas 10 annos 
decorridos. 

· Admittindo-sé, p_õr conseguinte,. que (} augmcnto mundial 
~eja 15 %, o que não é muitD, nos collocaremos em situação 
favoravel, tanto rhais qu~ vão enlrar a.gora. no t(lercado as 
novas Republicas da Europa Central, inclusive a_ Ruma.nia, 
que antes da guerra tinha iniciado animador dispendio de 
c~outchouc. Admittindo que esse augmento seja de i5 %, 
attingirá em 1924 o consumo a 634. 634 toneladas, que re
ciuzidas a liíbràs inglezas de 453 grammas, cuja re<iucoão para 
G kilogramma é .de. 2,2;. teremos 634.634.000 x _;?,,2 = · 
;= i. 415. 994. 80.0 hbras. · 

A ~rea de p-lant~cão em producção actualmente é 
2. i81. 050 e o total já plantado que estará produzindo. em 
1924 é <le '.2. 910. 750. Para q1'.1e estu. áI;ea plantada satisfaçü 
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o consumo. necessario t> conhece:!:-. o coefficiente de produ
eção por u'nidade, o· _q_uà·~ obteremos dividindo. 

-i. 415. 994'. 80-0 -7- 2. üiO. 750 :::: 486 libras, a produc~ã.o 
provaver ·por unldadé de_ superficie; .sendo, como vim.os, de 
355 libras de borracha em 19241 t.eremos'; 

486 ._ 355 = 131 

numero que representa a dirferença eutl'e o coeffieiente de 
consumo e . o . da producção. Para, que possa.mos ~aber . qual 
~eja a. quant\<l:ade de falta.-: desta. preciosa materia prima no 

mercado mundial, ·nessa época, basta que mulpliquemos este 
Goefficiente pelo mimero ·2. 910 . .750 .. que é, -como já. vimos, 
a área em produ0ção de borracha na plantação oriental ·em 
1924, o· que dará 172:732 toneladas, que de~er~o ser cobertas 
-pelas borrachas das val'ias origens, inclusive a nossa. De
monstrado fica, senhores, que a expectativa da borracha. nos 
.mercados mnndfaes no quadriennio que se vae i.niciar ·não é 
tão apavorante -como se /nos apresenta no ·actual momento, 
a.tt.endendo · mesmo que os francezes activem a cultura da 
hevea :nas suas colonias cto Indochina, onde Já a.ttingé a pla:n-
tàção a cer-ea de L 140 .ooo arvores de hevea. · 

' O grande emp1'ego de borracha amanhã vae ser, como já 
·está sendo. na · manu'.f actura dos pneumatícos que origina a: 
grari<le procura para esse emprego, e, si cooitinuar a aceen
tuar-se · eSS9. procura, poderemos ·a.ffirmar que não haverá 
m.eios. -de .satisfazer o mercado.' . 

' . A no-ssa prodricção de «caoutcholic» de·hevea é; em média. 
de -35.:171 toneladas annuaes; d-essá. produccão temos uma 
média de 

65 % '·de fina Par.á;. 
10 % ·de entrefina.:· 
25' % de sernamby. . ' " 

A. nossa borr~eha fina é inquestionav~lmente, apezar do 
oescuido ·do modo -dó fabrico, _superior em qualid·ade á. bor
racha do Oriente, isto o ·reconhecem todos os industriaes do 
e:enero e os tratadistas mais autorizàdos que do assumpto 
::ie teem occupado·. Ainda agor~ em 1920, ·no Co~resso das 
Pla;n~õP:s .. Colonja.es <le França., o ··Sr. l\L V. "·Cayla cie
monstra, es~udando ·a. . questão, que a «hard fine J;rrasileira» 
não poderá ser substituida em certos empregos, quando se 
quer obter objectos -Oe q/ualidade superio:t1. Inf.F11l:'indo as 
"·arias hypot.heses a que se deva attribuir _essa superiori
dade, elle ·. considera duas; 1", a,, idade das àrvores de- que 
se · e:rtrahe . o Iatex, ,porquanto na Amazon.ia o «eaoutchouc~ 
.~6 é exfa:·ahtdo d~ arvore:,! antigas, '. einquan.to que ,no Oriente 
as arvores são novas;· '21, a. fur . .n:ligação ou· coagula~ão do latex 
pela ·fumaça:· Na Amazonia · o <i:càoütchouct> · ~ :oroõ.nzido pelo 
!ate~ suhmettido á quei~ ·dOf3 c_aroÇos ~o ~inà..i~> ~-cio «nr~
curY'>~ · . f'r.ucto . <l_e< l)~l~~ a:i,~~1-v;;is :ua9_µ~j}.as :i;emoe~~ cU,Ja. 

C.- Vot. XII · , . t 
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:fumaça conlém grande quantidade de creozoto e acido a.ce
tj<:o, sendo c:-:;(e o coagulador' por ·~xeellencia no ~ahríco do 
Orjenle; mu~ o Sr. Cayla, que suggere aquella nrgumenta
(:ão. fica, n (J mnt..a;nto, em duvida sobre essas hypottieses. Ha, 
~enhore~. uma questão .que . o Sr. Cayla não aboreia-, mas de 
<:rue falla no sou excellente tratialho o Sr. Ripeal1, que, em. 
.i:.'studos ern 1914, viajou a Amazonfa, a Bolivía e o Perú e 
üe,pois Ceylão, Sumatra e Java, · e verificou que a hevea do· 
Oriente originada de nossa heve~ branca, e não da nossa 

. hevea negra, que habita as regiões amazonenses mais cen
traes, é de qualidade infeÍ'ior e Julga o Sr. Ripeau, por 
observa.cões ptopria's, no ·seu livro sobre os «Caoutchoues 
Ama.zooiens et Aziatiques». que a hevea negra, aquella que 
tornece ao mercado o melhor producto, isto é, a «hard fine 
brasileira~ não poderá viver nas regiões orientaes, onde . se 
encontram ·as gl'andes planta!:.Ves de ·seringueira~. 

. A herva negra tem o seu habitat nas regiões amazo
nienses afastadas do tnar, distantes dos ares salinos, porque,. 
nota o Sr. Ripeau, '!fJ:S florestas-' onde vive o coqueiro cha.,.... 
mado ·da Bahia, . que1 como entre nós é conhe-cido, precisa. 
<Jas proximidades do· mar J)ara. seu habitat . 

.A noticia de q u~ em Java ,já se aclimatava a nossa· hevea 
r.iegra, o Sr. H.ipeau contesta, dizendo ·que, {fü provo·sito, vi
.~itara. para certificai·-se dessa affir.mação, o jardim botanico 
<.Is Buiteuzorg e:· aUi se lhe dissera que res'ultado · a!gum f ôfa 
I>OSSivel obter, poucas S(~ndo as sementes, _que tinham _che- · 
gado perfeitas e aquellas poucas que_-ti'nham germjnado mor-
r-e-r~. · .. 

· ,Parece, pois, Srs .. I>eput.?-dos, que esta preciosa es:pecie 
ainda é nossa e a.cert.ai,iament.e an<laria- o Govern•) do paiz, 
si estabelecesse nas regiões em que essa innegualavel riquez~ 
habHa, urn~1 cultura regular, á semelhanca do .Oriente, no 
T erritorio do Acre, :no Amazonas e no Pará, em local apro
priado, para dalli medra:r o ex. .. m1çlo, com apcrf ei<;oado.s sy~ 
temas de cultura. e preparo, como <levem ser ')q adoptados 
para todas as Ili)Ssas especies, para irn10:; assim aos roer- • 

. cados coHsumidores 1·eivindicar· o nosso logar r1e':'sa produ- ~ 
cção que J'oi o qt;ie deve .ser nossa. E' necessario 1·ebal3ilitar ' 
o nosso p!'oducto, cuja lacuna no orcamento da E.epublica. . 
:iinda é dokn·usamente sent ida e se pódo dizer ainda Hie des
€t.JUilibram ':.l. recei.ta. 

Para. isso creêmos leis severas de puniç.ão r,ontra as · 
fraudes de um iado e de outro cslabeleçamos premios. de aru- , .. 
inação para. os que trouxerem ao mercado sob fórma .de crepe 
perfeitarn~n~c~ limpo· de impurezas, o producto, como se ,faz 
no· ·oriente, dP. onde os caoutchouc.s . s·ão trazidos ao mercado 
quasi ·que promptos para. serem transformados. dispensando a 

. lavagem através das prensas nas -fabricas para.· transformal-as 
'.í:'-m lencóe~, como aeonte.ce actua1meí1l:e com a nosm borracl1a 
~.ely~ge~.· A ;u.9ss<~ prod.l,lcção c~d~ -Oi~ se :vê apan,dQ;n!làa~ 
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pelos mer<:ados c_onsumidores ~ mesmo a fina Pará. ::wrn prec;os. 
:;em llcita.otes, sujeita á ·especulação dos que· no.:; exploram. 

Cret%nos fabrica."s e a: coiísumamo.s. Anipare o. Gow~1·110 
. fl(: .IJaíz, c:órr). ~ a.ujilios indirectos a~ tentativas quo estão i'a

;rnndo homens de:' boa YOntadc. O I).osso consumo d1} artefactos 
·:de bort:acha ·..jálnfüJ : 1J pequeno. E' cerca de 40 mil conJ1J.;; 
:mriuaes. . .. A.u..xili'h o Governo du meu ,paiz os que- queiram 

. com seus cap.it.aes e seu trabalho produzir artefactos de bor
racha em \!Ualq~.Qr po-nto do paiz, que"- s~ja. comtanto que 
consumam- ·a twrracha. brasileira. · . . 

Devo .• Srs. Deputa-d-osy ern nome da · terra, que neste re
cinto augusto tenho · .a efova<la . h.om·a de represero.tar-, teste
J).1unhas ao· nobre I;Je1mtado PP~ . S . . ;Jla.ulo~ f)r. Cincinaío Bra
ga, que .tem . coJlocado . seu · espirHo -brilhante e .seu · ta?ento 
eulto a0 serviço do desenvolvimento das~ ·grandP·~ energia:; 

- economieas da Pati-ia,. o nosso ~gtadecimento 1w10 carinhn 
com que se tem ao lado das : grandes . questões vibes do in
teresse . patrfo, interessa.do pela .sorte d:lqueLla infeliz, · mas 

· rweciosa gen'una naeio'Dal,.. que é. a. ferlil e rica região ama
.J.o.nica. Agora mesmo; da lu.'7~·a ·cto iUustre repres~ntante pau
lista.. vem: a~·-plenario o _profocto ·que concederá e erlenderá 
os fa.\·ores .da · 11~i de 19i2 · a -.t.odo~ os fabricantes naciona~:S 
da manufactu'ra_ do caoutc.houc. A C~ara; -app:rovando-o, 
prestrá. Um prandc se.rviç.o Ú . tú1::;:;:a ptoduC<;âO, pois abl'O(JU.l'
lará nossos rndustria_es eorajoso,:.; contra. as investidas dos que, 
mais -fortes,v nos suf ocarti. . : 

Approvemo-s . as tarifas protectoras que . a:mp~ram ·estas 
indu§.trias _nascentes, qti.e ,·devem ser -.JJ,ossas, porque · é de 
nossa terr.a e. orig~ desse p-roducto, que, apeiar> de tudo, 
é :nosso e. muito nosso.- ' · · 

-Infelizmente, ·n:ieus. senhores, as tarifas das .nossas alfan
d.egas teem de ser geracs e uniformes, pelo seu · caracter ô~ 
imposto, mas tal é a situaoao . n.ctual da região amazonense, 
tal é a . cri-se prolongada €', t.errlvcl que atravc1;~a e o seu. 
c•mpobz:~cime:nto, que os i·mpostos se vão tornando onus por 
<1~mais pesados, lran.sformarn:J'f) · a vida naquellas 'terras, em 
h•nta agonia, de· miseria . cruciante. Pois bem, que a Repu
hlíca, que o Governo <la Hep.ubilica,\ Poder ExeciILivo e Con
.::resso>- que o nobre e illustre·· cidadãó·- que .no~ dirige os 
df.!s~inos, . ·que de . alma . aberta .ouviu o grito ~ dos :flagellados 
1!n. secca do nordeste, ·no mais be.llo doi ·impulsos humanos: 
Yolte as -vistas para os filhos das t~rras . do equador, fa
zendo com que revertam para: aquellas populações em bene
ficias uteis_ e riquezas --~a 'P:atrfa. · corrurium· .o·. ·qiJ.e ~Ues agor,a· · 
•' ntregam com sácrificio. ao er-ariõ nacionál) . E', senhores, · a 
m?-iS .be1la : das · pólitíc~s, '. pQrque é O ' '.m8.is"~Justo· dos gestos 
rrne podemq~i pra.ticar. ·Hoi::ttem a.inda, meus ·nob'rc~ coHegas, 
~'~ fallava,. neste .recinto que o· Llôyd J.)rtemido por embaraços · 
d~~ficitarios . .suP.Primiu viage~s.· para acfg,.ella região. · O de-
f?r.it ; ·. se.mp~~ . o deficit, · , ésse · teriivet _phantasi:na ·que . nos 
Me;.~-ª . !!9.? -Qr<;~~!ltó~ <l~ Re,puJ>~~cª' -~ Dft Q~_sa~egi~ " <l~V!J af.;.; 

. . ,,, \ . . . . 
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firmàr que a~ linha;:. âl•; R1>h·'~m 2-Ntll:)J'f~ <l0ram ~~i.dos com-
pensadore::. _ 

NaqueJJa 1:rnp1·eza. naeiM1aL pnh.1.. ::;ua. n.attlT"ez;•. consíitu
ciona1: uac inna I. p1~la natm·ez<l do:" ::;er"·iços que pr0sta' á 
únÍdad1~ do vaiz. não pndt~l"Íl ;'i ' l' eau.sa determinante do aoan
dr,no iJaquella~ n-~giõlj~ priva_f,~a8 de:"Se g1'ande f?l1-m.11~nto de 
Lr-ansprn·te. porque nu:uca ai.~ hnje o deficit foi c:;.au::;a do ahan
<lono d1.1 tr·afegc1 da:; no:;sas rêdes de viação ferrea. •Jue serven1 
r.: vari a:=: r ·~iões do paiz, porque o:.-i g-r-andes inter'f~~ses que se 
formam em torno üe um 8YSt~m~ qua.lquer . de trari~porte são 
ta.es, que · mesmo .. çom sa.c.rificiu <J (;i-overno d<-.. paiz <.ifwc man
tel-o sob peria de arraslar com - seu gesto maior cala.midade 
para a r·egiãn que nessa .suppressão verá _u abanco.oo pelos 
que· a devem .wccorrP.r, ínsu1aüa. como c.on<lemnaá i: ao exilio . 
~- ao desamparo . . . -\J)p~llarci para 1) .i<n- t:\n t:' talentoso rnoç-0 · 
que dirige a pasta da Viação ; para o nobte ~ dist inct.o ,col
lega que tem sob seui:: hombr():; a grandr· r·espcmsabilidade 
<la direcção desta i;ranfl-1:' r>mpr·:'za nacional, __ que. !"~~- sua alta 
competencia pr.Dfissional 1-~ admiinist.rat.iYa, en:~nntrem, ·. os · 
meios d~' buscar o equilíbrio or<;.a.mentario d.o Lloyd, ma~ que 
não GOn~inlaro que a Amnzonía. cujo futuro· grêrn<ijoso é um 
;.i :doma, soffra hoje, pois (;urto será o prazci cm LJU<~ 1~lla tia 
iJe restituir cm maxim" •J •l'•e r,m minimo rec1.•ba neste mo
mento. 

Denunciou .<> r1~present.an1.c da Associa~~º Commercial do 
Amazona~ que 0 c:.apítal aml:!.ri<.:ano procura auferir grandes 
lucros do comniereiu dn eaootchour. da. nossa vr uduccão e. ,. 
por· Í~~f). uni<'n fül llWJ'('.HdO. reírahe-se, para determÍn..r a 
baixa e obt.r~ r · !nuas a ::: vantagens" que a posição da guerra 
offeret·eu ao :-1~u pai:t:: pois bem, senhore&,tproci.;r·emos n~s 
]f~,·ar a oute1.1s ll1~1'cado1' ;,;:; 11r,sso~ ,productos, · a nos~a materrn 
pl'ima lã,. ut.íl ,, Hi.o flPce~sal'ia: fat;.~arno~ couvenio:;. {~o.rruner- · 
eiaes coni a ~ 1Jaçõ1·~ 1·•irtsumidÓt'a~ ~ ncss<~::> convl~tl.io~ \:sta
he1e-i;anws 1·1m-fl.i('.<:íPs (z w:(Jlüsiçãn do nosso eaoutl\houc, que i5 
bom " t]Ue .. · ~ rn qualidad1•. pod~l'~r flispntur. no m(·ffn:do. o Sffü 
ant.i 00 prf~sl.i;.do. 

E' :.\1 i n i:--t.1·11 da ,\~rinll. t.u l'a um t; iuauão d1~ la~·i;a re'ê1JOU
sal1i l idad1-1 . no r·P.gimc11. d(• alma i;hc)a de pat.eiol it~mt,>. ::iO
hhad111· Jn:la ininwn~:l gTandi:·za :desta graildl' Patria;· l)àra 
-:;;. :i~~x. appcllar•' i larn\wm. pul'a quP t.~nvir- PPÜSi-;ar\oo.: · a.o 
Orienl1'. hnmen~ comt,f\~1-mte8, qu1~ e-$ludem. irr ' iuco, a· si-' 
luaçãu da::- planta~;Õl'.S dC' . . llt~vea uaqnellas regiões •' , ·crifi'quem 
si, efft!t,l ivamento. o qtrn h1)jr ~e afl'frma .será úu não ver
õad<:>, qu" a ll1•Vt~~L uãn Lt>m a rne-sina.. lJUja-n~~ a <' energia <ia . 
r.ossa. deslocada conw está. do seu habítat. . . tomw.rÃdo-se. · alli 

. plantá exotica. sMfrendn da natural p P,r::;egujvão dos . males 
que affecl:nn a~ plantas uessasi. condições. A:ifü!a. ·agora. -dfa 

,' a revista La Natu1•e, qup. ellas estão seu-do perseg •. :ôdas -pelos 
fungos parasitas~ como a f.om,es Pl11toptho1·a1 etc. ;. molestias . 
~e o professo!' Farµler denunciou . á «R:>yal Society -0f · Ar~. . . ~ .. . 
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ein lar:ga 'conferencia .:::c.fc11tiJkà. qu<:' prnduzi.u 1wci1\n1J(1 abah 
peJo asper~t.o somlwio qu~ êlprQS>:nta aos g1·afldP.s :~at1ita1•s em
pregados :rw Oriente m~ssa cultura. 

· . · Lembrarei mais ao nobre .Minisl.ro aQUPlla infr•liz -popu
).ação que vive na~ ·d~nominadas ilha~, á foz d·J Ama:t.0na~ . 
que par.a. alli foram seduzidas pelo vt>loctnin de ouro' da ex
ploração da -hevea e, hoje mendig9s, vivem famintos e nús 
pela baixa do producto, na .mais desolado mis~.ria e quE: 
nem -siquer podem appell<lr para · <t cultura {].a ter::-~-t, . por qu<> 
terrás baixas (1 .a-iagadiças não s~ prestam, em gr ;·a1 ,. para a 
cultura. além da. faHa de capitaes para · tae.s c~mprehendi
mcntos. · Bem sei qUi\ .essa missão deve pertencer an govern<l 
<lo. E si;ado,. ffi}i::: a stJa situacão pre.caria não lhe - permitte 

· -~dopção de.ssa medida. O Esta.do possue terras magnifica.E 
nas m argens da Estrad3. de ·F erro de Br agança, em MontP 
Alegre, -em .Santarém e outros lugares e pode dal-as ao Go

... vermo F ederal, <le.sde qu~ esse f;e obrigue ·a mant~r essa po
pulação brasileira alli. até á primeira. colheita,. qae, ferteiS 
como são as terras, devem compensar o sacrific.fo da União. 
· ü Sr·. Ripeau tambem nos affirma que . em sua ·viagem 

notou que -a hevea do Oriente perdia ·a sua fórma cylindrica . 
. que entrr~ n6s . ap.resenta. d~de a bas~ · a.tfS a .fronde .. para 
adquirir a -de. tronco de ·cone que muito a prejudica; rrue as 
plª'ntaç:ões, .devido ao' esgotamento nesse .trabalho . incessante. 
i!esde 1 .de janeiro a 31 de dezembro, eomeca já d . sentir de:
_paupe-ram e.nt.o~ Tma vez que se- verifique que r~sa seja a 
sifoãeão dos nóssos forniidaveis ccmcurrente8, c-mpenhe-sP. o 
Governo .::fo ri.osso _ .paiz P.m · desenve>Iv~r a cultu ca da nossa 
he".ea negra, dessà hevea legitima. abrindo bella (:ampanha 
patl'iotica, porque o _;;~u ·consumo no$ mercados mannfactu
re·iros· é inesgotave~: , ·Fa(~a mai~· o . nobr~ _ M:inf stro: ~nvie 
agentes ccnnmer-eia.es .capazes, .r.om plef!o conhecimento do as:. 
su:mpto,' O!> quars vão aos mercados 'cêmsumi.dore5 ~ alli es
túdem e veindam o nos50 caoutchouc, á . ~emrlh:mrn do que 
ant~ da. guerra fazia a _i\llemanba. ereando ao 'ªdfl dos $<'\)$ 

eon,suladM po,dero:::as agencias commercia ni:; "111 vartos paize.~ 
<lo mundo ~ fiando formidável ex:pansão no~ _.;;ens prodlJr.t.o~. 
que conseguiram apoderar-se do., mPrr.a<k1.~ ro1111d'af~s. p1·in
üpalm'1m!e. da Ameri·ca do Sul. 

Ao la-Oo das medidas commerciaP.s m~eP.s:.ar·io :-'(' (M·n:.1 Q U<:\ 
não iesqueça. o Gov~rno da Republica as grande~ m~r.l i·d-as pro-
phylacticas, para o saneamento daquella região, para qm~ 0 
h.raç.o qu e alli est>\ .viva · a1Jí uma .vida mais sadb. r· inelhor 
:-::A possa· nutrir para resistir ao embate· -do arduo trabalho a 
que _se .entre.ga . nara vénrei· na . luta her.c.u lea QUf~ est.ahelece 
diariamp,nte· conlfa ·a- npuiencia 1:laquPlla extr ao_rdina r ia re-
gião,- .cttja .exuberancia excNJ:e a tudo. . . 

Tei;minarei, Sr .. .PresMien.te~ lain:têntando ·que .n!? lerrcno 
da pr-ahca .· _pouco ·tenhamos . nós -feito em · benefie10 dessa 
colossal r,iqueza. · ap~zar d e . :todas as tentativas de esforço,.., so- . 
brenumano c;tue temos já empr.ega<l.o·.- Appello par3.. vós, ;:;rs. · 
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Depu Lados, :.i.ppt!llo para· as forças po1iLicas da mít!li.a 'Patrl'a·, 
boje que .por um 1ado o mun(lo se prepara para uma noYa 
éra de trabalho. mal::; n.1Jbre e mais consentaneo, com a~ 
grandes conquistàs Iiberacs P, com a dignidade humana, <' fl,ue 
por outro lado estabelece guerra pacifica, mas fo1·mirla':f'l' 
JJara vencer na luta pela vida, na prod11cção P na indust1:1a. 
:para quP, 'l'olt~m as Yistas para o clamor qw' ~I' ir>vanta aa
quel!as bandas da ~epubHca; ·-O_Qde soffre e luta, por \•encer. 
~ quella popula~ão ardentemente brasileíra. qu'· em largo p,e
riodo de :prosperidade e ~e ab~danci~, gcncro:::-amcmte. tudo 
foz pela gran<l-eza do Brasil. Lembrae-v"s,_ senhores. qui: daas 
vezes já, ínvadido· por estrangeiros, aquelle rico só~o nacional, 
os filhos do Oyapock, como no Acre. simples cidadãos,_ se 
bateram com bravura e as guardaram intactas e a mesma 
bella banaeira continuou -a balouçar triumphantc naqu~H"s 
ferri torios, até que o ímmortal Riõ Branco {ff üi te.grou IH:i 

s6lo sagrado da Patria. (Muito bem; muito bern. O nrcµlor ·é 
cumprimentado.) · 

O Sr. Presidente -· Está finda a hora destinada ao expe- · 
di~nte. l · 

O Sr. Nicanor Nascimento (pela -ordém.) - Sr. Presi.
rif':-nlr. nos ultimo::: .dias tenho or.rupado a nt.tenção da namara 
sobre negoci0s rPlat.ivo~ ao Lloyd .e tPnho i·ec: r~hido dr> divr r -
sa::: r.orrentrB (Jn 11ni;r, varias nwn::;agens de agrad~cin,1~nt1Js, 
r.ão só' ·do I..loyd, como de muitos empregados de estradas. <lc 
forrçi P- da AlJiaw:a dos Emprr~ga<los -Diarisfa::; da Uniao. "\las, 
de-nlrl~ esses telcgrarn:llla::: que recehi. d•'Sla<~a-'i> uni que. 
p<?la sua extraordinaria 1·f'levan-1:ia. J!l"lu fulg-<JI' ,. irnporlunda 
,1.~ :ma proce:~rn«ia, mr:·rí'CI' esp~C'ial '"u idado. . 

ReeP.hi, ~r. Pr!"f'.irlenle, i'.l· i:.eguinte tAegrrimma: 

·· «Redfo - Dc-p:utado Nicannr Nasd11111nf.o -- lU.o <.fo 
.Janeiro - E::;Limamo~ continue infamar-nos afim ho
men~ hem !"laiham não manr·r·rno:'i l'l'lar:ões sua pern]
dosri. figu1·a. ~A PP-rniciosa fi~1a'a :'inu PU. ~ ( Ri.~o.~ _ )' 
~0100~ muilo 1w11ho1·ndos fav,q· 1•:;itê't pn•f;.ta111l1\ lll'l';1nv~ 
f•JJinifío irnl1l ic:1, ~~ 

l~stú assig-nad11: i1111 · rrwno.• rp1r p:11·f'4_:a i~.:::n vPrristmil. por 
.l 1•fin .Pr~.o;oa d~ Q111~i rm'. . 

. ::;.1· •. Pt'f'Si-deull~. n f'1'wma dl" rliü•1· 1•111 tom .iinp(·'l·ial ln~n 
ilW rndwou tratai·-.;.;,~ d~ PP-S!'Oú -Or all.fl 1·oth11rnu. Ofln·1·ia t"L" 
Nl ido ao aJman~r~k. dP. i;rot.hn. ma.-: 1·r·fkr·U .q1w fia. 110 B~·a:"il. 
1.1c~5oa qw~ ·1.em cnnhN•im<:nl o tie. torta~ ~ssas not.abilidaâl".; 
hr?<.:i1~iras e :":ul-am~ricanas peln eornnwreio fll14' - tPf~m tido 
mts chversas pasf,:i.f': de goYernoR da .Republica: í~ o. c~milu~ntf~ 
Sr. Calogeras. Assim. corri immediatamente ao picadeiro· do 
quh Sport.ivo de F.quitação. onde, -pela· manhã. o elegante Jili'""" 
nrnuo da Gi.H~rra faz s~1s ensaios hippic,os em i..1m-famoso ca-
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\;allo t.ordinio. ·ne fado, lá. encontrei. s. Ex., um tanto ~nrd;1-
Jhudo e pesado, em cima do cavalrn, ma$ muito p r' 0$l;il_ i \ ·n r.· 
v.ttencioso. E, r.omo n r.onS111fa$:;r, .. sobr~ a 0gTPgia 1w:-211a q 1 l i' 
HIC ·. d~veria 10r passado o . telegramma. o illusLre Minbtro clJ. 
(~n;~rra {1is:::e-nw que perteriC',ia. de- facto. -:sse emin~nk cida
dão ú cslir-p0 dos Pcs;,oas : _.ExpJif'.O'n--rne. por?m. qu1 · 1 • :-:::~~. 
egregia e. eminente est ir'pe se . divide em va·:dos ramos. f·udos 
notaYeis.· Distinguem-se, por exemplo, ~ntre João Pe~:Soa ile 
Oueiroz e João Pessoa Cava!eanti dr: _.1lbnquerqu0. A~s11 ;;;·1 :--· 
1::':lu--me qúe este pertence ao irop.f)rf.untissimo ramo .iudi 1· iri 1·io· 

· ·da familia do audit()r de_ guerra no Rio de Janeiro ... 
o SR . . OcrAv10 RocH.i.. -· - Disf..ínr:.u~simi} <1,uditol'. d··'.\' í' ,-; 

r:ohre . Deputado ·accre.scent.a-r. · 
O 8n . .N1c.~:->on N_,,_sá~rEN'rn - ._ .. tida.dã.o <li~tincfl1 J}Plo 

·snn sab<'r, pela excellencia iio ~nu ca1'aeter, emfim fH'.·ln~ ~ua;., 
no!:.iveis qualidade3 moraes .. ~ íntellect.uaes. · 

·. O SR. OcT}.vro Bocu.~ - ·Pc.)de usar do quaUfir.tttiYo ·Íll
t egro, porq·u e assim fará justíÇa. 

O SR. N1~:ANOR ·NA5~JMENTCI - · Integ-errimo. 
Continuou, porém, ·o Miwistro d.a Gu~rra. que -se nãfl i.rn

t.avn desse ramo, que este é · pnramente juc}jdarío, 'JUG rs~I' 
auditpr· de Guerra, inJ.nstie-a<lo pela· sot>t.e; é a:penas 0 ~~xt.o 
auditor oo lista <las promoções, apeza.r d-0a seus extraor·dina-
rios meritos; · . · . · · 

Consta mesmo ao Ministro da Guerra que ha antP.~ dl311 e, 
p~.ra promo~ões. cinco nota veis audiiLores de Guerra, md 1·1 ~ 11 ~ 
quar~s, os St:s. Pires de Albuquerque; B<l.rbo.sa .. :Lima f' ou i.e11 :-: 
t:::1mhem inte.gros. 

HP-damo mesmo o · t~~temunhl'• de S: Ex., o Sr. Oe tav in 
f:or:ha. para que venha dizer á Gamara se o Sr.· Pire~ f'.' _.\ lhu
qu,.rqnf>, auditor n. 1, tambem não é integro .•. 

· O SR. OcrrAVIC\ RoCHA - Sim, é integro. 
o Sn.. ?'{ICA..1'í0!\ NASCI'~-IENTO _ . •. • ~e o Se. Barbosr\ l . inm 

nãcré integro .. ·. 
O SR. OCTAVIo RomiA - TGmbem é . 

. · O SR. N1CANOR NASCIMm.~o - ... se o Sr .. ;ardim nfln <~ 
integre~. ' 

O SR. Üf:TAVIO ROCHA - Tanto qua~to. os outros . 
. O SR. NICAXOR ~ASCIMENTn - Reconhece-se, 

na. Oama.ra. pelo testemunhü. do nobre Deputado, 
ri ~lo menos, · c;inco aui;litore·s it:iiegr.os a.nte.s · do 
Pessôa~ · . 

·PO 1·1 <111 to, 
i! tF' lta ~ 

S r·. J 1)f) r, 

Imagine, porém, a Cam.arn., que ~ me disse o J.f inislro da 
Guerra. - qu~ ape-zar de todos ' os· m erit.os do int.1?gerrirno Se . 
.João da Sílva Pessôa. ainda não foi possível fazel-o ministro 
s jnão na interinidade;·._interiniâade .. que~ se não podia transfo r
formar em eff ectividade, visto · como :não havia logares bas-
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l:ll1 tr .. -: d•' n; ini.;;J.r••" dn Sn p :·"Hh• T 1·ilnmal i\Hlífar. pa.r·a. ,~m um 
ddle~ <·;Ll·••T : •. ··:.:·r··~·ia p1· .'-:~ n « . •'Rvfi.i•' <tntka •.' afo11qu1~rquica, ~o 
~,, . f1"\.lt . . 
' - · ·.:\~.~~;.1 .•1111.·;·;,:<:a•i'.iá Jul•Jí· · ·~ :::n. 1:• in lt'111-TL11' u ;::.l'. :\UnisÜ'C:t 
dn (~uen:.~ ti !jU•' rH:1·.i;J'l'(' l'êl .j(J iJ!u::;t.r1!. ~r. Epítacio, tambem 
P<3~3ôa ..... «.n qm' áilcm, tamn~m integf'o: cl'e:ar mab um 1o
gar· de ministrQ eivil par~1. <'fü:aix·J.r '!H~!"-SC' ln~nr:::.inho (i no-
·t.n.vel Sr. .Tofo Pes:=:ôa. .. 

A sorte, porém. 1be er·a ~vlve1·sa., yui~ qu~. ,.;1mdo _o $1· : 
.João Pessva o sexto na. Iísta Jos 1rnd1Lores, nao poderia ser 
promt~vióo a mjnist,·o do Suprem o Tribunal Militar. · Ao 
1)lhar- an;uto, entrelanto.. do Sr. Ep.itaciu. essa. difficuldade 
não tem ímporfoncfa. $. E::c. fez comú naquelle: cpisoa10 
·l,Ontado por· EngN1io Sul(~ ou Julio Verm1, em que certo prin
ci~, na hora em que os prtvilcgins' lh.f> eram dororosos, abo
Jm todas as leis ria naut.ica. Quando 1.i ~1~. Epitaiei(} viu que 
.nem as$im pocforia wlucionar· u ea~o, usou de 11ma medida 
ra<lical, pondo em disponíhfüda.de. ·todos os auditores que se 
achavam ant.(·s <lo . Sr. João Pessôa.,- dP. modo qu.e este será 
inevitavclmcnf" r.~romovidn a · mini~tro. g-raças -a. essa muníi''i-
eencía familiar. • 

Mas, :'\dvertiu-nw l1)go o Ministro da <:iue,era que esse 
Jo~u Pes&o:1 dt• Queiroz não é integro, é do ramo aduaneiro. 
isto l~ , perti·rn~P üq udlr· grupr, d.e no Lavei~ pessôas de Per
nambucu. eujo.:; nomes foram rn~tatnentP 1Hscutidos até em 
ho.bcas-curpns.. L~~:-t• João PP,f:S''ª pert.ence a uma grande pha- • 
Jange d~ eontrahnndí~ta~ q11P ;·oraci ~xpulso~ tia Alfandega <le 
Pernambuco. 

O ~r1 .. Jo.:\.o ELY~111 ..... Act.•• qu<~ V. E:x. 1:r~nsuron nesta 
t~a.mara. 

o BR. ~IC . .\i':{ ll\ ::\A8CL\-IEN'!'(l - ·- QUP,In c~t.á ;'aiLanào 0 e) 

Ministro. não !':<1n eu. V. E-s. <:' ;i;over.nisLa : não t.t<id~. . p01·
t.anto. perf,urhar a.<: g-Joria~ rl n Jliníl'=t.rn rla t::tH' J' 1·a. 

O SR. ,Jo,\<.'1 ET.YRlll - - ~:::; t nu appPli ;mdn pa1·;1 ;; 1·nllt•t·1·11 -
r.ia de V. Ex. ·, 

O Sa. NICANúrt NAsC1i\rnN1Y. - · O :\1u1ist.ro da Guerra, P-n
t.ão Ministl'O da. Flaze:nda, ::-~"Cpulsou esses not.aveis eidadãos da 
alfandega, " o m enos de qu~ )-:(' o::; accusou l'oi de contraban
,H~tas ~ dt~ Lerem inceníl i a1.1.-, a alfandega daquel1 r Estado. 

O SH . .fo.:\o Ji~-Ysh1 -- ·· V. L•:x .\ está ~ngar~·::trin <l re.~ 
speit.o. 

O SR.. .Ntc.~NoH NM':\Cl.\H: . ...;'l"o ....: . • ·~ão l<~nhn tHH!a L~om isso. 
:\ão estou aJfirmando; é ' ' St'. Calog-eras. _ 

--·· Mas. dizia o Min istro da' Fa7.e'flda de Pnlãll. que resis.tiu 
a. i.o'das a:; imposições, P'~didos. /1.a.béo.s-corp1Ls, ~ tudo issa ; 
que esse~ eidadãos ~ram contr .abandistais e tinham tentado 
incendiar a. .Alfandega. ~e .Pe1:ôambuco apenas .-~uas v:ezes, 
tendo eomo objccti'\·o o desapparecimento dos documentos que 
provava!lf' todos os contrabandos. 
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ó t:n.. }l.\t_;mcio l)E LACEP.D.\ - V. Ex. pódf' aC'creseen
ta1· crue foi preciso que no Sup:remo l'ri~unal :'if.' _di;:;cut~s:w 
sobre as g-aranf.ía~ á commissão qu1: 1{1 ta abril' rnqur:·ih'. 
visf.o que a mesma e::;tava aterradf! ante a~ ameaca:S da fl~·ma 
!Pessôa df' QuPirnz. á vida de· rn<Ja um do;; í'0SPN'.l.!\-'o~ 
meinbros. 

o SR. JoÃo EI,Y8l(I --·-· V. :Kx:. t:Stá P,Ilgana<lO. 

o SR. .MAt.íRIClO .í)E LACERDA -- Não estou. o t;a::;o Cni 
discutido pelo l\'1inistro Sebastião de Lacerda, ·1·elator üo 
fe.ito. _V. Ex. tem amigos em Pernambnco: · ·~i:1 não 'o:< 
tenhü t:omo .não te.nho i"nímigos. porque ee-Jão lh'_uto abnix~·, 
de m~n ·dr:>.·sprPzn Psse~ e0ntrabandistàs. r~se~ fü•fr• •CÍ:i:Ül.!' _ 

o ~R. PRE~HDENTE --· Attcnção· ~ Quem t>3t.á com 3. ·pa . 
lavra e o ~r. Nicanor Nascimento. , . 

O SR. N'ICANOR NASCIMENTO - - Ora. Si·. Pre~idcnte. elli:' 
d'iz •:nie não .. conhece n. «perniciosa;'!> figura qur- sou •:n . 
Venho confrs::-:a1· lealmente á Camara que não sou digno dt> 
ter rt>laç.ões com esse notavel João 'Pes::::ôa cfo Qu ~iroz. Sou 
um simp1e~ Deputado que nunca foi ao menós a.ccusado de 
contrabandista. nem de incendiario. Até esta hora. apena~ 
me accusam de iconoclasta. de rlesrespnit.osn ao Prnsi<lf'1Titfl rla 
Republica. . · 

Sou um homem com todos ~stes . defeito~: pauperrimo. 
que .jamais esteve nu rM dos contrabanrlistas. que nunca fo~ 
identificado como ladrão, nem como iific1.:ndiario. que jamaí~ 
foi expu18o de nfmbuma alfandega como rat.oneím. que nã<• 
pertence ao ramo aduarnfrro da familia do S1·. Pesisôh d(-' __ _ 
Queiroz. Sou. em C0rn''P.'1\leneia. Affect.lvamP.ntA. 1ndigno nas 
rfo1atõ~s (i0~8e ;-;enhor. - . 

Mnilc IDf~ agrada ü ter vindo sómente um tetegra.mma 
nonr.undent.e. porriue essa.;; notavei~ c:r:.e~tmtl.s são conhecidà~ 
_oela ~j ·guin u~ flirma: quando não .~ possivel afastar um adver
~ario qualrprn1·. r"ham~im um l\an~aeeiro P: contracf.am a em-
rn'f'.ilada. · · 

O ~H .. \fAUnlCin 1n: L\~;nmA ... ., E 1~liniinarn. ····rt1n :tt:un-· 
:.~P-u 1·om i.1 í\hPfo Pleitoral Dernetrio. no int.r.ríu:· d0 .P~~r·
·nnmbuc(I, a c·u,j() r·~speit.n appello daqui para o i 1•str.nmnh:1 

rlo Senador· Borba. afim d(' vir dfaer ~i não lla n~ mais VP-

tv~mentes iindjcio;o; · ··Je ter sido assassinado a mandj · dos can
gacPiros P~ssoas de Queiroz. Ahl está a bancadn. fJernambu
carna: !JUP o contest.e ! São e:ises Lypos. esses vnlr.levinns, sa.l
f.eadore~. que se julgam com o direito de m1: in.iuria1· pelo. 
imprensa pernambuca.na,- porque-- comtrnto a.qÓi n Pr~sidP.nt.i> 
:•e11 -parente. Mas ninguem os temfl, 

. o SR, NICANOR NASCIMÊN:TO -·-.Agora. Sr. Presid1mL~. 
veja V. Ex .. yeja à Gamara que este telegramma 1: horrivel
mente contundente. Seria injurioso si nã.o partisse dessa 
gente, que já andou a imprimir· o retrato do Sr. :;alogeras. - . 
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0 si> MAURICio DE J,,AGERDA - Em páp-t::] de lat.rinà. 

o SH. :\"IC:.\l"OH NASCI~1EN'T{J - ·~··0111 riapcl'dr· m::millw:, 
:ri:-trato df'ssr~ qne é hoje. l\Hnistro de &eu primo Presíden.te. 

O Sn. ?IL\tJHICJo DE LAt.:EttDA - E Jrtandaran-: dístrihnir 
P.qui, dr.nt r·n da Gamara ! IS$O rÍ1o~tra o ·valor e a educação 
àaquella canalha. 

O. SR. ;.;-ICANOR :N°ASCIMENTO --Ag-ora que e:~tou onvcil
Yido e mistm·ado com a sordida «canalha paul~stal> r> tambern 
coIDP!:O a enlrar no~ insultos com fJU<' essa gente di:?.ti:igw~ . 
t(ldns os homens que não lhe são lacaios. ponoero: chzem 
itlle .1c:1ito Pes::;ôa de Queiroz. despachante da Alfandega, enr-i-' 
queddo nas ratohices dos corredores da aduana, é um dos 
llomen::: d<~ mais juizo da familia. E passa um telegramma 
rlesta or.dem l A Cama1'a julgue o jnizo dos outros. . • (Muito 
l1ani; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Vae-se passar. á ordem do dia..· 
(Pausa.) 

Compn.ret'.em mai~ os Sr~. :\rthur Co11at'f'S :\forf'írfl. ncta
r:il io de Albnqut'.'r-QllE'. :\.\ntonio N' ogm~b-a, ~OUZU í;as11·0. nr~n Ln 

- D, !l'nnda. T .y.n1 Castro, .João Cab.raL Armando Buriumaq11 i, H f'J'

rn i nrJ Ba1·1·oso_ Thornai Accioly. Thoma?. Cavalca.nti. Albf1rtn 
:\Jaranhão, F.stacio Coimbra, .Ausirege:;i!o .. Pf'dro Corr1;a. Dl"f1-
rlatn ::\fain. Octavio Mangabeira, Castro RebeHo, .Mario H f'r'me,::, 
Uhaldinn ·de .:\ssis, .Toão Mangabeira, Alfredo Ruy. A1·!indo 
J,eoni. Heitor dri Souza, Safü•s Filh<\ Azcw0dn Sodr1'. l\farNin 
.Soar1·~. Manorl Rei~. João Guirnarã<'::.. namiro Hrag-a, Hr:rcula
:~.1 <::nsar, Ribeiro Junque-ira. -~nlouio Carlos .. JÔfio PPnido, 
.Tos1: B0nifacio, Antero -Botelho, Josino de Araujo, fiaul S;í,. 
Waldomiro de Ma:;alhãcs, Alaoi· Pr·ata, Yn..z dC' ::\IeIIo. Fl"l'-
1·1~ira Braga, Cincinato Braga. Alherl1) Barmento. Prndf!lllr> d0 
•l\forars Filho, Palmc!rn Rippe1>; Rodri,::1...H'-5 Al·n:s Finw. T,1iir, 
Bnrthol()meu e Carlos Maximilianü (49). 

neixam de <'Omparc~C('r Ofl :;:;!':":. Felix Paobeco. Annibal 
To lf>do. Enhigen i 0 dn S:alles. CM! n Tlego. Dorva l Porto. '.M'ü n
ii=>iro d" Souza_ Ah<>l C'hermon!, ChemonL do Miranda, H1"r
culann Parg-a. Luiz Dominguc~ . .Tnsi~ BarrBf o. -,:\g6ppino Azc
v0do. Pirt>s fü~bi:-llo. Marinho d•! :\ ndradr. More.ira da fiocha. 
Jldefnnsn Albano. Affonso BaraLa. Cnnha Lima. 0:-;c~.ai· Soa'rr.-:< 
Rim Pifo T.r.a l. Baltha?.ar Prrc>il';L Gom.a..iJfl Maranhão. .Antonio 
Yk!>n t<'. Grrvasio Fio'ra.vant.C'. Arvna l do- Ba!"tsos. · Pé('i ra. !d~ 
J..yra .. folio 1if" Mello, Nata1kio l..'..'lmlloi.m Alfredo dr· .'\fava ~ 
Lui7; ~ih~ir~. l\J,i;;uel Palmeira. 11endon1.:a' ~'fartins, Rodrigl~es 
norrn, '\fannel Xohrc. PP.dro La~o. Arlindo .Fragoso . .Tos..> 1\fa.ria. 
'1'01~qunln ~nrr.iro, RnrlrigneB Lima_ Ubald0 Rama1hP.tt>, A11-
Lof!10. \gnirr_i;. Ortavirí, da. 'Rocha 2\'Tiranda. Azurém Furtado . 
• "'1'1shdes Ca1re. V1cente. Piragibe, Norival de> Freitâs. LPn-· 
gruber Filho, José Tofontino. Themi:.~tocles de Almetda, -Buar-

j 
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~ ~ snss1o Eií ·19 nr. ~ovE~rnr.õ DE 1920 : 

que de :Xazarct}1, .Tos~ de :Moracs: Franci~co .~farconde.s, .nanI 
Fernandes, .Jose Alves. ;MJatta ~fo.c:hado, 81lvr1ra Brum, J- rnn
eisco Val?ada.res, Emilio Jardim. ~\merieo Lopes. Gomf'=:. Lima, 
Landulpho de Magulhãe.s, Zo~oaslro .. .\lrnreng~, Liünouoiet· 
God.ofredo. .Fausto J'erraz, Franc1soo Paol1e1lo, Honoratr.i 
Aln~s. Camillo Prates. ·:Manoel Fulgencio. Edgardo da Cnnh;i, 
R.::..ul Cardoso,_ S.aUes Junior. Banos PPntear.lo, Cesm· Y0rgu~:i
ro. Ma.rcoH.no. ·Barreto, Elo,:.- Cbu.ves. Veiga ·Miranda, .Joãn d·.~ 
Fária. Sampaío Vida1Pedr0 Cosla, Ramos Caiado; c\yn~ :-:: ela 
Silva. 'l'ullo .Jayml), Severiaoo i\fat'ques, Costa. l~;Iiarques, Ottcmi 
:\laciel. Luiz Xavier, A.bdon Baplisl.a. Peteira _de Oliveü·a, E11-

ge.nio l.\.Wller, C.:eiso Bayma.. Gumercindo Ribas, Evaristo Amu
i"al, Augmto ·Pestana., · Akides Maya_. NabU:co de Gouv(·a,. 
Flores da Cunha, Barbosa Gnrn::alves e .Joaquim Os0rin (98). 

- ORD:F.:M DO DIA 
.· . 

O Sr. Presidente - 'A lista de presença accnsa o compa
ri;eimento de 111 .Srs. · Deputados. 

Vae-se proceder ás votar,:.ôes das materias romtnntes da 
ordem do dia. · · · - -.... 

Pe00 aos nohrE}~· De!lutados que> o~cnmpem /·mas t.adeiras .. 
(Pti.ttsa.) . 

Continuação da votação elo pro:f ecio n. 525 .B. d(~ 19:20. do 
S[:!nado, est.aheJerendo as ·condições <"m que o cidadão alista(h'-
1~Ieit.or pode-rã ser exclujclo do alistamento: .f"fJm parRe·er dn 
C.ommiss.fo fie. Constituit!in e .Tustir:::i. sobre as emenda-.:; apN~
scnlada~ (emenda n. 2 e seguintes) (3n discus.:;ão). 

O Sr. Presidente ..:- .. Vou suhmetter a ''otos a seguinte 

N. ;: 

:\o arf.. 2º - ::.uppr imn-i;~. - f,concio Gnlrtin. 

O Sr. Albertino Drummond ( .. ) (para encam.1'.nhm· a 1:ri ... 
lor:rio) - Sr. Presidente. a emenda n. 2... · . 

O Sri~ PnESIDEN'rr:: - Devo ponderar a y. Ex. qn~ sd pó da 
nsar; eia pa~n \.·~·a, para encaminhar a vot.aoã·c. umn . -vez. Terá, 
i~<irem , o dn•eito de se re~erir, a t.odas as. di.sposi~õcs qne l'n
l t•11ti<>r', no neto do cnc.ammhamento. 

n SR." AI.BERTINO Dr.DJ.\'IMÕNI'.!::·-· . Pér'hitamente. 
Dizia ~eu .. que. a emenda n. 2~ ·prcipõe a supprcssifo do 

r. rt. 2." .d-0 projecto, ·artigo. que se Mha constHuido <le maneira. 
tal qu~, na pratica, será apenas um dispositivo pata não se 
cumprir. -· · · · 
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D'"~ fado. :i Ili "'"-' dü;pô•' q 1 tt' 11 5 jufae~, naS; divisões jud~
riaria:; do;:.: E.~ tado~. <i1~verão. n•:• inicio de r"\ada anno. por ~d1-
tal pnhlkad o na impi·f~n.1 on no !ocal de (jostum e. avisarão a.<:>s 
i.leHori:·:-; dr· !"U:J <'01nc:.u· r~a. 1fo qui~· <larão pelo menos duas au<h-
,. ncia ." :<-:Pm:rna1;:-:, ~~m r!ia~ pr,~v\:nn<mt.f'. de~ignados; qú0. nesseB 
dias rompart><;a cada. .i11íz com 11 escrivão, veri fique,_ uma por .. 
uma, as a::;signaturas do:: alistandos presentes. examine os re
querimen~M, mande n ~:>erivão numerar _cada 11ro -deUes ~. e: 
depois dr feito Í$i'O. (· que poderá determinar QUf! cada ah ::;
tando ins~rever-~n 11n livro para. tal fim rle~ttnado . 

Nem pára ah.i o disparate: determina-se ainda que ·~ada 
alistando .recusa.do po~-~u interpor- 1mmediatam2nte recurso do 
seu não alistamento : !' o f!scrivão será obrigado a tomar por 
formo e~e recurso. ·aepois de autoar separadamente cada -pe
tição e· de mandar o juiz que cada um dos alistandos f~a <lP 
novo a :·ma qllalificação, ~m foHrn nvnlsa. 

Não ve,jo, ~-r~. Deput.dos. como o juiz podertia observár 
essas dispo:o;ic:ões,_ .mesmo que ~omparecessP.rrl apenas dez alis
tandos. Pm eada audicncia; 1~ ·a r ealidade f. Qll"'= no inf.{'T'ior, 
1~()st.umam :.;,~ aprest>nt:u· cem 1~ mais, de uma sô vez. porqu~ 
~·chefe político não ha de. estar todos os dia~ fm·.~ndo longo~ 
percursos. para con<hzir ns alisf.andos á séde. 

. PeCJr sprá ainda :>i o juiz tiver de :>ahir, para ~ei·viços de 
inventario~, divisõP.s e outros. <la -:éde da comarca, para pon
t.-0s afastados, poi~ que muit,a~ del1as teem lermos' que distam 
50 r~ até 80 lcguas da ~éd~ .. Entãn. o alistando. deixará o logar 
de sua residenda. vir '.t á s~rl~, f•_ l:áo e.nr.nnt.randfl n .iniz. não 
poderá rspr rai·. · · 

Não e.olh e a razão qu(~ honfom me den :verba lmente o il
ln:-;trc Relator_ por·qu•!. o juiz pôde j:jahir da cidade levando ou
tro e~crivão, " nm rr.gni o~ juízes tcrm dous t>.~crivães: en 
tretanto. ~rnborn ficando .·nm dclh>.$ ll:'l 5~de. nãú pod~l'á .re
ceber as pctic11e:'; ci.m: s<~ a-pl'~:';entem. -porrp1P lh'n vP.da essP 
:: rf.ig·o. nxi~indo :=t pre.&Pnc:.a <io jniz. 

Si e~!"a k í for a~;'1.im volada pelo Congre~so. dar<Í. dénlro 
d1· -"'" Í.':' m 0z1'i'-. J(lgar 3 nma ~érif> df! re•~lnmaçõe.s. tão grande. 
qw' ter~~ rlP. ser -drrog-,vla por est.e mr:::mo Congresso que à 
RPr1rovn1·. Rm 80 % r!o~ mnnieipios <lo Bra::i il será i.mprati
<,aw~l , por 'isso 1111e r.m eada arnii~nnia. <·.orno cii i:>s<'. nPm rf~z 
'~lPifores .~r consguirão ailst.ar. 

Agora. imaginem os Srs. DP.put.ado~ q11 p ,'lf· tritté de nma 
r-0marca: onde a cartc>ira de _ic1P.nt.1daài> ílevP, s~1· ·-~xi gida. P-m 
JlUf' . mais <:~t.e do<mmento h~.Ht di~ ~er prr~sente o.o Juiz. para 
que o <'Xamme com os dema1~ r í'.a t.alogu ~. um por nm. os -re-
qnerimentos dos ali~tandos ! · 

E »i, depois d<:' tudo isso. cineo alistandos forem recüsa
·<los,. o e~crivão terá de autoral' cinco requerimentos, de tornar 
·por tP.rrno cinCD r ecursos., e o .iu1z terá de Pstudar estes re-
0ursos. immedia.tamente. para tambem immediatamente. eomo 
-está disposto, envial-os á junta de r ecu.rsos ! 

\ 
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SESS • .\O :f(:.VI 19 DE ~OVE~lllftO UE i92{J 

Sr. Presidente, não eomprerrnndo como :;e pos~<L irnj1u11.· 
mi lei nrnn díspo.sição dessa ord1~m, e, porqw~ não iJ compre
h~ndo dareL c.om a l.:Oll:-5ciencia tranquilla do devm· c:umprido. 
" .meu voto ;.'i em.r~nils do 8r. L~onr.io Galrfto. ' J.J11il 1i hem: 
01 u ito bem.:; 

O Sr. .A.rnolpho Azevedo . · i :~1w:ra ert.cam.inhar a vota
çii,o -· :Sr. Pre~id<~Hk, ~-viU.euti'-'men1 t-~. o illustre Deputado 
··~U~ aeaba d1• l'aHar e.x~~g;e~·ou . n<:t ~le.s_~rtpção tninu~io~a que 
fez d() qnt> vae :;er, urna aud1ene1a de aastamento eleitoral .. 

O Su. ,..."\J,smfrr:\o DRL'.!1-DTO:-;-D - 1?•~1·difo: ·.'~Lú aqni e~
.c:ripto, 

o 811 . .:\R~f!LPHu ..:b.:EVEDtl - ... f ' ª" dit'ffr.1_lfd:1d~ qllí' des
f:ob6u nos dilipositi\tls da Jei. 

F.rn prinieir1) log-ar. eumµi:e a.s::;ig-ualar l.Jll<' o alistatnento 
•: fútoraL a bem _di.::r.er, €'$lá foit"~. O que s» ·v~u' abstar daqui 
por dean1P é nm · nunlf:'rf1 lirnit<.1di::;::;inw d~~ indivkiuos. 4uc vão 
nttiugindo ;'i rn::doridad~ p0Hti1Ja i:· vão rnquPrendo a su<J in.
c:.lnsfw no ~llistamentn. 

O :::'n.. ALBERTl~o DH."L7MMO~D ·-- Bu.staria •1ue e::;se::: pou-
15os nwsmo:s vi~::;~·~m (11· ~O leg·ua~ d" disl~rn1~.iu. p:n·a O(~r~un·e1·em 
os irn:.onv1.·nien:.e:3 que· ctpont.~i . · · 
"1fr ;.-;' . 

O SH. ABNoLPHo • .\"~EVEDCt - - Aquell~~ difficuldade:;. to
das. portanto. qu~ u ilhJst!·e. Dl'>.Düi,ado ai.;aba d~ desDrP.ver, ra
r.amr-ntr· si• dariam. Raramt~ntr>. appar1·!CCL·iam. cm duas au
ciienc.:ias por Sf"mam1. mais· dr· tl'eS ou quatro. s~is. oito (lU 1.ft~ 
vamo::; à izr,r·. alistandM em cada uma dellas. 

Em ~('gtlndó logal', 1)$ recursos que podem :;er jnlerp0st,os 
lmmedi<üan1en\ e ne~sa.s ancH.cncias $áü tomados po:r termo. · 
n-:as ahi não sãfl <.mtw.tdos. uem preparados, nem julgados, n~m 
n!l'.l~l!Hl r~xn.miuado~ pdo juiz: fir,n simplesmente ronst.atad:l a. 
inl 1>rpni:;irão do r·Pcnrso. 

Não il~1vern. portanto. liifficnldade e t.ambem 1H~ohuma 
dr> mora pd0. racto da inlerpC$i<:füi do recm·so. 

Em t.ereniro log-ur, p_ela lei anterior, á vigente, o:,;; alista
mentos eran• feitos, sob a presic!encin. do juiz de direito, du-
1·n nt.e 30 ·dias. nn ronw(:o -do anno, por uma commjssl1o de con
Lribuintr~~ scrrteado~ e df'! ]>ess,Oas. nomeadas pelas munícip:!
l ida.dei;. Não ha vi:t diffi~ulu\\.d~· a.l;;;;urn-;\ nri l.1'anspo'f't<: do~ 
{·lrHnrr . .; rara ~' !léd'! da con;,.:.; c;a. 

o SFt. ALBERTINO ÜRllM~IOND -- _N (, tllie.an í e Ui) l'Pf".l.lrSü. ') 
1.11.H· P:'hi aqui •'~er·ipt.o i:>. o segtiinte: · - ' 

~o- juiz ~~·)-3.ndando autuar- o requerimentv e tomtll' 
por termo o recurso, fà.rá· o alistando repetir a su~ 
qualifiça(;ão ·i>m uma. folba o.~ 1 oàpel Pm sepa1'ado, -a 

C) Este di~curso não foi 1·evjsto pe'i.o orador, 
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qual. d~pni:s rJ ,~ n1bricaca lJf•ln me~mo juiz. será junta 
an,:: nulr)~ pat·a in:'!fr11ir· r1 recurso, qne immediatamentc 
:'r>.ni i-nvi:.Hln ú .Jiuila dr· ílrcnrso~.>. 

Conú} , .,. Y. Ex .. o projc•clo d ispõe q l.i c o r ecúrso será 
cnvi~vlo irnmr:>diatamenlr .. depni~ d~ (liJtuado. 

O Sn. ..:\H)\•1LPH0 .\rnn:oP - -- Sim, toma-se por termo · e 
urna. ·;1•z lnmado~pm· 1P1·rnn. <'sf.;i int erposto o recnrso. A su
tuai'ão ser;'t 1'eila em earlot·io ' ~ a remessa é feila ~m seguida; 
não-prc>cisa ser feila na prc:ir11·in a11diencia. 

O Sn. ; \Lm!:RT i!"'o J.)1w)'r.M 0Nn - Enf.ão, não ô immedia
foméntc. 

n ::;;, i. :\n:x-ntPno .\:n·:\·1mc1 -- :\ão houv~ difficuldade. al
guma r-m 5<' fazPr o ali:-;lamnntn . segundo a. le1 Rosa e Silva, 
p1·c::: idido pelo ,jniz e na :-;1'•rl1' das comarcas·. Por que razão . 
han·1 ·:'1 a;:nri;. essa diffi1.·uldaíll'. quando a presidencia não é <::ó · 
na s1~ d· · das comar<:as. mas nos l.P.rmos, onde exista juiz pre-
parnd()r . ~nr::arre~ado r.l o ali~l:unenlo? . 

O qur· ~e qu1~ r é \irar ,11> nrliil.rio e-x.clusivo de um indi
\A111•, u fa\.'.u lda.dc Je .iul;..:~ r ria identidade, do. analphabetismo 
·P, d·1: (nt( r·a s qualidad<'~ _dn i•l r~ ilor, que clle sozinho conhece e 
nit.1i:rtiem mais. 
·' ·Queremos. em uma pnlavr·a. que o alistamento seja uma 
l' t.• :-i l itlade f! não aquillo qlw '~ ~lá sendo praticado actualmen,te 
pe lo~ í'SLTÍVi!r.S" de aJislamr.nln. (Mttifo bem; miiifO· bem:.) · 

Hr1j l'ilada a r efc1·id a 1·11wn<lu 11. 2. 

\' ola<.: fio tla sr.;;ui11 t <: 

~. :; 
.Au a!'l . 5": 
A.-0 enYPZ d~ oi: • • .J 1111l1•1':'1 1·1 1f11.'mbro Yl'nc.ído recçirrcr pa[·a 

o ~11 prem(1 Trihuna! l:' r.•tkra l ... "> . di;a-se~ · 
~ ... poder;·1 o inlert.'~:->at\o r·r! r.·orr cr pa1·a. o Supremo Tr i

l1unal, denlro ele J cz dias da J'll lilit:ai;.ã o da decisão» . --- · Leôn-
do ·Galrão. ,·. : · 

. O Sr. Pi-esidente - ·- :\ tJ:-1.a emenda a Commissã0: offe
r 0c0u a seguinte 

~111 1.:;l.iiu<i- St': n ~n l . 5 ~ (lo 1H·11.ir'r·tn Jl"'lo :;rg-uinte: 
:.:\rL. .. . Da~ d c d$Úl!.-; da .lunla d 0 Recursos cabe r.;c~br:I'· 

r·e:: Ul·sos }iar a o ~uprP.mo Tril1unal l"ederal, inte-r.post-0; den-· · 
tr.:9 d~ de~ oias, PPI.: 1~~.me> P.9.~ p~oprJ9~ ~p.t9s •.. _ 
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SEssAo E:.'>1 1.9 -DE :!\OVE!l~RD DE 19.20 3f 

htragraptio unieo. A. remei3~ á instancia súperior set<i 
ff~ita. até o q:..ünlo dia. po3teriot' á int.e1'_posiçifo, in{!epenqenlt,·-· 
rnc.n te de t1·asfaclo, com ou sem as ra.zõe:S do recorrente. 

\vpr0vado e refe-rirJo ;;uoStiLU(iYO da Cornw..issúo i'i·~a1~;(,) 
})I'Cjudica·da. a emenda 11. f.1;. .' 

llejeitada a .emenda n. 4. 
Yotaçfio da seguinte 

N. 5 
Ao art. 9º: 
:\o fim do ten:eiro perio.do: ~\?s palavras: «podendo, to-· 

davia. exiaü que es~as a.ssignaturas sejam lançadas em .~u<~ 
presença~-,~ acerE:sie ente-se: «quando . esses· doc·umentos não e5-
Unm:~m regularmente a ut.henlicados». - - Leoncio Galrão. 

o Sr. Preside11te - A esta emenda a Commissão offo
receu a seguinte · 

\ 
l~;:..rn:.--; DA S UBSTJ'f'C!'flVA 

~-\o art. üº, $\.lbstílua-se o terceiro perio:do .Pelo seguinie: 
Recusar-se o tabellião .a re<.:otthecer a lettra e assignallil':>., 

üo alistando, que escrever em sua :presença, ou as assignat u-;, 
l'ng dos documentos (JUL" instruírem as· petições: quando i:::;
tiverem rcgularment.e a:uthenticadas; reconhecer como de de-' 
terminada pes.so.a lctlrn e firma de outrem; , extJ·ahir, como 
•'~crivão do ali~tamento, os papei::. ou <loe.urnenLos do alistando 
uu do recorr~do ou do recorrente-, juntos em autos ou para 
es5c eff eito entregues em cartorio: Pena, dous a s0i:3 mezes 
d<: prhão e suspens:ã.o de functõ,~s de se.is meze~ a urn anno .. 

Appi:-ovado u ref€'rido 5ubstiiutivo da Commíssão fi~a111fo 
r,rejudieada a emenda n. 5. 

& \ 

Votação da seguinte 

EMEND • .\ 

Onde convier: ' 
.Ficam suspen~a,s, durahíe os· 30 dias anteriores ;'í... qual

•1nN 0leição. os <>ffeitos elo r~cu.rso de exclu9'ãO ou inclu.sã.o 
nn ali~tamento_. cujos autos 'tenhah1 sido, nesae Qrazo, eon
dusos ao juiz para â devi'<ia execução. = Leoncío Gàfrão. . 

' . • w . • " • - ......... ·-;· • - - . • .• ~ •• • -- - --... • • - - .... -. - . • • -
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O Sr. Presidente - -~ esta emenda a Coo:unissão of!e-
; ·,·;"'.U a seguinte ··'·; , -~ 

Suppríma.m-se as palavras - (}llJ inclusã<? ·- e -subst.i
tua-se a palavra - Cl).nc·.lusos - por - Jevol_v1d.02 - aoc_t'e:5-
~entando-se no fim: 

Salvo si os eleitores· excluidos tive.1:em ~ma inclusão de
ferida, na q·u.irir1.·ena ant.eri_~E aos fiú .dia~ quP pri~ce<lr l'em ü. 
eleição. 

o Sr ; M~uricio de Lacerda ~ ~) (pef,a ordem,) .- Sr . .Pre
-~.fonte, tenho o _intuito apena:: de ;:;ol~ci~r· do ho!il·a.do R~- . 
lator UP1 esclarec1m~nt.o, para qu~ rt lei nao si:.' pr~s.v· ~ ch1-
ranas, quando entrar '9111 execução. 

Pela marcha do p1:ojectü não será po~sivel t!Ut:'. eli•;} ve
nha a regular o alistamento, pela fórma poi: que está pr·~
~ripta, dentro do tempo util ao· periodo ·que .fix::i., para so
brestar o alistamenfo eleitoral. Marcando· a. .Jei trinf..a dia~ 
anteriores ao pletto, i>. o projecto em discusisão, sessenw., 
4uer me parecer quf> quando for sanccionado,' ena· não . al-
<.:Unçará ma.is. . . · . · · · 

o SR·. ARNOLPHO ~\z~VEDU· - 1-'l'vva.velmenté. • 
o SR. :\:IAURICIO DE LACERDA - All. p!·()vavelrn~lltl!·. Ahi é 

que est:á . a cuvida. ' 
o Sn . .ÁllNOLPBo A.zEVEDo -. Par·a · a eleicão de 20 de 

feve1'eiro · seria necessario que ena l~i fosse sanic.ionada a 
20 de dezembro. 

O SR. MAURicw DE LAcERUA -- ~ia::! V . Ex. ach<.1. q\le 
·~ ·~ll f-. não ~erá convertido ~m lei a 20 de dezembro ? · 

O SR. AEtNOLPHo AiEvEDo ·- Pel<1 andamento que es tá 
i.endo o outr-0 pr9jecto· no Srnn.di:i, peln. ~·ecusa c'la~ ?mi;ndas, 
é 1;lp presumir ·que não. 

O SR. :\faun1010 OE ·LACERDA ··-- Eu parti) d.a pte:5urhp<:fio 
1;ontraria; em ma teria -eleitoral todos os santos ujuidam . 

F,:m todo ti caso, eu qtiéro apenas salientar . este ponto, 
}>ara mostrar que si «improva.velmente» o proj ecto for sanc
ciona~o de modo n regular, no futuro pleito. a sítua~;ão do~ . 

. Fileitores, teremos essa surpreza de que honteni fa.llava o nobre 
Deputado pela Bahia, -- que muitos eleitores. q_ue estão $e 
preparando para se inscrever. ficarão impedidos ·1.fr n fazer, 
p~rque · começaram o seu . t!·abalho de· alistamento. cont.àndo· 
com o r.razo df; 30 ,di~ e o t.em prorogado para 60. · · 

(*). Este discurso não fo.\ revisto pelo oradQr. 

.· 
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Não se ·<liga, com . isso~ que a dilatação dG prazo para o 
ilia· .30 de · fevereiro implicá nos mesmos 30 ~ias . anteriores. 
embora marque a lei _60, ·porque· não · são pre~1samente os 30, 
pias sim menos de . tr1.nta., .. · . 
. De sorte_. Sr. Pr~sidente~ que. é talvez o unico ponto 
cm que a argumenta9ão hontem do .nobre Deputado pela Ba-
hia. cabe, nesse proJecto. · . . 

E' nara este ponto . que cl1amo a attenção do llonrác!o. 
Relator - '1isto :eo·mo 'é uma emenda preJudicialissima. ' si ss 

, dér ·o ~improvavel» ·a . que S. E.~. se refere, si o projer.t.o fo r 
app:r:ovado antes :de 20 de dezembro .. 

E' inc'ontestavel, q.ue, em ·sessões . diurnas e noctúrnas, 
como se costuma fazer, no ultimo mez .. dos no.ssos trabalhos, 
ü projecto .poderá passar muito mais rapidamente. Em regra, 
11esse mei, · não ha falta; de numero. em. nenhuma das Casas 
do Congresso.· .A . ·discussão, portanto. será .. immediata e i--a
pida, . o que quer dizer que. ha ,probabilidade deste projeclo, 
convert.itlo em lei, ir regular a eleic.ão. · 

Quando o · Senado está a ·todo o paJmo ·- vamos dizer 
com esta· 141.gilagem figurada - eom sessões .. duplas, traba
lhap.do sempre;· devemos presumir que o project.o. será vo-
tado rapidamente·; . . · . 

Chamo a attenção·do nobre Deputado. para talvez .. dever ' 
acceitar . o prazo" de· ~O dias, pelo menris, como eleménto de 
negociação, . no ~àntido das elei~õ.es nãq . 1§er~m . perturbadas 
com · prazos ma10.re$1 . sendo que para. os pleitos posf.êriores 
poder-se-hfa fazer - · pa~sar no Congresso -0 prazo de 60 dias. 
Olluito bem.) :-:-. ' 

' .. 
· o Sr. Arnolpho Az.evedo {"') (pel.a twdemf - Si.-. Presi

dente, parece-me que os inconvenientes a que a!llu<ie o nobre 
;Deputado, não·-:se darão para, a proxima eleição federal. 

Na. emenda n~ - 17, apresentada pela ·eommissão e· já appro-
:vada pela.~ qam~ra, -se: diz <>. ~eguinte: · . · · 

·" - : ~o Governo dentro. de 30 dias expedirá · nov0: regu
lamento eµi substituição do que baixou · com · o decreto 
n. 1·2.199. de 6 de seten:ibro de i916; consolidando t-0das 
as disposjÇ:ães ·~este e as ~a lei n. ·a.:.l39, de 2 ae agosto 
<lo ·mesm°'~ anno, que n~o for~m rev~gada.Si-l> 

o SR.. ·MAua1c10 DE LAcERÍ>i.\ - .Mas a · le·i não começa a ··vi-
sorar de sua sancção? - · . · . , ·~- . • · · . . -· ... . .... . - . '~ . . . . . . . 
, . · O ~R.~ ARNoLJ?B:o· Azsywo· - . De· ~grlê que está. depen
!fJendo a e:xeoução ·da lei <la expedição do :·novo. r.egul.amento 
que vae coµsolidar ·.as disposições cHadas. · · 

:C*J Este· discurs.~ · ~ãc>. fo~·· r~vis,t;O ~pel~ ~pr:~dor.~ . 
c.-·vtt. m · s 

' . ' 
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í\NN!.~S DA CA:MAt\A " " " 

O Sn. MÃÚnrc10 n.E LACERDA -· Uma vez' sanccionada, . o re-
Gi:µ:ten . vjgente é o da lei sanccicnada e não oa iei anterior .i 

o Sii. AR."\OLPHO AzEVEDo - O Iacto é que ha uma dispo'"'! 
si.cão expressa, mandando regulainental-:a ·'dentro de 3~ <U;is.: 
Parece que o proprio Congresso poz na. dependencia ·da expe-
dição do regulamento a · execução da lei. · · 

A!óm disso, · dado que o Senado, trabalhando depressa, 
vote esse ·projecto de lei dentro do mez de dezempr~, com o ~O 
depdis da promulgação, i:remos até o .. fim de janeiro. (Mw,~o 
.bem.) . . . . · 

A.pprovada a i;eferida emenda ·n. 6, · cmp a sub-emenda da 
Uorumissão. 

Votação cfa seguinte. 

N. 7 

Ónàe convier: 
«O 3º dístricio eleitoral do ~stado d~ Mínàs Geraes pas

sará. <.\ ser o 2°. 'na ordem da uumer-al)ão, dando seis· Depu
tados, o 2" passaÍ'á a ser 3º .» - Larl)ff!J.lpho ~lag_alliães. ,_..;,João. 
Pcnido. - lúsé Oom:alves.. 

Approvada, ·, · ,, ·' 

Vota1;ão da seguin,te ···- .,, 

-N. 8 

Onde convier.: 
~.\rt. Poderão se alisLar as mulheres maiores de 21 an-

r.:.o ~, que souberem ,lêr e es·crever·. - M auricio de Lacerda . " 

· O Sr. Maui'icio de Lacerda (pela ordem) - Sr. · ·Pre ... 
~jdent~, . cu tencionava; u:presentando a emenaa_ n....._ S. provocar 
do honrado Relntor ;· Deputado por S. Paulo, um estudo ori
g-inal. S . . Ex., entretar).~o, quiz s~ louvar no parecer- d,o hon-
1·aclo Deputado Sr. ·Mello Franco. . 

Preciso e&:larecer, como pon!o l!istorico n'a questão do 
vol0 fomin in0, ns incidentes de 11ue se revestiram as minhas 

-· vrinv·iras .propo.sições em 191i e de .que naseeu o parecer do 
nob1'<' Deputado por Minas. · 
' : Tendo apresentado uma indicação contraria á simulação 
do censo alto, que n lei Augusto ele .Freitas procurou intro
duzir conlra os terinos expressos da Constituição, no resimen 
do suf'!ragio universal, inclui nessa. indicação o voto das mu- · 
~h~r.f:I.~ ... ,Çomo o '.[)a,recer do honràdo 12eP.utadQ po:r ·Minas G~"l 
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ra~s fosse conlrariô · -â esse ;oto e enterid~semos que, nó 
momento,. dada a situação de refusão _geral dos institutos ju ... 
ridicos e soci~es . ~m todo .Q mundo, J!roduzid_a pela pertur
bação da· guerra, nao. se dev!a. avançar mnovaçao d~quella na'."' 
tureza em nosso mmo .e, sm1, aguardar oppoí'tunrdade ipara. 

· tal; no · entendimen.to nosso ficou assentado. que S. Ex. usasse 
do recurso de que la;noou mão. · O parecer -relativo .ao voto 
feminino · ficaria. -na pasta, -e, relativamente · :is modifica<:.Õe8 
da lei eleitoral, a Commissão faria. um projecto seu, atten
dendo ás· suggestões da _indicação que, cQnforme seu nome 
diz, era para lembrar quaesquer medidas que parecessem 
a0 Deputadó prop"onente_ deveriam ~e!' ~or ena· estudadas ou 
éstariam .no aaso de ser · por ella d1r1m1da. Nesse estutio ha 
argumento, em que não sei _si o· honrado Deputado po.T Minag 
ainda se acasteU.a. Tratarei rapidamente, no .. encaminhamento 
da votai;ão; como for possível, desses argumentos do ponto de 
vista constitucional .e social da -questão, como foi, _encarada. 

Do ponto ·de vista co:ristit.uciona:l; p(>de-se .. dizer que o 
honrado Deputad'çi andou preso á uma: apparencia, de . in~onsti
tucionalidade. E' S. Ex. · mesmo .®e . dec.lara, em todo o seu 
JongQ, II}ormerioriza.~fo e interessante par.e.icei-, CJ.'lle, investi
/gando as fontes, procurou .abordar apenas a , Men.s legis para 
indeferir a minha emend.a, ·confessando, ·entretanto,. que, si 
no Direito Publico Interno de todas as nações, a disti.ne-0ão es
tava claramente feit~, entre a ·cidadania e nacionalidade, no 
Direito · Public.-o Interno Brasileiro, ;cuja carta escripta ~ a 
nossá Constituição de fevereil'o, es$a distíncção não se fazia; 
havia uma positiva · c.onfusão - pensava ·s .. Ex. .. · . 

o SR. Â.FRAi.~IO DE MÉLr.o F.RA."l\\'CO ·- E contintH> a pensa~·: 
O SR. · MA:umc10 DE -LACERDA .- Nesse-ponto· havia, .o pro

posito do legislador, que não · podia. ser igao-rante · ne;;sa dis
tincça0 elementar-, ensinada· nos bancos aeademicos, de não 
distinguir, de Iião . separar à mulher · do· hozµem, quando confe_, 
ria exprimindo ou ·definindo ·o que ~ra cidadão, os. direitos de
corrent~s da. cidadan_fa. de :nossQs compa_triotas ·a nossas com
patriotas . Para. esse ef.feito, .usoU:-S. Ex.~ depois de ·confessat" 
que re'al~ente, le1.1do-se _a CoµsLH,uii;:.ão, _. se · tiI:~~a a "impressão 
de q:Ue ella niio ·.negava o vot0 á mulher.; depois de -. confessal.' 
que na tonstituiçã.o não f<'ira a cidadania destacad3\ da nacio
nalidade,. contra essa compreb.ensão g.rammatical da lei o re
curso <la ·comprehensão Jogica. E, êonf es8ando que ·a . nossa 
Constituição . podia ser entEm.dida 1;10 sentido oupl-0~ recorreu, 
para .o _effeito.Aia .interpretação ,l<>g~ca, ás fontes, isto é, a Men8 
legis. As .. fontes foram .justamente "QS debates da- Donstituicão, 
em qué· o nob.re D~.plitado encontrpli,. ~egundo, relata,, e é ver
dade, os propositores da medida: ora por mim pleiteada, com -a 
recu~~ do pl~!iario ·a cada .:uma <las .. suas .proposições de natu .. 
reza 1dent1ca a. que .pres,entementa faço• · . . .,, . .. 

Ora, · Sr .. ·Presidente, também .eu: poderia., pelo . mesmo 
recurso de intepretação log-ioo, ·chamar a attençã_o .-pnr~ o prQ• 

. . 
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'~ecto (Iúe s .. Ex. as5ignou e que· corre .. aqui- no recintO· sobre · 
·n1tturalizaoão, em que ·nã.o só. a , Const:ituição · se · expr~miu 
U!)ressamente contra a proposição ·que se contém nesse pro
jectot como rejeitou a emenda Epitacio Pessôa, . _relativa. á · 
modificação que hoje se faz á lei ordinaria de natura~ i2açfül 
J:acita. 

Ahi a Jiens legi.s nã() foi indagada; a.hi a interr.retaç~ 
Jog;ica 11ão fiJL estabeMecida e nem ·· s1quer- a interpretação · 
grammatical, qti.'C impediu que .o 'Congresso propuzesse seme
lhante lei, foi a.ttendida. Porque? Porque o criterio sociaD~que 
noje as classes predominantes na governanca dos povos .estão 
)nf elizmeni.e ado_ptalldo: aconselha'\•a, segundo as · comm1ssõcs 
·que e5tudaram o proJecto, a adoptar, de ãccôrd~ com o. espi-
1·ito da epoca, uma. legislação comrnntânea, com aqufüio :(flle 
:honrado Deputado por Mina..~ Gel'i,les, ~efendendo ·aqui o es...:._ 
1tado de sitio por oecasi-ã'O - d3. güeri-a, c-hal'.ilQut o dever d~ 
I•reser\~ar a nacionalidade para gue ella ,pudes.se gosai' de 
~ma constituição. · 

Ora, Sr. Presidente, se contra a .;.liens le!lu e ·contra a i11-
te1'Pretacão grammatiCal e lo~ca, ·a8sim -o entendeu -vCoro
missão por effeito de utilid'ade · socia~. vamo.s exa.mina'f a.gora, 
.soh o' ponto de vista social, terminando a minha breve ora
{'.<io, · qua.ef> as inconveniencias .descobertas pelo nobre Depu
tado . · · .. · ·· · · 

A illcn.<; leg_fa, qu~ determinou a Constitúinte· excluir à 
niulber dos ·direitos politicos, segundo S. Ex., àe-modo im- . 
plicito, foi a Menis legis positivi.sta, contista. . Ora, é índis-
4!utivel qlue ella não preva~e mais no · encànli:D.bamento, -não 
só das nossas leis, como da propria evoluição dos ··aconteci
mentos . historicos, qúe presenciamos. E• uma doutrinaj que 
póde ser muito respeitavel, mas que, ·na vida pratica falliu 
tot~mente na direcção <los povos . 

. . Nesta_s. c9ndieões-, o ponto <!e vis ta. "'cath~lico, o ponto de 
·:vista positivista, · "O ,ponto de vista da ·mulher procreadora. 
está modificado pela concepção.. coutemporanea. O honrado 
Deputado sustenta e al.iás, outros paizes teem sustentado e, 
~m i917; tiuham adaptado o voto ·feminino, devido - salien
fa.va S. Ex . ..:._ á importancia qUe as mulheres tomraam na 
u~tividadc propriamente . masculina, trbafhando 'nas usms. 
nas :fai>ricas. no commercio, na industria e Iiá ltlvoura, _inter- · 
'\;indo nas -profiss00s liberaes, na produeção e no proprio . 
funccionaUsmo publico. ' · 

.O SR. A.ucuSTo DE LTMA - · Cooperando na administra<:ão. 
O SR. M.(mm.c1ó DE ·LACERl)A - «Bcn1.- màs no Brasil a. si

- l~ação social é_ outl'.a, isso niio se · <lã», disse S. E~-
Peco ~e~dao ~o .nobre Deputado;· Se S. Ex. ,, quizer fazer 

.. 11?.1ª estah~tlc~ r1go1:osa sobre o trabalho . fab~iJ. · no Brasil, . 
enc~ntrará muito m~or .~me1·0 de operarias do qiue de ope-

. f.L'.ar1os, por um · motivo· siro;phes, que todo o socialismo com
bate;· porique a mã-a de obra da mulher é ma~s exploraveI . d'o 
wie a do bom~. · · · · · · ·· 
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_ . E e por isoo. que as orgahimções synd'foaoo proteslam 
f.ontta os ·. salarios. diversos p·ara. traba1hos manuaes,, ·Porque o 
;exo seja differeµte. , . . . · · .· . _,... . 

·De sorte . que a situação é brasileira, -é nossa. · 
Agora, tenba~os .em vista que a ri.ossa/ administra.ção j ~í 

admittiu. a mulh-er no -exeróicio de -OireitQs .que dizem com a 
eidadan.ia, .•por<,Ju_e são reserva,4os aos -cidadã-os br:asileiros, 
como .seja , Q exerciciO de earg-0s :publico-s de .no.meacão no .Mi~ 
nisterio do Exterfor_ .e· eill. outras repartições; · -
. i~ id~à ·está :~m ·marcha.. Não a proponho n() senlido de 
lhe render: homenagem. - nem . tão ipóueo -Oe; me torna:r um 
adepto de tU:d-0 quánto é novo, mas, apenas. pqrque tenho .as
sistido . á. contribuição feminina · n'Os trabalhos' em 'geral dis
tribuidos, . inciis'tinc~ente a iodo-s os .sex-0s; ·. · µorque tenho 
visto que da -sua responsabiliâa-0.e. na fo!'mação ·de nossas 
Camaras nãQ . pode!'lá. vir nem. -advir nenhum mal .ao- paiz, vísw 
c()mo, sê . ./J oon:tacto- .das _p-aixíões politicas é corrul:l.tor, não 
deYem<>s . ·esquecer que· tod<> o. bómem ·tem a res:ponsabilidado 
de cabeoa de · c~l. ·e q~e,. ·Se.<> eontftcto· ~leitoral í'o-sse e~r
ruptor~ a. corrupçao seria '1Du1to ma1'0-r C()meçanóo pelo :pnn-

. cipal, que ieín: o. dever _de defender, paredes a identTo, seu lai·, 
e que poderia controlar a sua co-mpanheira. . . 

. .. ·.M.as, Sr • . Presid~nté, em· oonclusão, eu póderia lembrar 
· ao nobre 'Deputado. que as Constituições typo da ·nossa.. com() 

a. <los iEstados Unidos, não . impediram que a mulher votasse. 
~orno acabam de volar naqueUa tRepublica... • -

o S_R. AUGUSTO DE Lil'd ... -\. -, Apoiado •... 
. · O S& MAmtrcro DE· L.l\oERDA -. · •. , que a. situação . social 

nos Estados Uni4os é uma situação que póde ser comparada. 
ii. d<> Brasil, visto oomo suas industr1as ainda .estão n~ époc~ 
<lo grande surto- ·manufactureiro e hão, .como nos ;paizes ·eu
ropeus, l_la <l~ na(}ionaH7Ja.Oão ·das industrias. Quer dizer. por·
t.anto, que os Estad"os Unidos não c'hegaram. ain-Oa á sociali- . 
zação perf.eita. e já adopta.ram tal -igualdade de direitos. · 

:Mas, sobretudo, fina..liza.ndo, ·o que . tive em ·mira, lfoi i) 

resultado -0bserva-do na. AustraJiia, onde o direito- de voto da.do' 
nessa· na9ão modelar· ás mulheres c.O:ntribuiu ·z>ará. · regenerar 
o voto masculino, no sentido d'e es.timUtlar, -acoroçoar e, prin
·oipalmente~ · levantar .os brios dos seus concidadãos para '> 
cumprimento.de seus direitos e deveres;..que quasi sempre a:; 
mulheres, .:por -maiis impressio-nave]s e mais ·sentímen~ • 
. entendem · muit<> :niais de perto eom 'a. verdade, porque -por 
P-llas fab ·o. copieã-0, em lu.g.ar -do~ cerebro, .. camo acontece com 
o homem; -e o eoracãQ p0;ucas vezefJ mente . -e:· a intelligencia 
i~~~r-ta pára mentir· ao , p.r-0pr~o .eoracão~.~ (l(uif:o. 'bem; muito 

Refoifada a referida: ffin'enda, n. à. · 
' . : ' · 

- . . -<l .si:_. -·~a.µ.ioio -~de -" ~~~di . ~(pe~ ·o~d~~;:· requer ~ veri..: 
f1e~çaQ da vota~ãow · . .._ · .. · . ,. . · ·.. .-. · ·, . ~ · . · · · · . . 

. . . . ·Í~ .· ; : - . ' ... · .. ,, · .• ·~ . • · . .... . -- ~ . . • . . . 

.·. 
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J.,N~AES DA CAMARA .-
.,/ . 

Proceccndo-se á verificação da votação, reconhece-se té• 
i·em votado a· favor oito . Srs. DeputadosJ e éontra, 67 ;_ total, 
'75.. . . . .' . ·:••:. 

O Sr. Presidente - Não ·ha numero. Vae;.sê· proceder .ã 
cha.mada. 

O Sr. Andrade Bezerra Uº Secreta1-i.o) procede á chama .. · 
<la dos Srs. .Depul'ádos. · 

Feita á chamada, verifica-se terem se ausentado os Srs. 
João Cabral, Thornaz. Cavnlcanti, Frederico Borges, Eduardo Ta
vares, Austregesilo, .Toão Menezes, J:oão 'Mangabeira, Al~redo 
Ruy, Eug~nio Tourinho, Manoel Mon]ardim, Heitor de Souza. 
N.icanor .Nascimento,· ~ende,s Tavares, Azevedo . SoP.ré, .Mario 

·· de Paula, Antonio Carlos, Odilon de Andrade, Antero Botelho, 
Palmeira Ripper .. Pereira Leite, 'Lufa :BartJlolomeu, Carlos 
Pennafiel e Domingos' Maca.renhas. 

,..,... ... . 
O Sr. Presidente - · Responderam ú. chamada · 87 Srs. 

Deputados. · ; e 
· Não ha numero · para se proseguir nas vptações. · 

.. Passa-se ás ma terias. êm discussão. . . 
-3" discussão do substitutivo da bommissão .. de .Finanças 

ac:r,~projecto n. 376 A, de 1920, restabelecendo as gratifica
ções ~ddicionaes nas re·partil;:ões , do_ 'l\linisterio da Viação. , 

. O Sr. Presidente - · Acha-se sobre a· mesa nm ceque-! 
rímc'nto que vae ser lido. _. . 

· · ~· . lidO, .. apç)iado e nosto conj~ntamente em discussão, <> · 
seguinte .·· ............,, . . · · .· -... .... ,,. . .. ·. 

REQt!E;RI'ME..'lll'fO AO PRO.TECTO N. 376 A, de 1920 · ~ · 

. Rc9uéil•o · que· a v_otação do proJ.ecto n. 376 4'-·~e· 192Ó. 
seJa. feita com exclusao; na. _parte fmal co art. ·1 º, das, pa-
lavras - <e milita_.1'es· de terra e man. - . . 

·sala das sessões, :1.9 de novembr o. ·de. 1'920. -- .PaulO de 
. F1'õntín. . · ··, 

O Sr. Paulo .. de F,rontin ( •) .-. Sr.· Presidente, pedi a 
;palavra sobre o proj ecto referente úis gratifica{:ões nddi- . 
ciones; não para fazer qualqucl' nova observacão, :potCI11anto 
o mustre represemfante do E,stado do Rio· Grande do Sul · Re
lat.or da materfa, -declarou-se de .. pleno accôrdo com as 'J)on
cerações que tive occasião de . .submetter ri sua. consideração, 

.. mas ape1.!as p~ra, de. aécôrdo com o ·Regimento, _veql1erer que 
nn vota1;ao seJa 6eparadQ do art. 1 º o trecho que diz: «e mi
litares de terra e. mar~. ~ · · · .. 

. . . 
(•). Estê discurso nã~ foi r.e.visto pel.o. 9~0~~~ . / 
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SE~S.~Ó EM iO DE NOYEMJ3R:Õ DF.1· 1~2{) 1 1 ~g 

. -
Usei da...palavra neste momento 11or ter :CJ'.e formular um 

requerimento · ína occa-sião <lo debate do projecto. · (M·l~to 
bem .• ) . · · · · · · · 
-·- ·- Encerrada a 3ª· discussão -O.o projecto. n. 376 A, de i9:20, · 
e adíada .~ votação .. -- . 

3" discussão do ·projecto n. 57.9, de 1920; abrindo o cre
<lito especial de 61-;125$215, pa.t'a pagamento ao bacharel João 
Adolpho Memoria. -· · · - · · · 

O Sr. Presidente· - Acha..;. se sobre a me.sa· uma emend~ 
que va:e ser lida. · · · 

E' lida, a:íS'oiada e posta cçmjunta.mente em di6(mss~ ~ 
-- · se0 u int-e · · 

J " ·- ~ ;i . 

EMENDA AO PR.OJEGTO N. 579, DE 1920 

~i: (3" diScuss'ão) 
.;' - ... , 

. - _ Arr .. 1. 0 Depois. ~a paíavra Acre,· .ac~rescen.te-se: e res-
. 1rnnsab1hsada a a:utori{fact·e ·que o dem1ttru. .. 

Sala das. sessões, 19 de novembro de t920. -· - .4.l,va1·0 
Baptis_ta. - · . , · 

Encerrada. a.--3~ di-seussão -do "'."projecto n. 579, de "1920, 
e adia<lit. 11 v-Otiacã9 até que a Commissão <le Finanças dê· pa-
recer :·sob1·e a ·emenda offerecida. - · 

2" discussão do pr_ojecfo n. 603, de 19·20, mandando re
verfer<ao serviço activo do Exercito, o capitão reformado Ai
fredo Fonseca; com pare.cer favO!'ave1l da. Cpmmissão de Fi-
nanças. _ · · _ · _ . _ 

Entra . -em discussão· o artigo unico. • 
- ·. . ' _,,,.. ·•1.. 

o Sr. Presidente - Acha-se· sobre ·a ·mesa uma emenda 
que vae ser lida. · 

E'· 1ida, apoiada e' enviada á Commissão -de,Finança~,- a 
seguinte_ · .· · · ·. · · --~ 

E:M:ENPA A_Q -PROJ"ECTO N. 603-, DE i920 
..... ·, . . \ 

(2~ _discussão) - · 

Ortde convier: _ . . 
E quo seja, nos· termos do decreto n.: . 2 .232. tle 26 da 

jan.eiro .de. 1910, r-eadmittido. 'no corpo dl:l Saud~ do Exercito, 
onc~ ser·vh1 por espaço de tres annos; .como primeiro .tenente 
m~cüco adJJinto;_ <> Dr. Marcos .Moníz. Leão Ve1loso_. sem di
reito· a p<.·rcepçao de quae.squer vencunentas antc~norês.· 

Sala · 1}<'.~- sessõ~s, i;> <le. xfov.~mbro de-192a. -~ Fre"aerfro 
Rv?'(JM. _;.. . Torquato Mor-t::ra. _:_ Arli-ndo Leoni. - Dr:riclato 
Maia. (:hqa?>io "'Pinto -· -- F. Brêssar..e; · - . L~ Cofri?a dr:J Brito. 
-,. 1llanoel ReiS.-· - Antonio Aguirre. -·-· · Honú-rato A.liu:.~. -
Ger·vasio .J!irravanti. -~Eugenia Tnurinh~o. - Pfres·rlg Carva
lho. _-· · :Aforio de 'Pa.ut,a. -. - . Raul Alves~.-._ LátU".~- 'Vi~la:> Búas; 
i--: Le_Qrwio · GatTão., ~.~Manoel -YillabrJim~ -· ·' · 

-·-- - - ' . ' • - .. •• ~ -< .• ~. • ' - ~ ~ ;. ... ~ 

' '.\ 
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ll 13xmo Sr·. Dr. M~n"ístrc d·a Guerra. . . . . . . . 
O Dr. l\1arco5 Moniz Leãa-· Velloso,_ precl5anli1> provar ao 

. Congl'e:::so Na~ional . os servico_s prof~ss1o:rJ~es ,.iju•~ -p:·a'!t?.~ "Çl~ 
Exercito. ~0!~10 1°. tene;n~e med1co de <>& ~ 13::-se, · 1:'equ.:~~· .. a v • ~; • 
.se digne manílar ·ce?,:f1car eeu . tempo ue -serv~ço no Hosp1...l. 
:Central do E:x;ercito ·em 1909 a 2 <le. dez.embro de · '1920. 
· Pede -deferimento. . . . 

···- Rio, 3 de novemhrÓ de 1920. - · Dr. Marcos Moniz Leão 
. ,Velloso. , ). · · · - ·. · 

. Certifique-se-na fórma da lei. - 3 - i 1-_ Ü}20. -· Ca~ 
lo(Jeras. . ~. .. ,,,, · ·- · . · . 1 - · • 

Dírectoria de Saude da Guerra-Protocollado sob n: 1.11 
,........ Em 5 de novembro de 1.920. ~ . · . -· · · 
· Ao Sr. coronel Dr~ director do Hospital Central do Ex:er ... 
eito para ser cumprido o de-spacho do Sr .. Ministro. · · 

Em 5 de novembro -de 1920. - General Dr_ .. _4m_m•11l. di-
r.ector de . Saude. ·· 

Certifico, em obediencia á ordem do Sr~ coronel D1:. di:-- • 
rector e para -0umpri.r . o -despacho · -supra do Sr. Mi·..: · 
nistro -da ·Guerra que, revendo os livros de .registro <10 
pagamento do ·· pessoal t.echnico •e ad'ministrativo e ·· . <.te. 
<.!detalhe de serviço~. deste ·estabelecimento, encont.rei, 

_com referencia ao Dr. Marcos Mt>niz Leão VeUoso, · o se..:. 
guinte: J>esignado para servir neste hos.pital como. coadju- . 
,~unte,' sendo primeiro"".tenent.e · medico · contraetadq.. aqui se 
apresentou no. dia de·zesete de dezembro do ~ anno· -de Irii}:-:no"" 
vecentos e dezoito, entrando em ex.ercicio e assim se conser
vou sem interrupção alguma :por faltas ou licença:; até o ·dia 
onve, <le dezembro do. ann:o de mil novecentos e vinte data em 
que . foi 4esligado <lo . hospita:l em virtude do aviso numero . 
1res mil cento e setenta. e nove qti.e mandou dispensar do ser-. · 
. Jl.úve de -dezembro do anno <ie mil nov.ecent% e- vinte data .em · 
anno, onz-e m~e-s e vinte e tres dias -de' effectivo servi~o ne5tc 
estabelooimento. ·Nada ma.is constªndo ·a presente .eer.tidão 
que eu, Sylvio Mves Aragão, quarto officia.l ajudante do ar:-- · 
chi vista, a escrevi aos ·§e-is dias do· mez <ie novembro do anno 
de mil noveeentos e . vint-e. · Está conforme. E-m 6 de nov-e-m
bro de 1920 . - o · \Seeretario, Jay'fltie Ferrei:ra do A1ft{i.ral. 

Visto. -- Dr. Bulcão, coronel dir-ector. · -' · ..... _. . 

E..."mlo. Sr. Dr. Ministro da . Guerra - · O Dr . . : Maréos 
Moniz Leão Velloso~ .precisando, a bem dé seu-a ._d).reitos, . 
provar .ao Congresso _Nacional os serviços profis~ionaes. que·· 
-prestou no Exercito como 1 º tenente medico de 5a. classe, re-
quer -a V. ~. se digne mandar certificar a época · em qUe 
foi dispensado e os· motivos. Pede -Oeferi.mento. ·J\.ío: de, Ja
neiro, 3 de novembro ·.de 1.92ú. - Dr. ·Marcos :Mon:iz rt,eão 

- .Velwso. · •· · ·-. "· 
- · Cerlifique~se na.fÓrma da lei . . 3-Ü-2()./_ • Caloge'tas, 

A' G-. 6. Em ·4 .... _i~~O.' -:- Geper~l A. ·Ne?>es. .\ " . . . --
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i-- ~ ·tin.tOnio Nunes B~rhesa do ' Pra:d-0,, doutor em niédicinâ 
,pela :Faculdade . -da- Bahia;"-tenente...;cororiel medico do Exer
. cito e · che'f e : da Sexta~ Divisão do ·Departamento úo Pessoal 
<la G:uerra~ .dand.q cumprimento ao despacho do Sr. · Ministr(1, 
de tres· do cóti'ente :. Certifico que por aviso nurnento cento 
e nove, de onze· de agosto de mil novecentos e oito, foi man
da'do. -eontractar o pet'i\Sionario :para ' servir como medico de 
quínta · cl.asse JU.nto ao contingente 40 <I-ecimo segundo ba
talhão ae infantaria em dijigencja. . para._ S-ant'Anná da. IPar
nah'Yt>a., tendo·; se._a.presentado .á 'Direcé.ã.o Geral de Saude a 
quafro . de· -~ezembro· do mesmo· anno, e a: nove .de dezembro 
(le mil · npvecentos e dez foi dispensado · em vista do a.viso 
numero. tres mil cento e !Setenta e nóire,. dirigido &O Depal'
iameilto da . Guerra,. que· assim resa: ~providenciae .para que 
sejam · óJ..spentsados · .todo-s. os ·medicos·:contractaõos para o ser
viço. <lo Exercitá:!). E . eú, Dr. Antonio Arruda Vallim, ca
:pitã-0,..medico, auxiliar · da G .· 6; li e · achei conforme, indo 
assigµ.iufo ..pelo cbeie !fa · S.exta piv~são do Depar-4..ament<> do 
Pessoal -da Guerra. Rio :de Janeiro, 6 de novembro de 1920. 
- ·AntoniQ Nun'es- -Bite--iz.ó -do - PrQáo, tenente-coronel medico 
chef-e da ·· G- 6. , · .. ·. . _ :.' · -.- ·. · · 

: 'Ministerib dos ,Negomos-~da. Guerra:-: N. 109 - Rio -d·e 
Janeiro, 11 d.e ~gosto ·de · 190S.. . · .· · . · 

·Sr. director ·geral <Ie.· Saude-. Peelaro-vos ~ue, de ac-- · 
·côrdo eoni () · que '.Propondes .. em·. officio n. 1. 903, , d-e 8 do 
corrente, deverá ser -cont.ractado · o:; Dr~ Marcos I;funiz Leão 
veuo·so, pari(.;. .. servir :eomo··medico .de 5~ Classe, junto a.o .con- . 
tingente <lo • 1-2°: batàlhão. üe · infanta.na em diligencia para· 
Sant'Anna de· ·Parnànyba, em" substituição .d-0· 1º tenente me- . 
dico ·de . 5" ·classe do ,· Exercito Dr~ Belmiro , Antunes Fer-
nandes .: Braga, que : adoeceu. : · 

Saúde e fratêrn1da'de ·. -· . Jaão Pe<i1ro X. d~ Caman1. 
; ·. . . . . . . 

.. . -~ 

' . ·: . ' 

M.ÍÚister·iO . <la .Guerra-· N. · .3- . -179 -.. Rio de .Janeiro, 2. 
de dezelÍlbro de 1910. . .. 

. . Sr. chefe do.; Departamento da ~ GtieI."t-3.. ·"'.'"""""' · J>rovidenciae 
para . . que sejam .dispensados os medicos contractados para 
:::ervirem no: Exército. . : 

. · Saude e- _fr~te~ftid~de·~ = _..:_ Emygdw. Dantas Barreto. · 
' e Encerrada: -a .. 2.ª · discussão ·ão. artigo ~nico do projectd 

n. ·603, de·-.Hl.20, ficando · ~a.diada _ a. votaçãó até .que a. referidâ 
Co!Jlmi.ssã~ .. <i~: parecer-' sobre â _emenda·. offe1·eciãa. 

·. · '1" disc.~ssã~{ oo .. :Pr~je~tÓ : ~ri'. ~· 323'·~ a>-<ié 1920;· creando ri 
~ervico fiorestàl nas· margens .da Estrada de Ferro Central do 
Br~jl . e ~a ·. Esfy~da <l~ Fêrr-0 Oeste de. ·Minas; com pare<ier
faY.oravel da$' : .Cçimmi~sõe~<,de . 8pra~ .J>uJ:l.lica.; e d~- FiilBJlças~ 

·, ·' . ... . ' .. ·--....'" . .. : · . 
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o sr. Atigusto âe Lima ·c·r -· Sr. _ Presidehte, . nãõ- ~el 
por que a Gamara vae dl5cu~ir ainda este ~ssumpto. O pro~ 
jecto é para se crear o serv1çç flQrestal nas ma~gens d~ E~ 
t1'ada de Ferro Central do Brasil.e da Oeste de Mm.as. E uma 
medida que já está comprehendida no projecto . _qu~ veiu dd 
Mínisterio da Agricultura ha qua·si dez annos e que, arrastado. 
contra a · resistencia de porracha, de obstacu~os que se lhe 
oppunham, se acha. finalprénte, no Senado. ~ependen40 ape
nas da votação de uma ·emenda. · . 

Poi~ bem:· nós sabemos que esse · projecto, que estabeleçia 
·medidas · muito mais amplas, muito mais proteetora.s, muito 
mais economfoas, ·:engasgou no Senado. · . · / . 
1 ·Por que a. Camara ba d~, superfectadamente, dat:-SP, ' a~ 
trabalho de v..otar urna ·medida que t-0mará o mesmo ca"" 
minho indefinido · de· ·medida igual que já se .acha. naquella. 

, Casa d•) Congresso~ · E'Q.tendo que o Poder .Legislativo já (}Sgo
tou a $ua competencia nesta ·Casa do .:Congresso, ·approvando 
a._organização do ' serviço florestal, cujo projecto ·tive a honra 
de apresentar aqui, foi amplamente emendado nesta ·e na ou-, 
tra Casa e ~ó depende da acção -go-ve-rna:inental para que· s~· 
c-0nverta em lei. · · 

Sei que ba. uma mensagem ·do Poder Exooutivo pal'á crea
rem-se 1'lorestas ao longo das est:radas de ferro.· Mas, Sr. Pre• 
si dente, sabe perf.eitamente a carnara . que ha II).edidas . obriga ..... 
torias paTa que as locomotivas se revestissem âos meios para · 
evitar que a fagulha,. Janoada de suas. chaminés, fosse incen
diar ·as margens da estra:da <:J:e ferro. , Isso passou, foi sanccio---...~· 
nada, mas continuam as .estradas de ferro a deyastar p~lo fogo · · 
as margens do~ caril.inho:s .. ·: . . . . · · · · . 

Acho, pois, que não vale roais a . pena fallàx~se em ·. ser ..... ~ 
vico flores~al · no Brasil .. E' _até..,.-mu assumpto que serve Dal'a. · 
e:xtlrcita.-r o estro. sempre : bumóristico, da. impren8a, todas as ·< 
vezes ·que um orador trata ~Qui àesse assumpto, como do. an
tigo ~ma-! da; vinhas)) do Imperio. Julgo. ser inutil discutir-sa · · 
is~o. ·c.omquan:to eu entenda- que as medidas cons1giiaâa~ no · 
projecto 323 são ·da maior sabedoria e da .maxima. urgencia, 
como da maior .: abedoria 1! r[.a:xima urgem.tia .s:;.ó todas ,as· pro-

. videncias tomada~ pelo projecto que !5C acha uo Senado' e que 
aquclla Casa d() Congresso retém, sem necessidade nenhuma, 
-porque· a materia está exhaustivamerite estudadâ. - · · . · 
. . Eu ous~ria mesmo empregar uma .expt>e..;~tio, embora .com 
lsso contrarie o mell t~mperamento: parece . ·que ha .. indiffe .. 

. --rença ou desprezo com respeito a es·sa medida tão reclamada, 

.. ou ent.ão altos int~resses ·ligados á industria e:x:plora~ora das 
. 'floresta~ . que consiste · em queimãr. até ao ultimo- gravef;Q: ·a 
. v.egetac;ã.o que ~e acha· á . ..margem das. estradas de ferro. .. . . 

~ - " Chamo, pois, a atte~iio_ - da ·Camara· pa-ca esse factó. Ella 
::\'ae votar ajnd~. uma vez -uirla medida que: já votou uma~ porção 

. ,. 
. . . ~ 

·. (*} Este discuroo .n.ão: .foi- revi~io . pel9 -~··orador ~ . · 
< , 
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tle vezes e que-dará. Jog~ ·~ qUe o proprió Senad()'se Julgue, 
talvez, pela. lei ·da fner.cia, no direito_ de sobrestar a votação do 
-projeato mettido ao seu conheci:tuento. po:rque a Camai:a está 
votand() materia analoga depo,is de envi~r-lbe proposição que 
:l'egula ó _~ssumpto · ge m~do geral. . · · · 

Não ~fx:arei de rrianifestar a minha magua, o ~~tado de 
tenção, d.e alurma mesmo, em que me vej() quando v~aj~ pelo 
ínterior. Ainda ha . p~uco, percorrendo . a zona sul mineira, Q 
especta.eulo que mais me imp.1'essionou foi .,o daquellas pilhas 
succe3si-vas de lenha aecmnulada, ·e da .auseneia já de vegeta
ção á margem das·. estradas. Essa lenha ha de acabar; ha de 
consumfr-se. e que providencias foram tomadas para supprir 
as devastacões? Pequenos ensaios apenas nos E.stados ·de Mi-
11as ~-e S. Paulo, como por exemplo, rta. .-companhia do Morro 
Velho, que já tem. tTcs ou quatro .milhões de eucalyptos plan
tados~ .. 

O Sn. PAULO DE Fnol'll""TIN -· O serviço maior nesse s~ntido 
creio nue: é em'S. Paulo, onde .ba seis milhões. 

ó SR. AUGUSTO DE LIMA -- o mais é o trabalha" da -Oe
vastação systemá·tica, ·de . uma· imprevidencia que chega a. 
alarmar. · · " ·· 

lia -fazendas, no interior, onde já ·não existe lenha para 
o consumo . na propria cósinhà' ! · 

· o· .sR. B~To . oE-...._MffiANJü. - Q Brasil só por si repre
senta mais de dous tercos de éapacidade, ·da- ;potencia flor·estal 
da Amedca. ·Ha f.lorestas.-nos Estados ·verdadeiramente ines-
gotaveis. · · · · 

· . O SR~ ·-.A:uousTo DE LIMA-.~ No Estado de V. Ex., b.a re
almente; mas .. nós do sul · não abaste_c.emos as f ornalihas com 
madeira .do Pará ou. de outros Estados . do -norte. · 

O SR-. DY0Nrs10 BENTES - A ques~ão é- de transporte. 
-o s~ . .\ . .t!GVSTO _pÉ LIMA - Mas por que preço. ehegaria 

e1;sa lenha',· s1 nós ja a estamO.s ~wmprendo. aqui a 6$ o me-
tro cuhico ? ... · 

_ ;Dma vez que os nobres Deput~dos · interveem no debate. 
ill1:Jm_inando-o: com seus _apartes· devo acee.ntuar que no pro.: 
rr10 :Pa~á. a . devastacão das. florestas já vae. exercendo uma· 
mflue.nc1a' bastante senB.ivel. Hoje, no Pará, já não S9 pócie 
marcar o ·teinpo~p~la chuva. como se fazia. antigamente. 

o sn~. IiE~"'To DE. M1iiAND~~ - Nao é tanto· assim. 
·. _o SR. ~W°GÜsTo DE- LIM~ ~ Já não :ha· 'aquellas ·úovoaaas 

d1ar1as no Pará:~ · _, ·. · · · . . · ,.._ · · •· ··'' - · . - · · . 
. . ·. . . - . . : / . . . . .· . . . ' . 

· O-:sn. ·· BENTo ,·n~ '. l\'IIRA..'"'JDA. _:...Quem for ao ponfo . mais 
. aHo de ~eléin .. terá. a. sensaé~o .de. que· ao menor deseúido a 
f~o~~sta _inv~e .. a:!·c1dad~,. :,si a ,po.pulacão . .:o.escuid:ar.::se · si a 
c1v1hzaçao repuar, m;n p~quco,' a· floresta. tlomina •. · ·. .. ..J~ • 

...... . ..... ........ ·.~ , -
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o sn. AUGUSTO ~E ·LIMA - P~rdão. No sul .verifictt'-se, . 
o contrario; não é a floresta qu"e invade a ci<lade, é o . de~ 
serto. - · 

o SR. BE..~TO DE MIR...\NDA - Da_ ~erra da · -ESperan~.a, iC 
1.200 metro-s de altura, quando eu . explora~ a ~stra.<i;a ~e 
ferro, via, dominando ~x.tensão infinda, florestas de pmh~:t:. 
l'OS. ' . 

o SP.. AU.GUSTO ·DE LI.MA' - Entende V. Ex. érue' se, nã.Q 
dc•ve tomar . -providenCia nenhuma.· ~ . . . . 

o. Sn. BENTO DE l\ltru.NDA ..:.- Não <ligo· ísso. Acho que deve 
· . haver replantio. · 

.A Estrada -Oe Ferro Paulista :f.ei a p1anta')ão. ds . euGaly- . 
,ptos. · ·· · · · 

-O SR. PAULO DE .FnoNTlN ~E a proprÍa Sul-Mine.ira co.:... -·· · 
··meçou, poueo adeante de. N'ov.:a Bawden, .a E6trada de .Ferro 
C-Entral está começan<io o plântio. . .. · · 

O SR. AUGUSTO . DE LIMA. - Mas são providencias . que se 
·· .circum.screvém em zonas tão límitadas que não são aprecia~ 

veis. Quem ·viajar ao longo da ·Estrada · de Ferr.o Centra! d~ . 
:Brasil terá uma impr-essão dolorosa .· . , · . 

o S!t. :BENTO DE MI~OA - Isso é fatia.1 em tod"os . .. Ç>S ~· 
.Pal:ze.s. · · · · ·: · --

O Slt. AUGUSTO. DE l.aJMA - PO!' -ser umà cotisa fatal; não · 
nos devem<>s quédar como musulmanos, indiffer-entes' deante 
de uma tal situação. O que devemos fazer é ·prevenir para ·· 
o futuro ·as cousas, afim de evitar a çalamidade da devastação 
das flOi'estas, que, aliás, vem -· desde os tempos colorua~. -

O SR. PAULO DE 'FRoNTIN - Nesse tempo não haYia razão 
de grita _contra a devaetação. . : 
- o SIL AUGU.STO D'E LIMA ---- A tradição da . de.vastacão vem 
dosde o ..sêh"agem, desde o tempça,· ant.erior - á civilização eu- . 
l'Opéa.. · ' · . -

o SR. PAULQ· ·oE FRor..-TIN -- V . Ex. f.em" até oocasião ;de' 
ver isso na descripção da vida dos indios :· n~m se:· viam m_. on
tn.nhas p~r causa._ das _florestas. · :. . . : · · 

' O Sn. AUGUSTO DE LIMA - Bem, mas a' tr3.diCão · dos 
ethoolGgi-stas é que .. os selyagens .destruiram por· meio do .fogo 
a~ floresta6,- para · mcend1a.rem ·iambem a-s taba-s . das tribus · 
visinhas." · · · 

_ o Sn. ·PAULO. D~. F!t9z..i""T1N - Era uma questão . d:e Q.efesa:. · 
., :~~ó <los cmtros indios, -como das onças e d~ ,outros, ani--

.. . . o ~R. AUGUSTO.·-DE LIMA' _. De . :modo -que . a :q,-evastaeã,o .. 
e ~nter1or á n~ssa. .éivilizacão, sys~~matizada, no m_ethooo·~r,;. · 
:I'~Cl-Onal d~ g\le~~ ~ ~_t~ $)~'tl- l&VQY.:JJL: .' - ·. · .· 

/ ... 

' · 
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··.: o~~ PA.u~o ,o$ Fno~:rú-r ...:--·-~oj~, :fel~~men~e, não '_-é par<l · . 
isso; ~ :para dar _combust1vel; hoJe e ma!_.S i~~ional, por que 
dá resultado·: ·derxamos de comprar .. carva.o -~ 23-0$ a · tone-
~ada. , , 

o ·SR. AUGUSTO DE LIMA - Pela . fatalidade. Si C:ard.iH 
nos .fornece.5se:· ainda o ... ca:r:vão, de que tànto precisamos, não 
:recorrerfamo.s _á. Jenha, ·devastando, ~ssi_~, nossas florestas. 

o SR . . PAULO DE FRONTI~ - E o . que é peor depend.end.Q 
do .:p:reço. · _. . . · · · - · . ·· · 
. • o ·-sR·· Au&Ús•ro : DE LIMA - Era. mister uma resistencia; 
~mas, em. vez di:1SO, . vejo indrf.f er~nça -dos · goyernos. 

E' verdade q.\ie o . Governo- ac.tual mandou uma men~ageI!l 
sobre ·este problema • .. 1\-~~s, ern .materia <ie regimen florestal 
:cto paiz; todos -0s goy·eJ;D.OS ,~e teem tornado ~ulpa~s -peia m7 
füff~rença. / ·· , · · . . · 

O Sá, PAULO DÉ ·FRoNTIN -A- Cama.i'a já mai;i.t;lou ·f7 · do
dígo Flor~stâ1 . para o, '.Senado, daquêlla .. ni~ma .Casa• 

Agorã ·S'ó .ba -U:in ·culpàdo:· é. -0 senado-. . 
J • • - - 1- 1 ·• • • · _ . • • . . • • ' • 

O · SR. ·AUGUSTO .DE· LIMA .- Foi .precisamente o. que e.i~. 
düsc. ao começar· ·estaiS · êonsiderações. · · · .. . · . 
. · Nãó · seit realmente~· ·porque . o Senad; ainda retem es6C 
projecto ? ! · ,, · . ·' · . . · · .·· · · · 

. .E' uma : c1ue;;tão <le 2-.~ ·b-01'as;· para ·que o projêclo vá á 
~an<;.{jão • .. - .. _ · ~ · · ?" . . . . . 

. ·'ó. Sn.:<P.\{.11..o . o~. ~Ó~TIN -. ' v •. ]}s·. ' póde pedir os bon.· 
{iffigios ·do: leader '9a maioria d'a. Camara .;perante a' Mesa. t~ 
{) ~eader do Senado. . . . · ,. 

·O' SR. ~4..uausTo l>E LI.M'.A - O que me impressiona ~ (.' 
foturo, não direi.dos outros Estados; mas de meu proprio Es
t.ado, ond.e .. ·se -estão_ qüeimando não sómente riqueias que se 
}}?'C!.eriain:.aproveit,ar; ma!S·o5proprio_s reeu~sos, que, em br~ve, 
'r:rao . a. }altar. 
. A-3Sim," diqu-i -a . pouco,' .sérã·· neéessario . pedir .ás florestas 
!lo Pará ·-tenha .~a.ra os · outros .~st:ados. ~ - ~ . · · . t · 

O . Sr-::. - AR~L~NÓ_o BCRLAMAQul - 'Não preci~mos ir tüo 
fonge; na. ·Il!i·a> &i'.an,De, ha grandes :fl-0restas .. · 

O·SR:. -~?-Auiqnli _ F.RoNT~:~ .:...;:..:Tem~~ ~i~s outras. _ 
. 9 SR. . . _AUGú~o . DE, Ll,..~~ '--..::::-_ Não . se. f;em ·tido ~ado: 

tcem-se der:rulfa:d~ .· fl,..o;-es~ c·· e-·· nãO .. se·: __ a:s .~ teem .. sUhstituido : 
~. P.aulc...: e.stá ;ag9tà. cuidando ·dai .florestação:-. -~'· · · :.: 

· Ó :SR~ · ":P:o\tJiô :I>E .- .:É~:Ó~~· . ~ . Ei:ii. ~ &~- :,?.:Í.tllo · .. a~ . flo1·esla!' 
:rox:am .derrúba:dós' .para. ó plantfo d.o :eafé, :·comô ~á florf'~sfa. dit 
Baixada Fltrininense .foi..·· bem .. aproveita:da/ · Com as'· ·,grandes 
planta~.ões de ·c,anua. 'd~2Ssucar :e'amz~-- ·,:. . · .·. 
• . - t . . . , ... · ' - ' ' • " : · •. •. · .' 

.. \. 
1 

. -:" . 
.. , ..... 
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O Sn. ~.\'.UGtJSTô oE LI.M:Ã - Ma.s essa derrubada· n~o foi 
·feita com methodo, i'oi u_ma dev35tação; e sendo assim, .o . 

· resultado é modificar-se o regímen das. aguas .. 
0 SR. BEN'l'O DE··~IJTÚ.NI>.A - P-0rqu~ n~'l mantiver<lm ·_ O 

syt:fema de Canaes. . - · ' · 
o SR. PAULO oÊ: Fuo:-.'"1·1x ~ Apoiado. Ahi a ·causa foi_ 

. outra. · · 
O SR. Ausus'i'o DE J .... IM,\ - Este problem:a tem encontrado 

vc.n·ias opiniões~ alg;timas radicae.s. 'Ieem-3e affirmado, _ por, 
exemplo, que a--· derribada produz ,chuvas, abre mananCia_es.: 

O Sn. PAui.o DE FRONTIN' ~·Isto foi sristentado pelo .Sr.-
Dr. :Mvaro da' Silveira, no seu Esta-do: '< · · · . 

o Sa~ BY-~To. DE 11mA,i.'7DA - A verdade é qúe não temos · 
rio Brasil ·Observações a ·esse respeito. l?esde os · primeireí.s 
tempos de vida independente. nós deymmos.-ter I>lUviometros 
para essa verificação. Portanto, são··. µ-firmações vagas que 
se f azcm sobre es·se assump.to. · · · 

0 SR. AUGIUSTO !)E LIMA - Ha. a tradição. 
O Sn.. -BENTO DE ·~:Ga..\-NnA - Essa não tem impôrlancia; 

.só a obser'!:-ação, a e:xperiencia. · · . - · · · 
_,,,. O SR. L.i\.uoosTo 'DE L1~r.\ -·Eu, que não sou .muito.velho, 

posso aff'írmar que· as correntes, que· conheci na ·m:inlha in ... 
fane ia, estão reàuzida-:s â decima parte. (Apoiad()s.) ... 

· o SR. AI.n.ERTJ.No Ul\Ü:MMOND - .Posso garantir que mais 
de cincoenta correntes, que conheQi, · já desappareceram. ·· 
. O SR. AtiJ.m$1·o DE LIMA - tA: .não ser a illi"'luencia geol~ 

· gica ou meterelogica. ·~ . · · 
~ . . · ~ . 

O.SR:. BENTO,DE MIRANDA - Si na Europa, onde o regi ... 
me.n <lã::i aguas é constante, garantido pelas geleiras, às rios 
precísa.m . sér frequentemente . Lr:atados1 dragados mend.gé.$; 
comp dizem os íran.c_ezes.. para. qu,e . se mantenham ..as suas·· 
correntes, quanto mais. aq·ui. · ,,. 

-O S1R. AUGUSTO DE LIMA - «A opiÍlião ·corrente. na Eu
ropa, é qµe as florestas manteem o regimen das aguas. M;ais 
ainda. Todo·3 os eseriptore\', que compulsei ·ao estudar esse 
assumpto, inclusive os col~abàratl-0res da Revue Forétiere~ 
traze-m exemplos de;grandes dunas que se tornaram terras ·de 
c-ultura, de alta- prosperidade. agricola, depois dá florestação. 

iA. Çampanha· roma.na,· que era. um grande pa-nta.n-0, tor_. -· 
,no~-se perfeitamente sadia habitayel e. ar.avel, _&pós . a plan""'! 
taçao de arvores.. · · · 

. . Acho que .á .. plan.tàção -das ~vor~s, m~Ís ·cto ·que ;os. pr~..:.; 

. 'pr1os ·ai,iudes, concorre ·,para chamar as ~hu'Yas. - ·.. .-· 
. __ . !~ 0. .Egypt~,, . depois' d~ gr,ande ·.~e!.lOreStl;\Çâ01 · já $O·sa .d~ · 

cbuyas. ;m· .este · p i~s_t~mu.J.lho :.de :vi.a:J aníes_._ . : ... : _ . · 
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.O SR. PAULO DE F.toNTn{ - . E' uma questão um tanto 
difficil de · ~r re~olviifa. Haj~ _ vist~ _o ,.q~e acontece_ nos -Es
tdo~ ·Unidos: na costa .do Pac1f wo ha. regioes onde nao cabem 
cht{vas, ·áfi vezes_ db.rante wn anno intefoo .. E .si :º reí19res~a
mento· tal eff.eito tivesse, . certo e~sa/ prov1denc1a terra sido 
to~ada. · •;... .. .. . . .. 

. ·:· 0 Sn.. .A:UGUS'l'O -DE J .. IM.A. _ _:.. NãO' digo que seja o unico 
fâctor. _· . · . ..· · .· 

0 S~r·PAULO DE FRONTIN ·- EstÓu então de -.accôrdo COIU 
a- · opinião de V._ Ex. · _ . ,.. , . 

. o Sr.. AUGUSTO DE LIMA ..:.2. Ha a coruugáção de .varios 
factorés; ~ão diversas ·causas que , contribuem para que se , 
produza o -phenomeno. · . ..> .. ·_ • · .• . · . · · ··· 
. As corr.entes _. do mar, · pçr exemplo-_ -. collhei;.o isto, em
bora leigo · Ii):l-.-materia; . p(lis· tenho lido m_uito sobre · <:> assu,m
l)to - influem de modo, el'f.iciente na producoã9 das ohuvas;'·e 
é o que occorre com . o Gu,lf Stfeam. -. · · · 
. o .SR •. B~TO DE M.II\ANDA _._· V:. Ex. compMhende que a 
immensa · superficie _ dd oceano.· produz quantidade de -yapor 
::-ufficiente .Pará fornecer chuvas .. ·a .todas as regiões do globo. 
Por q\.te não chove em to(las ell;iS ... . ~régularménte? · ~·orquo 
nisso influem as div~rsas direcções do vento. E» O' caso do 
nosso nordeste . .- · · . . . . . ' . · . . 
\ ··.o ºSR. Auausro DE . LIMA - · Por outro lado,, a forinacão 
geologica não ·permittê reter Ó.g · 1ençóes de agua . . 

'fudo ·-isto ·-vem de1';nonstrar qU:e a · fa~ta de florestas não 
é causa unie;i-. m~s ha situações taes em que a floresta predo-
mina como fac_t~{ para o 'regimen·das aguas. ... . 

A~ floresta:)á 'por . si c_ontém em seus elementos uma forto 
porceµtagem de · ~aua; vem a chuva, as ra:izes dão Ioga.r _a que 
a água fique:: retidã; -e; &i !ia um declive, .ena tende, · po~ in-
filtracã.o; a formar os mananciaes . . ·: · . · · -;·- · 

Isto· me- parece· tão· e~idente, · tãó-.. ~laro,. tão rai:nona.l que 
não se póde ·refut~·r. E'< verdade que ás vezes cümpre attender 
aos conselhos ·da hygiea-e, pelos quaes 'em determinadas cir
cumstancías se. der~uba. ·para sanear . . Não ha-duvida; foi o 
qu~ aconteceü· na Nôroeste, em: S. Paulo. . · 

O SR.· P.~uLo nÉ FRO:iTIN. ;_·E na· Madeira_:_Mamoré; Porto 
Velho e .Santo Antonio,. ·Só.· ficaram saneados. depois da -der-
rubada . · · ·· -.. ~:-·- · · .. · · · · · · · · 

· o SR.-Ai.rGus1'<f'~E L1~~- ' ·'._.:·: :Na·~: nia~~e1~- <Io.·:rio 'Doce ta~- · 
bern é·. prec-iso :derrúbár-;( pafa•.:.qtie penetre· .. · O• sol,· porque · só.:. 
ment.e '"a acção :sólar.~ directa;: ·póde. ~e'str_tlir ·,os ânopheles;. que · 
pullulam . na. vasa ~- · nas .. ·agu_as:· estagnada's, .. cuja evaporação 
}:lre~isa ~er pr,ovocada ~ · ... _ · . _-·. :· · .... ~ <- ..:_:, • - .,.. · '": ,. 

Estou hoj~ · s~pl~~ent~ · ;· pozívei;Sa.ndo, : , ilµI)ressi-Onadó 
PO!: s~ · . ~µcqnttar ·n~ 9;:<1.eµ;! · 90 .4~a: ·~'sse. : p:i:.oJeclQ .J1 .• : ·323 ·~-

, ' '. ..... 
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mandando ·crear o . ise1'vico ·florestal° nas margens ,d.à· Estrada. 
e-e Ferro Central do Brasil e . d~, Estrada de Ferro :~t~ de 

. Minas, quando esta ·m'edida já se ~cha consignada no P.roJ~clo 
. geral que eoviamo·s ao Senado. : . . .-

0 SR. PAULO DE FRO~"TIN - .· . Sempre é melhor . que . passe 
.. e.:;te, uma · vez que o . outro está .«encalP,adó». E'_ caso . ident~c-0~ .. 
::ao do n. 9, de minha .. autoria: foi para. a Leg1sl~cão ·Social; 
e 'não sei s~ de :1á sabirá·. -; .· ~ .\ . . . 

O SR. AUGUSTO" DE LIMA :_· - · l\las este .se enc0rif.ra ·a inda 
em i • disçu·s,são, e tem de passar por todos Of? termos r,egi.;;. . 
·mentaes. . . - · 

. O SR. PAULO :Oi:: FR-O.NTIN : ~- lia o reeurso . de -pedir :·di.E- ' 
· pen~a de interstieio, para abreviar o andamento. · · ,_ · ·.,, · · ·. · 

. I .. . - - ,,., •_ . - . . ,. . -· 

0 Sn . . AUGUSTO I>E LL.l\!A . _:_ Tudo , isso andei ' fazendo 
. quando .se tratou do projeeto" geral. .. · ·. { _, - ... •··· · · . · 

O SR,' PAULO DE ~ -FRONTIN- -~~, Porque · - esse : grande; . ó 
n.ctual é pêqueno, póde passar . mais· depressa. . : . . . 

o sn·. AVGUSTO DE LIMA·- · VQto>por ·este; 1-iã~)ia du• 
. - , 1 . 1 1 . ,,., . ' - .. . 
~lua. . . _ . . . .. . · .. . . 

_, o SR. PAuLo o:e FMNTIN . ...;..;.:É "eu peles · dous~ .Pelo que 
e::;tá no Sen:adot já. votei. com:. aq~ella restL'icc;ão qu~ : ~rohiQia 

.. :se derrubasse. á · margem dos -T~alwegs. Ond.e . '.se.: ir1à ·fazer ":a .. 
cultura, dada essà -prohibiçãó? .E, ; o ·inconve!liente · ~os .. ex~ 
e essos de <loutrfüa, ·· ·- ·· · · · · -

o Sn .. 'A.uGUS1'0 DE. LI.!1-L\ .-. . Este excesso de 'doutrina. veiu. 
<lo Senado, . ·· · · . · 

o ·sn. PAULO DE FnoNTiN :~:.~./E' ·certo;··e: àté v::-·Ex: . cóu~· 
curdou na suppressão. · · · 

. o SR. AuousTo DE LIMA . A verda~·~ ·.é que, p~r ·mais 
,justa que ~eja, a medida· ~ae : ·encontrar a mesma resistencia 
ele ·borrag-ha, que . se \.·erificou .. qüanto ao· outro projecto. 

; 
0 SR. PAU1~0 DE FRONTJN - . Estê p~a~ ·. , · . ,. : 

o SR . .AüoosTo DE LIMA - ·. Não creio que passe, ·ao. me-
nos ~te anno. · ·· · · - · -. . · : , . · · · · · · · ·. 

O .S~. · P.~ULO D~. :b"R!)NTlN _:__ V: Ex.; qu·:rilao fo1~ v~tado 
.o ·projecto, póde requerer' <Hspensa de inter.sticio .. : .. i. . . · · .. : 
. .. o SR. • . AUGUSTO·, DEi LThiA . :... Re~e~ere.i es~ . dis~e~a,~-,: 
tanlo na ·acfüal di-scussão -como na 2°' ~ : . ' .: . ' . : · ... ·. .. . " .: . . : .. 
.. . . . .. · ... ..... . , .. , . . "'· . .. .. . .' ·/ " .. " . ; .' : . ' 

. o s!l.· .PAULO DE .!1'º~Ti~ -. . ·Na ·a~~ reqúerere_í dispénsa dé,-' 
lmpress~o da redacçao.- •·:(Riso~) :. : · ·. . . . . ... .. 
:;· ,. ·. - ~ . . .' : ... ·.~· · ::- . . . -._ . . . . - ~.~ : ' ... : .. ... .· .. _ '. ', _ -, 

.. · o .SR . AVGUsTo ·· '#E LJMA~. -Farei. . esse ·:r.equ~r~mento. · nãô 
9b~nte ·já. . t~r. earregadó~· ~ ~efunto;~:.ficando com:. ó. bi'àÇó: 
a ilQef. .• :1:•; .(~t-$~>.).. . .- · • · - . · _: : :. : , . . · · . . , ... -,: . 
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... SESS~~º E)II L9 DE ~OV~:MBR.O D~ -1920 I.. ·iS 
. ~ 

: ,1 ' ·,~ 

o sá. ' PAULO DE FftON'l'IN - Então me prompt-ifiro a 
carregar este·. ' . ' . - . - ' 

o SR: AÚousTd -.DELrMA·-· Vejo-m~·obd:gado_a 1~encfor . 
. homena:gens ·ao meu distincío companheiro de bancada, auto1· 
Jo ,.projecto. Si s. Ex. pude.ss_e .obter um a.nd que· !Os.se o 

. segredo que.· fn,.Itou ao meu;-durante. 10 .ann~s •. acred1to qLie 
· este proJecto · realmente ·se converte):"l_a ~;m lei·-.· . ..,.. . ·•. . . . ·. 

n · Sn. PAULO Í>E FRON'l'fK ~ V. Ex:,··. quer saber a cau5a '! 
:i::· que- o projectõ ·ae :V~, Ex.· a.ffectava b Brasil toct..o, interes 
~es variados e complexas, ao passo ·qu~'êsse se refere sô
wenle á 'Centrul e á Oeste de. Minas ... · 

O SR. AuGusrro DE Ln\u -. : ·Sirvam ·est.as minhas. pala
vras, e en1Aodo o·.·easo, ce .~PP.ello 'ªº Seriado, poi,•que não mD 
pa~ece hum.a?º e· 1·~cc~oI1al que .aquel!a· CaS'rl. do .Congresso,. ~e
po1s de tel' -Julgado, -em · .tres dis~ussoes, .adoptavel um. pro.J e-
do, o retenha).~Fª. :trustal-ít ::çios· s~us design~os. ·· 
· · ··· . :1stô. J)ostO,··. ci.~sdc ·já .. · ·sr. Preside!)te, ·• er:npenb-0 o ··meu 
YOlü pela approvação do" projecto, mas com os· . fm~damentos 
r-onstante!:t -das ... observações_ que acabo .de. produzir. {Muito 
bem.~ /fil,1iito. (j Q1~~or. é cu;nv1;rr:imfoittado~) · 

_, ~nc;erra.ê!i~0(.·f": cliseussão ·de .proje:cto n~ 323 A, .de i9!W. 
i::reando·. o . sery1r;o. flore,&tal na~. margens da Estrada. de Ferra · 
.Central do :Brasil e da--:Estra.da· de Fel'ro Oeste de 'l\Hnàs; ~om 
parecer ·favOi.~avel das .Comrrüssõcs ·ae · .. Obras Publlfoas e de 
Pinança$; e adiada a :votação. 
. · Disc.us::ão ~)iiica- do._parecer ·àa-·Comrnissão .de Ffüancas 
,"Obl'e a emenda offor_ecida na 2~ discu8são dei projecto n. 513. 
de 1920, abrindo o credito de 52 : 4'92$.98131, parã pagamento · a 
João .. -Baptista: 'de Oliveira: com pareéer dás· Commissões de 
l'olicía 0e de Financas, 1·avo1..avel ós emendas apresentadâs 
:vid~ proJecto n. 513 A, de 19:20) _ · · 

O Sr. Pfesident·e .:.:.... :Avhn-se ·sobre a. ~mesa., um l.'equeri• 
~w~nt.o, .. CJU 1~ vae ser _lido. · · · · '.· · · 

.E• lido. -apnindo e pos.f.o con.iu6ta.ment.e e'l"n disí~ussão o 
:wg-uinte , - ·' · · ! -· 

... : ~ ... 
: i.~r::QL;i~n.I~IE,t;To AcV PROJ !U.~To ..N ~ 513, I>E ·1920 

füiqueh·d _que,·,..,em_ p1;eJuizo ··da diSc..~são s'Qbire o projecto 
11. 307, d1r19l9, . seja:Ciuvida: ·a 'Cqmrrii.ssãd'.de ·tnstitJa. · . 

--, . ·-·. ;, -'.•-·.·._, ,-,_·_ .• ·,~_;-~. _, .. •_··. ··-: .. ;_ • ... I'·······. ~··.-· .: ·· ' ' . .' ' ·'·· .. ,··~~ '. _' ,· 

~nla. 'da.s .-~essõ~~~. ~'li+0 dP,.)l!:>vetribro.d:ê i'920; _-.:... Al1/o.10'.~Ba-
l•tfsta: · '' .'->. " o'-::.··.' '~· ... :: : ,"·,~:::,·· . ' .. , ··• ·r· ·: . , : .' _ · _ 

· Jtneúr:i~l~( a :'i;lisc-fussão :;úuicâ-·d<.i parer;.'ei· da GonunÍ;;são do 
~'inap.ça:s . sO.bre·. a -emenda :Offü:r.eéi:dâ .na·>za: disi:nissâo ·dó p1·0-
Jeeto 'IL .513; .dé.' -nme~ abriil~foé .. o.<eredi·w·~_dé\ ~2 :492$983,. pa~a. 
Pugamento· a Joã·o Bap_tista : .~e·.: Oliiveira~: e-:adfad-á. a ·''ótação .• ;· 

C.- Vol. m .. :-.·· . , . . ,j,· 
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·. 
,, . 

Discu:::são unica do parecer n. 39. de · 1920. ü1deCcrfo.do o 
requerimento em que Joaquim Nunes ''l"eixeira reclama con
tra a elevação de ·taxaE na Est.rada d:e · Fe!-'!'â · :Centro . d!J 
'Brasil. . . · 

· Enoer1·ada e ·adiada . · 

· ·O Sr. Presidente ,......, EsgÓtada!t as màterias,em di~ussio, 
'\"OU levantar a. Se6São- design.ande> para. ~m~nhà. 3 ~':'.S-Um.te .. . 

OJU)E.."1\l DO Di.-\· 
'-

Continuação da. 'iOLai.;ão do projecto ri. 525 B., de Hli!ó, dti' 
Senado, estabelecendo as dmdic.ões em :que _..o vidadão ali~- . 
.tado eleitor poderá ser &cJ~lido do alist.a.mento; com pal'.ecer 
.:da Commis.são de Constitiuição e Justiça. '· sobre. as · emenda:-; 
apre5entac_la~ . ~ éinenda n. 8- e seguintes)· ( 3~ diámssão) ; · . 

. Votaç.ão do p1·ojecto n. 32:.J.· C, Je· 192(), fixand'o a Jes-.· 
).leia do .Ministerio da Guerra para. e> ex:érci-Oio. de 1921; coni 
parecer · da Commissão :de :Finan<Las sobre · as emenda.') apre- • 
::.entadas (Sª discussão) ; ... · .. . 

YoLa<;-â<3 d.o Sub$titutiv.o da Commi~.:::ã~ de · Fítia11ça.~ uo 
v.rojecto n. j76 A, de 1920,. restabelecendo- · as - b'Tatificacões 
ttddicionaes nas repartíções do ~Ministerio· da -Viação- -( c-om -- r~-\ 
~erimento dó· Si-. .Paulo de. Frontin}; -{3.. -d:iscutisão.)".; 

Votação d:u; en'.len<la::; do .Senado ao projecto. n •.. 235 .B, de 
.1916. estabelecendo multas sobre' cada .locomotiva que trafe
i;a.r sem . 'J uso dos appa;relhos pre,~én.tivils ... cóntra a propaS:.a- · 
~:ão de incendio; eom pa.rec&" da Commissão -de Justioa. fa
YOl'vael ás -emendas (vide proJecto • n. 268, ·-0e 1918) _ (di~-
1: ussão ·unica) ; . · . · . · ·· 

. _ · Votacão ·do · In·oj~to n. z31 :B, de 192iJ, · autorizan<lu a 
.eonstrucção de uma linha" temgraphrir.a. de !Roncador à'•estação 
d~ Corumbá , (3"" <lisqus~o,) ; 

Votação do projecto · n. 287 _'\.., de. 192o'i · 'app1icando· 
60:000$, annual!!Jente. para a desobstruccão dos -. rios Tooau
tíns e Afaguaya.: com· substitutivo da. GomIJli::São de -Finança:: 
. ( 1" di.scnssilo) ; 

Votacão do projédo 11, .ns A; de· 192()', autorizando a So
c:ic~a~e da Ct'uz Ve_rmellla. ;Brasilei+'<i. .ª ·extracção de R]ma. lo-
·tcr_1a pelo- C~nt~niu·10 4a...Independenç1a; com pa:rece~ favora
Y 1 da Co.mm1ssao de Finan.ç.as . ( 1"' d1scussãd) ~; . . · 

-V otatiáo ;do projecto ·n~ . 684, de Í920, ereaudô zonas frail-
. e;a.s; _com .subsHtutivo da. Commissão de Fili.a.n<jaê ·:(2~ <li~:.. : 

·· · .cussao) ; _ ·. · · 

. - ·: 'Votaçãº :l:lo p1·ojet;to n; 5Si1 de 1920}- :abrindo o"•:-~tedift~ .de 
6 ·:000$, suppl.emen.tar á .verba 10. .. -do orc.aniento vigente ·~uo 
]liµ.iste~io <t~ ~jietra (Zª Qiscu,ssão) ; · · · · .. : · , 

( 
- ... · .. "" . . . . ' 
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' ,8.ESS~,O EM iS: Dl: ~OVEMBOO DE- i92Q 
'" 

vota-Çãq do .projecto n. 583, .Je 1920, considerando de 
utiJidadé publica; ·para os effeitos.. <los arts. _ 10 e 35, ~ 2º, da 

, ·Constituição, as doações, heranças, ele.; cujos rendimentos 
·se destinen} â diffusão de> ensino primaria e á culturà da 
lingua. pati-ia; co.'m -parecer favoravel .. das ,Commisslles de 
Constituição e· Justi;ça e- de Finanças ( i ~ discussão) ; · 

· V:ota~-ao. d.o· projecto .· u. ·õ3-i, · de 1920, considerando de 
utilidade publica a Liga Pedagogica do Ensino Secun<lario, 
!com séde · no Distrfoto Federal; com parecer· favoravel da 
Commissão de :Corist-ituição .e. Justiça (1 .. dh!Cussão); 
· · · V.otacão 'do." projec_to ri. 47· .A,· de 1920', provide!J.cíand(} 
:;obre ·os' vencimentos )fos · d~centes âa · Escola de. .Minas dB 
Ouro 'Preto·;' com parece!'. ecntrari,o da)Jommis~ão de. ·Finan
ças ás emendas apres~nta~as .(Vi.de projecto n. 17,. B~ de 
1920}· .(3~ díSCli~()) ; ~ -· ·- _ .. 

Votação ·.do p~·ojeeto· n. 171 A, de 1920,' autorizando a 
de_~pend.er até. · ·i~OOO :-OOQ$. para · exooui:;ão d.as obras de. defesa 
das culturas . .Dlargiinaes· ·-00 rio Je@itinhonha; com· parecer 
Jav:oravel da,S Commissóes de Obras. Publicas e de Finança_~ 
' (2~ discussão)-; · · · 
-~. . . ~· '.-. -.- -< ' - . . ··, -

Votação do. projecto ' n.· 92 At de 1920, ereando na:Escola 
:Militar .uma· of-ficina · de electricidajle;. com suhstitutivo da 
Commissão de "Finan:ças (2* discussão); · ' 

Votação do: projecto n. ~23. A, de :1920, creando o_ ser
vi\/() florestal nas .. margens da Estrada. -de Ferro Central do· 
Brasil· e da.·Estrada'. de Ferró Oeste de Minas; eom .parecer 
favoravel das GQmmissões de Oh~as ·Publicas e de Finan.ca~ 
.U·ª discussão); : · . . · - . . , · 

. V-0taçtio do pro:jecto n. 513, de -:Í.920,· abrindo o Úedit~ de 
5:! :492$983, · pa:ra-pagamento a João Baptista ae Oliveira; com 
rrn.recer das · Comrnissões de· !Policia e de· Finanças, fa-vo:ravel 
<is emendas--apresentadas (Viide .projecto n. 513 A, de · 1920): 
pr~ccdendo D-. _vota_?c do 'requerimen~o do Sr. Ah'aro Ba~ · 
ptista (. 2& d1scussa9); · · '- . ... 

. Voíação do'. parecer. n. 39, de. f 920, indeferindo o reque~ 
rnnento em que- .Joaquim Nunes T.eix:eira Teclama eontra a 
devl!<;ão d~ taxas D.~ Estradª''--de Ferro Central do Bracsil·-(dis
cussao un1ca); . . < · , · · ; 
., Votação _do ,re~u.~d~füi~o. u.· 70, ·d:e 19ZOvdo Sr.:. '.Alfredo
.huy, , pedindo qu.e :seJa reqµ1s1tado do. Governo o -trabalho da. 
tOipiniSSãO~.- ll(}ri'leatfa paiiâ QÍ'g'a~iza.f. ·um c.odigo de. Jüstiça 
militar; . . . · · · ~ · , ; · , · · 

. ,, . \ : . . .,- : . . . .. 
. Votaçã<J .do.re@erimeil.to, ri~ 71,· de 1929, do S.r •. :nraui•icio 

<le Lacerda, ·~pedbido · inie~oões- ~obr:e t(.empastellamento de 
um jwna.l ~~ - F.o;rtateza{· · : · · · · - ·- - -

/ ,. 
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Voto.Qão •fo requerimento n.- -73, de _Í920, do.sr.- .Nieáno~. 
1'i..::l.:3dmento, solicitando ~clusão, na ordem ·do dia, mdepen~ 
dente. de p::ir,ece1·. do· proJ.ecto _n. 9, de_ 19~0; 

Discussão unica do parecer da Gommissão de Finant;as, 
. sobre. as emendas O:fferooidas na ~- discussfü:~ rdo projec.to ' 
.n. 536, de 1920, .i:eJonnan:do ~ .tal'.1fas uduanell'~s; co~ pa- . 
receres das Co-~íssões _ ~sp~ial de -~~forma Tr1~mta.r1a,_ ~-
· bre \ a~ .eme.ndas 9ff~rec1das e da de ;Fmanoas (vide proJec-~o 
n. 53&, de 1920); . . .. 

· Dis:cus-sãó u~icn. · d~ {emendas do. Senado p.o iProJ;ecto 
:n. · G5, de 1920, da Gamara, que regula a entr.ada de._ es~ran- -· 
goir.o.s ·JJO t.P.rrjtori..o nacional; com parece;r- da Comm.18~ de · 
Constituição . e Justlca. sohr~ as .e~e~~~ _(yid~ projecto nu ... 
mero 65 A) de 1920t; · , 

Discussão unica d.o. '.ftal'OOE?r da Commíssão de .Finax1cu~, 
sohre a emenda oHel'ecida ·na. 2" discussão do projecLo nu-. 
mero i>ôO A., de 1920,. 1·egulandl) o serviço de av·ia~fio; com . 
substitutiv<Js iias Commi~ões de Martnha e Guerra e de Fi.::: 

. nanr;a:: •.! parecer. desta e emenda substitutiva á emenda. 
apresenta.da (vide pro~ecto li. 360 -B, é-e :1920J; 

Discussão unfoa do parece:r. ·da Commissão- de. FJnáncas 
. .sob}'e a emenda offe1·ecida na 3.. discussãp do projecto . nu

mero 443, de 1920, d.o Senado, autorizando a. creac-ão de ho.s:. 
:pitaes para mulheres e crea..nças tuberculosas; -com ·parecer 
'(la Commissão de Financas. opinando no sentido le ser . a 
emenda apresent~da -e destacada. para constituir projeeto á 

. :oarto, e par~er da Commissão de Saude P~lic~ favoravel · 
á emenda (~Ide projecto n. 4Ji:3 A, de 1.920); . 
. 1" discussão do projecto n. 2,43 A, de t920. autoruànd(} 

.. a consl.rucção <l-e um ooifiem para os Telegraphos, Correios e 
Colle!!toria :Federal d+-\ Ba.r.bacena; ce>m parecer favoravel d~ 
Commissão de '.E'inar.u;as; · · ' 
. ~n discussão 1.to projecto n. 598, de 1920, autonzando a 
4.lLl'ir os creditas necessarios para. iilstallaoão e funceiona
mentc; da Faculdade de Odontologia.; com pareeer da Com-
llli.'isão ile ~istrucção Publica; · 

J" discussão do i>l'újecto n .. 57.2 A,. de 1.920 •. considera:odo 
dr• utilidade puhlica . a Associação .Profissional Textil; com 
parec1~r favoravel da Commis~p d.e ,CQnsj:,~~µi_ç~o e JµStiça. 

J..e.v~ní.a-se á ses!São ás ~6 hpl'as. .' l .... 
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=iES S.~O :E.."v! 20 DE NOVEMBRO DE -1920 

, H4~ &ES...~ÃO, .EM .20 DE ·XO~BRO DE .f920 
. ·~ . . 

'. :· . P.RE~IDE'N.CTA Do ~R .. BUENO BR.t.,,l'll'DÃO, -pR~IDE:NTE 

A' 5 13 ·horas comparecem os SrF- .. Bueno Brandão, Arthur 
c.om.n·e.s '!.\-lo-reira, -Juvenal. Lomartine, Oct.avio de Albuquer
que, D.ionysío Bentés, ~yra Castro~ Cunha. Machado, Luiz ·no
mingues, -Armando- Burlamaqu5; Thomaz: Rodrigues, Vicente 
Sabo~a, Osorfo· de Paiva, ndefonso Albano, Fredel'ico Borges, 
José Augusto, Oscar Soares~ Eduar.do Tavares, Gervasio Fio
ravante, P~rêíra;. de L:rra, Estacío Coimbra. Austregesilo, Tu-

·riano Camp·eno , ·ncodato· ~laia, Laur~ Villas Bôas,. Leont<i(). 
Galrão, Raul _.ijvcs, · · Torqu~t0 Moreir~, Elpidio de .Mesquita, 
L~ão Vel!I0$0: Manuel· M"0.!1.iardim, Ubaldo P&Bmalh~_te; .AD.to- · 
nio . Aguirre~Saµlpaio: _Corrêa, Paulo de Fr.on~i!1, M.e.b:des Ta
vares; 'Raul · Harroso. Lengruber Filho, . Maurimõ de Lacerda, 

. . fosé Alves, AUoausto· de Lilria; Albertino ·Drummond, Rfüeiro 
Junqueira; Seirnà Fl.ig:uéiredo, Odilon de .. Andrade, .Fr~ncisco . 

· Hressane, . Moreira . .Btª'ndão, RauJ Sá, Waldoniii-o · de Maga
lhães. Jayme Gomes, CarI~i;; Garcia; Ferreira- Braga. Cincinate> 
Braga. José Róbet'to. 1'1'arcoiín.-0 Barreto. ··.Prudente de · Moraes 
Filho,' Palmeira Ripper, José . J_,obo, Manoel Villaboim; . Carlos 
ele ~ampos, Arnolpb<> Azevedo,- Oleg~io Pinto, Per'!ira Leite, 
I~uiz Bartholomeu,. João ·pernetta, Alvaro Bapf.iSta: · Oct:a:vio 
Rt\~ha e ('à1'los Maximilfa.D.o (M) . ··, -

, ·o Sr. Presiden~ - A. lista de presença aeousa o eompa-
1·~~imentô de 64: ·Srs. Denutados . . 

Abre-se a sessão. · -· - · -
. . 

· -O ·Sr. Octaoilio· de :.u1niqusrqae '(4• Se'c-retario, seNJintW 
"'! .2") .PrOcP.d.é :i leitura da a~ta da ses~fio ant:ef.'(!dente. a qunl 
··· f.õem .observarpes, ·a.pprovada . · · · -.. 

· O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do e:xpédiente. 
. ' 

O Sr. 1!JVenal Lamartine (.2• Secre.ta~. Jeruindb. de .f ºf 
wocede á leitura do seguinte . · . 

' 

Officios: 
ExPEDIENTE. ·. 

.. 
: 

_Do Ministerio das RelaQ(Sés Exteriores· de 19 -de>° corrente
7 c:-1w1ando · as· segointe8 · - ·. " . ' · - . -

.... . i ~FOR..~ÇÕES 
... ., , 

~ Sr: .1: Secretar~o da· Camara =·i:los Deputaâos ..:-.. Atteridendc; -á req?1s~çao cfa. Commiss~·~e --Obrà:s _'I)ublieas ·dessa· Camára~ 
, qua,. li. ~x,: allude em ay1so n > 460, de 30· de ' o'!,ltu])ro ttl-
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timo tenho a honra àe passàr ás suas mãcis, para (Iüe se Oigife 
rie 0

1 
tr:µismittir áquella Commissão,~ o · incluso p~rec~r dest~ 

ministerio, Telativamente á celebraçao-de . converuos. : ll}-terna-
. cionacs. sobre a ligação das linhas ferreas. e telegraP.h1~as do 
Brasi'l com o Paraguay ~ . Bolívia e melhtlramentos no rio Pa.-

. ~ . xaguav. . ·· 
_.\proveito a. opporlunidadc ,.para. api:es~nt2.r a V_. E:x::. _os 

t:irotestos dR minha ~lta estiro.a e mais d1st.mcta cons1der~~o. .. : 
...:..;.. Az'evedo ·-1llarques .'· · 

INFORM'A;Ç . .\.o 

· · A celebracão · dos convenios -internac1onaes ·:previstos n'.) 
projecto ~obre o qual a Camaryi dos Srs. De~utad~s de~eja ou-. 
vir . a opmião _desta Secretaria de ~stado .1á . foi obJeeto de . 

· estudos desta. seecão, · conforme . consta de informações e pare- · 
ceres opportunamentc submettidos á. apreciacão de _S. Er~ o 
Sr. :Minist.ro das Relacões Exteriores. _ 

Os actos n concluir, de aecôrdo com . o re_ferido projl.:!ct_o, 
versariam sobre os geguintes pontos: · · · · 
.· ... \ 

a ) liga~:ão <las linhas ferreas do Brasil com as <lo Para.-
guay e Bolivi::l; ' - - . . . ·- _ ··· . . · 

b) ,idem das linhas telegrap..b.icas dos mesmos paizes; · 
e) melhoramentos no rio Paraguay. -

. -- ·\ .. 
/ 

Ligação ria.~ UnhaJi f érrea.s 

-~\: politiea de º3.pproximacão contine.nta.l, que tem sido a 
àirectrjz constant~ da nossa Chancellaria, não. poderia.encon-1 
trar melhor maneira de -se objectivar · do que facilitando as 
cr:.·mmunicacões 1:nt.rc o Brasil e os paizes vizinhos. · ) 

Entretant.o, coni · rclacão .ae> Paragnay .e á Bolivia, parece ·. 
quP. não tem havido, propriamente, esta preoccupação. A ver
dade é qüc nada, ou qnasi nada, telI!og feitô . nesse sent1do; e 
até se pôde dizer que, embora vizinhos~ ainda não possuímos 
vias de :communicac:ões ·directas r.om- ·-Os dous menoionadog 

· paizes . -- - ~- - · ·• . · 
São e...-idr.ntes _os i~cõnvenientes ,Que essri situacão ncar .. · 

r r.ta para os nossos interesses -politieos . e eeonomieos. 
Quantp, ao- Para.guay, não é segredo ·par_á ' ninguem qu~ 

muito diminuído se acha o· prestigio político de -que-_ :illi ga~ 
.zn.vamos ; - ~ .. r.o tocante ás · relações económicas, basta dizer.;...se 
llfü~1 emquanto nos quadros. cslatisticos do seu commercio 'ex
terno, a .A:rgenLin~ occupa o primeiro" logar, :o Brasil está cal
cado e.m -um do::.· ul~inios. Ainda em: J 919, ·a primeirà. figurou· 
com : 962 . ooo pesos, ·nas importações paragtiayasí para:. as. quaes 
9 Brasil concor_r eu apenas_ com 30 .889. pe~os ~ · · · 
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. !~ sr;§s·.~o .EM- 20 DE ~ÕVE!\:IBnô OE 1D20 : 

Pódé t.a.mneni a.ffirmar-se que a nossa influencia. p'óli-
1 '.e':\ e economiea Ba · Bolivin. est.á longe· de ~er a.quella a qur~ 
J)f'.\deriaroos·· justamente àspirirr. pela nossa -- .~if-ua.1.:.ão n'J (~on. 
t.inente ~ · - · ' · . 

E' digno qe assignalar qup r"ixactarile~?:te os.,homens de E."
ludo deS!sas nações amigas ~ão os que mais se teem empenhado 
f';ffi modificar .. o actual estado de· e-ousas;: intere:ssando-s" pol' 
uma mnior app'ro:riniacão, no :ienti.do- material, ent.M 0!-1· ri:?-
:;;:pectivos pnfaes e o Brasil. _ .· .. 

Relativamente.. a,() ,ParagUay. sabe-se. ser desejo do se11 
Governo a. lig-a({'ão . f erroviaria. cem a nossa patría ·e o melhora
m~nf-o. . .do· altó Paraguay, ·.de maneira a far.ilitar a navP,g-a~ão 
desse rio, entre Asslimpção e Corumbá. . . .- · 

o !lllfoveitáru.entó- ' da.: energia hydl:·o~electrica dos . s·aito~ 
rio Igua.ssú, por ·par~e do Brasil;·· v:iria, com -ee:i;:teza, resolver o 
primeiro problema> -A .. projectada. estrJt.da entre· a ·capital pa
:--aguaya e ~ porto de_ R . . Francisco, D:o Estado de Santa Catha
rina,- pelo . ~eu :f:r.a~àdo natiu'.a-1, passaria bem. perto da.quelfa.; 
N~taractas,. que, com o.utr_es ' saltos, em territ.orio brasileiro. 
c.onforme opinião do · noSSO' delegado tec'hniC() . junto a com .. · 
rr.i3são argentma · que est.ti.dóu rede~temenfo ·.o Igua!;sú, · pode
l·iàm . fornecer a .energia nooessaria para a · eleetrificação r:le · 
fndn a Jinha fêrraa:... · · · .. 

Convém .notar que,- ela· f'\.st.rada ·que ligaria As$umpção ~ 
s. Francisco, libertando o. nosso commercio com'- o Paraguay 
ria passagem fórcada pela.. APgentina. e· appro:ximat)do o _pri
meiro de::: ses d-Ous paizes·. d_os ·portos· da Europa . e -dos Estado:; 
Unidos <fa America, j á existem '"<~onstruidos mais de 300 kilo
mctro~ (~. · Francise'o a · Ca~oinhas), · em territorio . brasileiro. 
·"· l')ffi territorio parag:iJay(l.; t.ah~ez mais r.1P.15íl kilometros f,As-
~nmpção a VHla. Ric~) • . - ·. 

Não ·é demais s~lientar. a. art.a. r.:onve_níenc-ia .política, alén1 
(k. econoinicat q_ue resultaria: de nos riôrinos em contacto mai'i' 
directo Mm ~quclle 'pequeno ,paiz, onde . o I).OSsn prestigio '-v:i~ 
~r·ndt:> ~om_p1etam~nte -:mnµllado, cm ·b,cnefiéfo . de -Outros visi
nho~. mnis prévident<'~<;. _Actualmente, .estamos como que iso
lndos do Para!;llav: ·e· nãb-ha guein não comprehenda. a posição 
mferio'r .em qúe ~essa -.situãcão- rios .deixa para podermos alli 
:Hmi::ir o.~ no~sos inf(>.rm:;sns. · '-

·. . .. \ 

l. " :\-s · JI?e.sma.~ conbi-O:e1'aÇões, :~i·11ã~ outras ~aii~d-a m~!~ ,va-_ 
. io:;a:::; · IJ1ihtam em .fav-0-r .. -da hg.acao · ferrovi,.ar1a bras1lei:ro
M l1v1ana, ·advogada lfrâncamente pelo· C'l'Ove.rno de La. Paz . 

. .~ ~~se resp~~- .parece"".' nos ·que · ·-seri-a .. . de toda a e.onve
,nic~·~m- a .a;ceiftação c·;_:;;_ :em suas linha~rgera-es ;·_. da p.ropo:;t.a 
n~h:'-·1-ana~ ·-f~it.a:- ha J><iuco .. maiS de uni -anno:: ao <.io"\.·erno Brà
" 1le1~0, sobre a· .eub~tituiÇão -,d-O' ;r-a,maL'da. E '. ·:·F-: :\íadeira.-'!\la
~or.e ·-por · uma. yia•'ferre~.- ell.t;I"e Corumb:á,:: no Estado de · Mat.to 
Grosso, · e Saut.a ~.G:tuz -- id:e- la. Sierra~ na: · BO!ivia.: . . . - · · · 

• " O L ' ,•' ' ' , 1 0 .... ·~. ·: . O O:' 0 O • '. • :~. ~ ,. __ • ' .' O O 0 O .' : ·: • ~--, 
_. 

__ # ' 
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. -
Como é ·saibido. ·pelo p.róLocollo a saigna.do nr~ t a Oa'PH.a-1 · 

;t 28 de d ez-embro -de .1912, o Brasil compromettep.~e ª·. con
struir uma ponte sobre o rio ~~~amocé, ~:as prox1m1<1·aties. ~e ~ 
Guajará-Mirim, com .a. -obrigaça~ de a f;U_ardar e. conser-var, . 

. Pois bem; .o Governo bo1Jv1ano, ~ons1derando <JUe .2- ~; 
de F. Madeira-l\famoré e as vias flu~aes -Oaquella r egia"O . .l"<t. 
põem 0 norte da Bolívia em commumc:acão -com º· At~ant.ieo, 
e verificando as vantagens decorrentes d~ uma hgaçao ,<lo 
éentro e léste da,quelle paiz com .o nosso, prop·~z :foss~. a qu~n- . 

. _. tia a despender .pe.Jo Brasil, c~m a c?nstrucvao . <la· re.ferHfa 
ponte, empregada "Q:U. eonstru.c(.:-a.<) da -lmha. d~ Santa Cl'uz a 
Co.rumbá. · 1 

O Min.isterio da Viacão, em communicações-~ ao' _.dtts Refa-
l}ões Exteriore~, j3i por ·duas vezes se JU.anifesf.ou fü;vorave~ :\ ·· .... 

/ ~5'.Se · projecto. Da ult ima .vez .. em aviso de 2i de fevere1ro 
do .eorr.eintê anno. o . titular , daquella pasta, em re~posta as-
informações que esta Secretaria. de Esta.do 1hP. mmistrára . . 
·fez notar que, com a: adopção da. pro-posta ·boliviana, não ~6 . 
~ ·quantia a. does-pender com ·a. ponte sobre o Mamoré teria 
melhor . al}pl{cação. ma~ . tambem desappareceria o onus que 
havia <le pesar sobre o Governo brasile.i.ro, com a gUaro·a · P.. 
conserva.cão ·da a.Uudi'.da obra ·de .àrte . . ·"'E agsl.m Mncluíu: 
~Pelos motivos f'}xpostos, sou de Parecer que o C:r0verno 
acceite o a.lvitr~ suggel'i<lo pela legaoão boliviana.»: 

· '· Do ··. ponto de. visw e.conomico, . as Yantagens· ·da. ligaq~o 
e~ 1rumbá-Sanm . Cruz· são palpaveis. · ·. 

Sant~ Crui de la Sierra: eapital · -O.o · D~partam·ento tlet;se 
nc:me. é o .ceniro -commercial . <la vasta e · rica regiã-0- cís.-a.n-. 
r:lina boliviana, zona muito criadora e produeto.ra de eereae.s, · 
bor!'acha. e quiçá t.ambem <ie petroleo . . A ausencia de tra.n
i<;p~tes tem pl'~jtI<licad'D o ~~i.l .pr-0gresso rrommer~iaJ. que -"!3 
faria em be.n.~fir-io do· BI'r.t·si1, élesd'P- que lí~s.semo>: aquella 
f ertil região ú E. -de F . do · Noroeste. Pode.r-em()S. .aissim, 
ct1..rrcar em dir·ecção ao porto <lP Santos ·a maior par.te <ia va ... · 
riada produ-cção ido <>riente da Bolivia . Pen· ·outro lado seria ,, 
P-'$SC um me~I) de abrirmc,s excellenfo mcrcn<lo 'J):lra os .no8- ~ 
so::: Pl'oductós manufaeturados. · 

.. .Tá. .·houv-e quem, enf..re nós. alludisse ao perigo de. ··a es-
h'311n. dfl Santa Cruz a. Corumbá chegando á mar""em nave"'a
v~l <lo P.3::raguay , as. m·ercad-o:rias bollviauas se ·escoarem por 
,.m finyJa l. Ora.. m sso não .haveria nenhum p-reJuízo par a 
116::. POlS <J1.H~ a na.vega<;ão alU é brasileirn. . . .. 

_ . Além <:li:<rto. a C::\.1)ortaçfio holiviana. <par-:i a Europa. ou os 
Est.~~ · Ulmdos <la Ame.rica :proc.urar1a, p.l"OvaveJ.mente, a 
~h11a pel<'I 'Porto ~e_ Sa.ntos. em virb.tàP. da considereve! ecl)
no~11a -0-e t.E.•mpo. :;mao t.ambem de di.nheíro. que dahL resul--
fn:ria. · · 

:<: Para <;> ·Brasil. as ·vant~en6 ser~iun não apenas eco-no~i
r..a:..., . mas. igu~lrn~te · de,,. -ordem poli ticá, !-;endo, d'~ .. · sali&l.ta-r · 
qu~ •. com a h~a~ d3; N'°';l'Oéste. a ·Santa Cruz. e Cocha.bamba, 

_ : d<>-. º.ª~º da. B0Jiv1a f1car1~ ma'!,s a-pro-ximado ·de s . ·"Pa..ulo e. 
q R1Q, Pf· ~ª-'.P:e~-1'9 ~-~ d:~ ~~O...§ ~~-; _ : .. ·:~ . . . __ - .. 
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E' tainhem -digno de attenl]ão que, com essa Jigâçã(l_. es
ü1.rá construida e.uma. nova lima tr.a.nscontin~nta.l, a partir de 
Santos. e a findar no ~a:cifioo~ . ;por tres portos, Antofoga~t.a., 
.Arfoa e Mo Ilendo, já unidos, por Gstra;das i:ie fe:çro, a. Coc.h n-
bamba. ··- ' 

«Tão bem .antes de nós~ - dlziamos P.-m informação 
a ~sta secç.ão-, ha pouco majs iie wn anno ~ «OS c~hileno~. 
11mu.anos ?- ar~elltinoo -~comprehen,<J:~rn as :v1:1~tagérffi tl:e 
aLtr.ahi.r e cana.hzar para os respectivos portos o commerc1,) 
da. Bolívia que o ~Chil~ não se contewtou em construir um~ 
(ISttada, mas dt1n:s, .no a.Jludi<lo ·intuito, offerecend<> ·á ~ão 
v5sinha escoadvuros por Antofagasta e _l\ri.cn: o Peru' ligün 
.l\Follendo a. La Paz: e a Argentina constróe activamenie uma 
exf.emia ·linha de -penletraçã(}, que, de 'Tucnman. ' segue po::> 
Jujuy, La Qul:rna. Tupiza, em direcção a Uyuni onde entJron.;. 
çará na es,trnd2. que, de .um lado, vae ter !.l Anf:Qlfa,gasta, e, Q<J 
outro, a La Pa1,, e ·a Cochabamba:?>. 

I . 

LiuaÇão da-s linhas· teleoraphica:~ 

A ligaçã<> da.S linhas 'f.elegraphicas entre o Brasil 1 o Pa
rasuay e a-l:Jlolivfa· será· o comDltm1ento n.eceS'Sario da ligaçã":l 
ferro-viar.ia. =~ i · 

Com relação á Bolívia, pare.ce-nos que, . para ·que ess~ 
ob.ieetivQ se COin!Plete, falta apenas a- approvação do eonye.ni!J 
<'Special de trafego mutuo _telegrapbieo e radio-telegraphícu 
direeto. entre o Brasn e aquella Republica. firmado nesta Ca
pital a de maio de i91.8# P- remettido á !GMriara. dos S'rs. Depu -
rndos em 9 de novembro do mesmo anno. · -

Quanto ao Paragua.y. que. no ponto de vista. da..-; com
:-nunicaoões telegraphicas. se aciha na à'ep~nd'encia da AI'gen
tina, talvez a spluçãó do problGma. · estivesse na. radío-teie
~rapbia, de accôrdo. ·aliás, com as suggestões ha. tempos 
~·eitas .1por este minist.erio no da V.iacão t) Obras Pnblicrts, so -
:1re este· assumpto. O rilencioioado convenio com a Bolivfo. 
BOderia, depois, seI'\lír de basf' par~ ajuste identico 1~om f) 
P~raguay.. i 

1llelhorilmenios no Para.ouay 

·_.\. grmde obra que se tem em ·vista', . OODl as Jiigações 
fm·ro-vfa.rfas e telegraphicas ent.m.. o Brasil e os dous indi
,· :idos paizes visinhos, não ficaria completa si,_.. a<> mesmo 
t~1~1po .. não se cuidasse · de melhorar· as _condições de navega
h1hdade d'O Paraguay, de .. modo a· tornar regular a. navegação~ 
ha.rat~r os fre~es e fa.Cilitar o; ·commercio . por aquella es.:. 
:iie.nd1da via ~lµyial. 
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A Argentina, ~empr•~ r'revtd<'nf.ê e acbva., já ·~rn coi.nel;·ú:~. 
:ie novembro de HH8. firmou om uccêJrdo nom a Republica 
Pa:raguaya, relativo á. dragagem daqrrelle 1grande. enrso de 
agua, de.Sde .A$sum~..ão u.té -a foz do P:lra:rü~ comprometten
<lo·se atE\ a fo:rnecer o material necessario para. e~se s·erviço~ 
Irnfo qual t.~rnto interesse demonstrou. 

Nã fõra o nosso descaso por assumpto de ln.manha inÍ
port.ancia para o nos-o commercfo. externo, como para a pro
})l'ia defesa. nacional, e teri~mos sidó parte no alludid-0 aooôr
do, de confoTmidade corµ os de,sejos então manifestá.d.os p~lo 
Gove:rno Parri~nayo :l() W)3,0:::0 reprf\~('nt:mte dil)lom:rtfo~ arn 
acreditado. · 

Já. agora, f1rma<lo o ajuste entre 'a Argenitina. e o- Pa
;l.'agua.y sobre üs melhoramentos no rio, da. .foz do Pa.ra-D.á :t 
A~sumpção, s6 aos restn entrarmos em aecôrdo- com o Go-- . 
·vemo Paraguayo, sobre- a parte que justa.mente mais .:nos in
teressa e que, ta.mbem, <le certo mod'o, iguafin.€,nte. J.nteress:i 
á Bolívia~ quo poderfa. ser convidada a pártiCipa.r desse., novo 
~anven!io. 11eferímo-no~ i parte superior do r·io. Du, . pelo 
menos, no trecho entre .Assumpção e f:orumb'á.. Em officio 
·1la.tado de 7 de junho de 191. 8, o nosso ministro Junto ao 
.soverno Paragnu.yo ·assim se exprimia: ·rA pm·t.e do ri(l 
que mnis nos interessa e .qu.; mais de perto nos affeeta é ft 
,rje A~suropção o Goirumkí.. e os passos nessa parte-, mui.to li·· 
mitados e-ond'e raramente falt.n. agua. são ·na.- sua.· t.otalidad11 
~·ormados por- Dedra.~ n não por bancos d~ ~weia, o ql.fo · equi
vale a dizer dP. facil, pouco dispcDdio~Q ~ definitivo n;:-r:m,)o» •. 

Conco:rrendo para o.r:.' me11ho-romcnws1 no Pn11.-ait1a.y1 t.e
i-iamos feito obra ut.ili~símn. cujos -beneficias não se fariam 
i:-~:pera.r. Pr-irneiro que tudo; facilita.riamo:; ·o nossa comme1'
cio eom a Republica Pn.rngun:yn., ., nlli conso!id:iriamos oi:; 
no$&OS interc-sSe$ economicos. Depoi~, com o d0si;.nvolvimento 
;:la nossa in;flnenci:l eommerefal ·"obre a.qne-lla via nn\·egave.I, 
reconquistarin.mo~ nm pnur..n <lo nosso antig-o p1'estiglo poli
tico o servirü1mos. a0 me::mo t.empo, aos int.eres~es <la. de.fesa 
nacional, porquanto teriamos assegura.do um meio de, ern · 
<'aso de nlecP.~~irlad·e. t.tirnm• rri picto o t.1·anspnrt.r. lll'l t.rnpa..~ 'J)01~ 
aqu~ne río. 

Concomit:.mt.cmcnt.:. prest:J.riamo~ excelleufo serviço a. 
um3. rp-arte do comm~rcio bolh'ia.no, .qu~ procur~ o seu esf.oa
mmi.t.o rior m~io <ln. navr.:;nr,ã<:1 hrn.~il~ir:\ do Par.ai;nmy. 

_ O Brasil t.~rn; poi~, muih• a lucr.i.r, politi0a e~ economica
mente, coni n oolução da~ questões de trauspo:f,es. enca.rada~ 
·pelo projectc.i a .qu~ tlO começo alludimo~_!Núo si} õ.r~ve, po
rt"m; perder mti i~ tempo em_ .. rli:::eussões est.creis. Emquanto 
licamos cm idéas ú proJect.o..i::'. outros entram no caminho da$ ,.. 
realizacões, ::.ubstituindo-nos a influenilia- e o p.restigio junto · 
a :n,ações -vi.Sinhas, on-Oe1 com um pouco .de ~sI~o. e in.tel~i-

_.+ ' 
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~encia. podcriamos. gosar de ·::.itüação ve·.:-dadeir:J.me.-ntP. pri~ 
,:iie-~iada. , · 

. s. l\f. J. 

Seeret::i.ria de Estado das nela'}ões E."\'teriores. Sec<;:.ão d~ 
J_,i.mites e Actos Internaeionae~. 18 de novembro de 1920. 
11iJdébrandrJ ·A~cioly, 2° officfa1. . · 

.. Do. accôrd-o. - MaT'io de· llasc.oncellos, servi,ndo de di
reclor. .De accôlrdo, com o parecer da seeouo. - A. A1'auf1 
Jorac, direetor geral initerino. _;.... A -quem fez a. req:ilisição •. 

Do Miriisterio da Viaoão e Obr~i:; 'Publicas, de 19 do e.or~ 
1·~nti:>. ~nviàndo as seguinte. 

INFORMAÇÕES 

Sr. i" Secl"etario da êamàra. dos Deputados-Restituin.do
vo!:l o requerimento do.s ..Poderes Legislativo e ~ecutivo do 
município dí' -Oondeúba;"'.E!)t.ado <la Bahia, ped~o a creação 
de uma linha. telegraphiea que vá .de, Urandy áquella e.idade, 
enviado n ~.~:te ministerip, para· ser informado, com o vosso 
o-fficio n. 413, Uf, 1 S de ·outubro ultimo, tenho a honra de 
communicar...,.~\'OS que não ha . credito no exercfoi.<> actual por 
onda· .Possam · cor·rer ..as .:lespezris de conslruccão, arcadas de 

· fiO: 000$ e que no exer'cicio vindo\J_ro, de a.ecôrdo com. os C1'e
<iitos · que forem concedidos pero Congresso. ser~o est11dadM 
a~ linhas de maior interesse .e utilidade. 

Sande e fratP.rnidade. ~ 1. Pires do Rio. -· - A quem fer. 
Jl requisi~ão~ ,, ·. . · _ · ' 

Siio successivamenw lidos e ficam sobre a .mesa, atê -ul
t crior delibera<;ão, tres projectos dos Srs.. Mauricio de La .... 
cn:-da, C:lr!-0s Gare-ia e Cincinato Braga. . . 

São succesFivame.nte lidos· e vão a imprimir ns- s:eguintes .. , 
-.. 

N, ·2.76 A - ·1920 

kutori~r:r a 'IVJ?:i.~ão do eóntracto da Am'd~on Telegrã.ph; ~om 
· 1?í1·v•1uia. · da Cnmmissão 'drJ Finanças 

ü pr-0jecto .·n.- 276, de '1920, teve .sua Qrigem em uma 
emenda àe$l.aeada· do orçamento da Viaoã.o por ser anti-regi-: 
mental. dar autorizacõ.~s âmplas ao-Governo em artigo~ or-
t3menta~ios. - ·. · · · .·. · . - _ . \ 

Esse proj eeto autoriza_ o Governo a rever o contracto da 
Amazon · Telegraph, para. :revisão das - tarifas ·e outras va.nta

-gen5 de ·int~résse ·publicii e ·dp. ~pve~ .. -
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rr~udo sido '"ºeste. ouvido & resp~ito, mari1f estou~e iav~-- . 
r~vel ao projecto em of!ici<> n. de ~" de novembro. findo, di-~ . 
zendo aue a revisão será. de vantagem, sobretudo St ~ :puder 
r:oruieg-Úir uma reduc.ção de taxas, que são elevadas.: · 

Pn.r·ec~. porém, com·eniente ::J.Ccr~scentar um aríigo ou 
limítandn ó credíto para. a. enca.tnpação, ou fazendo esta .de
pender de · vota<;ão exptessã: do Congresso Naefona.l. 
. · O RP.lator opina por este ultimo alYitre . 

.A.seim, r1ro:p5e 4•1e figure . no projecto, r.omo urt. 2·, o se~ 
guinf.e : .' 

«Si a.o Governo não . for possivel úuer a revisão do con'-
!f,ract.o sem onus par3 o Thesonro Nacional, ella só se tornará 
f'ffectiva dépo-j~ que o Congresso tenha votado o credito ne~ 
pessari<\ o mesmo· de~endo ser obs1;>rvado qua.ntQ á en~am-
paÇã0>. . 

: S'ala das Commissões, novembro de -1920. . - . Carlos . de 
·campos. Presidente. - Octavi.o Rocha. Relat.or. ~ Packeco 
Mende,. - Cincin.ato Braga. - _4.ntonio Oarlos. ___.. Sou.za CD.$~ 
tro_ - - Carlos Ma.xím.iliano, vencido. - Rnmiro- Braga. -. -- /()-
sino Arrru.jo. · 

PROJÉCTO N, 276, DE 192() 

() Corigressfi Naeior.al resolve·:. 
Art . 1._." Para conseguir . a reducção aáS respectivas .tari

fa~ estabelecendo clausulas .. especiaes para serviços -officiaesi 
•ie d~spezas preteridas 0 dr. fim <fo nnno, fica o Gov~rno au
l.0rizado ~ revêr o contrato da Amazon Telegraph,. podendo 
encampar essa empreza se julgar -0-pport.uno unificar a linh?. 
r~cfon?.l t~IegrapMca. . · · . 

. \rt - .z." Revogam-se as oisposicões em ·contrario . 

. Hii:·. C d~ agosto de 1920. -,-- J. E. Nacedo Soares. 

,.:·! . 

FiTa. o subsidio. e a d,fuda de custo dos Sen<id-Ores e ·DePuta.do.-; 
. Pª!'ª _a legislp.tu:rq. de -1'!>!1 _a 1923; com- 'J)a:recel' d{L Com..
. mt.!lsao . de F_111npas.. eontrarw á Mnenda em .!ª di.scv,.11siio · 

~ . 

· , ~~o p1·oject.o n. 320, dêste ' ~ó, fL~ando o subsidio ,para 
n leg1slat.ura cte· i921 a !003. o tllustr~ Deputado Paulo de 
Front.in .. aprl'sent.ou emenda, .mandando elevar · a ajuda _de 

- emto àe um para trP-s contos de réis. 
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.· .. : 
Emho}'ü ·r·eeonhecemfo, que _neru s1~m1)r1?> a. aj~da de ~usto 

1.:1ibre as· aespezas a .que. e destm.ada., a, . Comnussa.o de Fman·
'~· <:li-5, tendo êm v~sta as .. difZiculdades da nossa siUuiação fin~11-
í!eirêl. e a necessidade de nau ::;0lJ.1·ecal't'egar o;:; üofres publ11w::1 
não aconselha a approvaç~o da emenda. -

Bala das Com:missõi;~. 1 ~' de nov-ernúro de 192-0. -· Ca1·Lo& 
de Campos, Pre,sidente. ~ Ramiro B1•aga, -R.elato1·. -:-,.. Pa
dieco .M'endes. - Cínci:n.ato Bniqa. -'. Anton~ Carlos. ·,....... Ai
berto 'Maranhão. - Jvsiuo dt:: .4.1·au.jo. _., Ca1·los Ma:timiliano . 
..:..., $(mrn Co..stro. -

PP.OJEC-ro 'N. 3:!-0, DE ! !) :;:•) 

Determfuando o . art. '22. da. ÜOJ?,Stituil;ão l'eàeral que i'! 

;Cungresso Nacional fixe, q.o fim de cada . legid.'00.tura,. o sub
sidio e a ajuda <le custo, que devel'ãé>-..percebe-r os Sena<lore5 
e De1mtad()s, na legislatura s~guinte, e estando a ·terminar a 
1!0ª legislatJura, ·a CommiJssão ·de Consttt.uff{ào e Justiça Vü il t 
submetter á consideração da Camai-:.1., o :-::eglliut ·~ :proje.r~to: 

O êongresso Nacional decreta: 
Artigo unfoo. ·Na. !egislu..tura ue 19i2i a 1923, será de iúif.:i 

cJ .subsidio~ d'iar!io de cada Sena.dor ou Deputado, durante as 
sess&es, e de 1 :000$ a a,juda de custo; r~v.)gad:.:is as dh~posi~ 
i)óes em contrario. 

Sala das Commbs-Oics. ·2Q de ug-oslo t.k rn:w·. -- Cun.f1a 
J/'1.chado, Presidente. - : A:rnotpho Azevedo. - JOsé Btmifa
C'io. ,..:..:.. .4:rli'l'ldo ~eryni. ~ José Barreto. • .,..- Marçol de Escobm· . 

. G!'ill..END.A .'1 QUE SE REF~ Q P.AflEC.EEt SliPRA _: 

Ao pro.iooto n. 320: de. 1920 : 
Em vez cde i :OO.D-'$ a ajuda de· custol', diga...-se ·~de -3 :000$ 

a ajuda de ~to».' · ·· . .. . 
Rio, 3i de agosto de 1'9r2.'f~ . · - Pa1JJ0. ae,-tÍt"rontin. 

N. 51d, A - -- .1"92H,,. . 

tl e-i;óy'a D u)'f. 1~-;:i, n." VII e seu· pa1•ay~·.aplio wnico, dti' l.ei .~.08Y, 
de f9-16. na. paTte · Telati1'a á~ ·rrrat·ifíeações ad.il:icioni;,es: 
r:o'rn. pareeer da Com.missão de Constitu:ü:ão e J·ustica. e 
parecer· da Cammis.são de Finanças. 01n.-:n.a,,v.l-0 pelo· (lr-
chivamento do p1·0.ie<:to. -

. A.
1 Com.missão de Coil&titui~ e Justi~a. foi present<:. o 

IlfO:leC~-n. 5'4~. de 1920 • . no qual :se · oonverteu. por forca de 
~11spo~1i;a1> tegunentali uma .emenda· offer:~e-ida pelo Deputado 
· 1•eix~1ra :lkandão ao '()r<:.amenoo ·da Viação ; _ . 
.. •)o Tal emenda .manda~a. ;r.evogar a:, . ·~osi~o _do art. 132, 
S -'/ , .n. VII . da lei n . .3.:0BS, de 8 de. Jane1r~ ~e HH6, na. :parte 
~·ebt.iva ao ausmento por de-0urso de tempo 'de sei:vico . ollj .. . . - - ~ . ~ .. 
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'1..l!úl'ei;i;itno llt.: .,.·envÍll1'.!ltiu:::, l't:SP.t:!itaw.lv assim o direit0 do~ 
empre.sàdúS 1JUt! est.ive.rem · uo · i0so de º:,.·atificaçõt:5 -addic.io
naes. . 

A ·cornmi:;süo <lc t.JonsLitukão e Justica, tendo acceitad.ó 
o i;rojecto t!i1.C.on1mi-ssão de FinanÇ~s qu~ s-qppi·i;ne a~ g:raµ
f icações · aa-d1c1-0uaes e regula a. situava.o úd& luncc1onaJ:1os 
publicos em :face desta :.suppressão, praJ.ecto . elaborado em 
consequ~1icia. <lo parecer .sobre o de n. 376, de i920,. -do Depu ... 
tado l'a.ulo de -Fro.ntin, entende que nada mais -libe · cabe Qpi-
1'.,laI" sobre aquel'Ie~ requerendo que o mesmo y:l · ::í Commis~ão 
1.l'e li'inau-t-a-:S . · ' 

' ~ala das 'Commi~~' -i Je no\·embro <le 1'920'. .,_. <.;unlu.1, 
jfachatl.o, I>:r:esidente e Relatol'. -. Gomercindo ]Jibas. - .4:r~ 
rwlph() Azevedo. - T-uriano Ca:nipella. - Ve1·issimo de Melfo. 
- Arlindo Leoni. - P-ru,àeute. de Mora!!~-. -José Bà11ifacfo •. 
~ Jo:uJ Ba;rreto. - · · · · · 

·PARECER 

' .. . (y :proje~t1.r ll. f>~!1 de_ 1220-, _da autoria d o S~. Teixeira . 
Braudi:io, é uma. emenda na<> acceit.a pela Mesa. ao Orçamento 
da :Via4;;ã:O e frata. -das--gratificações em razão do tempo . <le 
~er•.:iço. 

~te prl.•jecto traquz justamente o ponto do vista ·em que 
se ~oUocou a. Commi~são de Finanç.as quando deu seu pare.
C.:'~r sobre o projec-to n. 376-1 tle 19'"ZO, . da autoria. do Sr .• Paulo 
de FrontiUr mandandu r~speitar- .os direitos adcruiridos do.s 

·· · ·;fun.Cl~ionarfos do Ministerio da :Via~.ão, que já o· eram antes 
da lei de 191:2. · 

Os. documento.s · q~e o a~orupall!ham são, cru parte~ aquel· 
xes mesmos em que se estribou a GQ-mmissã'o ·de Fi.Iia.nçals~ 
para <lar o seu parecer sobre o projecto -n .. 376 citado. 

Como. porém, o assumpto já foi resolvido. pela-Commis
!::á.o <lc Einan<,:as e submettido :J. deliberação da Gamara, opina 
a. CommiBsão d~ Finanças pelo archivameuto do projecto • . 

Sa.la da Commis.são ,de Fjnancat-, no-..,·embró de. 1920.: 
- l'arlos de Campos, PresWente. - Octavw Rocha, Relatai· .. 
~ Pacheco lr:h"?ides. - Cincitn,a;to- .Brt:rga • . - AntOniQ Carlos . .. 
,__ Albe-rto Ma:ro.nhão. - souza Castro.-Ca:rios Ma.xim.iliano. .. 
__, Rarn,f:ro . Bra1Ja, - J osin<> de 'A_raujo. · · 

PH!JJEC1'0 Z". 044i l>E 1921) . 

. O Cong.i~e~o· Nacio:n.a.1 resolve : 
.Ffoa r -evogada a _dis.posic~9 constante do ~rt .. : 1.S.2. n. VH 

e -s~u pa.ragrapho u~1co da. lei n.. 3. Q89, 'de $ de janeiro de · · 
~9j-o, n?- parte relatn:a a.o augme!lto por decurso de tempo 
<Je ~erytco ou· accresc1mo _óe Yen~1mentos, irespeitando &>Sim 
o ~re1to 4~ eµiprega<ios qu.e e~t1v:er~ n~ gOOO' de gratifi ... 
~~§ ~~W!l~.~! .· 
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.::iESS~:\.'I) J::~I .::.o DE XúVl:!:)1BR.ú úE i~~O 
-· 1 

, .E;;ta · -emei~l.fa -eucont.J.·a. velna -e cowpleta ju;::;tifictit;âo uu~ 
{iuas - .:;~nt:en.~as 'e :p~cei·et.; ail.Ilexo-s. - . 

Sala d:as · se~~õ~s, '3 dt• agostu ile ;i 9f!,-O. :- l 'ef:J;eir'Q 
lil'O.:llOOO • . 

. j 

· - . 
l>enum:.iando- ainda maj..s ula.ram~nte a. -reú:oactividaàe t.fo 

a.rt. 36 da lei 4e !91.2, o inf.egro juiz Sr. Dr~ Raul Martin~ . 
.em sentem::a- p1·of~rida sobre ca-~o .t?quipollente,_.-assi.m se ex
preesa: 

((Quandc, -0 peusa.mento de semelhante dispusicão t'ús::e 
me5mo, como. pretende a ré, equiparando a. expressãe> ,.gos0 
i per·ce:pção. :ex~epcionar . apenas da supl?res-são decreta.à.a a~ 
'f)rat,i.ficacões já reconhecidas pela autmnda-à:e administrativa 
.e que p~sãra. a .. ~e-r .pe-.reebid.as pelos ftll1c.(}ionariós. não h-a
,·;:ria . de- modo algum como ell-a prevalece nesta par.te p·or 
eausa -do S(!U -effeif;o· J.•ctroactivo, á. vista -OCl :pr-eceito formtd 
4ú art. 11, n . 3~ -d-a Constituição Fe:cleraL 

Na. verdade, ·s,egu.ndo a licçã'.o dos ma.is a.baliza-do& alltv~· 
ree, é a<lquirído-: t.o-do o direito que :resulta. -d·e um f-à-0-ío i·d•.J-
1:.eo ,a, p-roduzi1-o em virt.uüe tia lei dC\o :tempCJ em que .foi e,s:>~
facto realizado, si bem que a occasião de f.azel-o ;valer nãD 
s~ ienha a.presentado antes -<la actuacão d.e. ~ma -lei nova s-:ib 
{.) mesmo' .facto, isto-é,. todo o direito :pr-0vin<10 d·e ·um .J.a\;Lo 
:íari<lico já suece<li.do~ ma-s ainda não füito valer -em: . to<fa, a 
t>ua ~xtensão~ ·não .consummado, que e:x:i.ste apenas como .po
der. _.. in potenza - e dabi ti. ·distrfoção vulgar -entre o <li
!'eito adquiridC> e oo direito consummado. (Gabba ~ Th. della 
1tetr.JJact. delle leggi; l\iazzoni - ln.st. di dir. civ.)·. ·Todas .a5 
:-.·ezes, -observa. Duarte da i\zevedo, que a lei .a&tabeleee 1m1 
•fado <le qu:e--.ct!eoorr-em c-0nsequencias .iuil'i-dicas, que se tenham 
')U não ;posto ·em movimento. ha ofJ'ensa de díreito-s a<iqui
;ridos se de faet-o ·Se rsputa alterado. pelas disposi']ões :da lei 
;nova. ((Je>ntro?r; j-unc., pag. 5.) · · 

Acção ordínaria -- Autoreg. José Dias · F~rrat; :ae ·Souza 
-~ aut.ros; ré; a União Federal. _ 

Vi:sfos. etc. ;.._o Allegam -0s autores, · flinccionarios da. 'E:;
Lrada. de .Ferro Cerrt.r.al do Bras'il, que, asseguran<i-o·-lhes (i 

decreto n. 8.õiO, de .15 de :novembro de 19U., em e.cu ar·t. 63, 
u _<lir-eito a. ~ma ~~ti~icação addioiona.1 :por tempo de eff e
~~LYO -exerc1c10, cçn:si:dér-a-O:a como_ parto mtegrante idos ven
t.:!menfos ou salanos, _e vari.avel entre .- i-0% e ~{}%, lhes t em 
stdo negada a percepcão sobre os acc-rescimos, -resultantes <le 
.promoções que t-eem mereei<i'o, so-b Q titul-<> merecimento, de 
~!Ue 0. lei. orçamentaria- n. -2.544, de 19i2" SÚpprimira eesa 
, ·antagem, gar.-awtidíos _ ape~as . os dir:eit-O:S dos funooionairios, _ 
~lue d'ella já gosávam, e .de ·que· a lei · n. -3.0S9, de :t91.6, mais 
lJ!:m escl3íI'eeia o pen.sament{; do l·egislador, p.l'>escrevendo ti. 
~ua limiiaçãQ ~-Q .QiW.?:útL~ : .P~I:~~!!idQ ~- -~ pr;p·hiQ.içãQ ~~ ~~?: 
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úugmentaàa, quP.r pelo decUI'.50 do lémpo, quer por altoerações 
dr- tabella-s <fü Yellcimentos ou accessos x·eg·ula.res. Prete.n<!em 
os a.utores que, !JO:r· ol'fen:5iva-s a.o prjnici.pio coru;ag~·a.do ~u 
urt. 11, u. :) da Co~títui.oão F-edetal, ::sej·u.m julgadas mapph
ca.v~b aü:5 rec.i<.unuut~ ú d ispo-si1..:Q-es contida.:; na.-s referída-s 
leiB n() trJc;:.lnte. ao assurnpto, e •1ue ~e lbe:; paé'U8 -a difi:er·ença, 

· ;;, que .se julg·am tom tlíreitu pela3 promoções que rtiverem. 
a partir de 19'13, colll us juro!;; rj.r~ móra i;) custas . 

De.fende-se a l'é, oppondo ós fundamento~ <1e -decisão do 
'l'ri.imnal Je Contas. jUiiltu om cópia a fhi. 51. Es·tiava.m o-s 
a.utos arrazoai:l'Os pór amba·s n.s parte~, qualld.O a.ppareceram 
outros jnteres-sad06 ·disputando a q nali.d•ade de a.ssisteri.tes 
no feito., 

/ . ' ., . . 
Isto P'Jstu :.· - E attenJ~nd.o a que não é ae iEe apreciar, 

ne:::ta.. íIIBtancia, o oh.i ectivo do pedido de 11~. 56,. po~·quan.~o, 
já se· achavam os aut~s em tei-m-0s de subirem a co.nclusa<:> 
para o julgamento, quando surgiram -esses novos interessa
dos. Estendido (t conceito d·a aseistencia aos que. teem di
reitos identieos ao-s d-0s autores, :Pnea que po.ssa.m~ no mesmo 
processo, vel-os apreciado::; € .. de.ci(.lido~ .presuppõe que a in
tervenção se ve1·ifique em temPo de podP-r o· pedido ser oon
te~t:a:do) jurado e discut.id-0, 0 que não ~eriu. possivel <tepois 
d~E á.llegacões f ínaes. · ' 

D~ rneritis: -Ajltendendu a que, aúquil'ido por um func-. 
c.i01.1.a.rio, ue accõrdo com· a iei vigente, ao t.empo ·em que a 
condição·. exigida :::e · oomQ!etou, o <lireifo a uma . gratificação -
addicional, fcrada em daâla. v.orccn~gem, não . póde a le.gisla
tura, sem affensa ao preceito contido no airt. t ..... n. · 3, da 
Constituição da Republica, impedtr a ;:;ua percepcão ou re~ 

·cStringil-a. , 
A,pplicado esse prinôi.pio á '.'.Specie a:los autos é nidis-. 

cuLivel que, em relação aio:s autores, ::li lhes não .cabe recla
mar -O. g\>50 ou percepção de pe-rceutagem sob . taxas, maiores 
do que as que lhes comp·etiam a.o ser· promulgada a lei nu .. 
ll,lf:ro 2 . 5~1, <le 191-.2, l~es assi-ste o de pretender-em que in:... 
C:i!dam sobre os aecrescuuos, que -teem alcancad·o em virtuid-e 
de promoções. A vantagem deredd'<1., por terem os autore~ 
attin.gido a determin:a:do tempo <ir ;s('rvi1jo, · P, de. uma percen
tagem ~ohr,f>, ·os · Yencimento-:; q1.11 • ()erceberem, e não de uma. 
quota 1.:erta. e invariavel sobre iJ~ 11ue· ·lhe::; eram pagos, quan- · ~ 
<l_o .della. IS& âízeram titulares. Com u. revogação implicita do ar
tigo 63, do decret'O de 1911. e:ra livre · .a.o leg·islad'Or impe<J.i.r 
que novas gr-atificações fossem concedidas ou que suas· taxas 
se elev~em, porém, nunca pre:;crevct> qUe -as já d-efrida.: ou 
.que. a lei ()r.çamentaxia n. ~. 544, de t912, supprimira ~St'.a 
va.11tagem, garantidoo apenas <.r:5 d:ir·eit-0s'" <1-os :funccionarios, 
ciue della já gosa.vam. -e de <JUe a lei n. 3.089, de t916, mais 

. 1J~m ·~~arecia o pendamento do ··1egislado:r-f prescrevendo u. 
sua lrnntação ao q-uantv.mi percebido e a p1·ohibir~ão de ser 
apgmentarla, -quer pelo .q.eewrso do tem_po, .quer ti-Or altera
çoes de tabellas de vencimentos ou accessOt; regulares. ·pre
~c1~<lern· o·s . a.utc..r:cs. qu~, por oi'fc!1$hu1g ao príuc'ipio eon<Sagra-
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d;i uu :1sl.. 1 L 11 . ::: da 1-:ou~Wuíi:;iio :Fcdern.t, ~ejam j ulr;:.uta::> 
inapplicaveis :io:.; l'L'C\larnant.e$ ns disposições r.ontídas nas re 
frr irla.s lei:; no to.e.anti~ an a:;smnpto. e que ~e lhes pag-u t\ ~1 
di1'f~r~n('.a. a .q~ s•_~ jn l;:::am com direi~o .pela~ promoclí~.,; 
que tin~ram, a ~rtw de 1913, com os Juros <le rnóra e cu::.-
ta5 . · 

Def endc-se ~ ré, o.P{londo ~s fundamentos <le. . decisão dn 
Tribunal de . Contas, junta cm cópia a fls . . 51 . Estavam os 
autos ar razoados por ambas a5. p{trtes. quando appar-eceram 
0ut.ros interessados disputando a qualidde de assístent~s ".',1) 

leüo . 
f-sto posto: - E attendendo a que não •. : de se apreciar, 

iw::b bt::tnneia, o objeeLiYO do pedid1) Lle ris . fiG; porquanto . 
.j:) :;e ac;havam os aüto~ em termot; dr, subi.re,m ú, y~rnclu:::ão 
pa:·a o julgamento. quan<l-0 surgiram e~:;cs nnvos mL~ressa
d1J.o:. Est.endido o eonecito ·da assistr.oc:a a0.: qn~ t·~em d1-
l'f"i! r,~ idenUco-s a~:s ctc_.s :lutores, para que pu .·sa~:1, no mesrno 
pro~·c;": :=>O . ve.l-o;.; aúrc1.:i~dos e deci-dido.s, pr-esupn5.c que a in
tcrv.'nção se verif 1que em tempo de po,ier oi pedido- ser con-
1_ ~-·tado, jurad0 (~ disc11~içfo, O que nãa .3e!'1a pc~sível deJ)ois 
da.:; a1Jegw::ões Ji.oa1j<S . 

ne merilis: -. J\Hendeiu:io a· que, adquh·i•jo por um funs
ccionario, dP- accôrdo eoo.m a lei vígenl.e., ao tempo e11• l}Ue a 
c.·1ndição exigida se completou, o .-direito a uma ' gratificação 
addicional, fixada em dada porcentagem, não póde 1 a legisla
tura, sem of:f_ensa a.o preceito contido no art. 11, n. 3, da 
Cünstítuic.:ão <la Republica, impedir a sua percepção ou . re-
stringil.:.a. · ·· 

Applicado .. esse principio -á especie dos autos, é indis
cutível que, cm relação aos autores, si lhes não cabe r-ecla
mar o goso ou percepc.ão tle per-centagem sob taxa·s, maiores 
do que· as que lhes c.ompetiam ao ·Ser promulgaida a l~i nu
mero 2.541, de 1912, lhes assisti o de pretender·em que in
ti<lam sobre os acc-r-escürws, . que teem alcançado em virt.ude 
d1! promoções. A vantagem deferida, '!'Or te·rem os autores 
ntting--ido .a -determinado tempo ode servic.o, é de uma pcrccn-
1<: egm sobre os vencimentos que perceberem, e não de uma. 
{iuola crta e inva-ri.avel sobre os que lhes. eram pagas, quando 
dr·lla se fize.ra:m titulares . . Com a revogação implicita do ar .. 
: 1;.:.o 63, d-0 reereto .die 19H, era livre ao legislador impedir 
!Jl.lt! novas gratificações fossem concedidM ou que.snas ·taxas 
~p clcYa-ssem, porém, nunca prescrever que as já deferid-:is ou 
•·:·pccia i;s, é conforme a índole do nos·so direito a,ciministra-
: 1\ o l' a rorma-0ão juridica do uos.so or(~am.ento - a de.6peiLo 
•l;' Jm.fourar-.:5C. imprimir e) GU.t1'ho ·9:e dispo:;iliVOS de di.reílo 
l!lal1•1·ia.l a muzt.o:.; ,dos .seus preccHo~ - revogar nos orça-
1_P1•nt.os - que na ?-Usencia outra cousa não são mais d'o que 
J .. 1·m_ula~ de autorização para dar prqvímento ao15 serviço;;; 
r1:1 ld1cos organizados c não para crea:r e modelar novos - os .1 
<u: 1 n.:. organicos <le· serviços constitui<los. . 

O proprio Congresso entendeu n[o emprestar ao po-stu
;' "11 1~tamentario mais a(~e€\ntua·do vigor elo •JUt' m( realidiHfe 

e.- vl)t. xn: ~ 
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. 1.1.rn, Umto qu.J ·voLou os eredi:Los para o p·ag~roe~Lo <lc ta~ 
i!t'atificaç.õr.:.s ·- como consta da·s tabellas exphc4t1vas .- da.5 
d!! distribuição de cre-dit.os ·- !nos 9reame_ntos _p_osLer1ore_s . a 
1915 _e, o que mais é,· não reprod'!-J.ZIU o dis·. oslt1vo proh1b:~ 
tc:rio - quando, 1~0 entanto, rev;-goro\l º·· '8?- co.m2 ·se "'C: 
nos arts. 120 da lei n. 3. 232, de_ ::> d-e Jane1 . de 191 ' '· e ~o::i 
arts. 1.7~. 18.Z. 188 e 210, <la lei n. 3 .454, de 6 1.e JUneir:O 
de 19tS, não julgando o legislador ocm~ forç a sufficiente para 
r e\'alidar disoosíçõcs armuas 05 preceitos geraes com qu~ 
empresta dur-ai;ão aos preéeitos que . nãô entendem com o or
çamento ·da. receita e :.i· fixaçü.o da <ia5peza . . · 

Accrescc, assim, que não está r~vigorad-0 o <li:3positivo 
de: art;. 1.32, n. vu; <la lei n. 3·.089, de 1916 . 

nq;iiitr'U-SC a distribuição do CTctlitO. \. 
·Fonun V(l los ven~idos os -dos Srs. Ministros Peúro $•}n.r es 

e Alfredo Valladão. por não se ach~r provado que o re.rerid;' 
lente tenha teito jús á gratifiõar;ão addicional.» 

. >Z . 605 - 11320 

. . -· Trl l'i lll uln-i.r1-nturia ll ffl1'UC:li~~IÍO rJ.us nm .. it.1.'i IW<S erres tle p or tu'i 
l>rosilr-:i11ris · r•nn Hnhstilulú . ..'r., da Co·mrn·issão de F·inan t,.·w; . . 

O · ~t· . . Pr~sd~;ntc d<i. Rcpubiica,_ em mensag1~m, pedindo a 
al.leni:ão do Congresso Nacional para a expush,:.ão de· motivo.:; 
do Sr·. Mini!-ilru da. Viaoão e Obras P11blicas, solicita uma lei 
m1 sentido· de · tornar obrí.gatoria a a! raca(.:.ão <los navios . nos 
eüc:3 dos portos brasill~iros em explotat;ão . . 

~a l'cforida cx.po;Síção de motivos (!Si.ão eloquentemenle 
justificada~ tofü:1,:$ as n.iedidas propostas, de ta_l sorte que ~ <} 

110~ afiguram <li~pensa.vr:is, por a~·ura, inah; des~nvo lvi<la~ ex-
p~aaa{:fü•:;, ttuc as evidenciem. . 

Providencias de ordem i.ldminislrativu, uecesi;arias ao 
· ·:le:iempenhv de sua müs:-;ão àe u~lar pelos altos interesses que 
nu~ foram 150nfía<los, ao-GoYerno cumpria ~studal-as, pata in
formar- ao Congresso sobre sua necessidade, con-veniencia ·e 
opportunidade. 

f:lobi'n 1::1 ponto de vist.a de smt .constíluciona.lidade. nada 
~<· . l lw:-:; p1'\d1• 11ppüt· e nesse sentido opina a Commí -;sãó dt~ Con
~!i Lnlc:rw <' .1n~lii;a. dentt'ô dos limites re~:dmentaes de sua~ 
a! {t•ibti-;_ \: ,:H~:'. dr.ixarÚJO Ü. de Firn.tfll;a::; t.l tn:lnifestar-se :;ob1•()' <H 
dnmai:-: a:-=rwl'lns da prnposta. lmra o que oHerecc á conside1•a
i:ão Úcl. 1:~mai'a n :";f>_:.;·u intt' proji:>1:ln 1fo lei. fi(>l tc·rn·oducção das 
conchísõP~ a qne .· cliegou o Poder Executivo: . · 

O Congr~sso Xa<:.ional decreta: 
' Art. 1." Nos portos- onde e:xistam i:o.stallaçõei:; rno<lernas ·. 

d0. t:L~s. molhes e obras ç.ongeneres, servi~os de dragagem e 
cnt.rog rwn~~ariM a.n t.rafo~o dos navios, «~:'\:cicutados por con- , 
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cessão, nos termos da lei n; 1. 7 46, de 13· de. outubro de 186U. 
ou por contractos, oú administr:ação, no~ termos ·aos de.eretos 
ns. LS59, d~ 8· '<;le júnho de 1903, e 6. 368, de 14 de fereveiro 
de 1907. a atracação dos navios nos cães ou obras eongeneres. 
JHU'3. onbarque~ e dese.mbarque aas mercadorias que conduzem·, 
é obrigaloria,, e, .;;.alvo para as mercadorias em. transito. 
nenhmüa mercadoria. seja qual Hir a sua especie, natureza ou 
destüio, pocierá ~er êmbarcada cu desembarcada sem. t:çansitar 
pelo · cáes ·ou obras congeneres e iristallaçqes cómplementare-~. 
~uj eitas sempre -ao pagamento das taxas respeotivâs. 
· Paragrapho U:nicó. Nos portos servidos por transito fóra 
da barra, canal ou rio, compete ao 'Presidente . da Republica 
providenciar para que se faç.a effectiva essa disposiçã0: que 
só tel,'i applica1.1lio em t_ae.s portos .quando as obras proporcio
nem pron)pto embarque ou desembarque ás IÇ.ercadorias. · 

Art. 2. º Para as mer:cªdorias em transi!á é -permittida a 
baldeação ciirecta de navio a navio; quando estes pertencerem 
arribos á vabotagern. de longo ou pequeno curso, mediante pa-· 
gamento de uma unica taxa especial de transbordo de 3h real 
por kilo. . . .. 

Paragrapho unico. Quando, porém, a mercadoria tiver d'~ 
~as~ar de navio estraI;}geiro ·a navio nacional ou nacionalizado, 
ou mversamente, a baJde~ção directa é prohibida e o transito 
~elo c~es é obrigat<l;ria., mediante pagamento das. taxas de atra
cação. · carga ou descarga e capatazias, · eom abatimento de 
50 %, quer no desembarque, quer no emba.t'que, e fixado em 
um mez ·o pr·azo de armazenagem grâtuita, vigorando do se
gundo mez el'.l) de~nte. as taxas integraes estabelecidas. 

1 . . 

Art. 3. º A obrig::ttoriedade da atracação dos navios deixa 
de existir : · ::.. 

\. . . 

. 1", quando não houvei- espaço disponivel para os ·navios 
Jtmto aos cáes. molhes ou obras congeneres, a: juizo ·da Alfan-
~ega e, da ~dmi,njstração d,o porto; · . · 

2º, quendo não houver nos canaes de accesso ao porto. ó 
junto aos cáes, molhes ou · ohras congenerês,-- a profundidade 
de agua necessaria para o calado das emb~rcações que deman-
dam o porto; - . , · .. ·•. ..· 

.3º, quando a atracação estiver suspensa, por ordem do 
Gov~rno, em razão de epidemia, guerra ou outro motivo de. 
forca maior, a juizl? do mesmo Governo; . 

4º, quando houver gréye do pessoal de exploração. 
Art. · 4. º A .obrigatoriedade de transito· das mercadorias 

pelo cães. e suas insitallações ·só ·deixará de existir no caso de 
gréve do pesso-al de exploração ou. defieiencia das installacões 
PRra receber mercadorias especiaes, · iil:flammaveis, corrosi
vos e combustiv'eis, a juizo <fas· alf~nde~s· e ·da. administra0ão 
elos portos. · . . ·_ 

Pa-ragraphó unfoo. Nesses casM ~as .mercadorias poderã') 
~('r de~naohadas sobre asua. e serãP· isentas do pagamento <ias 
fa!'a~ de porto. · , · · 
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.Art. 5 . º O Mjnislerio da Fazenda, de accô:.-C:o com o Mi
. nisterio lia Via~ão e Obras Publicas, cada um na sua alcada, 
expedirão a~ necessarias instrucções e regulamentos relativos 
ás condi<.}ões de atrooacão e transito obrigatorios. 

Art. 6. º Nos novos contractos e revisões de contracto que 
forem feitos para o arrendamento dos serviços de portos, a 
taxa de um real por kilogramma de mercadoria importada do 
estrangeiro, p'ara a conservação do porto, só será cobrada aos 
navios que, em virtude das disposições desta lei, não atraca
rem ao. cães :e aos em transito, ficando supprimida nos outros 
como compensação á obrigatoriedade de atracação. 

Art ., 7." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 26 de agosto de 1.920. - Cunhá 

JJ!achado, Presidente. - Arnolf o Azevedo~ Relator. - Marçal 
de E.c:cobm. - José Barreto. -·Arlindo Leoni. - José. Boni
fado. 

I -PARECER DA COMMISSAO DE FINANÇAS 

Em mensagem de 15 de outubro de 1919, o Sr. Presi-· 
dente da Republica pediu ao Congresso Nacional que legislasse. "º sentido de regularizar o assumpto relativo á obrigatorie
dade de atracação dos navios nos cáes dos portos brasileiros, 
pa1·a i;;so fornecendo ao Congresso ·elementos contidos em ·uma 
exposição· de motívos que lhe foi apresentada pelo Sr. Mi-
nistro da Viação e Obras Publicas. .. . .. 

Essa mensagem foi remettida á Commissão de Consti
tuição e Jtistica que sobre ella. interp.oz o seu ·par~er, for
mulando um projecto de lei regulando a materia .. 

· A Commissão de Fínimças, estudando o assumpto, veri
fica que a lei projeotada não é mais d0 que a reproduccão, li
geiramente modificada, da disposição orçamentaria de 1905 e 
lei n .. 1.313, de 30 de dezembro de ·19_04. 

Para melhor · elucidação transcreveremos a seguir todas 
as disposições de lei que: tem regido a materia desde. a de 
n. 1. 313, citada até a de 1.~19, que é a ultima: 

\ 
\ 

(29) Lei n .. 1..313,· de 30 de dezembro de 1904. (Orça
mento da receita para .o exercicio de 1905) : 

-~~t:. úl: Nos .. T>~r:ta·s· e·~ 'ciuê ·11~. º~· v~nú~ b.ãvei· obrà~ 
de 2ú0s, draga~em ou outras, concedidas ou executadas por 
~~on~racio ou 3.dministração, nos termos dos decretos nume
;.·os 1. 7 46, de 13 d~ outubro _de 1~69, e -L859, de 8 de junho 
de '!.003: -nenhuma mer.cadoria, se32. qua.l fõr a sua natureza 
qu dest1nl'._, q 1.ie entre pela barra, poderá ser desembarcada· 
~em transitar PN aquelle cáes ou obras, sujeita sempre ao 
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pagamento das. ia::tas re;;pectivas. Esta disposi('.ã.o 3:Ppiir.a-sa 
nos mesmos termos e em todos os casos. as mercadorrns a em-
barcar. . 

Pa.ragrapho unic(). Nos portos seryidos por transito fóra 
da barra.. caual ou rio, offerecend.o accesso ao porto, competf! 
ao Presidente dá Republica providenciar para que se faça 
effccth•a esta disposição, a qual, por sua vez, só terá applica
ção na,.quelles portos em que as .obras, a juizo do mesmo Pre~ 
sidente já proporcionem prompto ~mbarque e desembarque 
ás mercadorias . . 

Lei n. 2. 21 O, de 28 d.~ dedembro de 190\:): 
{8rçamento da ' receita.· pa~a :1.910) : 

:Mt:. 30: No 'eontra.cto' i>ár·a "ô árréila:i.ú1énto .. dos. se.rvi: 
cos do porte do Rio de Janeiro, o Governo observará as se-
~intcs ba,se~: · 

a) .• 
b) 
e) 
d) 

• • • .. 1 •• 

1 . · .... ,, 

~ 1:· O 'Governo e·ntregará logo ao arrendatario a parte 
já cóncluida do cáes· e os armazens que já estiverem. promptos. 

§ 2.º Fica revogado o art. :1:9, da lei n. 1.313, de 30 de 
dezembro de i904, pagando, porém, todos os navios que en
t.rarem pela barr_a, a titulo de conservacão do pórto a taxa; 
<l~ um real por kilogramma de mercadoria embarcad ou des
embarcada, exceptuadas ·as de producção nacional e o. ca1~.;ão 
de pedra, quP. ficam isentos. 

·. - · 
Lei n. · 2. 3'21, de· 30 de der.embre de 1910: 
Orca a receita geral da Republica dos Estados Unidos do 

.Bra~il para o e.xeroicio de 1'911 e d:í outras providencias. 
. . ' . . . 

À~t.: ·22~ :Pi0~ ·r~~o~d~ .º \irt._. i9. dà.· 1~i- n." 1·:3·ii. ct~ 3ó 
à?. dezembro de HlOll. pagand.ó, porf>m, todos oi; navio~ que 
<'nlrare.m 1;dn bari·a, ~ Utulo de consctvat;.ão r,i') porto, a taxa. 
de um r<'.at por kilográmma de mercadoria cmb~rcada ou des
<>mbarcada, nxcept.uadas ag de produr.~.ã.ó nar.iõnal e n r.arvão 
<1~ pedra, que ficam isentos.~ . · 

Lei n. 2.ti2~. de 31 do dezemhro .de f91.1: 
Orça a receita geral da· Republica dos· Estados Unidos do 

Brasil para o exercicio de 1912.: , · 

Â~t. .. Ú .FÍ~a -~e~Ôgâct'o -'ó ·.a~t.' ·19·. ::;iâ'teí. n'.' 1'.3ú, d~ 3o 
de dezembro de-. 19'-0;4, pagando, porém, tbd~s os navios que 

........ 
~~-,. 
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antrarcm pela barra do flfo de Janeiro, a titulo de coaser
Yação do porto, a taxa rlc um real por kilogramma" de mer
cadoria <~mbarcada ou_dcsembarcada, .exceptua.das as de pro
liucção nacional e o caryfio de li e dr a, que ficam isentos~ 

J.ei n . . 2. 71.9, de 31 d~ dezembro de- ·rn12: 

On;.a a receita gc1·a1 da Hcpubl·ica dos Estados UnidC>s do 
· Di·asil para <> ~X(;'rcicio de 1.913: 

• • •"' • • • • • • • • 1 •. 1 r • • • • •"' ,. o • • • • • • • • • 1> 

. ~\.rt. ·,'2~). "\ disposir:ão do a1'L. 19, ua · rci n. 1.313, de 30 
de dezr!mhro de 1 !lG L mI0 · tem. avplicaçüo ao porto do Rio de 
Jan~iro, pngar,do, rmlr.-r~tanto, os navios que entrarem pela 
barrrr. do m.esmo, a liluio de conse1·vação do porto, a ta-s.a ·de 
um r1!<1l por kilOé:rramma rfo ·meroadoria embarcada ou desem
]J<ü".Cada, e:x·tepíuad-os :.i.-; dr: produci;:.ão nacional, o earvrio· +M · 
pedra e o ol~o de .pet.roleo que ficam isent.o.s. 

O i!overno providenciará, t::i..nto quanto pos:siVC'i, também 
no por lo do Rio de. Jancfrn, sobre a atracação dos navios ce 
passai:;eir·os. . .. 

·..._ ...... 

·Lei ii. ~-:OH!, tfo 31 de' dezcmbr.o de 1913: 

Orca a Receita Gerai·· da Republica dos Estados Unido3 
l!o Bras-il, para o cxf.'rcicio de 191-í: 

··· · ~····-···-·············· .............................. _ ....... ,.. 
A1·L 34. }C dis0osi<,:ão do art. f9 -Oa lei n. 1 . 313, r..e 30 

·•le dezBmbro de 190:í, não tem applica;ção ao porto do Rio de 
J1meiro.· pagando; cn!1·etau(o, os navios que entrarem· pela 
harrr1· do me~mo, a titulo du conservação do :porto, a taxa de 
'll!l real por kilog-ramma cfo me.rcadoria embarcada ou desem
ba1"taua, exceptuaca~ a~ <lc producção nacional. o carvã.o de 
pedra e. o olco di; JJdruleo. que ficam isentos~ 

D Goyerno proviuerrdará para qu~ se fa(}a a atracacãc> . 
. Jos 11avios de passageiros, nacíonaes e estrangeiros. em to
tlos os portos da B.cpH blic(}. onê1e existam c:.í.es q.e atra,cacão. 

·Lei n. 2. 9J. 9, de 3•1 de dezembro de ,f;9U; 

0rça a Receifa · Geral <la Rr.publica dos Esta<los Unidos 
do . Brasil, para o c:x:ercicio de 19J 5: 

~ ' 

.. , . A'r·t· . ·9 .?. • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• • • • • • • • • • • • •. • • • • • • 

XII ~ .~.~ '. ~· ~· ~·::: .·:: _· _·: .~: ·. ·. ·. ~. ·. ·~ ·~ ·. ·. ·. ~. -. ·~ ·. ·. ~~ ·~: ·.: ·. ·.·~ ·.:: ·.::: ~ 
§ f '.<> ••...••.•...•.•. · •.•••....••••.• ·: ..•••.•...••••• : 
§ 2.º Conf.inúa revogado o art. 19 da lei n. L313, dé 30 

.<le dezembro <lo anno- -d0 19.04: todos os navios que entrarem 
pela barra do porto tio Rio de Janeiro pagarão, a titulo de 
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conservação do mesmo porto, a taxa de- um real por kilo
g:L'amma de mercadoria· einbarca<la ou desembarcada, excc
ptuadas as de producc;ão nacional, o carvão de pedra e o 
oleo de petroleo, que ficam isento.s desta taxa. 

Lei n. 3. 070 A, de Si de dezemb!'o de 1915:. 

Orça a Receita· Geral d.a Republica dos Estados Unidos 
do Brasil, para -€l exercido de ~916: 

........ · ................ ,, ......... ,. .......................... ~·-·· 
Art. 2. 0 

• •••••••••••••••••••••••••• , •••• - ••• - •••••••• 

X ..... · ....... ~ ............. - . · ............. ·. -~ ............. ~ w • • ••••• 

§ 1.º~ ... ............ · ..... · ................................. . 
§ 2. º Contfoúa revogado o. árt. 19 da lei n. · 1. 313, ãe 

:;o de àezembro do anno de 1904; todos os navios que en~ 
trarem pela bm·ra do porto do Rio de Janeiro~ -pagarão, a ti-.. 
titulo de· conservaçãú do mesmr ·porto, a tax.a de um real po·1· 
Jdlogrnmma, de mercadoria embarcada oti. desembarcada, e.x
cept uadas as a·e' prod.ucção nacional, o earvão de pedra e o 
oleo de petroleo, que :ficam i~entos desta taxa. 

·, 

' 

Lei n. 3.213, de .. 30 d.e dezembro. de HH?: 
. Or.l}a a Receita ·Geral da Republica dos Estados Uniú'os 

do :Bràsil, para o exercfoio 'de 1. 91'7 ; 
. - ' 

.... A!'..t: .. 2 .'·/_·_ ·. '.. ·. ·. ·:_-_: '. '. ·.: : : _ : : : : : :. : : : : : : : :. :~: : : : . : : : : : : : : : 
xvqr . . . . :-. . . . . ' . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ._ .. 
§ ~.e> ••••• , •• , ................. · •••••• • ••••••••••••••••• 

§ 2. o Continú'a revogado o art. 19 da lei Ii'. 'L 313, de 30 
de d.ezembrô dp · anno de 19{M; to<los os navios que entra
rem/ pela b61'1'çz· do portO do Rio rle• Janeiro pagarão, a tHülo 
de consf:trvação ,<lo mésmo porto, a-taxá de um_.real por kilo
gramrna, dê. mercadoria ·embarcada ou desembarcada, excé
pttiadas as de produeção nacional; o carvão de pedra e· o oleo 
de pctroleo, que. ficarrr isentos desta ta:X:a ... . ,•• 

T ... ci n. 3. H6. de .31 de dezembro de 1917: 
Orça a Receita Geral .da R~nribliéa dos ii:stados Unidos 

. r7o Brasil, para .o exercicià" d~ 1918: 
. . ... " .... • .............. ·- . ~ · ...... ~- ... -· ....................... ' .... -.. 

Art.. 14. · confinúa revógado o art. 19, ,<la·lei n .. L31::l, 
<fo 30 de _de:-i:P.mbro do aµno ·de 1904; 'todos os navios que en
t.rar·em !)~la. ,~arr9-~ do po!to l"~ Rio ·de" Jàneiró pagarão,. a ~i
fulo Be conservacao do mesmo porto, a taxa de um real por
~dJ og-ramma de mercadoria emb~rçadâ., ou desembatc~da, ex:-

,... 
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ceptuadns as de pçoducção nacional, o carvão de pedr_a e o 
oleo de pelroleo, que fü:ain isentos dessa- taxa -

-· 
Lei u. 3. GH, de 31 c!e dezembro de HHS: 

OrC9. a HecéHa Ge.rai da R.epubl ica . dos Estado.s Unidos 
cio BI"asil, pal'a o exercicio de HJ19: -

'.· · · · ir·t: · 37·_ · ·c;~ílt"ú1ó~· i·e~~g~ct~· ·º· ·a1:L·. · ·ú>: · ci~ · i~i · i;_ · ·1· :"iii. 
dr, 30 de dezembro do anno de 1904; todos os ·navios que· en
trarem pela IJorm do po1:to do Rio de Janeiro pagarão, a ti-

_lulo rle conservação do mesmo porto, a taxa de um real por 
kílogramma de mercaéoria embarcada, ou desembarcada, e:x:
ceptuadas as de produccão naciona:, o carvão 9e pedra e o -. 
oleo de petroleo, que ficam isentos dessa taxa. 

Lei n. 3. 979, de 3·1 de dez~mbro de 1919; 
Or~a a Receita Geral da Republica dos_Estados Unidos 

ôo Brasil, para o exercicio de 1920: . 
Art. 7. º Continúam em "Vigor as disposições constantes 

'do art. 2º, ns ............ , 81.: ....... , da;Iei n. 3.644,_de 
31 ce dezembro de 19iS 

Examman<lo essas diversas disposicõP.s de lei ver-se-ha 
Que a lei n. i.3i3 1'oi revogada. a.penas pa~ o· porto do Rio ' 
'de Janeir-0, mas a.s int.Arpretar;;.ões generalizaram a revogação, 
b&seada P,.$Sa genera1i:z.a~ão na propria r~dacç~o ~::l>a.. . lei. · 

Essa . reda1ccão tem dado · 1ogar ás-mais desencontradas 
res.oluçqcs, não se nodendo considerar, na. esphera. .adminis-
t.ractiva; r..om() de pl enn vigor a obrigatoriedade da atr.acacão. 

Os Mírrisf.ros da. Viação ido ultimo quatriennio e o do 
{1.c!-ual tecm resolvido () assurnpto sempre com o presup.posto 
de que a lP.i foi r~vcig-adia in totu.m. . · · 
,,. Pttrer.P. .. !'H:>loi:l t.r:rmo~ .rla.~ leis acima franseriplas, que a 

·'int.en«::ão cio legislador foi .npt>.n.as revogar a lei n. i.313 para 
e porto .(19. Rio de. Janfl.1ro. · . 

Assim .. a. provjdP-nrin. ele ag-ora resuine.-se no facto de 
firmar a situação Ie~al da questão, generalizando disposi
<,:.õe.c; que, pelos cont.ract.os rm vigor, Já existem nos pórtos <lo 
.Pará, Bahia e Rio GrandP- do Sul, com modalidades proprias 
em cada um, mas da meirma natureza geral em sua essencia. 
. E' ass.im que nesses portos a baldeação de. mercadorias 
d~ n.avio a nâvio· é p-e..---=ittida: no Para, m.ediante a reduccão 
di:> 50 % e 20 o/o nas taxas. quando se trata de generos na
cionae.s ou estrangeiros; no .Rio· Griande do Sul'· com : reducoão . 
d~ ·50 % da ta:m de utilização do .:cáes, e na Bahia, no con
tracto inn-ovaé~ · ·P.m 1919, i'oram 0readas. reduccões esptcia~s 
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pa:r.a as mercadorias baldeadas q~e· P:agam de carg-a e d-escarga 
1 real por ·kilo, tenao a cap-atazia abat1.mento de 510- e 40 % 
'para. as merca.d:orias riaci(!naes ou est~angeir.as, além de ou
tras reducV(íes ·:para getieros- de. pr-0ducçã:o e eonsurµo loeaes. 

Não resta duvida que é neces.sario tornar obri,ga.toria {t 

utillzaçfio do cáes, pois i-Sso será . o meio· unico e pratico· de 
remunerar 'OS· capitaes empt'ega<d-0s nessas· ímport.antes obras. 

A resistenda ·a Bssa. ·obr)g.atoricdade, na quasi lotali
d:lide dos caso&, é -0bra. da rot.ina. ou de interesses pessoacs. / 
pois o :serviço :pe'lo <'áes drivp, ser e é mais êconomico P- mais.-' 
'rap-ido ·qur~ o .avuls-o, conslituido por catraias e savciros, 
i{'.ansbor<l'a<las .no .:l;nicoradouro P. carr.eg:aidas ou· <leS{';arrega1das 
em pontos:. indeterminados ·do littoraL . __ 
· Apenas em casos restrictos. justificar-se-hia· ·a dis-pensa 
da. passagem ;Il() eáes, como por -eNempfo, Ii.O porto- do . Rio, 
iPQra mercadorias -diestinada.s a i:Xitheroy;_ 'Gover.nado-r, ·etc., 
ou fóra Ida Capital; no Recife, para merca<lorias a se-rem 
transportadas- por via . fluv-iaL a seus ·destinos. 

1.\fa.s esses. C3lSC>S 1não são" prop.ri.amente de mercadorias 
em transito, comprehendidas e·stas com() de ·passagem em um 
P-Orto .1eom -destino -a outr.o porto independente, o que é com
muni no Rio~ Recit~, ·etc., com merc.ad:orias vi1ndas .ctio estran
geir-0 'ou em grande cabotagem,. ~ destinaid.as a portos secun
dados, em que· não ha navegação dir.ecta de lo.ngo curso, mas 
sim peqhenas Unhas re.gionaes. ·· -· 

.E' de ;e_quidade, pois, q:ue paira a -ohrigaçã-0 da passagem 
no cáes sej-am ·estabele.cidas exc-epcões, tendo P'Or fi:m aitten
der aos. ca·.;Os acinia, mas u.niicamente a - ~ste-s, -0. que já está 

. f:eito paraf. ·e. read:o:rioa.·.s ·em tr.ansit-o, falta.n_do -ape. · nas, co.m re-
1nçã'.o. aos · a.so;s / d-e transporte ma.ri timo oü 1"'luvíal justíficaido, 
d~ntro do _ ro.prio· j;)orto. · 

Em :ambos os· ~a:sos, entretanto, a· hem da fi'scalizàção 
ge.ra~, o. transbordo .deverá ser sempre feito oom o navio, atra
cad:o ao. cães; e · não ao. ·1arg.o, de modo a serem mais 1·acil
mente constatadas .. as opera.ções para os effüitos do fisco; 
além :füsl-0 esses transbordô's só 'Sierão :admittiidos para mer
ca1~oriçi.~· nací;o.nae.~ -0u nacio-nali71adias, sendo estas as ~stran
g'e1ras. cujq -des.p.âcho adU.ainf'iro po.Risa ser f Pit-o ao pr<rp·rio 
transbordo, ·dn ace<lrdo com· as di'Sposiçõ~s a,lfan:<]~gari-as do 
despacho sobre .agua.. . · . · 

.~Ou?-nf.o ás la..,a.s. ~:Os port:rn~, ,cm casos t.Ms, pa.rr.ce mais 
iJ9u_1t.aüvo est.ab"etec~r mtegr-atmente a d~ atracação, nas con
d1coes ,geraes e que é -d:Ovid;a. por ·estar dr. fücto o navio .a,tra
cado, .e parc1almente a' de carga ·e !descarga, reduzi-O.a !le nie
t-ade, ·poi- não ser o serv1f.:,O feit:o p.elas .inst,a:llac.õcs ·<lo cães. 
D~ív.ando es~e, ·en.trétainto; de ·fazer-o com ouitr-0 nàvin, que 
nao reclamasse .o ;. ttansboN:I:o. .. . . . 

Nos. c-asos ~de mercadaria ~ ~trangeira ·sem direito a ser 
despachada sobre- agua, -e, p-ortan.to, Pl'Ohibida· ·de · tr.a.nsbordo, 
embora em- transito, o seu dtesembarqu,e -deverá· · se:r; feito 
como o de 9uailquer .outra me-rcadioria,.· de··iiú.al -natureza, e o 
reembarque como ··e~portação nacional_ pelas taxas ,respectivas 
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·e sómente óepo!s de deserhbarcadas pela ·~lfandega, n~o ma;}s 
s'enao permittido o transporte de n_113rcadorias estrangeiras nao 
naéfonaliiaàas ·ern na·vio nacional . de cabotagem. · 

. Tal resü·ic~.ão, aI)pparentemente onerosa,. :nã?· tem ·ª-~~ancc 
mafoi' flOrqué refere-se apena•s ·a limá classe d1mmuta pe mer-
-cadoriãs, _de v~lotes qu·asI semp:;:e elevados; e é, de gr~nde· v~n
tageri-:: porqúe .evita os eoti·aves. aduaneiros dos navws na~10-
L2.Cs. de cabot_age1:n, obrigado pela existencia. a bor-do de .. m.~r- .. . 
caóor·ia.;; estfange.iras não nMio'!:.alizada~, .ás vezes, reduzidas· a 
ün'la . unfoa iJ?.rlidn,, de pequenas proporçõês ~ . . . . 

Ne-sta. ot'd.~m d~ considerações, ouvido ó Goyerrio, par~ce 
conven'iol:itA dar ao pi·oje-cto de léi formuladó pela CwmniSsão 
de Consti~-uição e Justiça ·o seg-uinte substitutivo: -

/ 

O Congresso Nacional decreta: 
A1•t. -l~º Nos portos pruvidos de ·ílista.1Ia:Çôes modernas de 

·cá.es, molhes, obras eongené·es, serviços de dragàgem-e oúfrbs 
n~essan·os ãó trafego 'dos navfos, e.Xecufadós por . c·o.n'c'êssão 
nos termos ·da i1H n .. 1~7~6, de i3 de ·bufübro.{le. 1869, óü ,Por 
L~tütãétô oú áfàní inist.râção, nós te.rm-os 'do_,g rlécr~tós. n~; :i.S..t)9, 
de 8 de junho' de 1903,. ·e 6.lôS... 'de i4 de · feverêiro: de Hló7, 
é obiigãt.óda a atrâeáção {los navios áos cáes- ô:ú obra.S con- -
generes parâ ernbãrque e d'esembâr«rue . dé merCádôria! ê ~paS-. 
sn/g.eiros, rpara ou ~de outros pnrtos·~ .Sal:vo. o·. 1eáso da§. mer·~a
dúrias na:cionaes~ern tran.sito. nenhuma outra, seja quaLf~r. a 
suá ·~p'écie ou Iiaturêz< .. poderá ser embarcadâ. ·.ou deseiribar~ 
tada s~cm passar pelo cáes.·ou.obras congeµ,êtes.ê_~cômplerrtên:
târe~~ .. . $u.ieità sempI'.é,áo·:·pagãmeJ?.to dás. ta.xas- r.esp_ectivãs ... 

ArL·· 2.0 As mercadorias. em, transito de ·porto nacional 
paf~ ppi·to nac1onal Jl.od-~r.ão sé_. trânshórodadas · ·directair(éil.te 
1de· il.avfo a navi'o f6ra ffó cáés. e medif.\n~e o· Unié'o pagamento· 
da. ta.'\:a· de um real por kilo para conservação do porto~. paga 
péló _navio. · . .· . 

··· Art. 3_º Qualquer mercac:toria desembàrcadà · .no cáes .. e. 
novamente nelle emnareà'da sem ter tido s·ahida das installa.;:.. 
cões .. do port-0 pagal'á ·as . tax;ts icorrespondentes a umá. S'ó da
qüell~$ operações de enibarqu~ ou desembàrqu~. . : . . .: ~ - . 
. - . . Ar_i. 4." As .d!§Pósições ft~ a~tJ.go · a~terior_ fl.J?Plí~.~m,:.;;.se 

.· qu·er. á.s merc.adorias em tran.slt9;{le .um .p_orto p_ara· ou_tr,o, na
. ci9nà}. ôu estrangeiro, quer ás mer~á.dorias recebidas por .mll 
; . de pro<;~pencia do prôJ>rio porto· e dcstina4a·s ,a.:'(mtro l).Orto. OU 

vice~versa. . -:- . · · .· . . . 
Art. s~0 A obrigatoriedade de' àtracà:çâo · soffrera as ·se·-· 

guinte5 '.excepÇões: · . __ ... - ·· · . · . · . · · · . 

..1-º~: quánao·. não .houve\.. espaco dlsponivel para _os - ri.á,\rios .. 
junto ·Ílº cáe.'i.·. molhes. ou opras · congeneres; a- juii-0 da: . àlfab.-: 
deg3. e- FiseàlizaÇãd do Porfo; . . - . . 
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: .. · \: -::· SESSÃO ·EM "20 DE NOVEMBRO DE ·1920- 75 

. 2°, qú.andó .nãó. houver nús· c~fues· de aeéesso ao .porto ou 
junto ao eáe:.5, mohhes ôu -obras· cóngeneres, a profundidade de 
a~ .. ne~e·sSa.riá para ó' respéctiyo_ ealado .. d~. nâvjQ; · · 
. 3°1 quai:ldo a ·-a:tracacã0. estiver slispensà. por ordem do Go
verno~- ·devido á. ·epidemia:;. ·guerra· (}U outra:- :eiiusa de forQa 

·- maio~; . ~- .. · .. . / t . . . ·... ·. -~ .. - _. ' • . • • . . . . . , .· ' 
· ·4_<>.;· _g.ua:ndo n~Q hou:ver no _pqrto acpô:Q1Iiloda'ção adequada 

para; as mer,ca~dor.~~s' a .d~seipbari~ar: : qu ,.c:~ml?à..r.c~. ~ . . .· ..... 
ArL-~;º í\:s .~l:l~rc~çõ_es. :q~s.~ry1cQ "'-.1~~e~-0 .Qº _P·~()pr10 

por\o pu. dps pqrtq_s :qo~lttoral do _m,.e_SI!l-° ·Estado; 1~c-~~s1v.e , os 
fluv1~e$ __ .mt~nOê" •. :eo~µ~fil.do, ~rea:qo}'.'1as ü~ .. pr-0,(iucça,o ·1-0.cal 
ou já incorp1:>"radas ào respectivo. ~~~~aj..o,-pod~r~Q :effE;.Ctuar 
as operações ·de ·carga :e descarga ·em. ·qualquer·. :ponto. f óra da 
·iOJl~',,:e~ _;qtiê í~#m'.~êxeÇutãdé>s. ·0$/weJfioí.'~~ntos iiict"i'éaaos, 
esta.neto nesses ca:sos rs·entàs 'àé .qualquer pagamento das taxa.o; 
de- ·Po~to. . . _ ... · ·' .·. ,·. - · : · ... · .. ·· · .. · .· . · 
. . .. Arl. 7 .º o. G,oV~tµO- ~xpê(ti:rá as~ né.eessª'rja.s .insti'ÜC(lões 
r~ati.""ª~-- á ·ex·eeuÇ:ffó?'da __ prése.ilt~. l~~ .. ~- :pfóVipêneiandô; de ;Illódó 
iiú~; ·os :Sl?~·iÇ{>$ :qê: ... Ç'.àft!ã . e: ·ctC'ScªíSga __ ·;dós nàvió~.· ~~§um ser 
~lto_s, c()rü~ e~ra.or4marto~._ _a. _qµªIqP.~r.l;!.orà ·4a.. n/>,fte; Qti ]j9s 
dom1ngl)s, -e . di~s ·feriados, . mediante.·' préVla . reÇIU.1s1çao ·ao·s Jn
tér'fSss~~º-~' c:~r>~p:'.dp: e~t~f>~ 'B:o .. navfo'. .. 9 · :Pná~~ntó· súppj~ri;ie11far 
da~ ,de§pezas -extrá-Orqip.ar1a·s ... qu_~ s·~rã'o Ji~àfda.s$· : ·ae·~ a~·o~.go cpm 
o @'e ;~n™f'dé S'er"ertéêtivám.erite âêsp'ênditiô a. ·'.nfa'for'·erii taes 
càsoS .. ·· ... · .· .·. ··.. . . ...... , _. -'-: ... ' -· '· ..... :· : ·.: . . .· 

. _A!'t .. ·. 8.º.-~9 . G<rver:I?-o.:.,Pod:erá~ ·, eJ:ltr~r~ ein accôr!icr éo'm ás 
a.etúa:es. cómpanhiâs ec>ntracfünt~ d~ _13:Xplór~c.~o -dé-.:P9r.to~_.J:io . .
se:Iltido_ de 'a.ppl~cait'. aos seus. -conti':àetós. á·s' disposü;ões da pré~ 
s·en.te·:1e1 ·~1· · ·' · · /' · . . . ·._ · . · 

-· Arl.:· 9~º - ~vagam"-se. ás "diSposiçõé's~: em cmifra:J..io. 
sa1~)a/.Çémmi~·~ões, ··1~. · ~~ .1!-9v~aj~~-- .ri~ ... f~2,o. ~- C"af~s. 

de · C(/rt~~s-; '?r~s~4enJ~~ :.~ (Jctav~p !,lo~f.!..a,_ l:).elatbr .. ,~ J'os~'f!.O 
de..-A,~µ.'U;~~: :com · r~stxv.içoes. -_:._;_Souza C.4stro. -"--- .AJ~etto .Ma-
1·anMo .-· · Ant-oniO VarUJs · -. · Pai:hê'co Mendes~ :...,;.._ Caflos Ma-
xfmilia:n.õ.' . . ' : . . . . . ' . . . • . . .. 

· ~ . :> 
. . . -· ... •. ..... . .. . ' . 

• 1 ME..~SAGEM A QUE SE REF-EltE ·o ·PAI\ECER 
~ . . .. . . . . ' • , . 

~~s.: .· Mexri~~ps ·a.o. C~hgresso . Na~I~nal . +. .. tÓr~ando'.'"se ., 
nec·essar1a a. obngator1ê~fade:d'e atracaçan -dos navws nos cães 
dos portos brasHeircrs êrií: e.xpl,ôracão~ tenho a· honra de pedir 
vos.sa- àt~encãó p'A~a a exp'Qsícã'o j1inta~ " 'gµ~ me- ~foi apresen"'." 
tada .p·efo sr~ ·Minis.tro-da-·Via'l}ão e."Obtas-.Publj:cas; e espero 
q\le leg·~~l'eif.rib 'sentí<lo ·d:~ régillarizar o.: aS...c:ti.inpto •........ 

· l\iÓ'C1·e_ -ránêit·o, f5-.. à~ .1>Ut:Uh~o:ae"Úi~9;j}à;._.~a .mtiepeü~ 
dencfa. ·'e 31º ,da. Re:Públfoa ":; ~>E.Pftcicio; P~~s6li~· . · . ··. . • 

..... - '·: ' . - -.. . ·--·. . . . .. .· 

- . 

. ~ · ~r:·. · Presi·a~tit~· .d~·: ·if~i>iitili~ ··~ ·• 05·.· .. ~~rilfücfos .at~ · ago'f~ 
Qbtidç>s ha ... eipl'or:at;ão·· .ecmnfü.réiàI :aos porto~"· dt? Br·~sii · de~ 

,I . ;· 

,,;· . . . ·, 
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mollStram ·a m~·c.essidade de algumas modificacões :ri.a. lee~slá-
cão respectiva. . . . ... . . . . ._ 

. · Dous :são os typos dos contractos ·adopt-ãdos ~~r~ a c.on- · · 
. ;strl!cção e·. cxplorac,:ão dos nossos portos. .. · .- . . _ . · . . .. 
· ., ·O primeiro é o da concessão, baseado no reg1me.n "1nsl.l

, tuido pelo décreto n. 1 .. 746,. de. ,13. dernutubro de 18'6~. E' um. 
. .contracto da empreitada directa, em que as obra.s sao p~gas · 
· · pela. rend_a de taxas ap~ro:vad;ts ~ dura~te um certo prazo, ~1~do 

· o qual todas as obras, installa<.}oes, · eto .. ·, r:evertem para o Go
·verno. Por ··este ~typo- são explora.dos os portos de Manáos, 
Pará, Bahia, ~antos e Rio ·Grande ao Sul; sel-.o-ha t-ambem 0 
de Victoria, em -eo.nstruccão. . · . . 

No segundo,. assentado ·e!!?- base. diff erente éstabeleci~~ no 
decreto n. 4. !1.859, de 8 de Junho de 1.9-03, com as moà1f1ca:
ções do decreto ... n" ·fi.3ôS, de 14 <ie fevereiro de 1907, o Go
verno assume a responsabílid.a<!e das obras, que faz -com. seus 
recursos, ·por empreitada ou por administl'.a.~ão, e, ·· promptas 
essas.- arrenda; a · expl-0ração · p'or um prazo curto, .afim de 
poder intervir na applicação ·.das taxas consoante as necessi-:-
dades de commercio e da navegação. · · 
. . De conformidade com esses ultiinos decretos foi arr'en
·da.do o por.to do R.io de Janeiro em 2() de julho de 1910,-por 
um prazo ciue lerminará em 31• de-outubro de 1.92!; segundo 
as clammla,s · c.onstantes do decreto Il. s·. Q62; de 9 ~ de JUlho 

· ·_de 191.0~ . · . .. .· . . . 
. · Em regimen analogo foi construindo e arrendado · p·rovi-. 

soriamente o porto de Recife. · : · .. · ~ ... · · . . 
o. regimen ·Õas concessões prestou certa serviço na época . 

em que havia diffieulcfade no· levantamento dos elevados ··ca- - : 
pitaes necessario.s '. pâ.ra a · construcção dos portos. · Elle .tinhã. 
porém, o inconv·eniénte de prender o 'd•esenvolvimento. dos 
:portos a· taxas onerosas e por prazos ·excessivamente: longos; 

· Partindo do principio de que o porto não ·é instrumento 
.. <!irecto -de renda e sirri um elemento indispensavel .ao desen-:· 

volvíme..nto do commercio, ~ QUf.\ ··roi adopta<lo o segUndo re
gimen. e~atbelecendo taxas moderadas · que remunerasseyi 
(fent.ro de Hmites razoavei~ os capitaes empregados. \ · > . 

, .Esse regimen, diminuindo a importancia das ta.xas, · nc- · 
.CMP.üa.va do àproveit.nmento de todos os elementos de. r·enàa 
que s~· co~t.ava para.º r-usi.eio dos · portos e para o de ,iu-fo's,e 
amort1z:::ican <ln ca.p1tal' 0mpregado, deixa1ndo "Qma margem 

· razoavt"l de t_ncros J?ara os contractantes dessos servi~os. Foi 
· por esse motivo. que no orcamento da receita para o exeréicio 

. . ~e 1905. fixado Dêla lei n. 1. 313, de 30 de d.ezembro ·de !904. _ 
. ·,anno .. immcdiat.o ao do . de~refo. que estabeleeeu o regimen. ·de-

.~ermin_ou o ar.t. i 9 o· ...s~guinte : · · , · 
·: cNos ·portos ém ·que ·li;i ou venh~i: .a líaver.·obras d~- àes" 

.. Q.raga~ef!l . ou o;itras concedidas ou . executá.das por~ coiitr~ct.~ ';-. 
ou aomm1straçao. · r;ios termos .<los .decretos ns. 1 . 7 46;; d~ .. i.3 ·-.~~ ;_ 
de outubro· de 1869, e 1 ... 8.59, de 8 d.e junho de 1903. nenhuma;_ :.) 

. • J • · • • • · •. •• .. • ·-.,~ ••. 
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mercadoria, s~.i~ .q\.laJ \ for a .sua "natuieia ou destin~, que 
entre p,.ela barra, poderá. .. ser des'emb<~.rcada sem transitar por ' 
·aquelle cúes :ou ·obras, suj eíta sempre ao· ·p·agamento das taxas 
1:espectiv~. · . - ·· . . .,. . ·. ; · · 

· Esta disposii;:ão applica-s~ nos mesmos termos e em to
dos os casos, .. ás ·mercadorias á . embai'câr. . 
· · ·. ]:laragrapho -upi.eo._. Nos. portos s~r\tidos por trp.nsito fóra 
da. barra, e:an.al - ou_ rio, offerecendo accesso: aO: . porto, com
pete ao PrcsiC.e.ntc da Republi_ca providenciar :_para que, se · 
faÇa·. cf~~cti\.a .esta ~ <Ji.sposic;ão; 'a qual, por· -sua. ~.ez, só terá 
applHiaçao naquelles .portos em .que as obras, a. JUlZO . do mes
mo Presi.dcnt'e, já .próporcionem prompto embarqu~ e desem-
bnrq~é ·ÚS mercadorias.~ : . '. · , . - . · . . 

·Antes."porém. de· f eiio o arrendamento do porto do Ri'o de 
.JaneiÍ'o a · l~í n . ·2.:HO,. de 28 de dezem.br,o; quê fL"tou a re
~cita para o ex:e..rcjcio de 19JO, det,erminou, no art. 30,· que 

·se .obs~rvassem as. seguíntes ·.ba.ses p.arà aquelle se.rvico: 
_ a) redué.Ção . das -taxas de modo a, -como complementares 

do imposto de ·2_ %, çuro, assegurar a rerida mecessaria ao 
custefo do sérviÇo e ao das dividas contrahídas ·para a exe
cução dás: obras,, não devendo a novçi. tabellá" exc~d.e.r' ás taxas 
que : pes.avam_. então sob.re os nav.íos e ·mercadorias de proce-
dencia na-cto~al ou estrang~ira; , ". . .. . ·. · · . . . 

. , b) perfeito apparelhamento ·Q.o porto por meio dê 'quaes
queT' obras complemênitares necess:ariãs. para faci!itar e . ba
ratear os : serviços, ·para ·a ·arm~z~nagém · -a· ·1ortgós prazos e 
:?ara a guarda e .cons.ervação. da.s mercád'Orias que .éxijain de
positos especiaes ou ·· o-utras condições_. peculiare.c;; . · 

. e) maio( facilidec:ia ·ou . ®aesque~ .vantagens offerecida:; 
á. · imp&tação ào · carvão· ·d~ pedra e exportação de . fruetas, 
café~ madeira, . ánimacs. mineraes, generos a:· granel e lactl~ 
dnios; . · :- ' · · . · · · · · · · · . · · · 

d) . .guarda · e armazooa,gem, -independente ~ de pagamento 
do. direitos · de importação, de· mercadorias que possam ser 
i·cc:\.l)Orta:das . .,. .. · · . · ~ -

§_ 1." O GovernlO .entregará logo ao __ ~rrendatario · a parta 
,•:\ conc~uida do.cães e os armazens que já estiverem promptos:. 

§ 2." Flcál 'revog-ado o arL 19 da lei numero i. 31::, de 30 
de dezempr.o de 1904, ipagandw por~111. todos os navios que en-
1 rarem pf',là barr.a a 'titulo de coliSe:rvação do porto, a. taxa rio 
nrn real J).or kilàgramrila de ·-mercadoria e11'l~arcada ou .desem
han1ada, C".X<~o.ptuada.5:. a:s de pr.o<lucç.á.Õ nacfonal •3 o carvão de 
il ~~dra, _ quc'·ffoam ísontos. __ · . · . _ · . · · 

O- c~~cte~~ ·e~trenui~en·t~· .. Jifie.ra} .do . arrne<lamento· fe.iw 
~obre e-ssa's . bas~s : {acuJtá:. ã. 1iberdád.e . da utilizaçãO':. d'as obra:!" 
:ielo qorrimerciÍi: e: navêgação;·:.mes!lio. ::púa os-navios atraca-· 
:los ao. c,áes--\c.t:áusula xrv: . m~ .. t0ntra'ct9 :I'"5Pectiv:._o);. de. modo 
que sqm.~nte .p.art.e. dil, tnela-g~ ·-_gú~· "Çe~.an.da·-o p~rto transHa 

. .. . . . -. . - . .· -
. ,• ·. , . 
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;:;ela; obras, mantendo-se o resto, . ou ipela rotina, ou por 
outros: interesses, afas~<l.a das me::;_mas. . 

Evidenteme'llte~ si essa faculdade im9orta em um 3:CtO 
de alta concepçãó íla liberdade de commercio, ella "produz "ll;m 
desvio conside1·avel da ~em:ia, que . não !'-Ó de'.:in. · re:$ponde!' 
pelos ele:vados cornp-romisso.s tomados pelo Governo para . a
construcr'.ãO. como . viria em auxilio dos _novos emprehendt· 
menio~ exigido~. pelo 1'uturo desenvolviméntQ do porto~ --

... Dou-s-·1ncom;enientes graves resultam tambem tia . n110 
· · oJ)rigator!edaíle d~~orrente da. revogação do art~ 19 da lei· 

4. 1.31-3, ·de 3:0 l;ie. dezembro ~e 1904. -
O. ·[JTimeiro é ·que . a baldeação de mf'rcadorias p~ra es -

traias amarradas ao costado externo dos navios atrac.ados· aó 
cáes e que dell~_ se não utilizam, imp-ede que se-' faça o servii;·o 
ue carga e des_cãrga. em úuas ou mesJll,1~ E-D.1 ire~ linhas de 
atracaÇão,. Esse processo adoptado em tôõos os portos per-:_ 
mittiria uma melhor· utilização d-0 cáes; principalmente· n~ · 
~:ondiç,ões · actiw.es de congestão do.s serviços de · emabrque e · 
de~eti4~.;irq ue. · . 

o' ~egurido~ é que' ci desembarque. das mer·c~dorias em cs._
traias, e o seu ti;zjisporte para pçrJit~ afast~_d0s do littoruJ 
ditHculfa e' ,As ve1~s Hlude o seJ"vi~o do fisco.-·· 
. A. ~traca(:~ó. Ópfigatoria~ mantida .IJJ,OS portof:; de con.ce:.:-

t.:l.o onde as taxas são- mais· . eltw~da:s, · foi SUI_)ll)runida Piac:t',~
~enie- nos portoE; .do Rfo d~ Janeiro' ~- -~eçife, onde a~ taxas 

. reçluzidas, de:vido á- dirninuiçã,o· ·d~ to11elagem, é insufficientc 
pa_ra a. rendf., que foi calcuJa9a para o serviço de cus_tefo~ e 
iié juros. e arno:r,ti~ação do ca:pita_1 ·empregado. . ·., ' . 

Releva notar . q:uie durante os ultfmos 'oito annos de ex
ploracão acti~-a do porte} -do Rio 'de .rane'iro, incluindo "o P~
ri9~0' ·. ªª gu~rra, . as previsqes_ d'e trafego do mesmo foram 
~:tc.cdidas, s_em ·deixar todavia ·margem capaz para attend~~· 
aos encargos correspondentes e para fazer· faqe ·ao augme..n.to 
futuro. .. · · 

. · A ~tiliza;ç~o oprii;at.oria. dos cáe~, imposta como . II)edid;l 
geral em uma· iei especia1>l, não vjsa accre~cer as · despein.s 
de porlo, iünãci. urniform.izar 08 scrvic;.os e por eousequenci!J. 
:fa.cilital-08 e, &o mesmo tempo, fronecer mais alguns recur-
sos. a nnv-0s empi'eliéndimeatos que vão siuxgfodo. · 

Assim, pois, é de manifesta conveniencia, á vüita da ex
neriencia a~irida na explora<;.ão de nossos portos que o 
Congresso Nacional, JuJgando em sua alla sabedoria. das con
~ideraoões expostas. elabore uma ·lei com dis.1Jo1:;icõe::; ana
logas, ás. do citado ai-t, · 19, sobl'e a~ linhas geraes que sei 
se·g;uem: -· , · :·, 

I - Xos portos onde existam instal lações mo.d€1'nas d·3· 
_ . d0$.7 molhes, ·e· obras. cop.gern~r:es serviços de dragagem e ou- . 
·· t.rà.s: necessaiias ao tnf~go do-s navíos. ')Xecutao-Os por ebn'-- .· 

~:essãa:. nós terIDO$ da lei: n .. · 1 ... 7AG, ele t3: àe O:lllubro,_ Í'le 1869~ 
ou 'p·or contraetos, ou adrpini&\Í'ação. nos ter~os ~~if decreto~., .. ; . 
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11s. · 4. 859, de 8 de junho. de 1903 e 6. 368, de 14 de feve_rein 
de 1907, a atracação dos"_l:ta.vios nos. cáes ou obras congenere.3 
vara embarque e dBsembarque das· q:iercad<;>rias que condu
zem e obrigaf oria, e, salvo ·para, as mercadorias em transito, 
nenhuma mercad'O.ri.a, seja qual fõr à StJ.a especie, . natureza 
ou destino; poderá ·sBr emb~l'.éacta<9Ü'·desemba.rcada.- sem tran-
~ital' ' pelo ·Cá.es 01.i obras congeneres e installações comple-
mentares, suj_eita· Seznpre l:!-0 pa,gamentO das taxas,· re5'.pectivas. 

Nos portos servidos por trani.sito fóra. da barra, cana.l ou 
rio, compete ao Presidente~ da llepublica providenciar . para. 
que se faça effe.ctiva eêsa disposição, que s~ terá_ applica;-
dio- e::n "taes portos quançlo as. ·obr-as :proporc1one,m. rrompto 
'"mhai:que ou de~embarque a:s mercadorias. 

1 ·-· ••. "': . . •• ' . . .• 

II ._...:. Para á.s memaQ.orias em tran~ito .é permíttiõa a 
baldea(.';ão directa de pavio a .navio. quando estes- pérteoiee
~ein ambos, á. cabotà;e:rn d'8 longo ou peque:o.o e.urso. rriediantú 
;;àganiênto. -_de uma un:ica taxa especial· de tra:n~bordo d~ meio 
1·eal l)~r k1lo. . · . . · . · , . 

Quàngo, porém, á r,nercª'-doria tiver àe pa:ssar .d~ navio 
r.'strangeirp a .nacional· ou nayion:alizado; ·. 0u inversamente, a 
baldeai;;:io directa é prohibida é, o t;ransito pe~o ,cáes é obr1ga
torio; ·mediamté pagamento· dás . tax~ de a_tracacão, carga _ou 
descarga . e. capatazfüs, com. ab3,limentó . de ~. 3Qr ºt,. quer r.o 
desembarque, quer. rio . emhar~ue, e fixado ~m. um me2: . o pra
zo de armaiep.agem gratuita~··· vigor~ndo dô s~<>undo. m:ez cm 
diante as taxa3 integraes; estabelecidas. ··.· 

ÍIL ·A ~~rig;toriec.{ade .. de atraca~ão · qos I,lavios deixa de 
8:~isf.ir: · · 

i~, qua~do n~o . houver espaco djspontvnl para os navios 
junto o.o:-; cáe!1, molhes- ou obrªs,. congeneres, a juizo. da al-
fandega .. !) da administraçã'o do porto; · . 

2;, qüa11dc·~não houver D0'3 canaes d1~. a~CeSSl> 3.0 portP O 
.rr::~.o:'à1>s cães. :molhes ou obras co~Emerci:i a -profun~idade de 
:Jg"\1~ nec J%~.r ià. para 'Q caJado da,S ernbar. erú.}õós qtie dernan·· 
riam_ o pcrcto; · . · · · - . · 

::?". • (f nando a atracae.ão . estiyer so.~pe_nsa J>or ordem do 
Governo. por motivo de. epidexpja, guerrá ou outro motivo de 
força maior. a juizo dd .. Oover:no; · . · · 

4'', quando houver gréve. <!o pessoal· de explQracão, 
IV. ~\ oprigafüriedade d~; transito ._dás .. mercadorias pelo 

··:.te:" e s~;ls i~(aHaçõe~ sú .de:L"<aré\ de ·existh': nó caso de· gréve 
do P.~Sí7oal. d~ c~pior:0ção au . ~eficiencia das iD.staUações para 
x·ecelber .. ;mer.ca_<lo~í.:lS · es-p.~faes, .. ít!;fl11unrnav.éis, ···eomstvos. é 
comtb)J5ti"•<eis. .· a.· jl~itió d~_~,~ al~a;ndeg~; e , da. administração dos 
por os. . .. ,, · . · · · :_ · · ·· ·· · ·. · · ,, · · 

?-."ess.é$ caso3. áé--iiercad~rias. poderãq, ~·e_r · cie~p~e.ii!!das· sP
,bre agtfa . e~ ~era.o -isentas· do -p~gamento 'das taxas· de· porto~/ 
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so · A.NX.~ES 0.-\ CA~l.-\l1A 

V . O ~llni:stério da Fazenda de accôrdo .com o Ministerio· 
da Viação f.xpedirá as nccessat'i(ls · ilfl?trucç~es · e · x:egula~entt?s 
relativos a~ con.diçõ~s de atracação e transito obr1gatorios_. 

--vr. Nos novos contractos e revisões de contracto que 
forem feitos· para ,o arrindamento do's serviç?s . de portos, a 
taxa. de um real por kilogramma · de mercadoria importada. do . 
estrangeiro para a .conversão do porto,_ só será .cobrada · aos 

. navios que; em virtude das cJ:isposicões a~Jma, não atracarem . 
· <io caes e aosém transito, ficando supprimida nos outros como 
co~pensaçã~ á obrigatoriedade de atracaçã?· 

Rro de Janeiro, 8 àe outubro de 1919. - J. Pires. do Rio, -· . . ·:..... , ·_ . -
O Sr. .Preside1.1te - Est.á f inda a leitura do exJ)ediente • 

. {Jênnrimniro á Camara que, tendo sido. dist ribuídos hoje ' 
o~ avuli.';o~ 'do projecto orçando a Receita Geral da Republica ·. 
para 19~·! , ficará sobre a. mesa, dura11te tres sess_ões, a · par
tir de segunda-feira, 22 do corrente; para · o. recebimento de 
emendas em · 3.. disc.ussão. · 

O Sr. Manoel' Villaboim - Sr. ·Presidente, não fôra hon....; 
tem a hora do expediente occupada toda ella por um dos il
lustrcs membros desta Casa, e já eu teria ·dado uma expliêaç~o 
que me parece ser devida ao nobre Deputado meu presado- . 
amigo Sr. Mauricio de Lacerda, ,a proposito da defesa feita -ao 
Sr. Deputado· Raul · .Fernand'es l contra uma accusação -·que;, 
.aliás. não existiu. , ' . , · 

b · talentoso· represent.ante flumi:D.ense declarou que si não . .. · 
<l i~sesse a~ _ pala·vras que aqqi preferiu~ o Sr; Deputado. ]laul , 
F~rnandeR poderia ficar mal deante · dos · termos . de uma carta_ 
por mim enviada a (!azeta de Noticias ·a respeito dessa fa-
m~~a questão das capataz ias no porto de Santos.· , _ 

Ora. não tive o intuit6 .de accusar a· qu_alquer dos ·dous 
dignos parlamentares aos quaes me referi nessa carta . 

.úwHntada;· . pelos jornaes, a que.stão das capataxia$, por 
parte dos .defensores das Docas de Santos repetiu-se uma ar
~nieão, Qtie já me havia sido feita nos autos pelo patrono das .. 

· Docas.: · a de que eu t_inha sido o incitador ,do dispositivo legal:\ • 
rcduzmdo as. capatazras na·s Docas de Santos, e qu~ fôra vo
~ado em virtude de uma P,menda do representante de · São 
Paulo ' Sr. Cardoso de Almeida. , . ··· 

Repliquoi . ~os·_ jornacs, conforme já havia replicado nos 
n11lü$ da ac1.:ão em · juizo, que não t.inha. t.ido coparticipação na · 
'''2wnda · qa~·do8o· de .·\Jm,~id_u. e ·aprps~nt.ei os motivos por que 
na.o era. h~ito. suppor que tosse cu o. mstigad01'. dessa emenda; 
pQnc[crC'1,. e11trc _outros ca$"OS. que ena nunca ' poderia- ter tido 

-- .meu apo:10 c_<!m o . ()b.iectiy.o . de ·que dahi . resultasse ·orna causa 
- a·. ser pa~rocn~ada PO;"'· ·mu:ç/ porq~e -Ja!llajs _. imagi1í.~ria qlie, 0 

Poder Executivo se .).µlgasse no .direito·· d~- - suspender ou . dei~ 
iar ... cl" rxee"l:ü.ar a lei ; : · · · · · · 

-.. 
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O SR. :MAbi-üóo oE· L.\CERDA .~· Apoiado :- · . 

_ ~~: ~~-: NÍ:~;;..,oEL ~rrLL;Êf!I~r ~'-,Ba~ta:"~- esse .árgum~nto. se
r i:Cãec-[s_rvo -ptu'"a que. ·Sú .nao me pudesse unpuJ,ar um mtere~S(~ 

..r4ualquer na, int_e~v'eriç~o que acaso tives~e eu-fido na emenda 
Cardoso ,de Almeidê:1, .interv~enção _ que, r epito, .. de nwdo nenhum 
se verificou. conforme. consta oo carf.a ~do mesmo Sr. Cardoso 
õe Ainieida,··.:nos autos :da quesfaõ' niÕvjda contra a «Docas d1;; 
SaritQ~ ~ po;.-. · exporl.a:do~éS-:_da{ttHMa ~cidade. · . -. . . . · 
· -. -I:DS~sti'.Nui1 em .. qµe . iµab tarde tinha>·eu ine oppo::ito, aq1.;L, 
á emerida do , S~naà.o -restaµra.ndo .;:ü; -~ntigas .. taxas sJ.e ·ca.pa
ta~~as~ ·• e q;ue :aind"a1 ul.teri0;remeJ'.i1:C falara. ná . Ça.;n~ra ·a. reti
pertc; . sendo, .ao.- .mesmo tempo, · ·procurador, ·em .Jµ1zo. desse.~ 
.exp·ortadore.s, mre ·pediam r'estit.uição .de taxas . . " . . 

. · Repliquei :r;e(;onhecenqo . · qw~ de facto : chamara a. atten
ção da bapca:da p-aul:ista· para a · te~tath~a de restauracão das 
taxas · oe c_apat~ias; .e que, ·' ero outra · oc-casião, .fal ei . acci<ien
talmeii.te, -sobí·e. ~ o ~ss:umpto .. -· - dép-la].-ando, ao mesmo· tempo 
it. ca:m·ara a circumstancia, .:êm · qüe . ."-rne.--a.cbava. de·· ser de-· 
J.'E>..nsor .dos direitos dos ·. · expo~tador.•es~ de. Santos, .para que· ·não 
houvesse Ulusões . -sobre . as ,_informações que .' Vh.et-. . presta'Va, 
accentuando, mai~, .qu~ .no momento não esYci:va a ma.teria em 
discussão: . nem·' se ia tomar .qualquer · áeliberação a · respeito; 
írouie . então: esc1a.recim,:eritos ,·sobre ,a>questão, sentindo-m~ 
com ,liberdade·para o faz'er, . exactamen-te. em'vtsta dessas de- . 
daraÇ()es> · · ' . : · · .. · · . : . . _ · · 

·.··É ·éQmo· ~o:s, .'accusa4ores iri~istfsse.qi'; · p~ndé.r~i, . ~· · reresa., 
~ni- o menor. intuito .· de · acousação,- qu.~ , não me .podia. imputar 
esse~ nOV-Um <;_rirrfen, porque os que tinham : sU.Stentad<> a. dou
trina: gpposta; eram dous parlamen4\i·és dos . mais distinot.oo •. 
ligados na realidade á Companhia das .. Docas de Santos. Re
feria~me a d"o:us ~ompatriyíos illustres : TJm é. o.:.sr... · Dr: Pau
lo de >Frontin . . por• quem tenho . a ma:is 'viva admira,oão . comoi 
~endo · · um dos brasileiros .µos quaes-. mais ·p6dé .confial' sua.. 
-pa.tri.a : basta lembrar: os se.rviços de alto va.lor' que lhe . de
vem esta:·capíta!' ·e ·a ·-nação; Ahi éstá, ·por exemplo. a bellel 
ayenida ·Central, qu~ talvez .. ~o fósse ·nma .. realidade sem o . 
~e~ espirito . cmprebe-ndedor~ · a sua .tenacidade e· extraordi
naria· capa-cidade de di"re~ão e ~de ti'abalho. · .. (Apmado.s; muitO 
bem.) · · . ... ·. · ·· .. · ·· · · · · · · · · :' · 

Ahi está · ainda.'·a/ ' duplicaçã.Q da Ih:ilia ,dá Central, 'Obrai 
q;ue hpnx·a . a nossa · engeDbaria, a .1 competetieia ·de .nos$os ho-

. mens, e. demons~rá• perf eí~lpeT_l~~: .que para: -~mprehoidim~ntos 
dessa ~tqreza, e · sen;telhentes. ~ : n1mca ter1aµios . neeess1da~ 
de i~ecor1'.~r. -_à ::. elemeintos · ··és_~rrigeiro~ : (Apoiildos;· · ~~ 

óemi. ·~H!;,~1$i2tfrf~o~Jfüf;'.:~º!:n;:~ J!.;~ 
n_aQ.de5,:." ao : . <l;ú~l . teJ!ho/ desde'.·.qli~ foi·estuqánte-;·em s .. Paulo> 
grande àdm1ração.; .Já nal ·academia··· eUe····ràvelava ·:~s · deites 

c.-v~. :Xn:. ' ~,_-.. . ·· . - . . ... . · ' •. ,: . 6 ~ - . 

·- ("' · . . :" ~ . .... 
: •' ·~;~ . ·: .-

.... 
. ·. · · ..... 
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.. 
com que km feito àistingui.i o seu nome quer ~-~esta C~mara > 
quel' nus Comrnjssões que a :\ação lh1J tem rxmírndo: entre as 
quaes -e~sa em que agora pOe em relevo suas· altas faculdadet3 
intelrectuaês e seu elevado· valor moral. (Apoiados; muito 
bem.) · · · 

.;· Invoquei as personalidades de.sses dous distiI:ctos _ bom~ns 
p"\fblicos,"justamente para amparar o meu procedimento: ~m-! 
1;,'1lem podia censurar qu-e eu defendesse um dos pontos de vista 
da causa, de .acéôrdo com o sentir do meu Estado. çm ~r_eq~en
tes manif estacões, q;uand.o dous merobr·os respeüabll1ss1mos 
da Oamara, tamb.e_m tinha!U intervene;ã.9 na me~~ causa, 
sustentàndo o ponto de· vista conlrar10, certamente conven
cidos da .i ustiça que a este assistia~ Si eu entendia pleitear ,. 

, o jnteresse geral, ·$8. EEx. julgavam por. seu lado, advogar 
o direito, o que é tambem de ordem publica. .. 

Eis o que se deu .. 
Quantos leram a minha carla, publicada na Gazeta de 

!úJticiM, --não poderiam ter vislumbrado, de modo algum, a 
intenção de aocusar aos eminentes c<Jllegas, infe.lizmente afas.-..-< 

, ta dos hoje d0 nosso convivio n-êsta Ca~~-
_\.ccusação, si liGuvo. roi o,-, üatr~no du5 :DocaE:, -~ur. tanta::i 

vezes te:·.r_ re_petido essa imputaçào contra mim. !\ão me cabe, 
porém, a culpa de que seja tão numerosa a raça. dos amiS"ós-, 
ursos... · 

, Creio ter àaão ao meu prezad.o ãmigo, Sr. Deputado :Mau...
rici'o de· Lacerda. á Gamara e aos dous dignos parlamentares 
a que fiz referencia, uma explícac;:ão ·cabal e sufficiente, com 
que a.o menos o meu espírito se satisfaz completamente. 

Si não foi tão ampla '.como deveria ser, o defeito será da 
minhas palavras, que não exprimem b~; o que penso e o 
que sinto (não apoiados geraes); a minha intenção, porém, é -
ele deixar patente ;que para com ·estes dous eminentes col
lcgas ·só existe em mim respeito e admiração. (Muito bem; 
muito bem. O 01·ador é curnp1·imentado. ). 

O Sr. Armando Burlam.aqui - Sr. Presidente~- um acon...; 
focimento dos roais -nota.veis, occorrido em meu Estado e de 
que acaho de ter conhecimento por telegramma dirigido, em 
dat~ de liontern, á bancada ~- que tenho a honra de p_er~encer,, 
obriga-me a prender durante alguns instantes· a attencão d~ 

· Camara •. 

. · A . lei.tura. desse despacho evidenciará quinto_ é explica~ 
:-ç~l o JuJ.nlo de que me acho possurdo, e quanta razão assiste: 
c:i representação do Piauhy, para que, na medida de suas for-. 
r;as e confiáda na ,iustiça da causa que· defende, solicite dos .po-:, 
deres· pul:>licos federaes a attencão devida ao desenvolvimento· 
d~ste ·Estado, que é bem mais :rico do que geralmente se sup-'. 
poe1 ~s que se encontra ainda .em embryão, precisamente · 
sob o aspecto economieo.,~ .~ .... - · · · - · · -- - · · 

· .- • '· -. · ·-·-. ·---···· ....-...,, d. • •, f• 
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SESSÃO ~ 20 j)E J'O"\':EM!lR.O DE 1 iJ~O 

o telegramimi. recf~bíJo 1:>or toda a ·represcntac-ão niaT1-
l1yens·~. em cujo llcme tenho a hp,nra de prender a · be·n;ffUi<i 
üt t.e.noão dos Iileus illustres collegas reza: 

. ~Parnahyba,, 19 de novembro de 1920 - Tcr1ho a 
justa satisfação de cong1~atular-me comvosco pelo inicio 
do serviço <lé trafego ferro-viario que acabo de i:uau
'gurar -em terra piauhy~nse~ · nos trechos já _.ooncluiàos 
entre\ Parnahyba· e Portinho e P_arnahyba - Cactinbã.o 

·da Estradá de Ferro Central do Pia.uhy, situado á. ut
lima ·estação po kilometro vinte e seis. 

O serv.iço de traí'ego está organizado dentro · da 
verb"it de construcção: sem augmento de ·qualquer des
peza. · . ·:~~. , · 

·Não :fôra o ;iito p.Teço dos trilhos e a ínaugüração 
do trafego teria .~ ex.tendido á cem kilometros no mi-
nimo. • · · ",.._ 

Saudações cordeaes. - Miguel Bacell.ar, enge
IJheiro chefe .da Estr~da de Ferro- Central do Piauhy.) 

V~ V. Ex., Sr. l?:resídente, ~-omo ~ê a Camara1• que essa · 
extensão ferro-via.ria entregue ao trafego publico no Piauhy 
é ainda qiminuta, mas é a·primeira que se inatigura no meu 
Estado, e é por este especial _motivo que venho me rejubilar 
desta tribuna. · · - · 

Doloroso é entr~~::mto ácC.ewuar que passado quasi um 
quarto do seculo em que vivemos., só agora o Es.tado do Piauhy 
comeee, a fruir as. vantagens déste ,meio indispensav~ de· lo-
ccmoç.ªo. - . 

. T~nho eIQ. pre,paro. -e espero ser-:me' dado. o ensejd ae ler 
{,_ Cama-ra um trabalho sobre. as riquezas do Estado que tenho· 
<~ hont't1. de representar na Camara dos Deputados. Esse tra
balho ·revela que o. i'iauhy ·se'.acha presentemente em condi
ções de poder i fornecer á , economia na~ional, para entrar 
11:'.! balança de negocios internaciooa.es,. uma som:ma de valo
res calculada por"· peritos amer.icanos, igual á da,produecão do 
mais rico dos artigofS CIUe .-~té hoje .constituem o . objec.to de
c?4:Po:rtação. do·.· Brasil . Quer dizer que, ·no estado· actual em 
que se encontra o Piá.uhy, sómente pela deficiencia de seus 
rn.eios de transporte não entra pàra a balança dos negocios 
íntcruacionaes. do Brasil com uma somm.a, já não direi tão· 
\'ultl!oS?, .. como- calcularam os peritos americanos, mas pelo 
JHenos lgual á metade .. oom que contribue o caf.é de S. Paulo. 

Vêem V. Ex. e r9eus cdllegas, Sr. Presidente, que o pro
l:lerna. capital, ,.que ohriga a pr.end~r todas a~ nossas attencões, 
1•• evidcnfemente,. <> pl'ohlema da. faeilídade· de._;_communfoacão. 
l'orque, si o Piauhy estivess.e dotado. de uma '·;rêde de.estrad~ 
!!e ferro, a mór parte de ~ua '.riqueia oollocada.no extremo sul 
o.o Estado teria .facil .. escoamento, · e, tendo sahid!i-. s~ria um 
r-lem~nto que riria. inflttir. na valoriza.vão d.e .. nossa inôeda,. pelo 
~~igmenfQ çl_ó.s ~9-d~ci<>s d_~ ~Q,~t.'~.Oi · ~:~!'~~9., por.tantoi 

. . . . . 
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de ow·0 p.ara as nossas trocas no meio dos negocios. E , por
t:ue, n iaclo au~picioso ==·~ tenha 1'ealizado em nm dia que 
<; d<: iHtima :-:;atiSfação para a - Republka e. pm·Lanto, para o 
paiz, qual o du festa da band~ira, ·eu não; quiz que esse~ fac.to 

· r.a'lyez de someno:; impoetaneia para a vida normal -do pa1z~ 
mas tão jmpo.1·lante para a , , ida do meu Estado, deixa1sse1 de 
ficar con.signado nos .inn.ae~ da ·camara dos Srs. Deputados. 

· .Chamo a atiencão da Gamara para que .::aiba que esta estrada 
de ferro. com os :::éus 26 kiloro8tros em trai'ego, 100 prepara
dos pa:r·á receber trilhos e 80 em adeantada. construcção, é 'de 
todas 11s estradas· ãe feri-o do Brasil -aquella de menor custó 
'kilometrico. .Essa estrada representa um esforço e:rtraor~_. 
na.1.:io· do eminente profissional que ·a dir·ige, cu.Jo nome pet.}O 
<leêliuar •~fim de que os .Annaes o registrem, o engenheiro Mi-: 
gu_el .-- Furtado Bat;eHar, e dos seus delicados auxiliare5, que 
Hllnt.:a pouparam esforços no desempenho de seus deveres, 
c.:01-:r<!Spuridendo assim a. me1'ecida confiança de q-µe _ são dígn~
·mente por-tadore~. Os orçamento$ da Viação. vinham cons1--_ 
gnando. aL~ o armo atrazado, verbas que, chegadas ao conhe
l: iment0 ua Camara. esta custará a a-creditar. Para a constru-

-cção du F..~trada de· Ferro Centi·al <lo Pia.uhy, -saiba a Gamara: 
~té -19-H.>, não houve no_ or<;.amento da Viação verba superior a -
500 1:i:.i11to,,; P,m 1919 a _verba elevou-se a 700 contos; para . 
192_0 fo1 mantida a mesma. verba, e sómente para 1921 é que a · 
teódent:ia a ··crescer se manifesta, e de :fórma a dobraT $ím
:p1esmcnle o $tm valor, o da verba de· construcçã-0;- que, entre
tanto, já permitte o· iniciô do trafego sem· au.o"'Dl.ento de des-. 
p·ezas .eomo assiguala o 7 'notavel director da estrada: 

Forneço assim á Gamara os elementos· ·para julg-al', por
- um simple~ caleulo arithm~tico, que esta estrada. de ferro tem 

::;ido ·l·:! uma construcção :realmente economica, e. destinada 
. c-0mo e~iá:, a prestar os mais relevantes serviÇos a um Estado, 
que aü; agora não gosava deste bmleficio, -deve - merecer dos 
podere~ publicas do paiz attenções maiores do que tem a.té 
este momento merecido. 

O SH. Luiz DoM:INGtit:S - Apoiado. 
O Sn. PAllLO DE FRO-NTIN - Deveria já. l;l:':r os trilhos para ' 

_M primeiros cem kilometros. 
o Sr.. ARMA~D(I BURLAMAQtJl - V. Ex. t.em r·azã.o. e é meu 

intuito. Justamente, pedir au Governo da Republica; em face 
da deetaracão que acabo de ler :í Gamara dos Deputados. qc.e -·· 
procure cnc-0ntrar um meio, s-i o orçamento não lh'o permit!.. 
tir, para não Qeixar· que emmagreça ~Sta u~nt,ena de kilome
tros que o trabalho piauhyense tem feito. 

~stou convencido, <' es~u certo, de que .. : 
O SR. I.11.m.o DE FnoNTI!'< - Pelo Norde~tP. poderia· ser ~up-

P'l"ido o ·material.' _ - · . -_ . - - · -
O SR. ..\R:MANOO ·BURL..-'\MÃQUI -- Estou eonveneido <Fte -<i 

appello ~-e daq\ii dirijo aos poderes publieos da ;~aoâ.Q · eB~·-
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'· 
. . . / 

contra:éá · o acolhim:entó que merece, tanto a obra meritoria 
que acabo de suscintaruente· descrever,· como o Estado qúe te'
nho a honra' de rep:reserita1', e com· esta confiança, in.spil'adc 
pelo. eonhecimento que. tenho do ard~nt.e desejo de bem ser
vir ao .nosso .paiz, como demonstra em seus nien-0res ado:: :-· 
o benernerifo Governo que com tanto acerto e tanta ellevaNí.o 
vem di.rjgiúdo · os destinos Íht Republica neste grave. pe-riÔ-di.1 
de sérias difficuldades, peco àós meus honràdos collegas que 
me excusem lhe~ haver roubádo o seu precioso tempo. 

O SR. OCTAVtO RoCfü\. - Estamos ouvindo a V. Ex. <'-Om 
muito prazer.· . 

O SR. ARM&~o BURÍ'.;AMAQUI - ·E concluindo. em nonw da 
representação de que me honro de Jazer parte ·desejo igual
mente · eongratulando-me ' com o. nosso Estado, com a hon
rada Camara :ctos Srs. Deputad-0s e com .o. páiz, felicitar o Go
verno e todos aquelles' que contribuirarri para qu.e a viacã.-0 
f(.'.:rrea ~eja. uma realidade no unico Estado que não a tinha. 
: (Muito /fJP.W .: mujto · be1J!-.) · 

O Sr. Presidente -. Não- mais orad~_res inscript-0s. 
Si-_ma.is rienhum rjor: Srs. Deput.ados ·quer usa.r da p:-i-

lavra na hora destinada ao r-:qi~iente: vae~se pa:ssar ft ord(,n1 
<io dia. (Pausa.) · 

Comparecéi:n. mais ós Sr$. Andrade Bezerra., Antonio Xo
gueira. Bento Miranda, Prado Lopes,. Herculano. Parga; Rbdri
gues l\faohado, Hermino Barroso. Tbomaz' Ar-cioly, 'Thorno.z 
Ca:vafoa.."1ti. ·A1b.P.·rto Maranhão:· .João Elysfo, A.rnaldo · Baslos. 
Correia. de Br.it.to~- Alexandrino da. Roõhà, Arist.a.reh.o Lopi'-'· 
J.,uíz Silveira . .João lVIeneY.es. Ma1·ro Hermes. l.JbaMfoo ih.~ Ai::si~. 
Pacheco Mendes. Seabra Filho, Arlindo J. .. eone, .Jcis:é i\faria, 
Ei1geni(I Tourinho. Heito.r de- Souza. Niieanor Naselmr:mto. .'.\1~--
Mel RP-is, Ma.rio de Pa"Qla, Herculano Cezar . .Tüíio Prni<fo . .Tos;: 
Bonifacio, An.t~l"O Botelho. Jos.ino de Araujo. Vav. . de '.\.f e1lo. 
)fe.llo Franco. Barros Penteado. Rodrigues Alves FiH10. .Joã•) 
Simr1icio. Carlos Penafiel, Mari:.al de E:scobar e Dom irigo:-; 
7\r a~ar.enhas { ~1) • 

Deixam de_,,comparecer os Srs. Felix Pacheco. Annibal <le 
Toledo, Ephigenio de Salles, Costa Rego, Dorval, Porto, Mon
:.eiT'n, de Souza, A.bel Chet'ID.ont.. Ohermont de Miranda. Jo::::~ 
BarrP-to, Agrippino Azevedo;' Pires Rebello, João Cabral, Ma
!'inho de Andrade, l\foreira. da· Rocha, Ildefonso Alba.nn, Af
fr'lnsn Barata, Cunha Lima, Simeão Leal, Balthazar Pereira. 
13onzaga Maranhão. Antonio Vicente. Pedro Corrêa. :fulio d~ 
:\.!ello, Natalicio Cainhoim, Alfredo de Maya; Miguel Palmeira, 
\lendonça Martins~ Rodrigues Doria, 1\lan0el · Nobre, Pedro 
Lago, Octavio Mangabeira. Pires de Carvalho. Castro Rebello, 
.-\.riindo Frag()so, . .João· Ma~o-âbeira, .Alfredo- Ruy/ Torqüato 
Moreir~, Rodrig.u_es: Lima,. D:baldo·. R,amalhete, .-octavJo da RC?- . 
cha 2\lir.anda, ·~~rém Furtado . .- Aristides Ca1re, Vwente· Pi-
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ragibr.:. Nor·íval de Freitas, José Tolentino, Azevedo Sodré, Ma
·r-edo Soares. Themistocles de Almeida, Buarque de Nazar"tb, 
Ramfr>-0 Braga, José dé 1\foraes, Veríssimo .de Mello,. Frap.cisco 
l\Iarcondes Raul Fernandes, Teixeira Brandão, José Gonçal
ves, Matta' Machado, Silveira Brum, Francisco Valladates,-.:A.n-:
wnio Carlos, Eroilio Jardim, Americo Lopes, Gomes. Ltmai 
Landulpho de Magalhães~ Zoroastro Alvarenga;- Lamoumer Go
'dofredo, Fausto Ferraz, Francisco Paoliello, Al?-or ' Prata, Ho
:norato _.\lves1 Camillo Prates, Manoel Fulgenc10, Edgardo da . 
Cunha, Raul Cardoso, Salles Junior, Alberto Sarmento,. Cesar 
l\iergueiro, El<;yj)llaves, Veiga Miranda, João de Fari:l,' Sam-

, paío Vi<lal, Pedro Costa, Ramos Caiada, Ayres da Silva, Tullo 
.fayme. Se-Yeriano Marques, Costa Marques1 Ottoni Maciel, Luiz 
Xavier, Abdon !faptista, ·Pereira de .. Oliv,eira, Eugerlio Müller,. 
:Celso Bayma, Gomercindo Riba.3, Evaristo Amaral, Augusl? 

,Jlestana, Alcides l\faya, Nabuco de Gouvêa, Flõres da Cunha, 
narbosa 'Gonçalves e Joaquim rOsorio (101) • · 

ORDEM DO DIA 

. O Sr. Presidente - A lista . de presenç.a aceusa o r.om-
pnrecimento de 105 Srs. Deput~dos. 

Não ha numero para se proceder á: ·Yotacão das matel'ias 
qne se acham sobre a mesa e· tlas constantes da ordem do dia. 

Pas-sa-se ás materias em discussão. · · 
. Discussão unica <lo parecer da Commissão de· Finanç·as, 

. ·sr;bre as emendas off.erecidás _ .. na 3 ... discussão do projecto · 
11. 536, de 1920, reformando as tarifas aduaneiras; com pa- . 
receres da Commist;ão Especial de Reforma Tribut.aría, so
bre ns emendas offerecidas, e da de .F:inanças (vide projecto 
n. 536, de f 920). · -

O Sr. Paulo de Frontin. C*) - Sr.: Presidente,·' pedi a pa-. 
l::wra ~ohrri as emendas offerecidas no terceiro-- tur~o regi-
men f.a J do projeclo de reforma ·tributaria, para ch~mar~ a 
•~t ten(.:ão da illustre Commissão, não sobre as modiffoações que 
~u tiv~ a honra de propor; -porqu~nto estas forarp. apenas em 
munero de. duas. merecendo a constante· da pr1meirn emenc1a 
~pprovnoão da illustrada Commissão. · . 

De fact,o, tr:itava-se de uma differençn c:tt.rabrdirraria- . 
mente sonsivel. mnntiõa no art. ~48 da tarifa em relação, ao 
fil6 liso. pe~ando 100 metros quadrados. quatro kilos, ou me.~ 
nos, de rnodo (JUe a 1.a::s:a estabelec!da ei·a de 15$ e passaYa a 
5$, quando o i'iJ6 t.i.nha um· peso. superior a quatro kilos. 

A propori;ão, pois, na classifkação era de nm para trei:l. 
Pnr~ccndo de accôrdl') CQm as reclamaoões . que me . tinham 
úndo de inter·P.ssadoa a esse respeito, que a _differença era 

(•) ·Este discurso não foi revisto peio orador. 
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, 
extremamente sensivel, apresentei a emenda qtie tive o pra
zer de ver a26eita. O parecer é favoravel a essa emenda. rc
·oúzindo a 10$000; Mas, 'nas emenàas formuladas IJela Com
missão, ha uma differenç.a que se acha ·estabelecida quanto n 
tecidos. · _ . · . 
. Ora, parece-me que· as modificações que sãQ apresenta
.das :pelá mustráda Com.missão,. quanto .a teeidos yonviria que 
não fossem mantidas;~ porquanto· alteram as idéas que foram 
devidamente sustentádas. '.;perante a. Commissão pelos inte-
ressádos. · · · 
. Como a- Camara- sabe; -o Dr. ·Sampaio Corr~a, illustre re
:presental\,te do -Distrfoto. Federal, bem c~m~ eu, na sessão do 
~nno passado e alguns outros represen,tantes. como o do pri-
1'!'.eiro distrícto desta ' Capital, Sr. 'Nicanor Nascimento, pro
nunciaram-sé naquella occasião contra a fórma por que tinha 
~ddo organizada a reforma do. regimen tribµtario alfandega
r·io, determinando-lhe. ·quasi que· üma reducção de 20 % parr~ 
<!ertos productos, · eomo "os· teeidos nacionaes · unia reducoão 
superior ·a essa .. · , · · 
· Na occasião -isto iria_ desor~n.ízar por completo a. indus
tria nacional, não lhe dando .tempo nem· de se· preparar para 
a modifieacão, nem, igualme~. tendo em vista.os ·seus stochs. 
de poder. com vantagem lutar contra o·· similar· estra:ngeir0 
que seria. favorecido pela -red~cção do hnp_osto de impor- '\ 
tacão. _ _ · · . _ · . .· -, - . - . 

A ·cainará', f efüniente, tendo em consideraQão as ponde
rações qu.g fizemos na sessão do .~anno passado, julgou con
Yeniente não votar jm~eilte--o proJecto de reforma 
cnviatlo pelo illusfoe Ministro -da Fazenda, e nnmeat umn. 
commissão: especial, a. ~al. estudando. exhaustiva.Inente. o as-· 
~nmP,to, dando J)rovas d.e grande ·dedicação, reafi.za.ndo-Tess~F 

' r~c:Iurnas Jll!!t Q<2,ÇUPªt8.!ll~ .. -~~~prec1oso ,dQ.~ , .gí9.9.~ ,171en1-
' bros~Comro1ssao';" orgamzou um ír"ã.15ãlliõ que nao e a opi
'. n'iií1'íâirêà<'tã."''triil-dos membros da Com.inissão. Não estou. pnr 
: r:xP.mplo, de accô~do cçm diversas das .. medida_s apresP.nfarln;;; 
, \)r!ln. Commissão, mas em se tratando de um trabalho de ron
. cilfação, d~stinado a harmonizar .. inter~sses oppostos .. ª'--I),~_g 
· Eer nestes pequenos detalhes, tive. o cuidado de ~ão formúl:l1· 
ün'"apr(isenw~"êmênâa nêfi1rulba . ._ ' 

O honrado ·Relator da . Commie~ão de lteforma Tributaria 
iPYc opportunida.de de, -p~los serviços ·que a ella prestou nesse 
1':n·acter, receber ju8tas ·e merecidas homenagens df:' 1P>P.m 
,1 ig-nos coll~gas rê:Prêãêíitãmeifãi""Nâçãt>-:-"·1\ra:s;"']a.o;so~'aclb1'f's:. 
c1°ni:frr que. todos. 0Sõüfi'ôs-memocõS-aã.~·e-o-mm1ssãó~T..ãmnFim 
merecem' justos. encoinios de ·todos· os interessa;dos nês1t~"ifü::· · 
:Pórrmttr.rt:rctêstio. . ·:., · • · _ · ' ·'. .. . · .. · . .. · · · · ~ · _,_ - , 
. --A-pTOJ)tia4ndustria que, em:- alguns pontos, divergiu das 
consecruenci~s k éonclusão a que chegou a, Conimiss,ã.o .. f'J;l,..,., . 
ü~~~e't._ ,qy.~ j1I~.J1.~,tJB,_~sou.~- ·~~~lto, .. ,JªUW.All}_,.a..,-qJ0. 

'· nossíVel; 01T1nferesses ffi:l's"""iffiportâc:ores, da: mdustria nac10naT 
': c.:c õ~-1i~fê't'e'S~~S:-<rGfS-cux:.so::ttn~ • . , . . ·. . . : · • · . . .. · -h 

.. _ ~'"S-:-- '. ~ 
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/ o $Fi. OscM~ ~Ar..E:-: - :P: os do risco. I 

O Sn. PAur..o nr.: F?.o~TI:N - Sim, e os do fi~co. 
~\ão ha !la :::olrn}ãc. preJom.inancia de uma. . doutrina. de

terminada. Ao contr;:i1·io, ha bar·monia 'mtre os interesse~ 
oppostosi .iulgado$ na occasião. 

ú SR. ÜSCAR SOA."lES - Chegá....-uos á evidencia de que na 
i~laboraÇão do projecto das tarifas não podiamos nos cingir a 
doutrina~;.; economicas existentes. 

'O Sa. PAULO DE FRoNTLN" - ·Perfeitamente. St VV. EEx. 
tivessem t.ratado- as questões sob o ponto de vis~. do. lhTe 
cambio ou do franco proteccionismo, de que sou partidario, 
C.· resultado seria que não poderiam harmonizar interesses e 

-~ter· iam opposição de todos a.quelle~ que se jufgassem feridos . 
11

. dent.ro das s~as doutr. inas, e .. outros~ dentro de 'seus. í.nteresses. 
·· Ora~ ~ soluçao dada me parece que e:xactamente foi a melh~r~ 

. Balvo em pequenos detalhes. sendo o problema a~sim .resolvido 
-~~~ ··. .. .' .- .. ·.-· .· . -.-º SR. OscAR SOARES ·- Mesmo porque a obra_ não podia · 

ser infallivel . Trabalhos desta· natureza. 'que t.eem em vista 
interesse~ varios. é susceptivel ~.alguns senões. (Appiados.r 

O SR. PAULO ,DE FRONTJN -· P~nso, já .chegamos. a. .resul""'. 
tados altamente apreciaveis, . desde que a...c; ppiniões se podem 
m~1.11ifostar do modo por que ora faço. · · 

O ·SR. Osp.AR SOARES - Aliás. com gran9,e autoridade. 
. . ,... I 

O SR. PAULO . DE FFtOl"""TI:K - Fui dos· que mais combate.
I"a rn. o annC' passado, a approvação ·1mmediata •do projecto:-

Na ::;egunda discussão não tomei a, palavra. Limitei~me 
$ enviar á Commissão · duas emendas, uma das quaes _ conéordG 
que não tenha- sido 'acceita. OP,rn insisto neste ponto, porque .. 
iria fazer uma modificação na classificação· adoptada pela · 
Comm.issão, · ·qU.ando d~scuti o assU:mpto dos tecidos com-.:.os 
interessad-0s. com os in.dustriaes nacionaes. Assim.· mesmo 
nesta parte ·que não a.eceita, ·não in.Sisto. · 

Portanto, ·mostro que desejo, ao.;... contrario~ que se chegue 
a uma solucã-0 prompta e completa sobre o assumpto. -

. Sómente, como eisse, chamava a a.ttenção para.· algumas 
mncndas, que foram regist:radas sob os n:s. 15", .1 G .e -18, re~ 
ferentes a tecidos. · 

. Não sei se haveria eonveniéncia, · em· virtude d~ alguma15 · 
reclamações que me foram dirigidas, em . não modificar o 
LrabalhD anteriorm.ente Rpresentado pela il1ustrada:· · C<lm-. 
mi~$ãO. . . ~ 

A emenda 15 sê refere ao n. ií61 e diz: Teéi1'.ios ... t.intos
-eu coloridos, etc .. _: de mais .de 31. -at~ 40 gramma.s,diga.-se:· 
«3$800 em vez qe 4$1100-e ·nos· estampados. dP 31 até ~-O g-ram_. 
mM. di~a-se: «4$6-00. em vez de 5$600» _ 

. A emenda ·'n .. 16. relativa aQ TI. lt-55, est.abelece. a redu
..eção, de 500 r~is ~m vez de 800 réis - pa:í.'.a o,s tedd~ gom--
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mados üu. e1icerados, proprio~ pitra 'forros de liY1 .. o:::. d iga-,,:n : 
~RõOO rm yez de $800». 

1' I . ' . ' 

A ~menda·· u. ~S, refer~nte .:ao n. -í79, tra~ando dê !.ecld 1) ~ 
~:;tampado~ ou ~;:i:vrados, diga.-se: ·«fi$500 flll Yi'.'Z de 6f:Ot1r1i . 

. SubmcHo ao honrado Ri:-:Jator ... 
(} SR . RIBEIRO .Jt;NQ~EI!iA -·- Em t.emJ:>O opportnno dar~i 

resposta . 
... o SR.. PAL"IA'l m: FRnNTCN - " .. as ponde1•ações que rn~ 

foràm feitas . . · . · . . 
· Não assisti á :discussão no seio da Commissão. Não estou. 

portanto, habilitado. a conlloocr a.s -r azões pP-1as . tlu'aes foram· 
apre~~ntaria-R es~a~ i?.m<mda.s. que 'f,IO'dern. seir procedentes. ma:;: 
que aão (!·sta'ndo ,iustificaida.s no parecer, ~u solicitaria dl) 
honrado· Relator ~ pr·esirlent~. da Commissão informn sobre 
os fundamentos rJe-ssa..s_ modificações · .. feitas sobre o sen tr a
bslho ant.erfor · ~ que : não s.ão consequencia de P.me.nda.c:. . 

Quanto · á. i:>rnenda. n.. 17 nada l~nho a objf.ctar. A Corn
missão. de$'de o m·omenf.o· que rP.:du:ziu o imposto sobr~. t i:cidos 
rl!~ filó. nas rondicõ·es da emenda que apresentei. -foi. justa 
mo<lifieanco tainhem o fi16 :imitácão de r enda: àf>: .25 em vei 
de . ~8$000, ~<\..hi não .te·oho ,~não qne ·lou.var a ·mm:tnta. pr oposta 
pela honrada , Càmmissão, o que não se .. -dá · em refai:ão a ~ 1-
&'nmas ~ut..l'.as sobre as ·quaes tenho duVJ~a . ~ 

Feitas' esfa.s "eonsidera4}ões especfaes sohri:> as emen das 
apr~~~n'tadas, ' peço ·venia· aos meus " P.onradm- ~()llega-s para. 
fn 7.E'r .alguma:$ apr~ciacões . de_ ordem ·geral. . 

A situação · da industria naeional é~· d~lica<ia . ToC.os· co
nher:r->m a êrise· ·g,.ave que:. est.awos atravessando. O::. no~sM 
prjnr:ipl'teR· _ ... prodtJ.CtO~ dr:\ exporta(:.ão estão dP-.svaloJ·izados. r>: a 
.,if.~1ação . ~conómi'f!a ·-brilhã.nt<'. que ainda vigor ou ·dtm:i.rite o 
p.r1mei"ro .~P.me.strr · d~s~e n;rmo. t.ornou-:::e uma sif.m1.0~0 ifit'fi -
dl. uma sit.u_af}ão de crise.. · - · 

0 café; ,o assucar. 3 .. borrac-ha, OS P-OUrOS P. nutras produ
f.'. t.OS principàes de ·nossa ej::portação . soffreram uma notavel 
depreciação- de pre~o . . Essa nota.vel depreciaÇão <le. prer.o nf
f~tt.a não sn ~os productn.t'P.S como · ainda- vae -affi>rtar :1 ri
<11J~za nacional e, ;.POI'tanf..O. tndirectamflrit"e- llO (.tOYPl'Ofl . Ull 
soa parte ·financeira pela de1)rnci.ação do · ~amhio . . 

Oes.de o . momento · que a ·:nossa. ~xpori.ação haixoll P.m 
·:a.l11r p~la . depreeiar..ão . tlesses . product.o~~ a bala,,nr.a .Comm~
i'-ial ~e. t.or-rut menos . fàvO.rave·l. p6df?. até-torilàr-se' desfavora·
\'1',L 4:' a ~:nse_Qúen.{!.j~·: e:x:act.amente· a depreêiacfü1 <lri. t,axa 
r·amb1aJ, que;· ,C(lID[\arada ~com O dollar ql;le ·é b!ljP a ·solução 
0111'0, . a 1"elàçãh . do :eambio .par~. cetermin~f esta.mio~ ·á t.axn.. it~ 
~PTCa · de ·:~7[ <f,inh~.lJ'OS. 'OtltO: . CODdição;· "{)Orf:anf.O. já ~r\Ild~ :"' 
m~nt.e de&favoravel e que· não coohec .. iamosAesde o· Aoverno 
rlo ~o.nselheiro -'flb~-gues Alve.s.· r.onbecem'os no tempo ~m 
qt~~ hou.ve . ~f crise -que determinou : o fu/rr.din.g. e depois na ense 
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dP l):'i(:illação oi;corrida no Governo Camp05 sanes, "rrlfanrlo 
Jiouvo n. quebra do Banco da. Republica e outras circumstan
cias graves clP nossa situaçãn ~r.onomico-financeira. 

Ora, não sendo, portanto, de aspe.cto muli faYnrlw0i. nn 
.c.nnt.rarí o. hast.ante ~ra.ve fl: .sil.uação 'la inrlnsf.ria na i:irmal. hr1 
foda ('.rmvrnirncia na approvnl'.ãn .iú nestas tarifas. 

0 8'1\.. Es'J'ACTO COIMBRA - -..A' perspectiva e de dc,fir:U. , 
O ~r.. PAULn Di FnrYNTIN ,- A pP.rs.p0ctiva coni"Pqn,,11-

·. i.~me.nte 0 de rr;due.r:,ão d?. ~ompradores. baixa de prf'r,n (' rli
minuição rle produr.0ã0. Tndo isso determfoa nnprPlif'MÕI'.'<: 
mnitn naturae='. para a _indus~rfa. naciona1. 

~r·sf"as condições, . conv~m que• -não cst.abP,ll"\}amos ann.r<'
h"n ,<:fío nova. r'Onsisf,..nfe na a:pplicação d!'sfa reforma. Ifavc
:rfa ('onvP.nicncía. dP$.nr: qnP foi dicseutida. r q.up, lh·rmn;; llm 
nnnn para -prcparal-:1. pnrquant.o antt>s Pfft '"ii::;or a l'f'formn 
.qnP. ~gor·a ~6 <1B;.0ncil'.' da s·ua approva<;ão em terceira 'li5-
cus;::ão: . 

De modo m.lP. SP-ria da mai!; alta conwmiencia crne 0s f.a 
l'Bforma. f'nviada ao Si:'narlo. merP;cesse ílaquel1a Casa do C:nn
wesso a sna approvar,ãn. ou ínf.0gra1.-:--oü-·-l:tlõamêanrfo M 
ptlrffos qlle-Ãntrntnl3..~P. -fi.~êe~ãrfo~ 'rifa:<: (lp maneira a píitif'T'_ 
~ntrar P.nt vigor no nrincipio .do anno ·y1ndonr(l. pri!'ij1rn·r-tul. 
rm~-rt~en:roS1TnvamefitE\""ufüper1õdb-·uis··ma\s 1m1:11mn 
ncr·quaJ:·sn ··e-sta--rfa- ·snh·:'r·-pri:ssão ·da: momfffaçfi"o das tarifa~. í', 

portanto. r,l)m o rnceio de accnm11fa.r st-oclrn ar· -proílnctos 
mannfaM11rad02 e ~0ccios outr-os dahi prbvrmientes .. 

A:::sim ,, que a form.ação fl(> fol?s stncTrs, pndPr:'i. oe.rA.$ionnr 
:i. disppnsa dP. pa:rt'"" rh pPssoal ~as fahrir.aR ou. pelo menM. :1 
redur.ção do numero de dias em f!Ue trahalhe esse pessoal. 

í:omo os meus honrados collegas :'"'a.bem. a indrn~t.ria na
donnI. auando não tem sahida pa~a. a .su~ producção .. t\ nhri
gada a diminuir a nrndticr,ão. e o morlo rido <fual rJln. rlimínnr: 
con!>.i~te. ant.es de dirn0n~ar o pl'r;,,oal. rm diminuir o rnrn1Prn 
-dF'l dia" <ie i:rabalho~ ,Já trabalharam dnr.o . di;:1.is. j{1 l11111vr
or·('.itsi;i.o dP. trabalhar ape.na;; "tres dias na semana. o qrn!"' f" nn
~itivami:nie ag~ava1' a sif.uação d<1s operarios. rm um mo
mPnfo em que a care·sfia -dr. vida já r,ontrihue mnito 1rnr1\ ar:. 
àiffi.-.ulnades com qu.e lutam. · 
. ~Pi:'i~. portanto. do foda ronyrmit>.ncia qni- não hom·Pssr 
d(·mf'lr;"' na approva0ão da :r1'forma f..rihntada. nas ~ondici'ír·s 
<·.ondi~.õr.s formuladas vela illnstrr>. Commissã.o. üorn as mndi fi
~al';ões que foram apresen~adas. ou mP.Smo .'sem Pssas. mndi
fic·acriP;;:, ma;: dt> modn a dar c~h1hi1idnde ás 1r.nndir:õP;.; em rrne 
:i. inrln!"fria nacional tem de 01wr:w t> estahi1ida.r'Jr r>ril T'f:larftn 
::.IM irnnortad~re.5=. 1)0rque <lesie modo est.ariam todos 0m tl ina 
i;;fnai:ão definitiva. e a grande vanta;mm -OA~sa siÍuaçãf1 cJ/>fi
niUvas P íTnl'i ·r.::ida Um, peJos mi;dos 30 se-n aleanr.e: 1'.'PSOlVP ;J;;: 
õif!'icnldn<lci; momenfanea~. ("Muito be.m. ~ 

, 1·• ~A~sim. fari:l um appp,Jlo desta. tribu:na, rara que os hon
J. ii r.ados repres!!ntantes da Nação no Senado, a:pcp.as chegue tá, 

(?°'·· · . . . 
li"- .IJ ,, 

/, ;; ./f;.......---4 ,<' ,? i' . , .. --f / ,,.,. '"''l-.? 1 '" 
: :.._~· .. -~ (// L t;~i~_,,~ -·· /~·~:~ ... ~&' y~~~-- ~· ~_:. 

i ' j' 
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: -. sEss·Ão E~r 20 nE Nov~~mRo ns 1920 : ~{ 

approvada. a redacçãQ na. Camara .:elos Deputados; .· r esolva D ·., 
problema ctue é urgente e merece a :sua comple~ attc~<}a.Q._ r~. ~ 
modificada, ou não, a reforma, pudesse, na sessa.o legislatl\·a · 
::iinda <leste anno, ser convertida em lei-.-

São esta.s as observai;:ões que me cabia fazer. (Midto l;em,; 
muito bem. O oradcT é cumpri'rnentaào.) · ___..,, .. , 

O Sr. Ribeiro Junqueira· (•) - Sr. Pxesidente, comef}o 
rendendo -pr-eito de home·nagem de toda a G-Ommlssão de Ri-::-

. :forma · Tributa;ria · ao illustre Tepresentante do District.n 
Federal, pelo -ex_traordinario a.u:tilio ·que a . palavra, ~f!mp1·r:i 
re:-speit.3:da e considerada d.e S. Ex. acaba :rje trazer ao e::;
tudo da m·esma Commissão. . "' 

Aliás, Sr. Preside!l.te, devo dizer a V .. Ex:. e p-0sso_ in
formar á Camara, . qu-e mesmo no -seu estudo, -em . relaçao a 
diversos ·assumptos que são de espeéiali<lmle do · illuske re
~resentante do Dis~ricto Federal, a Çommissão; :Dara bem ~e 
)nforinar e para. chegar a um serviço, t;i.nto quanto po.ss1-
vel, perfeito, teve a op-portunidade. de ouvii' a opinião do meu 
rnustre ami,go, opinião com a qual se· n::i.anifestou de inteiro 
aecõro-0. 

Eu não poderia, Sr. Presidente, e deveria. talvez, a . .bco~ 
â0 andamento rapid-q -do projecto, rcujas -emendas ora sn dis:.. 
<:utem, . __ deixar para dar ao meµ e:µiinente amige ·e illustr1» 
rolleg.a as explicacões -do proce.dimento da Cornmissão, em re 
ll'l-cão ás' emendas ns. --15, 16. e 18,_· por occa.sfãg ·da votação. 
si ·a consideração q-ue S. Ex. merece de todos nós, da ··Com
mi-ssão;- não ri.os . obrigasse a <lar <Iesde _logo· as razões por quf· 
fornm a.presentadas taes emenda·s. . 

o Sn. PAur ... 9 DE. FRONTIN - Agradeç,o a V. Ex. 
O SR. RrBEmo JUNQ1JEIR.\ - Em relação ao n. ~ 6J., te-: 

cidos. . . tintas ou. coloridos, etc.. a Com missão. tendo pre
f:Fmtes os . industria·es interessaido.$ __ .-e as•associ-ações de cla~s~. 
fli5cutiu a J)rim:eira parte dos tec"idos crús -e, -de acc.ôrdo com 
.... ,5 mc~mos jndust.riaes. estabeleceu as .ta:x:as que d1w iam ''i
g-ora1· paira taes tecidos. :deixando. entretanto. ao Pr~sidente 
~fa -Commissão, -o --trabalho de determinar as taxas. em r0.
fa<~ão aoi:: outros tecidos, em harmonia. com a esfxtbel eJictr1 
J)3rf\ -0s tecidos crús. · . · 

Conf ~S-0 ~'i. Camara. que, no estabelecer . estJa proporção. 
h_ouve um 'engano da minha parte, dand-o ])ara os teci<lr~ 
1 rntos. de Si a 40 granunas, a taxa de --4$460 e par-a os tem
<ici;;:_ estampad-o~. de 31. a ~40, a tax:a dP, 5$600. quando. ~ Pm rf'.
laçao aos tecidos crús. essas taxas d.everiam ser: ri'ls.pect.iva-
rnE·nte <le 3$800 e· de ·4$600. · 

D~go que h~uve engano · da roin11a. oart<:f," vorcrue não en
cr1nüre1 os papels. em que eu itin.ba .feito os calculos, -podendo 
r~'"!~s~o wr que o engano seja da typõgrap-hia -e não d·a r.nm
J :ussa.o. . . · " 

i.: ~~ o honrado collega e:xairíinar a proporvão f'nl.re a f.axn 
colJrlVUa para os teei<l'os crús .de mais de 31 a 40 gt'ammO.$. 

.C- ) Este discµr.§o não _foi r_evisto· :P.el.Q .óradàr. 
·~· ; . .:; ~ 

/ 
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SC . as eobra-âas para QS teci.dos CI'ÚS das el-a'8Ses postetiO-r e 
anterior -verifica.ró que · ho11ve uma diminuição {}f~ 1$500 ~n-
t.re uma e ·outra. . 

No proJee;J,o, tal qual tinha vind{.1 .da Cam~ra, e: t'i?~º 
disse, é possivel ·que 6eja ou er:ro meu on mesmo <l'a revisa•~ 
nr imprensa, verifíca--5e que a difforenca d.as c.Ia.s~es 25 a 
31 :e 31 a 40 é insignificante. Não foi estabelecida a p:.ro.por
<;ã() :verdad:eira, d;e ·onde ·se póde oonclu1.r que a. emen-cta neste 
caso, tant-0 em relação a· tecidos tintos, como a tecidoo e.s- . 

·· tampados,' é mais emenda de re<lacoã.o .:Io qu? modílficai;.ão 
!.Ui taxa. · . . ,. 

. Para que h1)uv~sse a necessa;ria prop<;irção ~ntre ·:t taxa 
da classe anter.iQr é a .da immooíatamente seguinte. foi que 

. a CommissâA>, · nà{) podendo yer-ificar si C1 ~rro .tinha ! sido .ct~ 
seu Presidente ao estabelec·er a t.<l.xa, ou da imprensa. reSQ.1-
veu apresentair emenda em relação a esses artigos. · . 

Quanto á emenda. n. '16, ~m relação ao n. · 465. a ·:Qom..:. 
missão teve em viSta uniformizar .a taxa dos tecidos gomma- , 
dos ou encerados, pr-0prios para fOrros d:e livros. com a àOS 
tecidos tambem gomma_d-Os ou en~erados, :proprios para o 
mesmo fim e . constantes <lo art. 524 . E .estia modif icaçifu a 
Commissão fez a pedido do .administrador e .dos conferentes 
da alf.andlega. que informaram ser muitas ve.zeg <1ifficil d.is- . 
tinguir . esses 'tecidos que, por virem -Oeste· ou d·aquelle fio, 
pGrtencem a 'cla:sses dicfferent.es. En.t:ã.o. })ediram que a Com...: 

· missão· uniformizasse, como havia na ',tarifa antiga, .mooifi
c;ando, el~vandó uma~ ou baixando outras ~ · 

Ora, como. veyifieám<>S qu-e 'Se tratava de p.róduct.o · que 
as nossas fabpcas não fazem~ .diestinadó a forr-0s de livros,· 
a.c~ámos que·· era . mafa eonvenienté aos inte~esses dó pa.iz 
ba1xar- a tax:a de 800 ·para 600 do que eleval-.a. fav~r-~dc 
a.ssim a industria · do ·livro entre n:ós. 

Em ~elação á emenda 18, que tr.ata <il(l · a!'t. 479, ba:e-t1Iha º'' flan.ella estampada on lavra.da . . . · 
o SR. PAULO DE FaoNTIN _ · Ahi f.oi elevada .. -· 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - . _. a Commissão teve igual

mente em vista unif.ormizar a taxa d-essa baé<tilha com ·~ ta.
:it'as dos tecidos ·estampado-s ou lavTaclos de qu~ trata o a.r-
t.igo 524 pela mesma razão. : · . . . ·· · .. 

São artigos cujc differeneiacão ~. -diffieil. o que muitas·. 1 

vBzes tr-az confusão aos yonferent.es <la Atfandega; princi
palmente. não sendo ellt>:S peritos. ésses artigrrs .at.é podem 
ser d-€$pMh8-d-0s como pe.irt.enc·P,ndo ora a uma ora a ontro 
t.axa. · 

. ~ ~Mfa antigia j.á . determinava · a . mesns: taxa. A. "c0m- · 
~15Sa0 a-0 formular 9 . seu p:roje.;to, ·sob · pi-oposta _- de .-UID dQS . 
seus membros. reduziu a taxa da baetilha ou flan-elJa ·B'Stam.., .. 
pada ou 1avra<ra. oCle 6$500, qu43 era .a d.Ô :proJec,f;o do Gilverno, · 
~Co~~~~côrdo c.om a ,proposta · çlos illustfes · membi-os 
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-O 'acJn1i,nJstra<lor · e os eonfetentes d-a · Alfandega mostra
z-am 1.1 inconveniente das tax~ -se~·e.r!l dif.f.érentes e pe?ira·m 
qul~ fos.:)em elevad~ umas ou r~uz1~ outras . .M.as, JUS~
rnenLe, neste easo, .. como se ti-ate d e pro<iuctos que n.o~sa. m
<lustr ia j -á . faz em. gran<le escala, a · Commissão julg<lu pre
f >:-ri-...·el, -em vez de fazer -reduccão, voltar a. taxa ·d?- 6$50(1, 
q tie Ema a _estabelecida pelo· Governo: · 

.Penso ter ela.do, assim, a-0 h-0:D.I'ad.'O colbga, a::; exphca.cõet 
da razão de · ~er iJ.~, pr óceúimento da. Colhmissão ~ · · . 

O SR:· ·PAl,1LO DE · F'R.ONT1.:-; - Ai> expl,icaiiões m:e ~isfa-
z~rn perfei tamente . . 

O SR . .: ffiaEuw JUNQUE1a.~ - · : Não podia esp.er-ar outt:t, 
deelaração de .. V. Ex.; ·nestas 0ondíções, sento-me oonvenei-dü 
d~ que a Gamara c-011ool'rerâ· Pêll"ª .que. o prajeetQ ·tenha o 
1mti:; rapido an,d-a:mento, em beneficio · de todas as industri~ 
.e rfos interesses d-0 . p~iz. (Muitc>," .berh.; ··m •. uito · be·m •. ) 

Encerrada a discussão unica do par~r· da Commissão de 
.Fiüan,ças . sobr·e as . emendas o1fe:reciêas na 3ª discussão do pro~ 
je.cto n. 536, _de .1920, r~forma.ndQ ás tarifas adúaneira.s; com 
!)areceres . d<i.s·, Commi:~sões Espeefal de: Reforma Tributaria, 
sobre as emendas· offorecidas e da de .Fina~ças ·(Vide projecto 
r~. 536, de i92(}) e adiada. a ·votação. : · · · · 

Di!:>\;US-.Sãp; li.1;üe:a ·d~ emendas d-0 SenàxJ.o a.u 1n·ojooto 
n. õ5. de 19'2-0; dà, Gamara, .que regula. a · entrada de estran
~eii'os .no wr ritorío nacipnal; ·com parecer -~ -Com.missão d?. 
Const:iluícão e Justiça sobre às emendas (vide pr o.Tr.eto nu-
mero 65 A, de 19~). · . · . . ~ · · ,_ · · ... -~ 

Encerr_ada · e a~ada. a votação. , , 
Di$CUSSã6 . unic.a -do pal.'eeer da Commissão de- .Fiuança~, . 

.:;ubre a emenda offel'ecida· na 2ª discussão do p1·o:iecto nu
mero 360 A,. <le _ 1920, regulando o serviÇo oe aviai..'.ào; com 

· .::u.bstituf.ivos 1C.as Gommissões de .Ma.ri'nba e Guerra -0· de Fi
uan<~as -e pare~er desta e emenda substitutiva a ~rn~nda 
apresentada (vide pre>j ecto n. 360 .B, <!e ·f920) . 

Encerrada· e . adiada a vo~ação. 
Discussão unfoa do pa.recer · da Oommissão de. l:'inan~as 

'f') \~re n emenda offerecida na Sª diseussão do projecLo nu '
n1P.ro 443, ·ctc 1920, do Senedo,. autorizando a ereação de ho-::;
p itaes '.Para mulheres e õretlncas tuh~roulosas; ·c01n pa1·ece1~ 
da Commissão d~ Finan()a.-:; · QJ~in: !ldo no sentido de ser a 
r·menda. a.presenta<.ln. ~ destacada para ·· constituir pr-ojccto . á 
11arte. e parecer ·da Gommíssão de Saude Publica. fawmi.vel 
:í. •'1nepda (vide l)rojecto ·;n . ·44~ ~, de 1920) . · 

· Encer.rada. e adia~a a:. votaçãQ. · ·· ·• 

! "' disc~ssão do: pr<>.ieefu-· n-:. 243'> A; de . :L 92·0, autorizando 
n. ~onstruecão de . um ediffoio ·.para. os ~Telegrapbos, .· O-Orreios e 
~:.olleõtoria Federal . de Barbac·ena·; com parecer .. favor~vel .da 
1-.:ommissão -Oe · Fináneas: · . · · · .. · · · '.:.· · · · · -

Encerrada ~~ adiada a . v~ .. _· · ...... · · 
· . . : . •'. "'"~· 

· . . , 
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Encerrada a 2ª discussão do artigo Unicü do proj~cto 
n. 598, c;.ulorizando a abrir. os crBditos riecessarios P'1;ra lns
fallação' e funccionamento da Faculdade de Odop.tolog1a; ~oro 
r>arecer àa . Commissão de Imtrucção ~ublica; fie.ando adiada 
a vot~ção. · 

P 1fü;cussão do prõjccío n. _572 A, de 1920, consi·?erando 
de utilidade publica <l. AssociaÇão Profissional Text1l; ~m 
parecer favoravel dc.i. Commissão de C9nstituioão e Just~a, 

Encer~ada e adiada a votacão. 

O Sr. Presidente - Encerrada~ as ma.terias el'll discussão 
e constando da ordem do dia de hoje a. votaçã.Q· de materia 
ursentc, vou suspender a sessão por 10 minutos, aguardando 
numero. · 

· (~'Jtspencle-se a sP.ssão ás 11 horàs e 30 minutos.r 
(A's 14 horas e .iO minutOS5 o Sr. Bueno Brandão, P..resi

dente~ 1·eassume a presidencia.) 

O Sr. · Presidente - Reabre-se a sessão. 
Comparecem ainda os Srs. Souza. Castro, Salles Filho e 

. ~Torto Guimarães (3). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o comp.a. ..... 
:-ecimento de 1. 08 Brs. Deputados. . · · ' 

Yae-se p_roceder ás votações das materías que se acham 
::obre a mesa e das constantes da ordem do dia. · 

Peço aos nobres Deputados que occti.pem sua! cadeiras. 
'(Pausa.) , . 

· · Vão .ser considerados objecto de deliberação tres pro..: 
jectos. · .. · ' 

São snccessívamcntc lidos e eonsjderados objecto d1f de"." 
liberaçãe> os seguinteJ 

l?ROJ'ECTOS 

./ :N. G07 ~ i 9~0 

Ptm:idc11do s1;úre a di.strib·ui~:r101 de 2;orcen.lc1r;r:ns aos collé
clo7'es e escrivães 

.\ rt. i\as cóllcctorias rl~ P. classe,_ cuja renda exceda 
(ie (HlO conlos annuars o que arrecadam multiplos. impostos 
dos rnc·nciPnados na lei da RN:eita, e que vendem todas ou 

. quo.si Lodas as taxas ào imposto do consumo e n. maioriu do~ 
impostos que costun:iam cobrar t"acs_ reI)artioõcs f'iso~ serão 
ú.iS'tribuidos aos respectivQs collector.es e escr~vães as. por
centagens <leterminadas na tãbella em vigor ·at.é ri. alludida 
fl:Uantia de ~,O. contos. ·. ·.·" · · · · ·-,~ · __ 
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SESSÃO E~LZO .DE N0.\7EM'I3-00 DE i920 : : 

-~rL 'Para a .renda que excede~ dessa quantia até i .200 
conlos ·annuaes será arbitrada a porcentagem fi..""Ca eugloha
<lamente de 3 % , e sobre o que exceder de-' :i.200 con.tos a por-
centae:.em. ·apenas de 1 % • . · 

_.\rL . Revogam..:..se as disposicões em cóntr~ario. 

Sa.la das-. sessões • .20 de novembro à.e 1920. - Mam·icío 
de Lace·rda. · 

JusaficaçfJ.o 
/ 

Poucas são as · collecf.t)rias na União em taes condir1ões, 
serft.o n0 maximo trinta. Além da avultada fiança ciue pres
! am os seus serventuarios. são muito trabalhosas, obrigando
os a pagar dlversos au:x:;ilip.res, sem contar com as_ continuas 
despezas com livros diversos, edltaes, etc., .que .reduzem as 
suas porcentagei:;is a uma cifra. 'inferior ·á de qualquer colle
etoria de ·2 classe. · Ha, é verdade, collectorias que arrecadam 
mais, a,lém. das trinta; mas cobram. ·apen~s duas ou _ tres taxas 
de consumo (S. Gonçalo, por e:\:emplo, com os phosphoro.s) e 
r>ortanto, não sobrecarregam . os seus-· serventuarios oom as 

. clespezas que teem as -mencionadas :QO · dispositivo -.do pro
.i ecto. Quando o ümposto é um só não ·ha, pois, despeza e a 
porcentagem 'é ·liquida, n~o se precisa realmente de muito 
trabalho, nem de. _auxiliares, para com um simples cheque em 
um banco tirar o' imposto. ,A tabella actual vigora desde 1907. 

·. De. então '.'para cá, ·não só a:-vid~ encareceu o décuplo como 
a renda accresceu, com os - novôs impostos sobretudo, enor-
1uemente depois de 1915, ·i'mpondo ma~s trabalho, seu relativo 
accrescimo do vencimento devido á tabella que precisa- de ser 
l'ectificada, sobretudo de · a:ccôrdo com. meu projectl) de 191 ~. 

O presente projecto ·não vem de encontro áquelle nem 
tampouco tira a qualquer o direito que já tenha. As pr.qucnns 
collectorias, por exemplo, ficam cõm o que estão na tabella, 
pois .que o. projecto não tira de uns para o:utros. . 

As collecforias a que elle se refere, além de complicar o 
trahaiho com •impostos-variados, obrigando o collector a con..,. 
fractar auxiliares d.e que é fiador para com a Fazenda, obri
g-::tm-no a desp~zas avulsa-s ·mas certas com o material de ex-
prrlifmte, não, se fallando no · alugel da casa que ó seu. . 

A fiança de um collector <lestes é de 100 contos que lhí:i 
dãn um lucro de 1 :200.S-n 1 :400$ até a~ora, do qual se deduz 
•) 1)csado aluguel da casa. os funccionarios auxiliares que re
n·ibue e o material 'do expediente, o que faz si ganhar tanto 
qnanto um· ·collect.ot- de 2". de menor trabalho, responsabili-
O;Hl ~ e :flança. · 

Pelo projectÓ o . colle'ctor poderá, tirando para as despe-
7~as referidas, ficar com o. s~ldo liquido de- 1 :800$~ pois· que q 
%~osóÕ·e_;·L·;-~~sª ª' gaµ~r. ~.ais _ 6_QO$, · <l d9 · ~i:t.. 2°, 7PªÍ6 
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O que em 3º, ou rnesmei meno::-, coUecl~rias na~. ocnàicõa= 
<lc• proje<:fo faz uugmen tar a ,de.speza em so :mo coutos. 

O projf:cto .; 1Ú11a r-f.lposiçã..; <lO r;oilec:.t.c.i· da _de::speza cow 
alug11r;J {j~ t'.a~a. rnaledal de oxpediente e .auxl! iaTes pagos 
po~: ~!Je. C(P SUrl pf)l'c.;eDtêlgêD!. _ 

.Tu!go oµport.uno apresento.l-c1 para melhorar- a· a_r~·e<::adá:
';fü'i nos, p!'incipaes 1;entr-os de receit~, seg1J.ndo · ~m cntcI'lO de 
'.:l(Jnidadc e •J interese.es da Fazenda, ,o quB nao exclut, e~ 
face da tabella de :Ul07, qu~ insista para sua rev.isão, não sc1 

üe: accôrdo com o augmento da r onda e o àos impostos a ar
recadar, comi) pelo encarec·imento da . vida a que se não -~u r-:
t ararn decerto. -antes mais se. embara~.aram n.ella. os aUud1dos 
.funcc-ionarios.' desde que apresentei o primeiro projecto geral 
de :ma revisão em 191.2 , ou sejam cinco annos depois da ta
hella em -vigor e cincc• annos tambern antes do presente, cinco 
~nnos de guerra e de carest;i~ l!Om a majoração de ordenados_, 
~!ne não alcn.nçou justamente os collectorcs porque sua.s por
(;entagens não se. beneffoiaram dos celebres 20 · % . . Forarn 
.-,~ arrecadadores das rendas e os operariôs conservadores do 
material e produotores do Estado. os unfoos que não benefi
ciaram da m1tnificenr:ia (sir:'.! do nos::io imper-ant.e. - A' Com- · 
i.njs~ão de Finanças. 

N. 608 - 1 ·l920 
, e 

Concede ·ise-nçoo dos (lireitos de i?,-1,po·r ttJ,Ção á prirneira 1J,Sirw. 
de [ahrkat;ãú de r er1·0 e /?(' ti P,'m t erritfl'l'Ü! b-rasileiro 

A:rt. l.º Gosairão ·d:o favor -O.e hmnçã(l de t.a:xas e inlp.os_
to:: ele impo:r.t-ação . . ou outros. peroobi<los p.elo· Thesouro Fe
d'!!ra.l. os materiae·5 e' os ina.chinismos cdestina..fl os á i>rimeira 
i-nstall~ão de usinas dB í'abrica1_?.ão de ferro :e aQO em ·terri-
1 orio brasileiro. 'f'. . 

§ L" Co-nsider.am-se d!! pdrneü·a. insta.lla-0ãio O'S materiaes 
P. maehini:Smos destin-ados a ~eci)ões novas de us_inas já inau....: 
gu~adas . . 

~ 2." Cvn.;;i-d-ernm-$t' <:(1Ifl1w1.~ lfrndiidos eutr.e os mater.ia.es 
·~ ruaehinismri;::; su.pra-i·eferi<lO!i OS necessarios OOS s-erviÇ-Os de 
r:.:rpt.a1:.ão e a'\loducçãlo de f.or:ça mokiz hydro-electrica par.a. o 
fnnceionoment.o das a.Iludidas usinas . · 

~ :L" A isen~.ão de <lir-eit-e>s se fará e1'fectiva mediante re-
1;;;.<:ão. préviamente fornecida a.o l\fini0steri-0 ·da· . F.az·en.da, -Ooo 
•>hjeclo::; a serem imp.ort.adO$ <~om -iapplieação á insta.Ilação da.s 
us1nss . - ' 

§ ,._º PeDd:e1~:i o direito ao favor da isenção a emprezà 
contra. a qual se veríi'iea.1:, em processo .ooministrativo. que 
de:u a~s objooto:s import.ado~ dest.iJ.?.:O differente do ide sua ap.-. 
-plica.Ça.O á roontagem dos óitas 1.lSI~. · . 

' . . 
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SESS.~O E~i: 20 DE NOVE:MBRô DE 1920 

Art. '2. º E' o Governo autorizado: 
, a) a ~oneeder fretes., minim:ç>s de tr:ansp_or;tes nas es~r.ada.s 
de :f.erro federaes para os m!l'ter1a:es e mjlehu:~rnmos destinados 
ao .estabelecimentio e f.uncc1onamento de usmas de ferro ~ 
aço no ·Bras}l, e p&.ra o mmerio a. ·ser tra.balhaào ne&sas -usi-
nas; , . · . . . _ . 

· b) a conceder ás 0mes:rnais us:mas l:Sencae> tl·e :mnpostos f e-
deraes <lJe consumo .e quae·$Quer outros, e.roq.uanto não -i•ól" 
pe>se~v.el ás respec.~h:~s empre_z·a:s .a di·stribuicão :aos seus ac
ciomsta:s <ie um d.1v.roendo mm1mo de 5 ºlº ao anno sobre o 
capital -effectív'3/ffiente empregado; 

e) a. exercer o direito_ de desapro'p•riação por utilidade 
publica, durante -os cinco pi·imeiros annos de vige:ooia desta 
lei, de lerr~ e quédas dagua neces-sar.tas ao estabelee~mento-
das- usinas de ferre> e aco. · · 

Sala das isessões, 20 de 11ovembro de 1°9120. -. . Cincinato 
Braga. . 

N . 609 -· 19120 

Fiza novos vencimentos para os directm·ei das Eseolas de 
Aprendizes Artifices 

-Ar.t. 1.º Ficam equi:para<l:os ·os v.encimentoo dos tdirooto
res das Escolas <lte Aprendizes Ar.tifi-ees, subordinadas a-0 -M1-
msterio da .Agricultura, Industria e Commerci<>, aio do dire
cto-r da Escola Nor.maJ. de Arles e Officios W.enceslá<> Braz, 
tamhem subordinada ao referido -minísterio. 

· .Paragraph.O unico. As gratificações que os directores dás 
Escolas <le Aipr.endizes Artifices pereebem pelos· serviços dos 
cur.sos noc.turnos, serão mcorp.oradas aos vencimento~ fixos 
cios ·mesm·os par.a ·os effeillos da; ,equiparação. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições ~m cootrari.<>. 
Sala dais sessões, 20 de novembro de 1920. - <Jarlos 

Garcia. 

O Sr. Presidente - Passa-se ás votacões constantes da 
ordem do dia. · · . . 

Continuação da vot!a.Ção do projectl:> n . 525 B, de 1920, da 
Sena.do, estabe~ecentlo as condições ·em qne o cidadã<>. a.lis
tado eleit'Or ;poderá -ser excluid-0 do- ·a.listamen:LO'; com :par.ecer 
da Co.mmiiSsão de· Co:õ.sti'tuição ,e Jnstiça, sobre as emendas 
a.presentadas (emenda n. . 8 e seguintes): ( 3ª discussão) . 

O Sr~ Presidente ~· Vou s~bmetter a votos· a .seguinte 

EMEND.A. 

N. 8 
Art. ·Poderão- se alistar .a-s mulheres -ma.iore.si rele 21 an-

nos, Que S-O.uherem .J.et" e escr.ever. .lfmt1'i.cfo de lacerd(I, 
Regeitada . · 
e. - ·Vol. xn ; 
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Yulat-ão <la •seguinte 

N. 9 
Ao art. ''1º: 
Ond·e se dfa «hos muní1cipío.s em que houve·r Gabinete de 

Id·c-ritiflca{~ã"o». d1ga.;.se: -<mos mufüeipios em que houver G_a
binete tle Identificação federal ou -estadua11 r·econhecido pela 
Upiãó r cujo· servjço serü g-r:a;tuito.» - .Toa.quim Oso1io. 

· AIJ.t">rovad a . 

Votaçio da seguinte 

EMENDA 

N. iO 

Accresi:;ente-5e onde convier: 
Art. ós rec·ursos de não jnclusão pr'ef erem aos recursos 

rir. extlusão e 'ªssim devem se.r ju1gados Ó-" prefe.r.an.cia 
á:qu~les. . . 

Á.rL O ~u'lgamentó dos recm'Sos ·de exclusãG serão _f.ei;_ 
iQs pela ordem ch'l'onologica da interposição ·dos mesmos e ·de 
su~ apresenta1;.ão á. jü"ifa. - Ped-ro Costa. 

O Sr. Presid·en'te - · A' primeira parte ·ctesta emenda a 
'Commissão deu par-eêer favoravel ·e á segunda parte offereeep 
a ·seguinte 

~uh-emenda á 2ª J)ar·le : 
Supprimam-sc a_s· i1a;lavras <la interposição _<los nu-

mr~ros e -
Approvada com a sub-emenda da Commissão. 
RiP.J-e~tada â 'ef.ntendá n. 1 i . 

.1\pp1·ovndo em 3' discussão o seguinte 

PR.OJECTO · 

N. 5~5 A - 1920 

(t>o Senado) 

G <:ong-ro~sc Nacional 'dE:ctreta: 
Art. 1 . ., O alistamento eleit oral é permanente _ O cidadão 

~'fila vez alistado eleitor por decisão do ·competente . .juiz de· 
ãireHo, s.6 poderá ser excluido dn álistam~ntO respectívo sob 
e. fundamento da insmfficiencia de prova do1;3 reqU-isit os ex:i-.. 

~, 
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SESS.:\O EM 2Ó DE NOVEMBRO DE 1920 

;:;-idos pelo ·. arL. 5" e se~s paragrapho_s da lei n. 3139, d~ 2 
de agosto de i9i6, mediante recuTso rnterpesto, na fórma d::i. 
lei. para a Junta .de Recursos, no prazo ·de dez dias, contado 
eia publicação àa 9.ecisão, feita nos termos <lo ·§ 4º do art. $" 
e 0bscrvancia das formalidades presc:ríptàs nos paragrapb0$ 
2° a 5º do art. 13 da mesma lei . :Fóra desse caso, o cidadão 
r.listado só poderá ser excluído uos pr.ecisos termos e hy1)c
theses dos ns. ·1 • e 2º do art. 17 da citada lei. 

I . . 

Parágrapho uni-co. No Districto Federal, o prazQ._:para o 
rccur~o será df; noventa dias, cont_ados da publica.çã.o no 
Diario Offícial do edital do .Tuizo com a relaoão dos alistados 
na qujnzena anterior (§ 4" do art. 8" da lei n. 3.139, de 2 
Ô(· agosto àe 1820) • . .· : · · 

Art. 2. º A inscripç.ão· .do alistando no Uvro .de que trata 
o § 2º d<> art. -6º da lei n . . 3 .139, de 2 d~ agostp .de 191.6; 
1'..os Esfados, só poderá ter logar em presenca do Juiz ·encar-
regado do . d istamento ~ · .. 

§ 1 . º Para esse · effeíto são os juízes do· alistamento obri
pcios em .começo de cada anno, por edttaes publicados pela 
jmprensa, onde houver, ou affix:adõs na porta do edifício do 
Forum, a -Oes-ignar' ··dous dias, p.elo --menos, em cacta semana, 
para as audiencfas especiaes de 1nseri.PCãG . .de e-leitO-r~s . 

§ '2. º Aberta a audiencia na f.óram -ordinaria das a.udieu
das judfoiae,~ -o .i.wz fará annun.ciar pelo . porteiro .dos au
óitorios, óu por .quem suas vezes fizer, gue receberá _os reque
rimentos c!os cidadãos que se quizerem alistar e1-e-itores no 
município, -iristruidos com os documentos exigidos pelo a!:-
t i:;o 5º da citacl.a, lei. 

§ 3." Recebidos, . e numerados ·por ;ordem de aprcs1mtai;ão. 
os reqüerimen:tos,. ·verific.ando .o juiz que ·_se acham em deviuu 
f/iema, ma11d-ará que cada a:listan<jo se. in::;c-rcva no · liv.r.o P.ara 
b::;o destina.do, e que se aeharã sobre a mesat repetj;o.$1{!) nessa 
foscripção a sua .qualidade con-form(3 o que constar ·do re-
querimento. · 

Si, no àcte da inscripcão, r,e·conhecer o .11.1iz .qur, o alis
t.anrl0 não sa:be escrever, .ou .q~e ·não ha identidade de lettra 
e qualifira~ão , -confrontadas com as do ;r._e_querimento7 indefe
rirú immedial~mente .o mesmo . requerimento, fazendo o es
rrivão cm1cellar a inscripoão. Não se _ conformando com esse 
despacho e querendo .delle recorrer, poder.á o alistando faze.1-o 
na mesma audiencia, immediata e verb~Jmente. Neste caso 
( l juiz m:rnd.ando .autuar e re_queriment0 e t.omar por termo 
• -1 :·<·1'.1Jx·so. fan'í o alistaudQ repetir a sua qualidade em uma 
~-·.-llrn de _pa.p.d c;.n separada, .a .(fual de_p.oi.s 4e rubrfoada pe<Io 
:nesn10_ juiz será junta oos a~tos ·.p2r.a instruir. ,0 r~cure(>, que 
HnmBd1a.tarnen.té se~á. en:Yiatj9 .á. Junta' ;d~ :;t\~JJ,r.s9_s . · . 

. !\:ão havendo :du,,idas si;>.b1~e .a ,ident-id:a~ da ;lettra, as:;)...: 
;.''natura e qualificação do requ.~ren~ .• e j-uiz mandará ·autuar 
1·1 reqr;or.itflcnl-0 ·~ subir a '.sua c~nf'.lu~ão para a der.isã(l defi-
nifü1a. · · 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 26/00/2015 09:26 . Página 48 de 95 

iOO 

§ -,~ Devolvidos os autos a cartçrio _ com o. despacho ~ 
juiz mandando incluir 0 alisf.?.ndo, . segmr-se-bão os d.ema.is 
termos do processo de alistamento recommendados nos artl

. gos ·s0 e seguintes da citada lei. 
Art. -a .. " A qualificação de cidadão brasileiro, para os_ alis

tandos nascidos em p;i.iz estrangeiro . B de que trata a ler nu-
· mero 3.139, de 2 de ago~to de 1\.Jllô, art. 5<\ Iettra d~ ris. 1 e 2 

· ··será provada· perante o juiz do alis..tamcnto, com o titulo d.e
. · claratorio expedido de conformíçlad~ com os arts. 12, ,1 _3 e u . 

. e decreto n. 6.948, de H de ~:naio de 1908. . . 
-· Al'l. . 4.º A photCgrapbia e as impressões d.igitaes do .aJis

tando :.q:uc devem eonsíar da carte.ira de identidade, exigida 
para o alistamento nos munic.ípios em que ·houver Gabinentc 
de Identifieação, só poderão ser tiradas no proprio Gabinete, 
incorrendo em respQnsabilidade criminal. além da multa de 
quirihentos mil réis a clbl!ls contos de réis, imposta pefo prc
.side:nte da Junta de· Recursos, o chefe ou cnca1-regado .desse 
~erviço, que CWlsentir ou tolerar que sejam ellas tira.das_jóra 
.da propria repartição. . · · 

· Art. 5.º Quando a dec·isão da J{!nta dê Recursos sobre in
clusão ou exclusão de eleitores nao fôr unanime, poderá o· 
membro _vencido recorrer para . o Supremo Tribu.nal Fe<lera-l : 

·Art. 6." Fica substituida a lettra b, do art. li.º· da lei nu. .. 
mer0 3. 1.39, de 2 de agosto -de 191.G, pelo seguinte; -

b) no Districto F~deral, a ·, um · dos juízes de"· direito. do 
Districto Eleitoral (lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 19'17. 
ark 47, h. IX, § § 1 °' e 2º). em Que tiver efí'ectiva résidencfa 
o alistando, fícarido, ;í escolha <leste, o districto municipa) em 
que queira ser qualifi<!ado, devendo declarar e- provar, em 
seu pedido de, aiistamento, a sua residencfa '\'erdaqeira ,. . en
de~ecar seu requeriment(\ · ao· j uiz· da circumscripção a que 
pertença o dislricto municipal escolhido. . 

Para esse fim o Primeiro Distric-t0 Eleitoral contará as 
seguintes circumscripções de alistamento, a cargo dos juízes 
<le direito abaixo designados .. : 

i,. circ11mscripç?.í0 - Disirictos ruunicipaes de Copaca
bana e Gavea - Juiz da 1" Vara Criminal.· 

2" .circumscripi::.ão - Districtos municípaes de Gloria e 
Lagôa - Juiz d.a i"' Vara CiveL 
. . 3" . circumscripção - Districtoi municipaes de S. · Josê 
·e Cande?aria - Juiz da 2ª Vara Crirrlinal. . 

4ª . circ'llmscth::içã.o - · .Districtos _municipaes de Sacra-
mento e Sant'Anna - Juiz àa .211 Vara Cível.. · ' 
. 5.~ ci~cumscrip-çãp - . Distr!ictos muil'ieipltes tle Safltoi 
;A~toru1 o, Santa· Thereza e Gambôa - Juiz ~a 3ª vara "Cr.i.
mma . · 

. 6~ circums~ripçã.o- - Districtos municipa.es · de Santa 
n1ta. e Ilhas - - Jui7. da 3" Vara Civcl. . 
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o Segundo Districto Eleitoral terá: . 
';'• C'ircumscripoão - Distrr~t().s municipacs ·_de_ Engenho 

Vr:;iho, Andara.hy .e '!'L5ucl! - . .• Ju_1z da !fk _ V_a~a Cr1mn~al. .. 
Sª cil'cumsc:r1pçao - D1str1ctos rnumc1paes de Esp1r1Lo 

Santo, S. Ohristovão e Rn.g-en11o Novo - .Juiz da 4" · Vara 
Givel. . 

0"- circuniscripção -· District.o~ muni.eipae~ de !rajá l'J 

.Tacarepaguá - Juiz da 5" Vará ·Criminâl. 
1 Oª circum:,;1;ripçã0 - Di&trictos munic_ipaes de ~eyer e 

Tnhaú·ma - · J-uir. da 5ª Varà Cível. 
-i 1 ª coircumse.rip~ão - Di-stricto m.unicipal de Campo 

Grande - Juiz da 6"' Vara Criminal (-1 º officio) . 
12" circumst:ripçã9 - Dist.rictos municipaes =r.le SanUI. 

Cruz e Guaratfüa - Juiz 9-a 6~ Vara Civel. 
Art. 7." Os juizes das actllaes drcumscripções rP.metterão 

aos das . cir-cumscripções, ora reorganizadas, os processos dos 
alistados até á data da presente lei, nos distric-tos mup.icipaes 
l)Ue lhes correspodiam .pela anterior distribUiÇ-~Ô. 

Art. 8." A :fraude de qualquer ~natureza ~e processo de 
alistamento · do eleitor, j á pela d~claração de residencia em 
districto eleitoral diverso do da verdadeira residencia do 
alistando, já pela exhibição de qualquer documentos falsos, 
falsi~icados ou· adulterados, n.o todo ou ·em parte, · já com o 
r econhecimento de fJ-rmas ou Jettras, falsas ou falsificadas, 
a.1êm de, a todõ tempo, determinar a annuallaçãc do al:ista
mcnlo, imedíant.e recurso regular, sujeitará o alistando á. pena. 
de dous 'mezes a um ;mno, de prisão cellular, a arrelará ao 
t.aoellião a ·mtilta de 500$ a 2 :O<l0$ ·de cada firma fraudu
](}n.tament.e reco.nhM·ida, e a 0 dobro destas penas na reinci-
dencia. · · 

Paragrapho, unico. Os que -concorrerem com seu auxilio, 
já fornecendo ao alistando ~ taes documentos. Já coJlabo'rando 
directameríte, <le .qualquer fórfu.a, ~ro 'fraude, serão punidos. 
como co-a utores, com as mesmas p~nas do alistando. · 

Art. 9'.º Deixar o juiz de mandar incluir no alistamenw 
o a.listando que provou evidentemente estar no caso de ser 
eleitor: p rotelar o alistamento, ou a entrega do titulo de elei
tor: Pena - Perda de emprego com fü-habilitação -para qual-
(fll~r outro durante cinco annos. - ~-

. DP-ixar Ç> juiz de exclufr· do alistamento o_ eleitOr que se 
al1?tou em óutro municipio,- dentro dos 15 -dias que se se
gmr~m :."t com~unicação officià.l deste facto: Pena - sus-
prnsao de emprego de .seís mezes a um anno. · · 

P..oousar.;se o tabellião a r econhecer a ' lettra e a assigna
~,nra ';lo alistando, ou as assignaturas dos . documentos que 
mstrmrcm as respectivas petições~ podendo, todaviá. exigir 
que essas assignatura~ sejam la'ncã.das em -sua1 presença : 
~ena.- dous a sei~ mezc:~.s de prisão e ·suspensão de f:mc~.ões 
HC 5e1s mezes a um anno . -;-

.... 
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{1) 2 

Alislaudu-:H: o cleilor Pm maís de um municipio: Pena 
:':'eis mP7.P~ a um ~mnos e!~ f'ri~ão. -

Art. 1 O. Revogam-se as dispo.sições em contrario. 

O Sr. Presidente - As emen~as approvadas vão á .com
rn i :5súo de Heca<:~ão. 

o 
O Sr. Arnolpho- .Azevedo (pela ordem; r0quer e obLem ' 

tll:::pcnsa ôe ímpres~ão da redtici;ão final do · projecto · nu
n11~ro 5:?3 e, dr; J n~o. <.tfiJi:i e.ter ser immedialamente- valada. 

E" lit1a e. St:'m obse:·vac;õcs, approvada a seguinte 

REDACÇ.fo 

- N. 5.25 C - 1920 

R.edac1;t7u fi?wl dris emendas da Ccr1J1_rzro, ao projecto do Senado 
n. 52;), dr;,· · 1920, qu.e estabelece as co_ndiçõP.s em atte o 
cidt1r'r)o ali.çtado eleit01· poderá se~· excltt-illo do a·lis.ta
m,ento; e áá outras provf.de-nda..~ 

N. 1 

Ao art/ 1 ", entre as palavras - alistado eleitor - \ -e 
por decisão - accrescente- se o seguínt-e: «<:le. conformidade 
eom a presente lei:i>. ' 

N. · 2 

Ao art. 1", onde se diz - dez dias' - diga-se: «trinta 
dias>.· 

N. 3 

A.o mE>smo art.. 1 ", substitua-se o paragrapho unico pelo 
seguinte: 
. . ··· 

. Paragra~ho . unic.o. Contra os eleitores a-ctualmente alis
tados só serão admittidos r.ecur.so·s quando interpost.os dentro 
de um ::inno. cóntado da data desta lei . 

N. 4 

Ao § · 1 º do arl. 2º, em vez de - em começo de ~ada' anno 
diga..:-s0: «atr o dia 10 de janeiro de cada anno . .. 

N . · 5 

Ao mesm,o paragt-apho· do referido art. 2º, accr-esceil.te-se 
no fim: «as quaes deverão estar abertas das 12 ...ás 16 horas 
ou ·por mais . tea.1po, se ne.cessario for, sempre sem inter"." 
rupção e com a presença do juiz1> ~ 
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N. 6 

Ao § 3!' <lo . art. 2°, a.ccre~c.ente-se no ·fim .rla 3ª alinea: 
cfai endQ me-nciqnar no termo de audiencia t-0das as occur
renc;ias e re-clamações». 

N. 7 

Entre o.S arts. 2'' e ~º, _accrescen~em-se os seguintes: 
...:\.I't. • . . Fica elev~do a GO dias ó prazo de 30 dias a qu e 

.~ r.· refere o § 1 ", do arL. 3u, da referida lei n'. 3 .139. 
A.rt.. .. . Cada grupo de 10 eleitores, pelo menos, do mu

nicípio, JeTU (.ii.reito a: um, fis<;al do alistamento eleitoral, no
i11eado .po1· -0ffjeio cndereca:qq ao .iuiz do alistamento, com 
;i:; firmas t'Cconhecídas e proya de que -são eleitores. 

§. 1." A recusa d? fiscal po..r :parte do juiz, deve s~~ fün.,.. 
úar,nentada. e do de~p~·~no haverá; recurso e;c.,;.,of fi<;~o, para a. 
Junta de R.ecursos qlie o resolyel"".á. dentro ein 30 d~as impro-
rogaveis. ' - . . ~ · · . . . . . 

§. 2.º O despacho <le · ~cceHaç~q .ou de ~ecusa de fiscaes, 
fleve ser prof eriõo . .dentro de 48 horas, eontados da ~ora, do 
dia da entJ.>ega da: nomeacão ao juiz, q~e '!lassará recibo aD 
uPresentante cco:m esses esc.larecime4tos, qu~:do a e~trega: nã_o 
fõr feita em ~udiencia de il?-scripçã.o de eleitores para constar 
do respectiv9 térmo. · · . . 

§ 3~" Ao fiscal · se dará assento · na audiencia e vt~ta ahi 
e em cartorio dos livros e do-cumentos referentes ao alista
mento, sendo~füe facultado acompanhar os alistandos nos 
actos. de inscripcã.o, · Il!:l entr"ega d'e titq.los e ass~gnatura dos 
respectivos re~il:!os · e reclamar, por escripto, que .se juntará 
aos autos contra · ª's irregularidades q:ue observar . 

. § 4.º Ao escrivão do alistamento que embaraoar ou im
pedir a fiscalização. imporá -0 juiz . a p·~·a .disciplinar de 
multa de 50$ a 200$, media•nte reclamação <i-Ocumentada do 
fiscal. · · · 

§ 5.0 Ao juiz, em -identicas condicões e mediante igual 
rcclamaç:ão impor4 a Junt~ de Reçursos ~ pena disciplin~ de 
multa de 1"00$ a 5001$000. :· - · · 

Art . . . . Quando o fiscal, em ·recla:mação fundamentada, 
r1: pre::.entar contra a prova' de saber ler e . escrever, . ~ eleitor 
que se insc1·eveu perante o escrfvão do alistamento em data 
untei ior . •á. desta lel.. o juiz, de~pachando dentro de 48 noras, 
mandará ··r~zer nov-0 requerimento e · nova .· inscripção em ~~~ 
riresenc~·; e111. dia e hora ciúe designará ~entl'9. dos vinte l?r1.- . 
1nei ros <lias, fazendo ·intimar o eleitor •.. pelo o1fici~i de J\l~:-. 
tir; a. respectivo:; sob pena de eõnf esso.: Si; iri.tim.3idÓ, não .com
parecer,. -0u, comparecendo;. não . demonstrar sa.ber ler e es- . 
t r rver, lavrar-:se-ha. de tudo- -uin· termo que, . assignado e au-
1.henticado pelo juiz, escri'{~ do ~lis~amento e pa~~~s. será; en-
1re~me a·o fiscal ou recorrente para . doctiment?-cão do re-
(: urso: · · ' 
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§ 1.0 Quando a Iettra do alistado presénte não ~ôr a 
mesma do ·primeiro requerimento. ou inscripção ou quandO 
houver m,otivo par.a ·acreditar qué não é el_le.~ a mesma w~s
soa que antes requereu- e se inscreveu, o· JUIZ fornecerá -ao 

. :fiscal ou recorrente, para instruir o recurso, o. documento au-
thentico desse facto. · 

§ ·2.0 Aos serventuarios de justiça.· que houv~re.m con
coIT.ido pa.J.'1i a insCTípcão. de algum analphabeto ou ·de: um 
individuo por outro nos livros· de aüstamento, imporá o juiz 
a. pena disci.plinar de multa de 100$, ou dez dias de prisão, 
promovendo: ex-ofiftio o processo de riespo-nsabilidade cri-
minal. .· ' ~ 

§ 3.º Igual pena disciplinar imporá ao official ·de justiça 
que, sem justa causa, não fizer a inUµiação, ou certificar in-
timação que não foi feita.. · · · -

- § 4.º Quando houver impossibilidade absoluta de intima- . 
ção pessoal, justificada e ·certificada pelo officia1' de justica. 
o juiz orderi.ará immediatamente ao escrivão. do .. alistamen'to, 
sob as mesmas penas, que dentro de 48 horas affixe .edital 
de intimação· com, o prazo de ·10 'dias e remetia, sob registro 
do correio, uma cóipía do mesmo edital ao a:lista-do a intimar 
e ·ao fiscal ou recorTente. 

§ 5.º Ao fiscal que- fizer · rep.resentação evidentemente 
dolosa, será p~lo juíz, imposta' a ;pena . .disc.iplinar~ de multa 
até 100$, com recurso. voluntario suspensivo, interposto den:.. 
tro de i~.dias, para a Junta de Recursos; que o-julgará dentro 
de 30 _dias. ·· · · 

. Art. ·S~lvo no Districto Federal, <? :pra.~o <fe· residen-
c1a para ser ele1toI' s,erá ·de ·<1uatro mezes ininterruptos; · 

Art. Os requisitos exigidos pelo art. 5", seus para:-
grap:hos e lettras _da lei -n~' 3. i39, -de i916, serão proyados 
com os documentos nelles mencionados, revogados o art. 3• 
e seus para_grap.ho.s. da l~i n. 3. 448, ,de 2 de janeí:r() ·de i9t8. 

N. S 

Ao art. 3º - Aoerescente-se 
"Bicões da legislação ~ . vigor:i>. 

N. 9 
Ao art. ·4°: 

.. 

no fim : · «ê outra's dispo--

únde se diz: «nos municipios em q:ue houver gabinete de 
identificação~, diiga-se : rnos municipios em que houver .ga~ · 
binete de · identificação . federal ou estadual reconhecidó pela 

.. · União e cujo service> seja gratuito. 

NT 10 

Alterando a numeração idos artigos. aC.('!.t>eseent.em-se de-
pois <lo art. 4º do projecto os seguintes. · 
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'Art. A transf erencia.. por mudança de domieilio, só 
será. concedida. á vista de prova de residencia no no;·o muni
cípio e. de exclusão do alista"rnénto do em que residia o eleitor 
que a ~equerer.·· · . . · 
· Art. Onde houver .mais de um -:escrivão,' o juiz de di
reito da comarca. ou o Ministro da. Justica. e Negocios. Inte
rio-res,: conf.orm.e o ;caso,·· orga-nizarâ· .ünia relação delles, l)Or 
ordem de antiguidade, e, ness~. ordem, servira cada: um du.:. 
rante um anno civH. · - . . ·. · · 

Art.. Toda vez ·que o juiz do· alistail'.)ente> tiver d·e saliir 
da. séde, em ·<liligeneia~ gcompa·nhado pelo respectivo escrivão, 
e f.or forçado ·a ;passar fór.a della -0 . dfa destia.ndtl á a'tidien.cia 
de alistamento efoitpra1~. esta..,.realizar-se-ha: onde élle estiver, 
levando o escrivã() o· livro· de inscripçãó :e publicandq, ·na 
séde,. com a devida .anteeedeneia. um edital.-desse facto·. . 

· · Art. . . ·Sempr,e qúe 'houyer reclanfa.ção .. do fiscal ou · 
quando entettder necessario para .·obter esclarecimentos sobre 
as qualidades l~gaeS do ·ansiando; converterâ o juiz. o julga~ 
mento em diligeneia,.·mareando para·jsso, em despacho devi
damente publi.mido, o· prazo improrogavel de oito dias, du
rante o qual . será li.cito" aos interesSad~· requerer exames e 
vistorias e apresentar novos .aocumentos para serem juntos aos 
autos. · · · · · · · · . ·. 

Art. Em cas<>· .de recurso· de ~não inclusão, deante de 
.novos documentos offeroojdos pelo recorrente, poderá o juiz 
ref orma·r à' decisão . recorrida, deixandi>, neste caso, ·o escri~ 
'Vão, de fazer á Junta de Recursos remessa dos autos,. para 
cumprir -o despaciho .. e' pr0ceder ·á respeetiva inclusão no alis-
tamento : · · ·_ 

Art., No ·edital de ®e trata o §,4º. do· ·art. 8° 00. lei 
n. 3.·1~. de 1916, dever.ã. o escrivão do. alistamento declaral". 
especificadamente. . quaes os. documentos que serviram para 
provar .OS requisitos legaes do , alistando, iOOlUido· no alista
mento eleitoral~ sob _pena disciplinar -de i00$ á ~00$· de. multa 
im:PQita e:t-of(icit), pelo 'juiz. 

·Pa~agr;pho' unioo~' lguai pena sof!reri o eserivlo se ff. 
tardar; a publicação ·desse edital por mais de 48 horns •. 

Art.. O ·escrivão que,. depois de mtiltado, . deixar de fa-
zer essa. l)UblicmJão na f órma da lei, será _.destituido das fun .. 
cções e processado oomo prevaricador. · · 

' \ 

.·N, H --..... 
Substit~a-se. O. art. :sei; do· :pr6j~ét; :·pelo. ~~guinre,: . 
Art ... Das ~decisõ~s da.. Junta de .Recmsos cabe recurso 

pa11a o Supremo ~ibrinat. }federal, int_e~stó; dentro de dez 
dias, por termo nos propr1os autos-. · . · . · · 

•Paràgraph<>'. unioo-. ·A .·.remessa á , 1~~taneia . sup.erior serã 
hita. até.o qi1into .. dia posterior -á ·interposição; independeute
mente ·de traslado, com ou sem as razões: do recorrente. · .. \ . 
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Onde 'oouvier: • 

N. 12. 

Ficam suspensos, durante -OS 30 dias antcri_~rrcs á CJ._U~\
quer. eleicão, os effeitos do recurso para e~clusao do_ ahsta
mento, crijos autos tenham sido, nesse prazo: de~olv1dos; .aQ 
Juiz para a devida execução, salvo si, os ele1tQre~ e~elu~dos 
ti.veram· sua inolusão deferida. na, quinzena anterior a:os 6-0 
dias quP. .precederem á eleição: 

N~ 13 

.A.r•t.· Os -recurs.os de n~o inclusão pref~rem aos recurs?S 
para ·· exçlusão · e assiin deyem ·ser julga-dos de preferene1a:· 
~quelles... · _ · ·· · . · . · 
· " 'Art.: O julgamentq dos rec~rsos para exclusão ·serão 
fêitos. pe1a ordem chroriolo.gica de sua apresentação á junta. 

·· ~ • • • • • . / . 4 • 

N •. t.4 

On(_fe· co:çlvier, aeere~cente-se : 
Art. Verificado o desmembramento de um districto Ql,1 

parte :ele distlticto- de. um m11nicipio p~ra: outrQ, o juiz qe di
reito, ex,.,officio ou a requerimento de .qu,alquer eleitQr, ·ra:r4 
a transfere:né~a dos eleltores pert_encentes ao. territor~~ ':des:: 
membrado para. o <l\ltro a que foi annexa~o. coi,µmup1c~~º 
e_ r_emettendQ a() juiz '."respectivo. · · · 

N. 15 

·Accrescep.te-se depois do art. 7", alterando-se a nume
' raeão dos ~rtt-gos1 O$ seguintes: 

Art.. Quando o juiz do alistamento ou a Junta de :Re:.-
cursos en1contrar, no deeurso <lo processo de um alistando, ou 
.no decurso, q'(Jalquer prova de falsidaqe de declaracõés, o'u 
da· falsificao~o de qoeúmentos. imporá, e:c-of(icio, ao seu au~ 

-- · h~r. ou ~i.gnaiarí°' '1 pen . .a disciplinar de prisão até 30 dias, 
sem préjuizo do proeosso ,criminal, que deverá: ser intentado 
no prazo competente. · · · .; 
. Paragrapho unico. Dessa pena disciplinar caberá recurso 

suspensivo para a i_nst.ancia superior, interposto dentro de 1.0 
dias. perante a autoridade que_ a decretar, sendo julgado dentro 

·de 45 dia~ iµiprorog~ve~s. sop l?'élla . de ~espo~sabiliqade,- .fi-
c~rn,do ~:\;tgicto {) eff1;ilta pep.q.Li;1o desp~cµp. ' - · 
. - ·~ 4-r.t.. Quaµ.d.<? Q t~efüliº-: e;m. ~~ur~to . (lê ~l~st~~~p,ta,. 
recusa~ o rec01;1.hec1mento d·a lettr~ ~ f~rm;:i. de· u..m aJ1~tapiio1 
<;>u. eleitor, que escrever· em -sua presença e deixar à firma re:.... 
gistracta em cartori-o, será: Passivei d~ pena disciplinar de:multa 
.até §ú0$, ~álvo Si fi.êar ~videntemente _provada ·riãó ser o alis:::. 
tnndo ou oleit01• a: propria pessoa. cujo no,me pretendeu ·us~r; 
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por-.qu e, neste caso, ao alistando ou . eleitor será imposta pena. 
igual, sem prejuizo do processo criminaL 

Art. Quando. o , tahellião fizer o reconhecimento de 
lettra ou firma de outra pessoa . como sendo do alistando ou 

· do signafario de, qualquer documento para alistamento elei
toral. ser-lhe-:ha. . imP<?!?.ta a pena discrplinar de. ~ulta àe 
500$ e ex-<>fficfo instam-a.do processo ·de- responsab1hdade por 
prevaricMão, incorrendo- em igual crime o juiz que deixar· 
de promover es,se processo . . · . . 

. 'Art. A infraecão de qualquer das· disposicões do ar- · 
tig(} 131 e seus paragraphos, da lei n. 3.139, de 19-16~ aca.r ... 
retará pa1'a o ~iliz ou eserivão a:_ pena d.isci~linar de ~multa de 
:1.00$ a 300$, un:posta pela Junta de Recursos~ mediante re
clamação devidamente instruida, apresentada por qualqu·er 
fiscal ou in.t·eressado. . . · . 

Art~ iO escrivão·· do alistamentO ·deverá ser destituido 
pela autoridade,·. que o desigmou, qepois de punido duas vezes 
por infr·accões da: lei· .commettklas no exercido do seu cargo. 

Art.. . As penas dí::=ci.plinares são impostas de plano e 
administrativamente,·. cabend-0 recurso a .autoridade superior. 

Art\ As multas impostas e ·pâssadas em· julgad{} serãó 
cobradas pela reparticão arrecadadora . .competente,· á. qual 
serão enviados pela · autoridade · que · as · decretou, os termos 
respectivos) por certidão. · 

N •. i6 -

Ao art. 8º, em vez do .. para-grapho uni-00, diga-se; § i '', e 
accrescente-se o se~inte: , . . . 

§ 2.º As penas de multa serão Cç>·nvertidaa em prisio sim-
ples lia propo~ção ~e 15$ ppr dia, quando não forem pagas. . 

N. 17 

Ao a·rt. . 9'~, depois das palavras ., - entrega do .titulo do 
eleitor, accrescente-se o ~se-guinte: 
. - não dt-sii;rrú:ir no t~m110 proprio os dias da semana des

tinados ás .audiencias ou deixar de presidU:-as sem justa <iausa . 

. N. 18 

Ao mesmo art. 9º, 2" aÜnea:· que comeca -. Deixar o juiz 
de excluir: 

Supprima-se. 

Ao mesrii.o · ari ~ iG-0 

Alistar~se: " · 
:ulfüµa aJ,fuea. qu.e · começa· por 

Supprima-se~. 
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N. 20 

Ao art. 9º, substitua"."se o terceiro pe_rioão pelo s~guinte: 
~ ·. . 

Recusar-se ó tabellião a reconheeer a lettra' e assignatura 
do àlistando. que escrever em sua presença; ou as as·signatu
ras .dos -documentos que instruirem as petições, quando estive~ 
rem regularmente autJbenticadas, rec.onhecer como de deter
minada pe$soa letra e firma .de ·outrem; extraviar, como es
crivão do -alistamento.. os papeis· ou doe..wnentos do al!stand<> 
ou do recorrido oü'do recorrente, juntos em autos óu para ess~ 
effeito entregues tm cartorio: Pena, dois -a seis . mezes de 
prisã9 ·e suspensão de. funcções de seis mez~s a um :umo. ' 

N. 21 

!Depois do arL 9", sempre com alteração corréspondente 
da numera'cão ·dos artigos do proiecto, · accrescentem-se os se
guintes: 

Art. . Os -crimes definidos nesta. ·-e nas outras leis · elei-
toraes e os de igual natureza dQ Codigo Penal serão i.naffian-· · 
:çaveis e <le acção publica, cabendo ao procurador seccional ou 
· a qualquer cidadão a denuncia p_erante .o ·juiz- da seccão, que 
·pocrêrá ordenai" ao seu substituto, na Ca}>itaf Federal e na séde · 
dos .Estados e aQs supplentes, nos outros municípios, as dili~ 

·- geneias do summario.,, fi-0ando reserva'<los como attt-ibuição 
.. · propria a pronuncia e demais aetos do julgamento. 

·Paragrapho unico. Sempre que deixar de ser incluido ou 
'fôr ex-eluido o candidato na, ou da. lista. dos eleitores, por se 
ter verificado qualquer das infraccões mencionadas, o juiz de 
direito ou presidente da Junta de Recurse>s remetterá os pa
peis e documentos ao procurador Se{)Cional para que este pro
mova o respectivo processo, incorreI;ido nas mesma-s penas, por 
denuncia de .qualquer cidadão, o juiZ, o . p-residénte ·da junta 
ou procurador seccional. que, no prazo de 30 dias, deixar de 
cumprir esse dever. , - . 

I j 

Art. A acção contra qualquer desses crimes pre~re-
verá em oito annos. 

N. 22 

Accrescente-se, par~ . ser o penultimo do proj ~to, o se- . 
guinte: 

Art. · ~O Governo, dentro de· 30 ·-d'ias, exPedirá novo re:... 
guiamento em substitui~ão do que baix<>u com o . decreto nu
mero 12~11}3. de 6 de setembro de 1916, -0onsolidando todas as 
disp~icões desta e as da lei n. 3.139, de 2 d.e agosto do.·mesmo . 

. anno, que_ não. foram rev-0gadas~ · : . · · ~ . 
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SESS.~O EM 20 DE NOVÊ:M.BRO DE 1.920 

'N. 23 
Onde eonvier: 
o. 3º dístricto eleito.rál de Minas Geraes passará a ser na 

2•, na ordem da numeração, dando seis Deputados, <> segundo 
passará a ser o terceiro . · 

Sala das Commissões, de novembro de 1920. - R.a.ul 
Sá. - José Alves do Pro.do L~pes. 

O Sr. Presidente - ·O projecfo n. 525 C, de :1920, vae ao 
Senado. . 

Y.o.taçã.o do projecto n. 324 1C, de 1920, fix.a.ndo a des
peza. do · Ministerio da Guerra para o eXJercicio de 1921 ; com 
l)at'ecer oo CO'mmissãl) -O:e Financas sobre as ·emendas apre-
sentadas (3 .. di.scussão) . · · 

- · O Sr. Presidente ....._ Vou submetter, a votos .as emendas 
da Commi,~ã~. · · ·. · 

Approva<las successiv:a:ment.e ais seguintes 

EMENDAS DA COMM!SS..Ã () 

Jleduza-.se as seguintes verbas: 
. / 1:5" - ;Material - · Desp.ez-a especial .....,.. -14'-0rr.agem : 
·· Redp,iido de 5QO:OOO$ o augmento feito na 2• discussão. 

15ª - ·~là;terial - Verba 19ª - Faroamento: 
Reduzir de 5'00: 000$. o au;men:to feito na 2• discussão. 

15" - Despeza . ,e.sp_ecial ~ Exkaor<irin.arios com ma
nobras: 

Rieduza_.se de iOO :000$ o a.uS'Jnento feiif;o em 2• (liiscussão. 

Verba 15n - N . 17 - Medicamento&: 
· . I . 

Reduza:-se <le 670 :000$ ,.pá.ra -600:000$000. 

...... .... .. ·~ ., -
Verb;i. 15" -· N . 23 .- Ae·quisição de instrumel!tos: 
Reduza-se de L ooo :00-0$ para 900 :ooo$<lOO. 

·. 
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Verba 15" - !\. ~5 Transporte de ~:ropas: 

Reduza-se -de 2 .OQO :00()$ par.a. 1. 500 :000$Düú .. 

Verba 15" 
aviação: 

Art. 1'9- - Acquisição de mal..erial de 
• • 

Rcdu.z.a-se de 3 .. 200: 0010·$ para 2. 000: 00%WOO. 

s• 

Art. 2º ~ 1." AccreSl:ente-.se: .cie aac;ôrdo com o a~t. 2º 
da .1ei n. !1. f~~- •de 13 <le outubro àe 1920 . 

ArL 2º § 2", accrescent.e-1se: Perú . 

g~ 

/1..l'L. ~,~ § -3º, aroresce.nte-se: <iep.ois de -0-ffici:aes (e
[irac.as) . 

J-0" 

Ao art . iO (diarias), onde se <li2 «e.m local delle· distante 
2-í horas -de viag0in», 1di.g<>.- sc: «por espaço de ~4 horas». · 

ArL J.2, -suru>r"ima-se .. 

O Sr . Presidente - Vou submelter ~ votos a~ emendas 
cfforecida::; pelos Sr.s. Deputndos • 

. Votac;.ãJo dn setmdnte 

N. 1 
A:c:> .art,. 2": 

Sui;·primam-se os itens rn e rv - - Paulo de FTontin. 

O Sr. Presidente - Tendo, na sessão anlerior, o illustre 
Deputado. :--;r. Paulo d(~ :E'rontin. -reclamado contra a inclusão 
no projectn d(~ orçamento,. no a.rf.. 2º, do:; ns. III e IV, a 
:'\'lesa, cnni$i<leranào que 1(.) .'n. l'.H do art . 2º nãtl' .êfiz respei to· ao 
orçamento, bem .como .e .arL á~, .rt~Ql-v.e ,qi:H~, ;de_poi~ de .appro
vaiios, se.iam des"tacados pàra consUtuirem proJecto em se
parado, e. como tal. enviado ao Senado U1fi1,ito bem; muito 
be1a. ) · 

Rejeitadas successivamente as -l)raend.as ns. i e g. 
ReJeRada a. emenda ·n. 3 
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SESS~O EM 20 DE NOVEl\l.B:~ D-E ·!no 

Vola<;ão da seguinte emenda. 

N. 4 

.-:Hl 
. i . . 

:\o art. L3 . . na parte relath:a ao arl .. S6 ·da lei n .. ;J.454, 
aecr~scentc-se :. re<!olhída. a rcS})_ectiiv~ receita ao' Ct nselh1J 
c\dministra tivo do Labotr'at.orio Militar de Bacteriologia, ao 
<·n\·cz da Conlabilídadc da GU'erra. - Sanes Filho. 

Approvado. · 
Itejeitada a emenda n. 5. 
Vola('-ão da seguinte emen·da. 

N. 6 
Supprima--se o art. 14. - Paulo de F·rontin. 
Approvada. 
Rejeitada a emenda n. 7. . 
Approvado em 3" discussão e r~met'Lklo ·á Gommissão d•~ 

fl1w.nçns, para a rédacção final, ·o proj·ec'to n. ·324 e, <le' 1920 . 

e Sr. Octavio Rocha . ·(pela 'Ordem) - . Sr. Presiden te, 
nrhando·- SP ausente o Rela,tor desse :or~.amelRt~ . ie oolegado 
ppto 11:·?..::idcnte da Commissãn· ide Fin~n<:;as, :peco a V. .Ex. 
i'uhm0!f.a imi:-cllatamr.nte á votavão nãr:> s0 '3. t"edacção final dn 
r•1-i:anwnto como a r edacçã.o final _ :cl:a:s. •dua-s -:pa.Ttes, :destacadas 
11:1.ra serem rcmettidas, ·como próJ=ect-o ·especial., ao Senado . 
(Jhâto bem; muito bem ~) 

São -success ívamen te !idas e, sem . observações a;pprovadas 
a~ si:guintes · 

T:EDACÇÕES 

N. 324 D - ip2o 
/i,:dar:1·t1u fúwl do pi·o;iecto n. ~4, tle 4 9~, que fi,:va .a despe;;a 

do Minisle1'i.o d.a G,u_erra ')JaNr o e:xencicio -de 1·9~1:· 

.o :Congresso Nacional dec.re_ta~ 

Ar·t. Lº O Presidente da Republica ,é autorjzado ·a des 
pender. no exer cicio de 192-1, .pelo 1Win1s'terio. ââ 'G1rerra, as 
quantias de 11:4.7156 :53:4$223, ·em ·-pa-pe1, e L700 :'0-0t1.§i. em 
ouro, de accôrdo com as ~eguintes vél'bas : 

N'll'.uero 
das 

"l'ei:b~!i 

~.:. Administração C~ntral augmen
tada-.de 3S:700S, _sendo r éis 
ô : 480S para a.ttendel' ao des
envolvimento ao se1·viço da 
r.onta-bilidade da Guerra ; 

./ ··ouro ·Pap(IJ 
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2: 70ilS para. . a gratiftea<;ão 
addicional de 25 ° j,., sobre os 
vencimentos dos !uncciona
rios da. lntendeocià.. d a. 

. Guerra; 1.0:800$ pela re
união dos tres ·terceiros offi
ciaes da · Intendencia da. 
Guerra aos nove, todos jâ. 
coosignados na tabella, mas 
aquelles tres figurando na. 
verba. de addidos ; ·1s·:12os, 
para attender ao desenvolvi
mento do serviço da. Inten
dencia. da Guerra ; e corri
gido o numero de quar
tos oflieia.es da Contabilidade 
da Gue~ que são i 9 e não 
!O, .como está. na. proposta •• 

2.a. Estado-Maior do Exei-cito ••••• 
3.a. Justica Militar, corrigido o en

gano da proposta sobre o 
numero de auditores, . que é 
de quatro na !ª rogiãô e 
tres . no Dep:.trtameuto da. 

. Guerra, sem alteraça.o do 
total da. \'8t'ba ••••••••••••• 

4.ª Instrucção Militar, augmenta.d& 
de réis Jf 5: 130S, sendo réis 
i0:800S ~ ud~versas van-

. tagens» para pre~dores, · 
qoe são iO, assim distriboi
dos: dous na Escola de . Es
tado-Maior, quatro na Es
cola· Militar, e um em cada 
collegio militar; 3:600J para 
seretn coDlignadoS nas udi
versas vantagens», para. gra~ 
tíficação como auxilio de 
aluguel de casa· de i50S ao 
lscal e ao ajudante da Es
cola Militar ; réis 200:000$ 
par~ amplia~o do contracto 
da missão militar ·de instru~ 
cção ; de 35;000S para aDl
pliação dG contracto dil mis
são ··rranceza de aviação; de 
de réis 59:760J·para. atten
-der ao pagament9 de 30 ser-

• •••••.••.••• 4. 
• ••••• •.•" •1•• •• 

.. . ~ .......... . 

i.807:•58SOOO 
. i67:406S'O~ 

5q.1:350SOOO 

• 

/ 
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Nlllller<> . . 
das · · · Naturez& ela desP°Ma · .. " Ollra 

TerbM 

ventes, . dous - praticos de 
pharmacia, um enfermeiro, 
e dous serventes de enfer
maria, que já constam · da. 
tabella proposta.,. no Collegio 
Militar do Rio de Janeiro; 
de 6: 5 70$ para pagar a majs 
quatro . serventes existentes .. 
na ·Escola. cfu Estado-Maior, 
corri~ida a administração 
da.s .t<.;Scolas assim: . · · · 

ESCOLA: DE ESl'.A.DO.l\CAIOR 

i commandarite - General 
. de brigada ou coronel. 

i fiscal-:-Tenante-coronel. 
:!. ajudante-Capitão. - ; ~-
1 secretario-'-Tenente. 

· 1 inteQdente--:-Tenente. 
i medico..,.....Capitã.o. . . 
i veterina.rio-Tenente • . 

ESCOLA lUILITAR 

1 secretario-:-Sri balterno. 
3 medicos-Sendo dous su- : 

balternos. 

ESCOLA DE A VIAÇÃO 

1 commanda.nte - Coronel 
ou. tenente-coronel: 

1 fiscal-Major: 
i secretario-1° Tenente ou 

Capitão. . · 
Os demais cargos coosel'va.-> 

do:; como estão. · 
Dimínuida. de réis 6oo·:ooos . 

de material da. Escola de 
Aviação Militar; que- passa. . 

- / 

\ 

., ' 
~ .~ 

\ 

... . 
para a verba :t5ª ........... · ··~·· ····· .·~ .·· 

5. ~ Arsenaes, il;µenàencf.as..e forta~ 1 · . · .,. 
. lezas, augínentada de réis '· · 

327:3565500,sendo: 3C\Q:OOOS ·: · ' 
para execuÇão--d.o ·coníraêto 
de 2:1. de julho de i 929, _ 
sobre pessoal tecbnico desti~ 

c.-vol. Dt · · 
' · 

· , . \ 

-.. 
·' 

ua 

4.98G:190St96 
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' · 
· ·Ãi'ffi°AEs D~ ·àA.~a~ , -_ 

~ -

Ntu11ero · .... 
· fff:bas . . . .~· 

n3Qo á reorgarúSação • dos 
arsenaes e fabricas ; 6: 5 70$ 
para. attender ao de$envolvi
mento dos serviços do- Arse
nal , de · Guerra do · Rio de 
Janeiro .; 15: 5!255.Q<> para 
attender ao;desenvolvimeoto 
dos serviços -·· ·~a · forta.le~ ' 
nos Esta.dos ; . dimín~da. de. · 
3.:000S. pela snpprf'..ssão de 
um logar vago de c4o official 
no Arsenal de Guerra do -
Rio (je J~neiro ; desdobrada . 
a taoona do pessoal- ·.para· as 
dotações das· officinas ·de 

. cha~ j>ara _cinturões e de. 
proJ~tis ·do Arsenal ·de . · 

. Guerra do Rio de Janeiro, 
a-s s i m a u g m.e n t'ti d a s, 
8:274$000: . . . 

"• 

Officina5 .de chapas, etc • .: 

-1 operario. dià
rià iSSOOO. ~ • 

:! operarios, dia- .· 
ria · 8$000 ••• . 

. (j operarioS, dia- · · 
ri.a 61000 .••. 

-15 operarios, dia-
. ria ssooo ••• 

11 operarios, dfa.
ria. 4SOOO ••• 

1 aprendiz de 1il. 
classe, dia.ria. 

· 3SOOO ••••••• 
1 aprendiz de 2" 
· classe, diaria 

2$200 .. • •••• 
1 aprendiz de 3ª 

classe, diaria 
i$600 ••.•••• 

:il aprendizes de · 
~~ Classe. dia~ 
ria S500. ~. ;· 

Empreiteiros : • '. '. 

13:i~03 
. ' 

9:i258 -

. f~ : o6úS 

803S . 

5848 

~6SS . 
_47:5i3J 

.. 100:0003 

' -

' ! 

.. , 

. ---. 

. ' ~ \ . 

·.• 

: •. ! . . 
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Officina.' d& pro
j~ctis: ,. 

7 opeJ,"a.riQs ~e 
· i • clas..ee, di- · 

. · aríaf9SOOO.. • 22.; 995$ 
· .... . 

1 o opera.rios de 
. .. 2.• classe, di- . 

I 

" 
. arià. 8Sooo... 22:2oos 

9 operarias . de 
· . 3~ ·classe-, ·di- . •... _ 

aria 75000.;;: 22:995$ 
23 opararios ' de 

4~ elas.se, di-
. aria. 6Sooo •• , 

34 operarios de 
5ª cla.sse~ di-

.. à.ria. ~SQOO •• 
20 operariós. · d~ 

. . 5ª classe, di~· · 
. · aria 4$000.. · 
17 aprendizes 4e. 

. :1 a elas.se, ilia-

.' . 

~0 : 37()$ 

i>ta: OSO~ . 

29:200$ 

. ria 38000. -~ · :A8~615$ 
8 aprendizes. de 

2ª classé, dia.:. · 
ria 2s200 •.•• 

10 aprendizes. de 
3ª clâSse, ·dia
ria · tS60Q~ •• · · 

:l 9 aprendiz{>,s de··· 
4• classe, dia"." ~:· 
ria :t.5000 ••• - · ô~935S . 

20 aprendizes de -
ã•_elasse, dia-· 
ria. .8500~ •• : 3.: t>50S 

! . 2a8:27~S , 

-

1~ Fabricas, augmeõtada. de •••.•• : 
77: ~H>S para pa.gamento de 
!Oa.is 45 operarios mandados . 
rncluir no respectivo . quádro 
pelo aviso =·ri •. : 77., de HA~ . . 1 

fevereil'o d~f l920, ·do MiniS- · 
. tt·o ~· Guerrã,;.'.pela:.ne~- · 

. . : . . ·.· .. 

\ 

. i . . 

.~ 

- 2. 4 78: 403$265 
>'.' 
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.: ÃN~AES I>A' CAMAM .. 

/ 

Nat~ da d.pua 

dada dos respectivos servi· 
ços a~ím discrimina.dos: 
6 operados de aa 

clas.<3e,_ diaria. 
78000....... ·i5i330S 

8 operarios de 4ª 
classe, .diaria 
6SOOO •••• ~ •• -~ 17;520S 

· 8 operarios de 5• · . 
el~, dia.ria 
ssoo~....... 14:6oos 

12 auxiliares 'de 
i •classe, dia-
ria' 4,sooo.. • :i7: 520S 

H au:iiliares de 
.2" cl~e, dia-
'rfa 3SOOO... 12:04:5$ 

7." Serviço de sau.de, augmentada 
de 50:313$720 para atten
der ao desenvolvimento dos 
serviços do. Hospital Centr~l · 
dei Exercito •••• ~~ .•••••••.. 

s.• Solàoi e gratifi.C4ÇÕt:3 de offi- . 
·. ciaea, augmentada de .••••• . 

2. 2&6: '5008 pela su bstitn iç..ão 
da. ta bella da proposta. pela. 
seg-uinte ........... . ...... ; . 

/ 

• 

., 

:· .. 

1.H3:967i.500 

i,083:1981)720 , 

27 ~ 330; ()598880 . 
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í tna1·ecbal : 

Nat11u21n da dcape20a 

Soldo ........ · .•... ,. . • ..•............ , .... ,. 
~ratificaçãcr.· .. . ·~ .... , ..... ·· .-.... · ...... -•... 

,8 gon01•aes de divisão : . 

S d 
' ' . \ ol o . .... · ....... ~ .......... ~ ............ ~ . , . 

Gratifi~ação ~ .... ~· .j •••••••••••••••••••••• 

22 gcnol'aes d6 brigâ.da· ~ 
Sold~ . .... ~-::-~ .. • .. •, .. 11 •••••••••••••••••• : 

Gra.t1ftcaçao_. ; .........•. ·-·, •...... , ...... , 

88 coroneis : 
Soldo . . , .... : ....... •'··\· ......... ·: . ........ . 
G.ratifiCaçn.o,~' ~ .• ••.•••.••. ili , •••••• ~ ••••••••.• 

i21 tenontas-coroneis: 
> 

Soldo •. ·. ~ , ~ ...... '-~\ ..•.• ~ ......... -........ . 
·. Gratificação . ............ • ............... .. 

235 majo1;os: · 

Soldo . ............................. , ..... . 
Gr{ltifi.cação . . , .................. ., · ...•..• 

22:399$992 
' ~ 1 : 200$008 

.:1.s: 7.09S9l2. 
9:4008008 

:l.ã:i99$992 
7:ôOOjJ008 

H:599$t92 
5:8008008 -
9:600$000· 
~:8008000 

-
7: 5gg3~90 
3:800$004-

.. ,. Pa,al 
, 

33: 6008000 .. 

I 

2B!S:6008000 

t\01 :600~0.00 

\ 

Ll:i31 :2.008000 

i.742:400SOOO 

2.G79:000SOOO 

tn1 ' 
l:>1 
00' 
til. 

.!)>1 
o 
t;tJ 
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Nnture::l da despe.ia 

802 capitllos t. 

/ 

Soldo • ...... , ..... , •. , •••.. , ···' ••. , : • , • . . ; •· 
fJrat.ifioaçao , · ~ . . . / ,.,,., t . . .... _. •, •• ~ ••• , ••• 

l 
•: ... ~ .. . 

1. 075 ioo tenentes: 
Soldo' . ... . ... . ........•. , ; ••• , ..•.. .... "' 
Grntiftca"ão .... , . , .......... 4 •••••••••• • •• 

1.222 20:1 tenentes: 
Soldo . . . .... ... . . . ...... . . . • .. • . ; ...... . 
.Gra.tiftcnÇão .. •. .. .. -. ... .... . ... • • .. • • • · • • • · 

,. QuA'on·o ESPECIAJ, 

l gomwa.l çle dívisã.o: · 
. . ' 

Sô1do. · . .... ~ . . , •.... . ... . ....•..•....... 
~1·~·tiHcàç~o.· . ~ .. ~ ....... : ...... _, ,_ ... ~ . . .... ; 

· \ ~ genoraes do brigada : ,' 
Soldo ...•. · •.. ~ . ..•• , .........•. . " ... •.. • 
G1•atificaçã.O . • ... ••••..... ~ . ••.••. . ...••••. / . . . . 

; . . .... - ' 
·11 coroneis: -

\ . . . 
§olc19 .. . . ·· .• ~ .. · .. _. . ..-· .. f ~ · ·· ... f ~ . • ~ : • f. , •••••• 

í:.ra hficaçào . .. . .. . ...... , ... , .. , .• · . . •.. 

o:OOOSOOQ 
3:00()8000 

,4:!i99,SU96 
2:3008004 

3~~<lO~OGQ 
:1:800$000 

1~:709$902 
9:400S008 

-15:i99$Q92 
7:6008008 
~-

·1 i : 199S99.2 
5:800$008 

\. 

O aro Papel 

. ; 

7 •. 218 : OOO~OOQ 

7. 417: 000$000 \, 

6 ~ ã98 : aoosooo - 2.7.IJ47:700$QOO . ' . \ ; . . 

28:2008000 

. 4a : 6oosooo -

. J 9i: 400~000. 

._ -· oci 

>" z z 
> 
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ui . 

o 
>. 
g 
~ 

~. 
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~<Jl<lu . . .. , . .. , •••.• , . . ., , , • , . • •••• • .••• . , 
<; 1·~t tifioação . . . . , .... ... . ... · .. ... . ... • • ..• 

8 majores: 
Soldo.·· • . . ,· . . ......... . .. -... , ............. . 

· Gratificaçt\o~: '• . . •••. ~ ••...• ·\· .•••.••••• .' ••• 

. 9. c;apitães: . - \ · 
..- .Soldo· ..•. • · .• '· .• .. • f •.•••• ,' .~ • • • • :- •••••• , • ' <.' •• 
Ç~a.tl1'\caç.ão . ... • ... .. ·. '* . • ~ •• ~ •••• • • • • • ._ ~ • • • • • • .. · 

. QU.ADJ\Ó . F 

, _J · cQronel: 
. ' . .. 

: SOJdo. ~ •... -:; . ~ ..•. • .•• , •. -. .. ........... ... . 
Gi\a.~ificação ,.:....· ... . ......... ·, .. ! . • • •• ~ ••• · ••• • 

1 te11ento-corotiol: 
SQldo • . • •.•• • • t • ~ .... ~ ~ ~ .................. . ... . 

GratificaqãO • . , _.· ~ .• •••..•..• , •.• •.• .• ••.. 
' , . 

A' <leduzh': 
ÜJ'atif1cações · destinadas · nos omcta.os do 
· ' ·quadro . ~special que as per.cebaro pel;i,; 

~Jabella .4• ... · · ~ ····· · ····· ·· .. · •· ··:···~ 
· . Vancinienfos dos officlaes ~u.)as vagas não 

~ $erao · preenchidas ex-ul do que deter
inina o decreto do !8 do junho de !919, 

· omquanto suas unidades não !01-em or
gn..nízadas, sondo um coronol1 seis tc
nentes-col'oncis, H majores, 60 capi~ 

9:6008000 
4:~oosooo j 1,,.4 ; 0008000 

· 7: U90$'J913 
3. 800SOO·~ · 91:200300() 
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t7 
oClll .. -e 9-:· 

%i ~ 

"' 

Nalureia 1la de1peza 

tã.es, 99 primeiros tonentes { 158 sc-
gtmdos tenentes ... . . . . . ....... , .. .,, 2.319:300$000 

jl . • . 

.DEPARTAllE'1f0 DA ~ LTNÔÂ 

2 co1·oneis:, . 
.. Soldo . . · . , .. . .. . . . . .. ... . . . . .. . , .... .. .. . 

/ Gratift~ação ... .. . . .... .. . . ..... . . .. ... . . 

2 majorcs '(adjuntos} : / 
Soldo . . .. ..... . ....... . .. . ·, . .. ...... , ... . 
Gratificação .. .. ... · ..... .... . ... . . ......• 

·, 
-1 capitt\.o (í!--ssistentc): . -

Soldo . • •• .. ...... . ••... • . . •. •• . •... . • •.•• 
Gratific(\Ção . . . ..... . ....... .. . .. ... . · . .. . . . 

2: 1°1 tenentes (ajudantes dn ordens): 
Soldo ........ ......... ., . ... . ...•....... . .• 
Gra·tificaqão . ..... ... .... .. . . i • • •••• • • • • • •• 

i 
· 2 !•1 temente;; (auxilim•cs): 
.Soldo . . ... , . .. .... ... .. ...... .. ... . ..... . 
Gratificação ... : . . . . . : ... . . •... . . ......... 

11 :ü9()~992 
. ,· 5 : 8003008 

7:599S9~6 
3:800$00~ 

01000$000 
3~ 000$000 
----.-
4:599$99ô 
2:3008004 

lt: 599599G 
2~ 300SOOi 

(") 

~· 
õl 
a 
o 

Mo ~ L.:> 
o ~ 

Out Papel ~ 
3 
~ 
~ 

·' ~ 

1.1>30: õOOSiliô ! 
~ 

26.030:399S~U 
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a.1-: 8003000 
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til 

ti1 
> 

22:800$000 
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9:000SOOO 

t3 :8008000 

'· 13:8(10$000 • 



2 2°9 lenon !c:> (ansili:tl'CS) : 
Soldo t ... . ......... "' ...... .. .. . ... .... . . . 
Gratificação . ...... .. ...... .,, . . ... . · · · . · · · 

J)I\'Ensos . SER\'!ÇOS 

3:0008000 
' t:8008000 

Addlcionnl de 20 % aos officiae3 dns guarnições do Ama-
2lQílM1 Pu,râ t · Maranllllo B llfatto Grosso ..••••..• , ..•• 

marJa de 4$ a. 200 aspirantes (at·t. 31 da lei n. 2. 738, 
' de 4 de janeh'ó da HH3} .•..•..•. .• .••••••• · •.• ·• · • 

, Vencimentos a officiaes 1.·er01•mados, honorM·ios ou , de 21. 
linha quando no · exercicio de commis~ões propria-

_ .. mente militai•cs i díaria aoR officiaos no desempenho 
d& funcções tectmicas; despezas decorrentes da ropro
sentação a1•bitrada pelo Ministro iio pessoal do·,scu ga
binete e gratifica.GàO pelo · sc1•vi<;.o de, tomadt\ de con
tas, na fórma das d,isposições reg11lamenta1·es; pelo 
dasempenbo de commissões uecossarias o por snbsti
~nições, inclusive a de mos mensaos a refol'mados no-

. meados para substitujt• os effectívos ·em diversas re
parti4(Ões, · abonando-se aos officiaes arregimontados 
quando for~m obrigados a pc1•manecer em quartel ou 

, loca1idadt\ onde não tenham, r esidencia paea serviço 
· ·de instrncção das respectivas unidades a quantia de 2$ 

para o áhnoço, que não p09e1'á ser paga em -dinheiro 
aos otllciaes sob pretexto algum ••. , • • ••••••••.••••• 

1 

'I'o ta J •••••• , •••••••• , ••••••••••••• • •••• 

iO:~osooo 
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• 

. . 

!)'\. Soldos, etapas e {J'l'atificaçõe.s 
M p1•aç<u de ']Yf'et •••••• ••• 

10•. Claues inactivas, diminuida 
de 120:000$ para pagamento 
de aposentados rCivis, que 
passam para o orçamento 
da despeza do ~finísterio da 
Fazenda .••••• .• ••••••••..• 

H ª • . Ajudas <k custo .•••.•.••• • •.• 
1.2". Emprega.dos addidos, dimi

nwda de 45:2~S, substi
t uída a. ~ tabella õa. proposta . 
pela.' seguinte: ........ .. . . . 

lntenàencia da Guerra 
2. agentes de compras ! 

Ordenado • . • 4: OOOSOOO 
Gratificação. 2 :000$000 

Esco!a Pratica {Extincta.) 
:t bibliothecario : 

Orde nado . . • 3: 600$00-0 
<:ratific~c:ão. 1 :800$000 

Collcgio Militai• . do Rio 
de Janeiro 

f mestre: 
Ordenado • • • 3 ; tiOOSOOO 
Gratificação. 1 :800$000 

Arsenal <le Guerra da Eahi::i. 
(Extincto) 

professor : 
Ordenado •.• 
Gra.tifiaação. 

i:OOOSOOO 
500$000 

Arsenal ·de Gue1·ra de Matlo 
Grosso· (Extineto) 

( Pessoa.l de aceõrdo com o 
a.rt. 59 da lei n. 3.089, 

.. de ·s de janeiro de 19161 . 
3 chefe$ de secç~o: ' 

O.rnenado . • . 3: 2008000 
Gratificação. 1 :6008000 

Oara 

. . · 

31.011.:741 ~260 

·12. 925: 520~3.13 
500:000$000 

J i 1 :·4-84$000 
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SE3SÂO E-'\1 20 DE NOVEMBRo DE ·19-20 

Numol'O 
· das 
verb!\a 

1. ageú te de com pra.s: 

Ordena.do ·~ .• 
Gratificação. · 

Officinas: 

2:800$000 
1:4005000 

1. chefe de inachin~s: 
Ordenado • . • . 3: 200$000 
Gratificação. 1: 600$000 

4.- n:ie8tres: 
·Ordenado •.• 
·Gratificação. 

7 contra-mestres: 
·OrdeDado ••• 
Gratifica~. 

i electricista: 
Ordena.do ..• 
Gratificação. 

j 

2 :800$000 
1:4008000 

2:000SOOO · 
i:200SOOO 

2:800SOOO 
\:400$000 

3 opera;rios. do :l ... classe: 
Jornal . • • • . • 5$06<; 
Gra.tifica~o. 2$53.ft. 

2 opera.rios de 2" classe: 
Jornal...... 48400 
Gratificação. 2SOÓO 

{ operaria d<! 3• clas.;;;e: 
.Jornal • • • . • • 3$i33 
Grat.ifi~ação. 1$8ú7-

Companhia. de Aprendizes 
Artifiees · · 

:l mestre: 
Ordenado • _ • 
Grat ificação. 

' .• 

f :1)00$000 
800$000 

Oarõ 

/ 

Papel 

I 
' 
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e! ... 
ã: _. 
z~ 

Ne.Lui•ezl\ d~ d111.101~ 

.f3n, . Departamento da. 2~ Linha (D. G. Il.) : 

1 
\ ... 

1 

i . 
1 

Diminuída <le ôi-:SOOS, pela snbstltuiçl'l.o . da tabolla da. 
prvposta pela seguinte •••••......• . •..•. •• , ...•• , •• 

(Decreto n. 13 .040, de 2.9 de maio d~ 1918) 

Pessoal: 
l g1.:me1;al co,mmahdante (além dos vencimentos mili· 

tat•es de sua reforma), representaQão. . . • • • • • • • • • • • 7: 6008000 . 
1 coronel sub-ebefe . ••.• .•.. .•• ••• ••. .•• 
1 dito secretal'io .geral •• . • . .. \· .•••.• ••.. 
2 tnajores adjuntos •.•••••••••••.•••.• .- • 
l capitão.. assistento .•.• ;, .••.••.••••••• 
2 officiaes subalternos, ajudantes de 01·· 
· dens .. ......... , ~ , . ,, .. ...... ,, ,. , . ... .. .. . 

2. ditos auxiliarost :1.0 • tenentes .. · ... •• .• 
2 ditos idem, 2°J tenentes ..•..••• , • , ••• 
4 amanuenses: · 

Dia1"'ia • .......... , ~ ........................ . 
Gratificação, .............. . . .. ... ~ .. 

{ archivista-bibliothecario: 
Ordenado . ... ... .... . .. .. .... . . . ~ .. . .. . . 
G11.ati6cnç:\Õ . .... ... . .... . .... .. ... . ... · 

Vorba 8ª •••• 

' · 

2$000 
1:8008000 i0:120SOOO 

3:6008000 
1 :soosooo· 

/ 
s : !-oo.sooo . 

o... 

"'• . -

\, 

Pai* 

338:6808000 
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! porteiro: 
Ordent'.do . .. .... ~ •••. • •• •. •••. •. . • . . ~ • 
Gratificaçã.o . . . . .. .. ; ... · . ......... . . .. . 

2 conti~uos : . · · · 
Ordenado ..... ...... . . .. . . . .. .. . .. . .. ~ : . 
Gratificação . ... . . ·\: .. · ..... ... ·, .... .. . . . 

2 serventes: 
Ordenàdo . .. . . ;.-., • . . . .. -. .-... . ... . : . . . 
Gratificar.ão .· .. · .. .. .. . . .. . .... , ... . . . ~ 

~ . l . 
' . a ordenanças: 

Gratificação . .. ........ . .. ·. , ... . . ... . 

. Delegacias nos Estàdos : 
. 8 coroneis, o~efes das regiões, excopto a :1. •• 

· · rep.resen taQ~ .. '· . ... ... .. > • • •• • •• ••• • 

.8 majores ou tenentes-coroneis, sub-chefes , · · 
. . ,. representação •• ••. • ·: . .... . . ..... .. ... . 
8 eapitães see1·etarios, rapresentnqão . .. ·: . 

! 2' dltos, chefes das delegaoias nos Estados'; 
· ' .representação : . . . . .. . . ... .......... · .; 
12 auxiliares, f 09 ou ~' tenentes, represem- · 

. taçã.o • • .. .. , ... .... ~~. ·, . .. · • • . · · · · · ~ · · 
44 amanl)enses, representaçào .. . ....•.... 
40 cabos ordenanças, rapresenta"ão . •• ~ •• 

Inspecçü.o e transporto: 

3:2008000 \ 

:1.: 6008000 ~: 8008000 ; 

1:000$000 
800$000 
' . 4: 800$000 -

i:HOSOOO 
720$000 ~: 320$000" -

1 ~08ÓSOOO 3:2~0~000 

4:800$000 38;!-00SOOO 

3: BOOSOOO 28 : 8008000. 
3:0008000 24 :000$000 

3:0005000 3G:OOOSOOO 

2:4-00~ooo 28:800$0M 
1 : soo soo o 79 ·: 2008000 
i:OBOSOOO 43:2008000 

Para as despezas com as diarias é transportes de com~ 
missã.o que fôr determinada pelo Govemo pnra iu~ 
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~; 
9J 
z~ .,, 

Nàtureze. ili\ despe~:\ 

spaccionar e rcg-u!Miza1• os serviços uas dclogacias., 
corumissão quo poderá ser feita polo cbofe1 snb
chcfa do departamento j ou por um coronel do Exer
cito de iª Linha, acompanhados do um B;iurlanfo ele 
ol'dcns a ot·dona.nr~n ....... · ........ , ... ; . . . .. . .. . • 20: 000$00() 

i 1.·." Ób,,as niilitares. , ............ ~ ..... A , ••••••••••• , ••• , •••••• , ......... . 

..rn ... J!ate-rial, auginontada de 2. \177: 000$, semlo 100: 000$ para. a Escola 
do Aviação Militar; !>OO:OOOS para. forragens, ferragens, otc.; 
3: 6008 para acquisição de revistas~ technicas ê livros para a Di
rcotoria de Saude; 2:000$ para expediente da Intendcnci~ da 
fluerra; !\00:000$ para fardilmento, etc.; :lOO:OOOS para mu-

.... 

I 

-teria prima: para o Arsenal de Gual'rn do · Hio. do ·Janoit·o ; 
300:000$ para cxtl'aoi•dinarios com as geandcs manob1·~s das 
tropas; 600:000$ t1•a.nsferidos da vm•ba 4ª do material para a Es
cola dE.\ Aviação Milita.e; do 812:000$ pelo refn1·ço das ~e-
guintes dota.Çõos: · 

ADMINlS'fl\AÇ~O CEN1'1\,\f, 

:I.ª. Gabinete do ministl'o1 Q.t~. a) Dü·c
ctoria Goral ·do Contabilidade -
Exped 101~ te.~. etc . . ; .. , . , . , , . , , .. · . ~ •.. · ... , , ... t •• 20:000$000 

FOR'J'JlllCAÇÕE5 

i~. Combusti\'el, lu hl'ificantes, etc ..•.. ........ ~ . . . .. Hi0:000$000 

Olit'O -Papel 

•••••• ' •• ,. 1 ••• 83010008000 
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s1mv1ç11 N ·: s,n:m: 

iô~. Utcnsilios, eh~ .......... . ........ . 
17". Medicamentos, ek •.•. ~ ..... .. .. . . . 

_DlVERSAS DESl'EZAS 
' . 

22•, Acquisj,ção de 1nstrnmontos, otc ... . 
~311• Lnz para quarteis, otc . . ........ ; .. 
24.ª. TranspoL'f,e do tropn, . ote . . · •••••••• 

· \ DESl'f:Zt\.5 EiSl'E(itht<; 

300:0008000 
<WO:OOOSOOO 

900:000$000 
·600!0008000 

1.500:0008000 

<100:000$000 

2;1)00:000$000 

-EVentuaes . .. , , .. .. .... · ...... 9 • .- , ,, ••••••• , , •• ~ .. • • l 60 ! 0008009 .. " .... ~ , , •. ... 
1G•. Commiasão em 1miz est1·angciro, augmontadn de :100 :000$ ouL'o........ 200:0008000 
1 'iS :· · .Reo?•g<_mizaçiío do Etve1'1ito . , .••• •. .. . . .. · . • ...••. : • . . • . • . • . . . . . . . . . • . ! . üOO: 0008000 

27. 740:4 71tSOOO 

1.000:0008000 

·rotai ••••••••••••••••••••.•.. . · .. ...... . ..••.•. ... ..•• '. 1. 700:000SOOO 114. 761):534$~~3 
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; ANNA:ES DA CA:MAM . ~ . 

ArL 2.º !Fica Q Governo autorizado:· 
1 º, a empreg-ar a-s <lotações ouro e paI?el d~ rubr:icà , 17• 

Reorganização do Exercito - no serv1co financeiro das 
Qpei:'a~ões de credito, que fica; autorizado a fazer,,. d~ntr.o ?~ 
i'órU: do .paiz, de accõr.do co mo .art. 2d da_ lei n. ".1:.102 de 1 ~ 
<lc outubro de 19-20, para alleildet· ús necéss1dades do Tohesouro 
J\' acional; . · 

2", a rriantcr a<l~lidos militares no Par-aguay, Uruguay o 
JJcrú e a conse1·var os das legacões -do Chile, Republica Ar
gentina e França', {·.orrcn<.lo as despezus p elas verbas orçamen
tarias respectivas ; . 

3ª, a elevar os cffocitvos do Exercito até o limite da le1 
"·de íixação de forças, nbirindo para isso os necessarios ero-

di tos ; _ 
· 4º, a vender as publicações elo Estado-J.'1aior do Exercito, 

que não constituam segredo, e applicar o producto ao melho-
1·amento da Imprensa Militar ; . 

Art. 3.º Aos officiaes reformados compülsoriamente 011 . 
tlc accôr.do com o aTL. 13 da lei n . 2.290, de 113· de dezembro 
'<le ·1 \H O ser<'i abonado o soldo ·do posto eff ootivo que tinham. 
a cont::ir da data do decreto -de sua inactividade, G qual será. 
classificado na. verba: 10· ~ Classes inactivas - satisfazendo
lbes a <lifferença em r ectifica.ção,. dos respectivos calcules, 
íluando apresentarem suas patentes. 
' .Art. 'í . ., Serão distribuídos á Directoria <le Contabilidadl} 
do. . Guerra e á.s delegacias físcaes, nos Estados, na-- f ôrma por 
que fôr pediõ.o pelo Ministerio da Guerra, as importancias 

· correspondentes ás dot.ar;ões de todas as. consignaçõe.s ·dos 
§§ ii'.l e 15 do orc-amento. 

O ref êrido ministerio subordinará ao regímen das m'assas •. 
a.iquelles que assim conv-ier, mediante as seguntes prescri· 
pções: ·-

a) fixação dentro das dotações de determinada quantia 
1)ara cada unidade, estabelecimento, reparticão ou commissão, 
.que a. receberá por trimestr·es adeantados, na estação pagadorai 

b) as tahcllas II'elativas a essas importancias -serão orga~ 
11izadas pela lnlcndcncia da Guerra:, ouvi-da a directoria a que 
.estiver subordinada a repartição, estabeledmento ou commis~ . 
..são e approvadas pelo i\Iinisterio da Guerra; . , 

e) nenhum adeantamento se fa:r.á antes da prestação de 
contas do adeantamento ante.rior, salvo ordem e:X:pressa. do 
1\Iinistro da Guerra; 

d) os saldos das ·diversas massas serão -considerados ieco~ 
nomias l1r.:t<'..:.', rios cotres dos :co!'lsehlos administTa!.ivos, 1 l'C'fJ 
excepção, pqrérn, . da forragem considerada individual, cujo 
·cX:cesso continuar(L a ser recolhido aos cofres publicos. devendo 
'o ex-cesso de despeza, verificado pela necessidade dó .servivo, 
$obre a~ distribuiç-ües fei tas, ser attendido pelos mesmQS -co .... 
fr_~s :i ,-
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· S~SSÃ.6 E~l 20 DE NOVEMBI10 DE 1920 . · .. 
e) os .cqnselhos ac1minist.rátivos resp~ndem. pelo emprego 

das massas e prest.arão suas contas por mterrnedio do inten-
dente. . . · : 1 

Art. . 5.º _ Fi·ea o 1Governo autorizado: a ·pagar aos sargentos 
ajudante$ o auantilativ-o destinado · a fa;i'damento, em -dinheiro, 
de accôrdo com os preços da tabella de distr-ibuicão que es
tiver em vigor, e tender.em vista o tempo de duração do mesmo 
fardamento . 

Art._ 6/' As _ autoridades ·militares compelentes· farão re
colher -á Intende:ilcia da Guerra o _ quantitativo correspondentP-
t1fJ faroamento fornec-id~ ás pràcas .parà desconto . · -

Art. 7." Para os o-fficiaes do- Exercito e da Armada, at~ 
n -posto de capitão ou capitão-tenente: e que tenham mais de 
um filho matriculado em uni dos collegios militares, o des
conto -de que trata o paragrapho uníco do art . 74. do regnla
mento dos ditos collegios será elevado _a 60 ·% pa:ra todos os 
.collc-gios e a 60 % para todos os filhos, excepto para o pri
meiro, .que continua.r.á ~ ser de ·40 % . 

'Art. · 8." .serão .dispensados de publi<cação os .. contractos. 
quando essa. publicidade .prejudique- a: ·defesa nacional e exija 
sigillo. , · · 

Art. 9.º E' o Governo autorizado a transigir sobre os 
pro-prios nacionaes· dependentes ·do ~Iiniste.rio da Guerra. para: 
com o r.espectivo producfo adquirir immoveis, e construir :1-,di
ficíos destinados a .qua'rteis · e · est:abelecimeritos militares, nas 
r egiões em que se acharem a·quelles proprios. / 

. Ar t.. 10 . Os officiaes, no desempenho de funcção technica, 
<:ommissão ou •-e-xecucão <le serv~iço, .perceberão a-s ~eguintes 
diarias: · · 

Quando f óra da: ·guarnição, por - espa.ço de 24 horas, no. 
minimo: · ·· 

··General, 20$000 ; · 
Official superior, 15$000; 
Capitão. ou sübalterno, 10$000 • . 
Quando na· sua propri.a guar.n.icão, ou f6ra della em casos 

não eomprehendidos no -anterior, mas em looal onde, por . ne
cessidade do trabalho, tenhá.m {fe effectuar pelo menos uma 
ref ei<;ão -normal; 

General, 10$000; . 
Offieial superie>r. -8$000. 
Capitão ou subalterno, 7$·000. 
Pa.ragrapho unico. As <liarias· referentes á ·prime.ira ta.

bella: dç,stc artigo serão abonadas desde ·, a . data ãa- -pa~tida a 
ão reg-resso, inclusive, descont-àdos os dias de viagem em que 
a alimentacão· correr p-or conta :do Estado. 

Art. U . . ·Continuam- em · vigo{:- . . 
A-rt. 37, n·g. V·I, VH e ·XII;· 
A1·t. •. 39. . . 
Art. 4f, menos a parte· final. · 
A1:t. 42., SD:PPrimidas às p ala,rras · «previsto cm lei~. 

e.- va1. xrr 
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Art. 47. a.'ccresce:nta:do dos decretos ns. i3. 41.'7, de ·i5 de 
janeiro.-'< 13.-543, de\29 qc dezembro de :1919. 

Aft. · 53. . _ ·. ~ . . . 
To.dos da lei n. 1. 6n, de 7 de J ane1ro de HH 9. . 
Arts. 70. e 85 da1Iei n. 3. -154, de 8 de janeirq de }!H8 .. 
Art. i2. Coritinúa ~ vi·gor a <lisposi"cão .<lo. art. 3º da 

lei ii. i.687, de 13 de agosto de 1907, p·âra. pagamento dos 
soldos. devidos aos yoluntarios da Patria,. e relativos aos :e~er
c'iêios antédores· ás datas dos reconhecimentos dos d1re1tC?s dos allúdídõs voluntanos aos . soldos vita1icios em questão, . fl
·Cando .'Prórçigado (i pr"àzo .pára habHita.ção .de que eogita o ar-
tigo i 0 da; mesma ·lei. . · . . . · . · · · 

Art. 13. E' <> ·Governo autórizadt) a auxiliar com a quan
.tia de 90 :000$ o Estado do .paraná. na cons~ervàçãoda estr.ada 
de rodagem estrategi~a. de GuarapU.ava á foz do Iguassú; 'Po-
dendo abrir os· -creêlitos necessarios. . · . · 

· Art. 14. E' fixada em 20 a 'etapa.das praças asylaaas. 
A·rt. 15. Fica o. Governo autorizado a· realizar contra- · 

cfos, al~m -O~ -e:i::~réi~fo~ p·9~ té.rriP.ó P.9~~rµ n~9 ~xcede~t~ _cI.e 
tres annos, quando versarem sobre construccoes, acqu1s1çoes 
'.qe materi;tLde.guerra, forca e luz dos ~stabelecimentos rfü;}i
µ\~es, . ~l'µgueis de ·casa e campos -para mvern~das, e locaçoe<; 
de ~er-viço. · . . · . . . 
. .t\.rt. 16. E' 'o Gover~o a·utor;izaêlo a. abrir o -credito ate 

.á .quantia ·4e · g.ooo :000$ pàra -acqúisicão -Oe mate:rial. de
~viação. _ / · ~~: ·i 
.. ,"Art.. 17-. Os. exame.s e analyses feitos 'no laboratorio de 
bactereo1ogía ser~o ip'.a:gos adiántadamente. ·segundo a. . tabella 

· ele pr~çQs, Qrg~niza(ja peJo Min~sterio da .Guerra.· s~nq{) reco-:-
-~ihido ó prodüdo aó Conselho Administrativo do referido la

boz:atorio, e ahi escripturado sob· o titulo - despeza •a bnnul
lar - para: que ·tenfha applicaç~o na acquisição de apparelhos 
e reactivos para o Iaboratorio. e · 

Art. :lS. Rev-0gam-se as "disposições . em contrario. 
.. Sala 4~ çoP1.missâo -.ele .Finan_ças~ -~~-de novembro ·cte 1920 . 
.. -. . Carlo~ de O<ynpos, Presidente. -. Pachecó Mendes ilelàtor. 
·~ Cinc'inàto 'Bra{fa: .. -· Antonio Carlos. · - A.'UJerto Maranhaó. 
-· Sot~za Castro . . - Carlos Maximiliarw.. -. - Ramiro Braua.; 
- losino de Ara1do. - Octavio Rocha ., · 

N. 606 - 1920 · 

··R"edacçiio .final da emenda app1·ovada e destacada do projecta 
.. ?f· :J.2lí, de ·/9~Q, que autm~iza. a revisá~ de 1•epartiçõ..es, 

/ab~·icas, hospit(l.es e ·estabelecimentQs de ensino do Jli
niste~·fo da Guen·a; ·e· dá º-11:~ras ·pr~:pidencias. 

o Congresso Nacional decr.eta: · 
Art. 1.º Fica o P.Ôd'~r Ex~c.:u.tivo au.tprizado' a· r·éver os 

r~gulamentos da~ rep!!~içõc~;, fabiiq~;;, ·J:i9$pitaes e, estabele
cimentos de ensmo, assim .. como os quadrr.is · dos· officiaes das 
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S~SSÃO EM 20 DE ~OvE~O DE 1920 i3t 

3.;mas e. s'ervicos do E::ter.cito, de modo. a põl-os· de accôrdc• 
com as suas necessidades. · _. · . 

~ . 
Arf: 2.° Ficam ·commettidos ao encarregado dos traba

lhos da prganização do· serviço .. gecgraphicÇ> mi.litar; sob. a di
recção suJ_)~ríor da ·chefia· do Esta.Õo"-Ma.1or do. Exercito, os 
6nçargos : . , . . 

af... de ~rojé'~;~r. .·a· ~w1ic~ção ~Q . cr,e.~i~o ·votad_o; 
b) de promover a execuca.o ~e trallalhos .. ren:~.unerados que 

tr.mham . ~o_r_ o~_jectiyo . e_ ,t:i;e.iru:imento . ~çs .. _sérvico·s~ e i_nstalfa-
1~ões, ou que . forem cons1deradqs ·de . utiltdade ·I>:Ubhca; 
; · e) d'3 .applicar a . r:enda. proven.iente _dos trabalhos remu
néadós ·á ainpli~.ão· e· :àperfeiçoamento das installacões e ser-
vit'.os · . " - . . · · . . . 

~ ·cÍ) · de tegaH:zar·. as. despezas ~ . rendà:s . dó.s .diver:;;ós . grupo~ 
de serviço . gi'aP.Jlic·~ . .aii_litar, . mantenciõ para .. ~sté -fiin üina 
· :~cripturação ·conv.eniente á ·boa xr.t~rcha 'dos. tràbalhos de or
.íf"Jnizaêãq , e ·que pns.!?:t fQrn$cêr, opportµ:iiàip.ente, :Os elemen-
1.os st:-guros pa.:ra . ~ tó~ada -de. . . contas -na D1rector1a Geral de 
Contabilidade da '"Guerra. · .. ,._/ , 

· A~t. ·3. ~ ·Revogàrp-s·e · a~ <liS.posióões ém·. contrario. ' · 
. . . . . . . . .' . \_ .· . . ;· . . . -· .; , . .:: . . . . . 

Sala das sessõe's, · em,20 . de ,nóV'embrb dé .1920-. - ·carlo:, 
de Carnpo~, .Pres'ídente. -·-· Octado Rocha . . -~ 'Carlos ilaiiini
liano; - . · .(}sCIJ.r SO<!-fé'f. : - J o.~ino de· Araujo ; - Sampaio Cor-
1·ta. - Cincinato Braga. - Alberto Maranhao . · · 

·. '0 . Sr. P:rés-ideu~e .'- Os projec.tos vão ao :senado . 
. Votação .il.o · súbsHfut.h·<? . àa 'Coinroi$$fü) de Financás ào 

pro~e~to · n. 376 ~~ d~ :_19.20, !'~~~bele~éndo ~ gratificáções 
:iddlc1onaes nas rcp_al;'t~çoes do Mm;ster.io da 'ilação (co·m re
querimento do Sr. Pat!Jo: de Fro~tin) : (3ª discu~são) .. 

O Sr. ~residente~ Vou submetter a vofos o seguintH 

·•. . - . .. .. 
REQUERIME.~TO AO P,llOJECTO. N. 376 A, DE !920 

Requeiro ,;que:' ~ vótação do projecto n . 376 A, de i 920 
~r.ia feita com exclusão, na . I'Srt~ final do art. 1°, das pa~ 
!KYras - «e -militares de teM'a· e man. : ' • . . · 

Sala das sessões, 19 de.i]"ovt?mbro de 1920. - Paulo de 
F'ron.tin. . · - · · ' . · . 

• ~pprC>Vado-.. · · · · 
:- ~ ~ . . .. . . . . . . : . .. . /' 

Q ·Sr; Pr~s·ideíit_e . -· · . .- Yo\1 ·,13ubmetter: a · voto·s o prQjecto 
n. 27~. ~A, ~Q ~\)20, sa1vQ as. ·pâla'Vras .!:.. ·e militll'r'es de terra 
f: TIU;l1'. ,, . . . 

, Approvà90~::~~- :a·ã '(fi;sÇu~sãi) . ·o.· s~~qinte ptoJ~tó, sál.Yo . as 
p:uavras - ·e mil~ta:re.s ··cte · terra e. mar. , · : 

· , 
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PROJECTO 

N. ·376 A -. 192() 

O ConbTesso l'\acicnal deoreta: 
Art.. 1:° Fié~m revogadas tod~s as disposições de leis s 

regulamentos que . concedem gratificaçõe~ addiciona~ em 
.J•étzão do tempo de serviço, aos funccíonarios :publicos civis 
e rnilitares dr? terra e 11i.ar. · , 

· Art. 2." ·Fica mantida a -suspensão ·de tacs gratificaç<ies 
feita pele\ art. ,i36 da lei n. 2.'5-i-í, de li de janeiro de 1912. 

ArL- 3." Aos funccionarios ·nomeados na vigencia de leis 
· ~~ rPglllamcntos que concediam taes gÍ·atificaÇões, isto é, aos 
nomeado::' antes da publicação do arL 36 citado no artígo 
ê.Ull~rior, fica garantido o ·direito á percepção . de gratifica
ções addicionaes, nos termos cxpre~sos dos regulamentos vi
gentes at.é :31 de d'ezembro de -191 L · . 

ArL .1." Para os demais funcciona.riO's attingidos pelo 
art. Jº desta lei fica garantido o mesmo direito, nos termos 
de l"is .e regulame"ntos em vigor, attingidos apenâs os no-
meados da dnta-.d.a. promulgação desta lei .em deante. . · 

Rejeitada a s~gunda parte do projecto n. 376 A, de 1920,._, 
relativa ás palavras -.- e militares de terra e ma'T'. 

O Sr. Presidente -· ·O projecto vae á . Commissão de Re_. 
õacç:ão. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ardem) requer e 1btem 
dispensa de impr-essão .da redacção final do projecto ·n. 376· B, 
d·~ 19ZO, afim de ser imme<liatamente votada. · 

E' lida E1 posta em di.scussão a seguinte 

N. 376 B - ·1MO 

. ~' 
. nEDACÇ.~O 

Rêd!.1t:<;lio final do 1·ojecto n. :n 6. de 1.<J 20, da r:ama1·a d:o:r 
Depu lndO.-;;, que restabelece 'as ftmtifir:ar:ões addicionaes 
nm; 1·epartirões do Ministp·io . ria Víiu;ão , 

O Congresso Nacional decreta: 
; ~.\rt. Lº Ficam revogadas todas as disposições de leis.: e .· 

regula~nentos ciue concedem gratificaç;ões addieionaes e.m ra
zão ·do tempo de sel'viço. aos funcci01iarios publfoos· civis. 
. . A.rt. 2.º .F'ica man~ida a suspensão . de_ tae.s gratifica&ões · -

feita pelo art. 36 da l'el n. 2 ~ 544, de 4· ele Janeiro de 19.12. 
Art. 3-.º .:\os funccionftrios nomeados na. vigeiicia de leis 

e regulamentos. que c{lncediam ta~s gratiffoacõos, isto é aos 
nomcadps antes da 1mblicacão .. do arL 36 citàdo no artigo an-. 
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tcriór, fica garantido o direito á percepção de gratific~ões 
addicionae-s, nos termos expressos qos regulamentos vigentes 
~té o dia 31 de dezembro d·e 1911.-

Art. 4.º · Para os demaiS funccionarios r..ttingidos pelo 
art. 1º desta, lei fica garantido o me$mo- direito, nos termos· 
<le leis e regulamentos em vigor; attingidos apenas os nomea
dos· da data <la. promulgação desta lei em diante. 

A.rt:. 5.º Revogam-e as disposições em ·contrario. 

Sal.a das Co~missões, 2'0 de novembro de 1920. - Ra11l 
Sá. ----., Castro RebeUo .. - P-Pado Lopes. · ! . · 

O Sr. P~esjdent~ - Acha-se sobre a mesa: uma emenda 
a redac!{ão firial do p~ojecto n. 376 B, de 1920, que vae ser' 
lida. ' ··.·· · ' ·.,_ 

E' lida, apoiada e i:1osta . conj.ootamei:l.te~ em discussão a 
seguinte · · ·. · : · -. • 

Emenda ov pro;i1.;ctu 1l: :J76 B, die f 920 

Accréscente-se: 
~o fin_al_ .do art. 1 º,. depois das pal~v._ras -. «funccionarios 

publlcos c1v1s'b - a palla.vra . - _-. adm1m.strativos. 
Sala das· sessões, 20 de novembro de 1920. - Octai:io 

Rocha. · ., 

Encerrada e .diseus.5ão da redaccão final do proj ect-0 nu
mero 376 B, de 1920' e annunciada a vot~ç·ão. 

Approvada a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 376 C -·· 1920 · ... 

i'\'ova 1·edacçõ.o final do pr.ojerto n. :n6, de 1920, da Camara 
dos l..Jepnt(l.dCJs, q1l.e restabelece as gratificações addicio
naes nas repartições do .Mi:nisterio da Viação 

o C_ongresso\ NacionàI decreta: · 
I •. rt. 1.". Ficam :r:ew~dás todas as di.sposi{}(}es· de leis e 

r~gulame11tos qtlie-. concedem ·gratificações' addicionaes em ra
Y;t10 ;d~ tem_po de .serviço, .aoFi funccfonarios publicos civis 
adm1mstrativos; . · . · . ·. . · · 

f 
. Art. 2.ª .'Pfoa mantida ·a ' slu.spensão de . taes gratíficaQÕe5 

erta pelo art. .36 da lei 11. 2~544, _de 4 de janeiro d'e 1912. 
Art. 3." Aos funccionarios ·nomeados na .vigencia de Ieís 

P. r·Pgul!3.m~nfos qu~ concediam taes gratificações, isto ~. aos 
Mmeados antes da pubrlica~ão do ali.. ·36 cit~_dó no artigo an-
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t:erior. fie.a garantido ·o direito á percepção de gra.tificacões 
addicfonaes. nos termõs .expressos .dos regulamentos vigentes 
~~léo dia 31 de dezembro de 1911. 

A.rt. 4 ... Para os demais funccionarios attingídos pelo · 
art.. 1 º desta lei fica garantido o. mesmo direito, nos termos 
cfe leis P. regulamentos em vjgor, attingidos apenas os no-
1rn·ados da -Oata da da promulgac;:ão desta lei em diante. 

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala <las Commissões. 20 de novembro de 1 S.20. Ro:ul 

Srí. -Castro Rebello. - Prado Lopes. 

O Sr. Presidente - O -proje~to vae ao Senatlo. . 
Vol.ac.ão das ~mendas do Senado ao project.o n. 235 .B, úe 

1 ~J J (i, (•stabelecendo multas sobre cada Jçicoinotiva que trafe
gar sem o uso dos appare!hos' preventivos contra a propaga
·r:ão de incend~o: com .parecer da Cornmissão de .Justiça_. favo
rnv1:-f ;í.s c·mendas (vide projeeto n. ?G8, de HHS:j (clü;cuss.ão 
uníea). · 

Approvadas S'Uecessivamente em discus.são -unic.a as se
guintes 

EME~DAS l)O SENADO 

~- { .. 
Ao art. ·)0 subst.itua-se pelo seguinte: 

N. 2 

Art.. .As estradas deverão construir e manter fechos. 
em ambos ns lados das linha$, em tocfa a sua ex.tensão. 

N. ;l 

Ao nrf. 3", p~ragrapho . UDico: . Substituam-se as pala
uas: «Nas estradas da Uniãó»," pelas seguintes: «Nas estra
das oficiacs». 

N. 4 

Ao art. 4". supprimam-se as palavras finaes: <tscm prf!-
.iuizo, etc.» ' -

N. 5 

Ao ~n. 5", suppr~m\Lm-se. ~-

N. 6 

A.o art. 6º. supprimam-se. 

N .. 7 

Ao art. s~. $Uppr·imam-se . 
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SES SÃO EM 20 DE NOVE!IIBRO. DE 1920 

O Sr. Presidente - O -projectu vae á ~.commissão de Re-
. dacção.-. '.. · 

'lotação do projecto n-.- 231 B, de 1920, autorizando a 
cnnstrucção de uma linha t.elcgraphica de Roncador· á estação 
do Corumbá. ( 3" discussão) . 

Approvadó em 3~ di.;;cussão e enviado ú Commissão de 
n:erfacção o seguinte·· 

PRO,TEC'TO . 

N 23·1 B - Í92.0 

O Cong·resso ~acional l'esolve: . 
Ar~. 1. v Fiea o Governr;> autoríza<lü ·a const.ru,ir uma linha 

telegraphi·ca no Esta.do de Goyaz. que partindo da esta<;;ão ele 
Roncador, passando por Campo Formoso, Bómfim, Annapolis, 
vá. se ligar· á est-acão •le Cl>rumbá, na. linha Norte· de Goyaz, 
e outra que parl.indo da estação de Pa:lmeiras ( anliga Alle
mâo), .vá· a - Mineiros_-· ~assando pelas cida-ctes dno Hiü 
Verde. Rio Bonito e Jatahy. · ~- - · 

Art. 2. º E' o Governo autorizado a abrir, para esse fim, 
os ni:'Cessarios creditos. · · 

'.Art. 3.". Revogam-se as disposições em c-0ntrurio. 

O Sr. Olegario Pinto (pela ordem) requer e 'obtem dis
pc,nsa de irnpressão <la redacção final do :Pro,iccto n. 231 C, 
de 1920, afim ;Te ser immediata~ente votada. 

E' lida e, sem observaçõe~, approvada. a seguinte 

REDAC.Ç.:\O 

)/. 231 e - rn20 

ftc?(Jcr;11o final úo proje<:to n'.. 23·f, de rn2fi, que autoriza a 
~on,qt-;·ur(ão da u.m(t linhn. telegra:phica de Roncaâo1' á 
cs.to.ção de Co1•1tm.bá 

O Congresso Nacional resolve: 
Arl.. 1 . " Fka o Govcmo autol'izudo a c.onstruir, no Estado 

r~,~ no~·az, uma linba tc'lc::;!·aphic;;L que parlindo da estacão de 
Jti-1n('.:lc!or, passando por Campo Fnrmoso, Bomfim, Annapolis, 
,.6 sr• ligar- á estação de Corumbá, .. na linha Nerte. de Goyaz, 
" oul ea que pari.indo da es~ação dé Pa'l:rrieira.s (antiga Alle
mfio 'i, vá a .__: Mineiros -· passando pelas cidades do Rio 
Yercl e, · Rio Bonito e Jatàhy. · , , 

Art. 2. º E' o Governo. autorizado a abrir, para esse fim. 
M necessarios creflita.$;;.. · · · · - · · . 

Ar~. ·3." Revogam-se as <lisposiçõ,es eI.ll ·contrario. 
Sala das Oommissõos,. 20 de novembro ·de 1920. - Rai'l 

Srl. -- Castro RebellQ. .:::__ prado Lopes~ 
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O Sr. Presidente - O pr.ojecto vae ao Senado.· . 
Votação do proj ecto n. 287 A, çle 1920, applicando 

60 :000$. ~rnnualment ~. l)ara a <lesobslruc(;ão dos rjos Tocan
ti~$ . e Araguaya ; cóm 3Ub$f it.utivo da Commissão de Fiuan\.as 

. u · di~cussão) . . 
Approvarlo ~m j • di~cnsl'fio l) seguinte 

PRO.TEC'I'O 

N 287 A - 1920 

' O Cong-re~Si' Nacional res~lve: 
ArL i." Fica o Poder ExecuLi''º au torizado a_. m.rndnr 

entregar,· êJ:ilnualmcnte, a partir <lc· 1021 · atií finar -conr~lusão 
dos trabalhos, aos Estados dr, Goyaz e Pará, a import.ancia 
de cento e vintr C()ntos, sepcto· sessenta contos para cada um 
ctos Estados, para serem ,applicados na desobs_trucçã<> dos. rios 
T-ocanlins e .Araguaya, importancia esta aue entra no nu1:11ero 
cc diversos ,favor~s com · que a Companhia de Estrada de Fer
ro ~Qrte uo Brasil é, p~lo Gové>rno Federal. benefieiada. 

Art. 2. º Revcgam-se as disposiçõ.es em contrario. 

O Sr. Presidente · - O proj ecfo passa á 2& discussão. 

O Sr. Olegat"io Pinto (pela ordem) requer e obtem dis
pensa de inter-sticio para o projeeto n. 287 A, de 1920, figu-
rar . na ordem do dia da sessão seguinte. ·. · 
. Vot:a<;ão do pro.iecto n. -148 A, de i.920, autorizando a 
Socicd&dc da Cruz Vermelha Brasileira a extracção de uma 
loteria pelo Ce:lLena.rio da Indepêndeneia; com · p~recer favo-
ravr-1 ela Comrnissãô de Finanças ( 111 discussão) . · 

.i\r,rn·ovado cm 1 ~ discussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 448 A - 1920 

O Congre~so Nacional resolve: 
Artigo 1." Fica concedido á Sociedade da· Cruz Vermelha 

Brasileira autorização p'ara e:x:trahir uma loteria, durante as 
festas do Centenarfo da Iri-Oependencia, ,em 1922. · .: 

Paragra.pho unieo. Fica a _,.presente êoncessão ·isenta- de 
quaesquer iffi))Oslos, em beneficio da referida sociedade. · 

· Art.. 2. º R"c:vogam-se as _qisposioões em cont.rario . 

. o S;x:. P~esidente ,__ o projecto passa á 2ª discussão. 
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o- Sr. Paulo de Frontin (pela ardem} requer e obtem 
C1l!:IH'nsa de interstíCio paI'a o projecto .n . 44:8 A,. de 1920, fi
gurar na ordem do dia da: .. sessão seguinte. . . 

Votação no pro.jccto n. 584, dê. 1920, creando zonas fran
. ras: com substitutivo da Commissão de Finanças (2" dis
n1ssão) . 

O Sr. Presidente - A ~st.c projecto a Commissfw de. Fi
naw:·ns offi:reccu o seguinte --~ 

SUBSTlTUTIVO 

.Art.. 1 . " E' o Poder Executivo autorizad~ · a estabel~cer 
zonas francas nos portos d~ Capital Federal Pará, Pernam
buco, .Bal1ia, S. Paul() e Rio "Grande do· Sul, dada prioridade 
ao primeiro. · . _ . 

§ 1." A construcção e preparo ~iessas. zonas poderão ser· 
feitos pQr adm~nistracão; por contracto com os Governos dos 
Estados interessae,Jos; ou por- empreitada com particulare·s, em 
<:oncurrencia publica. · · · · -

§ ~· B Si para · o fim exposto o Governo julgar conveniente 
a encampação de concessões existentes, deverá . solieitaI' . do 
Congresso Nacional ·leí especial. · 

Art. 2. º Pa"ra a execução da presente lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir· os necessarios credito~ · revo
gadas as disposiçõés em contrario . 

Vou submetter a votos o substitutivo da Commíssão de 
}'jnancas. , · . . , . · . ~ -

Approvados1 successivamente, em 2~ ·discussão, os artige>s 
i º e 2º do referido substitutivo, ficando prejudicado o projeeto 
prjmitivo. · · · · 

O Sr. Presidente - O substitutivo passa. ó. 3• discussão. 

O Sr. Cincinato Braga (pela ordem) requer e obtem 
<.Jispensa de· inter~ticio para o projecto n. 584, de 1920, fi
gw·a1• na ordem do dia da sessão seguinte. 

Vola(Jão do proJectó n. 581, de 1920, abrindo o cfodíto 
d 1! 6 : 000$, supplemeutar á verba iOª do orçamento vigente 
do Ministerio dá Guerra (2ª discussão) . 

Approvados, successivament•. em ~111. discussão, os se .. 
guintes artigos do 

.~-

PROJECTO ' . I 

N • . 581 ..,...-_ f920 

o Congresso N~cional decreta : 
. . Art . 1." E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Mm1ster-io da Guerra, - o credito <ie <l:OOO$, supplementar á 
verba 10ª - ·classes inactiyas ~ pjspep.sados -O.o ~ervi_ço ~ 

. • l . .,; 
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Arsenal de Guerra do Rio Grande do Sul - Opcrarios d-is
p~ri~ad.os ··do servic.o - do orçamento do dito ministerio. para 
o actual exercícío, e destinado ao pagamento dos vencimen
tos <'. gratific.ai:;.ão adc1icionar· de 20 %, que competem a etpe
rúio~ ·ao referido estabelecimento. 
· j\rl. 2. º Revogam-se as d1sposicões em contrario. 

O Sr. Presidente - O pro.ieeto passa á 3" discussão. . . 
Yott\6io de 1n·ojecto n. 583', ·cte ·i 92.0, considerando \ie 

u tilidade publica. para os eff eitos dos arts. 1 Oe 35, § 2·, 
da. ConsW,uição, as doações, herancas, etc., cujos rendimentos 

..$C . destinem á diffusão do ensino primario e á cultura da 
ímgua pa tria; c<Jm -. parecer f~vora-vel das Commissões de 
Consliluiçã() e Just.iça. e d,e Fína'Q.ças ( ~" discussão) ; 

~\Pl,)T'Ovaq~ em 1" 'di~cussão o seguinte 

PRO.TECTO .. ~. . 

"' _N. 583 - :1920 

Ar~. 1. Q. Sãe> cçmsiclerados de uti.lidade P.U:blic~ ~eper?l, 
par~ os -effeitos dos arts. 1 O e 35, . § 2º, da Constitmçao da 

. R,ep.ubll.e~, f}s doa,ç·õeS., her~ncás,. lega~os e fundações. de ca
. ~·~cter · i~<"tHeµ;i.v?!, pUjo~ ;-entjimentos de ~estfnem á diffusão 
do en§i-no pt·imario _ e á ci.ilü.ira · d~ : lingua patria . 

.t\r.~, ? , ~ P~r<l o goso dàs prerogativqs · e · isenções resul- ' : 
t~ntes desta lei deyem os inte!'essados requerer ao Gõverno o · 
~f!~ r.eco,n'1etiJl)e.ri.l9, .lun\-~n\lo cóP,i~ autbentica da doacão ou , 
tc~t~HW~-nto, e · d(1(~1ata11dp ::sq~~nettei;-:se ~ Çliscalização da 
respectiva autoridade, quaIJto á. applicação <los rendiI:rléntos 
dr pnLrjmonio e- á execucãó do programma de diffusão do en-
sino e cnl tur.a da lingua. . 

Arl. 3. (> V cririca-do o valor 'l'eal da dõacção, herança, le
lcg&do pu fundaciio e õ~seu alcance e afffoacia: economica para 
a f:\ducação. ensino e 'culturª nacional, bem co.mo a idonéi
(.i~dc e capa~idade da pes·soa. nat.ural ou ,furidica, requerente, 
ç, Governo ~ecllrrará qe utilidaçle publicá a instituic~.~que 
ficar\'\. cquipn.racla, para os effeilos desta lel, aos esfabeleci- · 
m<ml.os cong-onercs da União. 

Art. 4. ·~ No 1·egulamento que fôr ex_ped,ido para a ·exe
c:'Jção rkBta lei ser~o prescripi.as as normas pará a fis:cali
lação. bem corno as obrig-aoões reciprocas entre a adminis
tra~ão e o cslabelecimen.to ·reconhecido de utilidade J)ublfoa. 

Al't. 5. º São declaractos de utiliqade publica, para os ef-
. feitos desta lei, indepenàentemente das formalidades exigida.s 

nos. arts. 2º e 3º. salvo q'-'irnto. ~ fis~~~iz~çã~ as. p~sso~s ju
rid1cas que j4 gosam de · subveDoões e . outros a\!Xilios -da 
Utj.i~o, ein virtude de lei anteder . . . . . . 

..-\.'rt.. · 6. º Rev()gám-êe as dis.pos:te-ões em contrario . . -. 
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O Sr. Presidente - O proj ect0 passa á 2" discussão. 
Votação do projACio n. 534. de 1920. considerando de 

nt:lidadr. publiea. a Liga Pooaiz-ogica do Ensino Sec.undariu. 
com 51~d1~ no fXstrieto ·Federal:. com . r.>à't'ecer favorave\ da 
commis&io d~ Gonstitui~o e Justiça (1~ discussão). 

·:\pp;·oyado em 1'> di:scussão o .seguinte 

. PROJEC'i'O 

N. ~34 - 192fl 

O Congresso Nacional resolve; 
ArL. L" Fica .consi(lerada de utilidade publica a Liga 

Pedagoftica do Ensino Secundaria. e.om séde n-0 Di_stricto · Fe
d~ral. 

A rt.:. 2." Rcvognni-se as dispos.i cões em conl.rario. 

Q ~r: P:res~de,nt~ -;- O projecto passa á. 2" discussão. 

O Sr. Luiz Domingues (pela ordem) requer· e obtem dis
pen~a de interstício pâra ·o projecto n. 534·, <le 1920. figurãr 
na ordem d-0 dia da séssão seguinte. 

Votação do projer.t~ n. !i..7 A, . de"rn20, providenciando 
sobre os venr.jmentos do~ ilocentr,s da Escola de Minas de Ouro 
Pn'f o; com parecer r.ontrario da: Cõínmissão d'e Finanças ás 
r>mendas apresentadas,' (Y1dé ~project-0 n. 47 B, <lc t920) -(3" 
di:::cµssão). 

o Sr. Presidente - Durante a discussão deste projecto 
foram offorAcidas as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

Ao ·ail. 1º - Accre.scentc-se: 
Paragrapho unico. Os mesm,.os vencimentos acima rsta

hf'\N'idos pâssarão a ser. percebidos pelo& dirr>clqres, lentrs 
(':tthcdraticos e ·~ubsW.utos, preparadores. etc .. das (':Scokt::; 
~U{lf'I'ÍQl'CS offici~eS de direito, medicina C engenharia da 
ftepu b lica. - Tm·ümc.1 Campello. - Eduardo TavaJJ>es. - \i'i
c1·rtte P'i.ra(Jibe _ - Thomaz Rocfri()u.es. -Oso1'io de Paiva. -
Flr~·~fo de Melfo. -.·. Jo40 Nango.beita. -.. · Olegario Pinto. -
.lfrmvel Reis. - Sim.e<J.o Leal . . -. - De-oda.to Maia. - Jc,1ã·o Me
nt?-;.c 3. - -4.lexrmdri.no Rocha. ~ Chermont de Miranda. -
Lr'1no1~u.l;ç.:r Filho. -.- F. Ma1·corWes. -. Nfoanor l 1lasdmento. 
- .fnitttdo .lldstàs. ~.,.. llm·ci<-lcjrio POJ1•ga·. -· ~riicn,ío ,1lice1~·~1e .· 
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N. Z 

. l\.cci·csc<>nlr-~r. on<fo eonvier: / 
Art. ; A tahella de que traia o· art. 1n é extensiva a 

todos 03 dfrcdorcs r. professo1'es d-os im.tilulos eívis fedcraes 
<le ensino supe.rior e socundario. · 

·Paragrapho üd1ico. O presidente do Conselho Superior do 
Ensino p<.'rc:eberá os v~ncimentos annuaes de 30 :OGO$, sendo 
20 :00Qo$ de ordenado e• 1 o :OOOS àe gralificução: o secretario 

,_ do Consi:lho ter:í. o:; ve-ncimentos de •15 :000$, :sendo, 10 :000$ 
de ord~uaclD e 5 :000$.' de grátificação. e os secrelari.os do~ 
inslil.ntos fed'.'rae.:; os dn ·J ~ :noo~. ::;en.do s ·:oOO$ de ordenado 
e :-i- :OOO$ d" .g·t·at ifieac:;ão. · . . 

Art.. · ,-tl Govnrno fi.ca autorizado a abi'ir os credifog 
nccc.;:sarin.s p-a11·a a cxecuçã.o .da presente lei. - .José _;tuyust o. 

V ou -submct.t er a votos a3 emendas. . . . 

Re·geitada a r·rf ('rkla cmcnclu n . 1 do Sr·. 1'uríano Cam-
pello e outros. · 

O Sr. Turiano Campello (p ela ô1;dem) requer a verifi-
cação da votação.. . 

Pr·-oeede-se á verificação de votação, reconhece-se terem 
votado a favor 12 Srs. Deputados e contra 82.; total 94 . 

. O Sr. Presidente - :'\ãrJ ha numero. -
Deixo de mandar proceder ;Í · chamada. por sef visi"vel " a 

falta de numero. 
Esg-olada.s ás matcrias cm diseussão YOU lcvanlar a sessão, 

designando para ;:;egunda-feira, 2::t do corrente, a seguint e 

, 
ORDEM DO DIA 

Volaçüo do projccl0 n. 536, àc 1920, reformando as tari
fa;, 3(luanr~iras: 1;om par0cer das Cornmi~sõcs Especial de -Re
forma 'l'ribulatt•ia. ~obr~ a~ e1rn~ndas oi'f'r.1•eci<las e da de Fi

nanças (vide Pl'O!i <•<:to n. !>%, dP Hl:!O] (3• dii-;cus~ão ) ; 

Vol.ai::ã0 do projccto n. 360 A, de 1920. regulando ·o Sl\r
'viço de nviação: com sub$tilutiyos das Comm issões de Mar.i
nha e CiuPrra e dü Finanças o parecer dr.sLa e C'menda substi-
1.ul.iva :í <'tní'nda npr·l'Sf'ntada ( vid1• pro.ice to n. 360 B, de. i 920) 
(:·~· diRcussão) : · 

. Yof.ac;.ão 1lo prnj cr.t.o 1i. .n A, de 1 fl2.0, providencia,ndo 
~obre o:; venc.imi:'nl.os dos dn(:cn t,cs da Escola· de Minas de 
Ouro Preto; com parecer cx.1nrrario da Commiss&.o de Finan
ças ús emendas apresent<tdas (vide projecto n. i7- B, de 
·1020) ' r 3,. d íscussão) : • · · . . ' 

Volaeãn d(J projecto n. 171 A, de 1920, ~utor'izand0 a 
·despender a~ 1. 000 ;000$, para execução das obras de <iefes~ 
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das culturas~ marginaes do rio Jequitinhi9nHa; com .parecer· 
favorav:el das Commissões .de Obras Publicas e d~ ·flnanças 
(:2" diséussão) ; _ 

Votação do projecto- n. 92 -~'-de .1920, cl:'eando. na _E:$cola 
'~liilitar um<l. officina. de cicctr1c1dadc; com substitutivo da 
commissão de Finanças : (2ª díscussúo); 

Yolação do prÓjcc-to 11. :123 A, d0 f920, .creando o ser
Yi1·u florestal nas margens da Estrada de Ferro Centr-al do 
H1:a.o;il e da Estrada cté ·Ft~rro Oeste de . J\linas; com parecer 
favuravel das Commissões de Obras Publicas e do Finan1;as 
( i ~ díscus~ão); - -

YoLação do pro;iecto n. 5:13, de lD20,. abJ'i.ndo o credito. de 
:J~ :.í\l2$~J8~~. p;lra pagame.n lo a Joãn BapliRta de Oli-veira; c.:om 
put·cl'er dâs Commi:-;~ões dP Policia e de T:'inanç.as. favoravel 
;í!3 0mendas apr<lseritadas (vide projer;to n. 5'13 A, de 1920) 
pl't~c:r.dcndo a votação do- requerimento do .Sr. Alvaro Ba
pl.ista (::?~ disfjussão: ; 

\iotaçã 0 do parecer n. 3'9, de .19•20, indefel'i.ndo o rPQUe
rinwnto rm que Joaquim ?-\üncs 'rehflira reclama. cont.ra a 
dcvac.;ão di:: ta:\:as na Estrada de Ferro Central do Brasil (dís-
cussãt1 unica) ; · · · 

Votação das emendas do Senado ao projccto n. 65.. <lc 
1 !1:!0, da Camara, que regula. a cn t.rada de cstrangci ros no 
lerl'itorío nacional-; com p;arec·cr da Commissão -d'!' Consti
tuir;ã.o e Juslica sobre_ as emendas (vide projecto n. 65 A, 
<fo rn20) (discussão unica) ; 

Votação :do proj ecto n .- 4.43, de 1920,. do Senado, autori
v.imdo a cr..e.a(}ão de hosp.itacs para mulheres e cDeunças tu
iH·reu 1 osas; co.m. parecer da ·Com-missão de Finanças . <>IJinando 
11 11 s1.•11tido ·de ser a emenda. .aipresentada e destacada para 
'·nn:-ii tu ir projecto á parte, e -p.arecer da. Commissão de Saude 
P11blíca, favoravel á emenda (vi-O!e projecto n. 443 A, de-
1\l::O) ( 3ª_Jliscussão) ; 

Yocação do projecto n. 243 A, de 1920, au.toriza.ndo a 
C(in!'-lruccão de uma edificio para os 'Te!egraphos. Correios e 
Colh·doria. Federal de Barbacena; com parecer 1•avoravel ifa 
C·immissãio de Fíiianças~ ( 1" · <liscussão); 

Votação ·do projecto n. 598. de 1920. iaut.orizando ~ 
;i.brii· os creditos necessarios pàra ínstailacão é funcciona
m'.•nlo da Faculdade de Od-ontología.: com .parec1~r da Cotn
m1:-~~.1 de InsLruccão Publica (2n \l'isicussão); 

... yntaçào do Drojeeto n.. · 572' A, de 1·iJ20; consideriando <le 
1n1)J1)ade pubfica a Associação Profi.ss·ional Tei.\!f.H; oom pa
r~1\~l' favo~vel da· Commissão de Const.Ft:uiçã:o e Justiça. (iª 
d1scussão) ; -,.. 

Votação do requerimento n. 70;- de Hl20, do Sr. Alfredo 
Ru:-. Mclindo que ·s~ja -requJsita<lo· üo Governo o trabalho. da 
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commissão. nome-ada para -organizar um codi,go de j usti..:-n. 
militar; 

Votação -do requerim.ento .n. 71, de 1920 ··<lo Sr . .l\Hrurícío 
tlc Lacerd·a, pedindo inforn).aÇ·Ões sobre o L~mpasÜ'llamcnto de 
nm jornal. em Fortaleza; · 

Votação <lo requerimento n. 73, de .. 1920, do :Sr .. ;°S foanor 
Nascimento, solicitando inclusão, na or-u1em do dia, rndepe.u
denw 'de pa.recer, do P·roj ecto. n. 9, de 1920; 

3ª discussão do substitutivo da Commissã.o <lo Fiuani;.as 
ao projecto n. , 58.i, de 1920, ereandü zonas fra.ncas: 

3" -Oiscussão do ·proj-ecto n. 580, {k 1920, ah1·imio o cre-• 
<iHo e!-5-pecial de 13 :250$, para -pag:a1neu to á Ecii~on Mendes 
r.k Oliveü·a; 

. 2• -discussão do proj ecto h. ::?87 A. ú-e Hl:'?O, applic.ando 
60: 000$, ·annualmcntc, para a. dcsobstrucoão dos r.ios . Tooari

. tíns e Arag:uaya; com substitutivo da Commíssão de Finança~ 
2ª discussão do projecto n. .us A~ de 1 1920, autoriza:I1do 

a Sociedade da Cruz Vermelha Brasileira a extracoão de um·a. 
loteria. pelo Centcnario da Independenoia; com parecer favo.,.. .. 
ravel da Commi_ssão de Finanças; 

2~ discussão do projecto n. 531!., de :Nt20. considerando de. 
utilidade publica a Liga Pedagogka do Ensino Secundarío, 
com séde no __ Districto Federal; -com paret:er favoravel da. 
Commissão de Constituição e J~stir..ia. . . 

1ª discussão do. pro.jecto n. 5&7 A. de 1920, :considerando· 
de utilidade. publica o· «Abrigo do Marinheir~.; com pare
eer favoravel da Commissão de Constituição e _Justiça; 

ia discussão do proJecto - n. 60.Z; de 1.'920, equiparando 
ljm vantagens e regalias os mestre~ e machinistas das lanchas 
da Directoria Geral dos Correios, aos de igual cate:gória da 
de Saude Publica; ·com parecer -contrario <ia Com.missão .de 
(Finanças; , 

_1ª diséussão do projecto n. ·600, de i'9i2_C>, ~utorizando a 
mandar pagar aos funcciona:rios addidos .do Jardim Botanic0;. 
com par~cer contra.rio da Commissão de Finanças; _ 

. 1 a discussão do pro-jecto n. 599. <le 1920, mandando con
tar de 14 de agosto de . 189-l a antiguidade _de 2° tenente do 
ªÇt'\,lul major do ~orpo de engenhe:r;os Luiz At-to Gomes Fer
raz; com parecer ·eontrario · das Commissões de Marinha e 

.--· Guerra e de Fim1.nçu~; . ·~ . 

_ , :r• .. ~is~us.sãá do pr<>Jeoto .n. _ 1_?3 A., de. i~i9,. equipai:~~~º 
{)S vencimentos do consultor .1UI"1d1co d~t lVhmster~o . da Viaçaip 
;ios do d2 A.gricu\tura;· com parecer·cop.trario da· Clommissão 
d~ F~nançªs; · . . · 

1~ .êJiscu·ssão do ·Pr<>j~cte--n. 202 A, de 1920, oontandt(p~o 
· dobro. paTa os effcitos da reforma, o l)eriodo de serviço ·da. 
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1~~p cdição :Militar ~9 ~stado _da Ba.P,ía; com parecer contrario 
da Com missão de .Marmha .e Guerra·; . · . · 

·Discussão unica . do parecer da · qommíssão de F inanças 
sobr·e a emenda o!f erecida n.a _2" djscussão do -pro.teclo n. 307 
A de 1920, autorizando o d1spend10 . de _500 :00'0$ com o pro
longamento do ·ramal de' Capella até a v11la de N. S. das [):O
n::;, em Sergipe;· com parecei: da Commissão .... de· Finanças, 
1~1voravcl á . emenda-·apres'entdaa, emerida additíva. · desta, e 
sub.stítuUvo da de Obras P.ubli"cas (vide pro:lecto n. 307 B, 
de 1920); .. · · · · 

<Dis.cussão . uníca .do iiarec~r . da Com.missão de Finanças 
rnbre a emenda: -0fferecida na ~ discússão cio projeeto n. 412 A. 
1fo 1920, comprel1endendo o · ~staâo do ,l\faranhão para o pa
g<lmento -da cruota addicional; e<>~. parecer 4<;t . Commissão de 
Finanças, favoi•avel -á: emenqa: ·(vide proJecto ·.D. ·412 B, de 
íGZO)·; . . , 
. Discussão uníc:o do pareeer·n. 40, ·de 19'20, mandando ar

cliiva·r a repr~senfa.{:_ão. d~ c9rinnercia_ntes de .Entre Rios, i)·ro-
testando contra o «eommerc10 de car1daqe'»; · 

Discussão unicá . ·do parecer n. 41, de 1920, indeferind o 
o requerimento .em que o major Arthur de Andra'de e outros 
pedem os favores .. do <iecreto n. 3. 400. de 29 de no-vembro 
de ·1917; ' . ·. · -~ · 

. . . . 
piscussãçr-· ~1.lí_c.~á ~º - parecer n. 42, {}e 19r20, .mandando 

arch1var· o requerimento em .que Raym.undo · Pereira Caldas 
pede contagem de témpo- de .serviço; .. - .· . . 

. • . • 1. ' !" '. • • • ' ' . 

. DisCUS$ãO Uil~Ç~ <lo .pareqer 11. 43,.. de 1~20, mandando ar
l'lnvar o requerimentQ em que · Fernando Alves ·ae Souza Alão. 
11cde o restabeled~e!lt() ·a~ disposítb/o: da lei n. 2. 35·6, de 31 
de dezembro de 1.9'10 . · 

Levanta-se a sessão á~ .15. horas . 

ORQAMENTO DA AGRICÚLTURA . ;. 

PROJECT() N •• 367 B, DE .1920, _EM 3.a. DISCUSSÃO 

Emendas acceitas .Pelo Sr. 1.Presidente da Camara dos 
fop\ttados. 

N . :1 

Emenda á v~rba· ·3~· - 1Ialêria1 -- da proposta.: 
ConsigÍlacão terceira:· · ' / 
De-poi:s ··àa's ~·a1aw·áS': · . «. ~~.Belém ·Cto -~ Pa.r·á. : .. ~. ~c.cr~-

ceut.e-s!J: . « ... e '<fa. ·do 'E.sfado · da :Bahia ... ~- ·· O mais ~coino P,StL . . · .::· , . 
'. -

.:: .. 
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·· Oooe · se· diz; « . . . com. o Govei:n:o do Estado), ·diga-se: 
4: ••• com os respeetiv'Os Governois esfa-d-oaeS>. · 

. Em camai'a, -1. 7 de novembro de 1920 •. - Raul Alve.!. 

Emenda ao ar.t.. 2º, lettra b : ·· ·. 
Redija-se assim: 
Para passagens <l:e imm1gran:tes, do exterior para.. qual

quer . p.onto do territario nacional; e sua localização, devendo 
ser feito· esse ser,tj,.ço de parceria. ·com a União, e par~ a 
construccão de ·casas destinadas · moradia dos mesmos im- . 
migrantes, em todos os lotes constituintes do nucleo a esta- · 
belecer-se, quando cedidas as terras ao Governo Federal, . 
gratuitamente, a titulo- definiitIVO e plena propriedadet. e re
unindo as condições e.~igid.a-s pe1o .respectiv-0 . regul.al!lento 

· ora em vigor, _em parte ·correspün<lent~ á metade, pelo menos, 
da área a colonizar,. e, bem assim, para abertüra de estradas 
àe qualquer esp-ecie, visando facHitar as eommunicaç.ôes· do 
nucleo com os centros po-voa<los já existentes, porto· dé-mar ' 
e merca<los de eoonmercio e eonsumo. - 3.000:000$000 . . .. , . . . 

Em Gamara, i7 d:e . novembro de i 920. - Raul .4lves. · -
Se.abra Filho. 

N. 2 

Destaque-se da verba 114'··· (Serviço da Indus.tria Pasto
ril). 1\-fatetíal, letro e. item VIlI, a quantia de 4: 800$, ·e . ac
cl'escente-se, na mesma. verba, Pessoa·}. . item WI (Estações 
de monta), par.a pr-0ver aos vencime:ritos do .· encaITegadó da 
estação "de monta. da Cachoeira. (l\l~rajó, Estado ·do Pará), 
creada por Portaria de 28' de agosto · cre i-9-20, de -accôrd-0 com 
o decreto n. 3.0H, de 4 de .maio de i918. . 

Sala das sessões, em.....Novembre> (l.e 1920 • . - ·Bento Mi-
randa. - . 

·Emenda: ~ iarL 2º : 
N. 3 

· ~ubstitua_-se ~ lettr_a b <lesse artigo do projecto pela 
segumte_ cons1gnacao á. verba 3ª .- Material - da proposta: 

. Para passagens de .immigrantes d~ ·exterfor para: qual
quer Esta~o, e sua loca:J1zacão, quando tenha esta.. de .ser feita 
de parceria com a União, , em terras · devolutas -estoooa·ês -
3. 000 :{)()-0$000. . . . 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1920. 
Rocha. 

N .. ~ 

D_estaq~e-.~H! da _verba 14." (Serviio. d.a. ~~~tria Pa.Storil); 
materiaL Ie~~:a ;!. _-item VIII, a quanüa de :quarenta e cinco 
cQntos de rei~ ( '!1 ·000$0-00). para a .fundaçao da-·est.racão de . . . .:..... 

·-
Q : :, 
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:SESS.'.\o EM ;2(1. DE Ji"O\'E)-IBRO DE 1920 

::11onta da Gachieira :Vla1·ajô. E~Üld•J dn r•ad .. c:1·cai.fa JJIJL' lJú'.'--
1.<l!ia. <le 28 de agosto de t !)~O. lk ac .. côl·(fr; t~·Olll u . 41~ncL;1 
n. 3. 011., <le •,1J de maio de J.918. r. 

Sala -Oas sessõe~. · dn de nu,:(m1l11:0 d(•. H>2o .. ~Bt!nfo 
de Jf framfo .. 

N. 5 

.-\.rt. J" -. Verba i -í''; 
Onde se diz: l?'de Íl'P.1' t:(Jtllt1~. al'I'· .tu :Uú\Jf:;, na eoi.1siguw;.~ú 

.VII; etc.». 
· Accresc-entê-.se as pulav1·t1.~ d1 '. avicultura a~ :-·~:.:·ui1lle::í: 

. "-f.!' ::i. primeira ~xposição nm~ioiw I 'de v,g,-icultura». 

Não aug.menta a Je~pe:r.a. Trata-.se de c..nimar e d.e::.8H
volvime-nto dé ·uma indui:;tria agricofa: clú grande futm:.o e ri-· 
queza no ·r.ia.iz4 I>á-se o nome de nacional q;ue desejar que <1. 
~~ssa, el...-posíção. _conc.orra.m o~ H.b'1'iculluros de diversos Estados 
da :União. · 

Rio, 19 de novembro de. 1~20. - J(Jãv Súnplicio. 

N.6 
· · 'Verba :14: 

Pelo processo' praticado na Industria Pa.storH, ú Govsruú, 
dentro <la respectiva. Verba, :providenciará. no sentido de ncu; 
Iru.-pec.tirias dos Estados, s~r tumbcm .preparado 0 sôro- antj
:!.J.Yhtoso afim de iSer dfstribuido na~ ;tonaB contaminadas. 

Salá das se~sõe:-;, 1~ d t>~lf)Vembc·o de 1920. ~ i.star.:i.o 
C(dmb1•a . . 

}'t(stifica~:üu 

Sando o· sôro anti-aphÚ1s0 p1•eparalio na lndustr·ia Pa~
tori! e já experimentado com exi f 0 cm varias regiõe::. .e de re
lativamente curta duração. o diffoll , transporte, é d<: absolutc. 
wnveniencia preparal-o nas séde8 da~ Inspectorias Vcterit.i.a.
i-ias, sempre que nus t·eg-iões peln8 mesmas- sérv_i~as a.pare.cm· 
i.l t.f'rrivel epizootfa, ;t'adlitando-f.:11 n~sim a sua dfstl'ibnie.ão. 

'li,~· .... 

..:.,. ... ' 
~1.0 a1·t. 2"' 1ettra a, do pro.ierJt.n n. 337 B,. <le 1920: Gnd0 

-~1 : . 1'~ «no citado · ~rt': .28, u·. XU»- accreseente-se: «sobre oca
i11c.ttl eff~ctivamente ·em.prégao.·o não :inferior a dúW> ·mil con
tos. O màis·cpmo est4 na leL 

-Safa das sessões, :1.9 .. de •n-O:vembrÕ de 192·0. ~ J. Lunwr-.,. 
d:i!t'. 

C.- Voi. XJI iO 
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·14:6 
..,.,. . 
'· 

N. 8 - ,~_. 
:verba 2~: 
A1:oresccnte...;se: onde co1tvier: 

_-ffimtro d~ verba e~tal5elecida auxi] io iclentíco__ ao . que ora 
r-.:e r;.oncede aos alumnos titulado:; 1ielas escolas dr 'à.gr1cultura, 
veterínaria. e chimi.ca. subvencionadas J)elos ~overnos da· 
'Uniâ•). Estados ou municipio!?-, será dado aos titulados }\elas 

... escolas -~ongeneres, que -qão . goz_ando de s~~vr-nção, mant.~
-nham cursos equivalent~· e registre no Mm1sier10 da Ag11-
e·ultúra seus programmas é ·estatutos, submettendo_:se ás pres
cripções regulamentares. - Estacio Coimbra. 

Justificq.ção : . 
/ . 

. A i.!menda justifica-se -pelo seu ennunciado: si o auxilio 
T•li' fl n aperfeiçoamento de .estudos no estrangeiro é um_ favor 
eonc·f~àido a instituLos, já beneficiados por subvençoes d~ 
União. Estadas ou munici:pios, mais :Justo é·. attribui~ tan~
bem it;ual estimulo á eseola sde programmas e cursos 1dent1-
coi:;. que não gozem daquelles favores, o que '\:ale ·por um po
desc•ro incentivo a iniciativa privada .. 

Emend~ não acceita pelo Sr. Presidente da Cama.ra: 

N. 1 
Onde convier: -, 

Art. · E' ·o Presídente da Republica auto1·izado: 
A conceder aos Estados, municipios. emprezas ·ou ,par

ticulares que construirem estradas de rodagem, proprias par~ 
o serviço regular' de transporte de passageiros e cargas por 
meio de automoveis ou outros vehiculos, uma subvenção a té 
oou~ contos de réis pOJ:.,ki1ometro,. submettidas as ·plantas e 

. ·motivos de--conveniencia .das estradas ao Ministerio da Agrh 
cultura. abrindo para isso os credito::: necessarios inclusive 
para as construidas em exercícios anteriores e aind~ .não S1..1b-· 
~-enc:ionadas. · · · 

Sala das sessões, 19 de novembro de 192(}. 
'ele Maga_lhães. 

Justificaçúo 

V a_ldo miro 

A emenda trata de · assurapto sufficientemente deb.alid_o, 
êuja ~ relevancia dispensa qualquer ,justificação. E' a repro-=
clucçao, com alteracões, de disposíçõ.es anteriores . .A.rL 97. 

' · n. IT, da lei n. 3. 454, de 6 de janeiro de f 9i8· ·art. · 9r· n .VIi 
qu lei _n. 3.674, de 7 dê janéiro de 1919· e ~t.· 28 rL V d~ 
'lei n . ?.991.,_ d~ 5 de_ janeiro do corren(e-. anno._ · ' _ · ' 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2610612015 0!1"26- Página 95 de 95 

si's.s.to EM ~o DE N"OVE:\IBRO DE "1920 -; i4i 

_.\. emenda reproduzindo o art.· 2S, n . V, da lei n. 3 . 09 j , 

cJc 5 de janeiro do corrente anno, introduziu as seguinte:;; mo--
rJiUcações: '- · . · 

o.) onde ~e diz «subruettido o prÕjecto~, diga-~c ç'suiJ-
me l tidas as plantas~; . · · 

1 b) onde se diz «só depois do que se autorizará o serviçoi·, 
riiga.-::e 1:abrmdo para· is~o os creditos necessarios1 inclusiv1; 
p;:ira as construidas em exercicíos anterfores:P: 

Esta-:3 modificações te em por fim facilitar o . proce:>::;; • 
.lestes au:xilio.s nas dependenciaa do Ministerio da Agricul
~.ura, sem .ou,t:ras ·-delongas e exigencias,. do que a6 que sâ1) 

11: ·eci~as paTa apurar-se o direíto de ca.<ia. concessionario . 
_,\.Jém de que a exigencia de. a.utoriza<;ão para. 6e executar o 
~crviço contida no art. 28 n. .V, da foi vigente, -parece im
}\or-tar n.a responsabilidade do GoveroG Federar sobre facto~ 
ü·ecorr.entes da oonstrum;ão da estrada, tâes ·oomo,. desapro
;priações, etc., que só .podem caber aos Estados, municipios ou 
•partieul:n-es que as .. ,construiT-em. · 

Visam ainda amparar de um modo efficiente, o direiv.; 
inconteste ~e assiste a um ·p·equeno numero de· constructo
l'es de estradas de a:"odagem (municípios e particulares) · d-e 
serem favOTeekl-05 com o auxilid do Governo F.ediera l e cruc 
<lelle se ví-ra:m. priv1ados · p:clb-s, seguintes . factos; : 

1 '', -0 Tribu·nal de Contas em numerO<SOs julgaid-Os enten
deu que· o di&past<F na a:linea á) do art. 42. d'a.l•eí <ta.' rec·eita. 
vigente (lei n. 3. 979, de 31:\ oe d·ez-embro de 1919) era ap
iJlicavel as autorizações para ab.ertur& de creditos. d:a. léi da 
d~za: de iM9', m.eimtr e~ seu peJ'ÜJito aãdidorutl (de ·1 -d1:: 
juueiro a 3-1 d.e maio do corren~a.nno) ·e assim .julg.ou ca
tlnca a autorização do art. 91 n. VII, daqt1eHa lei <ia despeza, 
1·t:~laLiva!nente aos creditos pá-ra pagamentos de--.d1versas sub
v1m~ões · eon:cedidas -em. !91~ e. que deveri·a.m ser· ab-ertíos na-
q u ".lle -periodo addición?-1; _ · 

2º, a redaeção defeituosa do art. 28 n. V, da .lei de· de.s·-
1)1;za -d-e 1920, o'I).de o Gong-r.esso ·deix-0u aissigna.lado · expre,.;
~amente o: intuito <lJe; ·a:.u:xíli:ar -&: die.senvolvimente da:s vi-as d11 

Lrrlnsporte; crfou na pr.a.tica uma $érie de di:fficul<iad:es, a 
ponto de privar -0s c.onstru;ct:ores desse fávoi"· tegal : o- TPibu
T!~I de Conta~ entendéµ não s-er legal a ab~rtura dos . ere:d'ito~ 
r:.~c css~~i-0s :ao pag~~'!l-to desses. f~vor-es, visto, · , o allucfülo 
à1spos1trvo 0Tcamentar10,. não consgnar elípressament-e, com 
a !o~mul-a lJ;SUa7; . a competente autorização pal':a abertux.a (li~ 
cr ~füto. A:ss'llll .o Poder Execuéívo não tem se julgaidio habili
i.adv a abrir -0-s ei:-,efilt-os · -n:ecesisa:ri'os ao -pa:gamen:to de diver·
!:a3 snbvencões, ·a que alguns- írnteressan.<ltra' fizeram: jús no 
conente ·e:x:ereicie. .· · . . 

C.oi:n e~tas modificações· se fornará re.alizavel, de.ntro elo • 
~:\'.erc1c10 _;f1naneeM!-a . da. ~19.21.,. .o· , auxfüo, impr-escia:ltiivf?L · ccHXl 
(1~c a Umao. _c~_ncoc_t'.~Ta ~ . augmento-~ r:a.pioo ~ roews -Oc.-
.h ansport~ · -no .11;1terllQr (fo- pa.i:z. · · · : ·. . · · · 

_(InJ:i:1pgeª~~ d~ ª1'..t.:.· g~, · §: !"~)~ .. 
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.l í5" ~ES:'.'AO, E.:\I '!:!.. -'J.E :\OVE~l:BRO DE 1920 

l'!~r:::;IDJ::):CJ.\ JJU _::;H. HL'J~);u l;lt.\~D~\:v. l'lU,i:5{i)J::2''r.E' 
' 

J . .' ·' J ;:; hu1·a.: L'uill1Ja1·ei,;~m ü!i ;:;~·s. )3 u0ou Bl·a.udâo, .:\.11;... 
dra.de Be1..e1Ta, Juvena1 La.martine. O~t.acHío de .\lbuquerqucr:~ 
-~ntoni() ~.ogueira, . Bento :'.\fil'a:nda. Lyra Castro. Gu!lÍl1a :\fa
chada, Armando Burlamaqui, Thomaz Rodrigue::;, V.~cente' Sa
boya, Osorio de Paiva, .Frederico Borges, José Augusto, Cunha 
:Lima. Oscar· Soare::.;. Eduardo Tavares. Arnaldo Basto.s, Pe
r·eira · de Lyra; Auslrei;esilo, Arista.rcho Lopes, La.u~r.o Villas 
Bôas, Leoncio Galrão, Pacheco Mendes, Seabra ,_Filho, Arlindo 
T~eone, Raui Alves. B,od.rigu~s Lima, Eugenío 'l'ourinho, Leão 
Velloso, l\ianuel !i.\f-On,j ardim. .Antonio .Agliirre. /Sampaio Cbl'-
1·êa. Paulo de Frontin, Raul Barro::;o, Lengruber Fqho1 Ra
miro Braga, l\faur-iciCJo de La~erdu. 'José Gon~alves_,. Herculano. 
.C!=lsar, Augusto de Lima, Albertíno Drummond, ftibeír.o Jun-

.. ijueira. AmericD Lope~, Odilon de .Andrade, :Ante1'o· Botelho, 
Francisco Bressane, ~)toreira ·Brandão, .Jayme .Gomes, r..a.rlo::> 
García;· Barros ;Penteado, . Marc:olino Bai'reto. P1')Udente de. 
)1oraes Filho, Eloy Chaves, .José Lobo, Arnolpho Azevedo, 01~
gario Pinto: Pei;eira Leite, Luiz Bartholomeu, .Joã.-0· Pernetta, 
.-\lvaro Baptista, Carlos Penafiel; ·:l\Iarçal de Escobar, Octavio 
Rocba. Barbosa. Gonçalyes, Joaquim Osorio e Ca.Tlos M.aximilia-· 
no. (67). · · 

O Sr. Presidente -- A lista de presença ~cum o compa
reéi.mento de 67 Srs.. Déput;pdos. 

/ilitQ-se a. sessão , · · 

O Sr. Juvenal Lamartine (.2u Secretario) procede á leitu
l'a da acta da se..:ssãci antecedente. a qua:l é. sem ollservaçõe~, 
approvada. 

O Sr. Presidente ·- Pa:5sa.-se à ·leitura. do · expediente. 
.. ' 

O Sr. Andrade Bezerra (-1.; Sec~etarU;)" procede á leitura 
du seguinte 

BXPEDIEXTE ' 
0!1icio-: 

Do Sr. 1" Secretario do Senado, de 20 do corrente. en
viando um do$ respecti-vos autographos devidamente sariccfrr
n_ados, de -cadn~ uma das seguintes· resolu,9ões do Congresso "Na....: 

• c1onal: · · 

Autorizandv a abertura do . credito espeeial de 946$5.30, 
para pagamento de differêncas de vencimentos ao e:x:-fiel de 
Armazem da Alfandega' do Rio de .ianeiro, .José · Fé.rnandino 
~esta ; . . ~ . . · · 

-. 
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Autol'izarido ·a abertura. do credito especial dr: 1 :S0!71B600. 
para ·:pagamento _ao oper:ar~o ·invalido da Ca$a da Moeda_. Al.:. 
1·rPdo J.Juíi de Souza TeL"\:eira: . 

· AÚtorizando a àbertura do eredito üspr.ci<1l d<.· 2: t60S. 
para pagamento de augmento de ·\.'e~~imentos aos funcciona
r·ios da Impren~a , Nacio~.l, Aivaro- da Rocha Vianna 1;>: CarloF: 
J\lberto 1\Iachado ; · \ . , 

Aµtorizando a . abertura do . credito especial ae 2: 183$992. 
-J:lra pagamento _ da gratifica~.ão addicional aos vencimentos de· 
fonceionario da Delegacia Fiscal em :Matto Grosso, Ray.murnfo 
Carvalho d~ Araujo .e Sílva; _ . .... _ · _ 

Autoriza.ndo a ~bettura do credito especial -de 2 :666$667, 
ouro, para pagam_ento de mensalidades ao capitão <ie cor~·etn 
~tlvaro Rodrigues.-de· Vasconcellos, no periodo de fevereiro d~ 
1918 a 3 tle janeiro de i919, quando no cargo de addido naval 
junto á legação do Brasil, em LQndres;_ . . 

Autorizando -a abertura do credito especial de 3 :650$. 
::i::ara pagattento de diarfas relativas ao exercici9 de 1919 ao 
1'ncarregada e ·ao escrivão. tlei: 4° Posto Fiscal do Acre. Godo
fredo · Cava1canti da Cunha VaseonMllos e José Guedes Correi:t 
Gondin; · . . 

Autoriiand~ ,;i abertura do credi..o especial-de 7 :004$691,.. 
para pagamento ao .Dr .. Lui7. Alves ·Pereira ,em virt11df?; dr, 
~entença judiciaria; . · , 

Autoriz.~ndo .a abertura· ,jo ~redito espe~ia! de ~ :669$773. 
para pagamento a D" Maria Aristréa de Araujo .rorge e seus 
filhos, em virtude· de sentem~a judiciaria.; 

Autorizando a .abertura do credito especial de 10 :0•14$990. 
para pagamento ·a A,rnobio de 'Barros Moreira, ex-encarregado 
do e:x:t.incto !3" Postõ" Fiscal do Alto Purús, de ·vencimentos re
lativos ac· pm'iodo <lP. 1" d~ março de 1916 a 11 -dP junho dr· 
1917: . 

Áutorízando a ·abertura do eredito especial de 1.3 :870$961, 
p:.n:·a pagamento ao deserobàrgador ·Fernando Luiz Vieira Fe1· 
reira, de ven·oimentos çorrespo_ndentes ao pl"rio<ln d<' 15 d,, 
Su~ho .a 31 de_ dezembro_1 do corrente anno_; 

.Autorizando a abertura ~lOS creditOS Supplementar~s dA 
% :911$~95, á. eonsígna.ção «Dietas para :iOO doentes» . e de 
:!0:116$550, á consignacão «Conservacão do material~ .. do i\fa
te~ial <lo Hospital · ~;-. ·· Sebastião, da verba 2.1"' do art.. 2" <la 
1.~1 JL 3. 991,, de 5 de janeiro. de 1920; :. 

Autorizando a abertura do credito especial d0- réis 
.1 :~~ :5398324, ouro, para ser entr~gue ao Governo do. l\fara
nlht'.°> n. import.aneia ·aa taxa -de 2;;. ,% , ouro, arr~cadada ~obre (.1 

,·uJnr officiaJ da ~]mportação pela alfandega do mesmo Es
tado. nos- e-xercicios de 1917 a 1919, com· _destino .-ás obras do 
P0!'tn de S. Luiz, das quaes é co_ncessionario aquelle Governo; 
. Autorizando a_ abertura · do ·credito especial de 200 :OOOS, 

destinado a vecor.rer ás dB:;pezâ~ oriundas <los conveniós ceie-
/• 
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.. · 
brados na Conferencía de Limites Inf..er-Estaatiaes, realizada 
este an-no nesta Capital; . ~ 

Autorizando a abertura do · credito de 4;)0 :-000$, supple
mentar a.o «Materiah> das verbas 6ª e s· do .art. 2º da. le1 do 
or~.amento de 1920; . .... 

1 
• 

Au "'menlando de 2. 000 :000$ a ve!'ba 18ª, art-. o2 da e1 
n. 3 .. 99°1-, de 5 de janeiro de 1920, párii. at.tender, no 2º seme<:J...: 
tr.e -<lo c-0rr.ente anno, ;is· de_spezas ~m a construe~ã~ dDs ra- · 

· mâes ·de .Montes Claros e de Marianna a Po_nte No·ya, da Es-
frada de Ferro Cenf..ral do Brasil; · . . . · . 
· Autorizando a approvacão da Com-enção Sani_Laria Inter
nacional celebrada entre as Republica Argentina, Paraguaya, 
Oriental do 'Uruguay e Brasil; · . 

· Autorizando o Gov-erno a· adquirir edif icios, nos paize~ 
. estrangeiros, para . as nossas embaixadas e legações; .. 

Equiperando o posto terminal do quadro dos pharmaceu..; 
i. icos da Armada ao do ·quadro dos do :Exercito; · · . 

. '\utorjzando a ábertura dos creditos espeeiaes necessarios 
ao pagamento das gratifi.cçaões addicionaes devidas aos fu~c
cfonarios das Escolas de Aprendizes :\rtifices, rnspectorias 
Agrfoolas do _-\.mazonas e Pará. e Servi('.o de Protec~ü.ó aos 
Tndi o~, nos ' referidos :Estados e Acre . . 

Ao Archivo. 
Telegrammás: 
Pernambuco~ 19 novembro - . P1•esidente Camara Dep u

tudos - Rio - Lavoura comme:l·c:.io in:dust.r ias Perna.rnbuco, 
:;rande comicio , acabam realiza.r uppellam Poà'ér Legislâtivo 
federai cont ra manute.ncão Superintcndencia Abastc(;im:e.nto 
cujas ntt:ribuíções m•bítrarías díclator.faes collocam produ
c~ão nssucareira mercê cspe4;u laoãn \·ae re<luzjncln mercado 
situiação panico abandono per~ectiva, ruina eornr>1C°h.'l cía:>ses 
productoras norte protestam reS!pcHosamente contra ir.jus
tiça manutenção instituto perturbador e.conomfa. publica 

'!lggravn desvalcl'i::;ac,:ão productos favor;:-c'.0ndo especulação 
iUeg:itima co:nstif:uindo . acx:iio g-0vr•rno l)r~tcrl.o fa·w1rP<:m: 
eonsumidor g.uierra declarada p1·ouue<,:ão tr::i.halho Po<l~r L:;· 
gislaLiYo tem suas mãos meios fazr>r .inslicn rP-slaurando ·ga
"Cantia,!; constitui-0ão liberdade eommercio pc1a . supprr•ssão 
instituto cu.las attribuiçõí:.'>s .inl.oira.rnento ~rbilrarias a ipr>r
turham e amen-0a.ril sem motivo ordr.n1 publica. qne po$Sa .ius
Ufic.:ar semel hnntC\ ntt.itndc ta.nto rnn is odiosa quant.o osLa 
circnmscripta produc~.ão assucareira e.nja rninosa. :':-iluat;rw 
actual em s-ra.nde parte conscq.ucncia embaraços l)ppostos · 
.superinton<lcncia livre eXpansiio commorcial produeto . Sau
dações .. - Dm,i1M Pontual,.:..;ipresidf\nte. - Inteira.da. ./ \ 
- .. l\Iara.nhão, 19 - Pedimos apoio V: E:c. passagem- r~- ' 
forma augmenf,o Yencirnentos e T>csooal 'V'OHn.. gratificação 
nddicfonal ,virtude viàa angustiosa soffrem , longos' annos 
quMi sem meios subsistencia. - .Funccion.arios Correio '.:Yla
ranhão. - A' Comn:iissão de Fina.noas ~ 
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7vfanáo8, i5 . .....,.: Queira v. Ex. acc~itar. minI1a._$ . :- tnr0ra-; 
r;ongratullações passagem glor·iosa. data an.rnversarrn pror.la
maÇ'ã,0 Republica. -. Alcantara Bac:ellar, Governadnr. ___, 
Inteirada. . . · . . 

Babia. rn· - congratulo-me com Y. F..x . Dela ~~'ln lio;i e,: 
-em que se commemora instituicão gloriosa bande ira _nc>iSa 
rruerida patria. Aff ectuosas sa1:1d~cões. - · · Sea~ra.- -:--Inl._: ~J i·ada~ 

Requerimento de Carlos B1ttig~. ex_:-. comm.1ssar10 de p~......, 
licia pedindo relevação de. p r escr1pçao para. pi-opor acçao 
contra o acto de sua demissão. - · A' Commissão de Consti .... 
tuicão e Justica .. · · . . '- ~ · , 

São success1vamente hdos e ncam st>br~ a mesa, nte ul-! 
r.erior delibei:acão, tres projectos; sendo dous do Sr: . Cn.rlos 
Garcia e um da- ~r. Vicen~ Piragibe. . · 

o Sl' . Presidente - Está finda a hora· 9estinada ao expe;., 
diente. · 

Acha-se sobre a mesa .o rêqµerime~to que vae í ser lido·: 
E ' lido, apoiado ~ . p.osto_ em ·discussão o seguinte: 

REQUERIMENTO 

.. 
. N •. . 74 

Requeiro que · sejám ti::,anscriptos no Diario do Co11m·esso 
Nrrr:ionol as razões em que o 'Prefeito Municipal se firmou 
para ''elar-:- a resolução do Conselho .Municipal. que ·dava con
r:r::süo1 n. determinado individuo para arrn:mr a m orro <;ln C.n~ 
; ··llo . ' ~i 

~ ... 
Sala das sessões, 22 de nvoembro de 1 ~zu. Vftentc Pi -

;"· 111 ibe. . . · 
Encerrada e ·adia~a a vota<:.ão. 

O Sr. Pereira-Lei-te - Sr. Presidente, somente na. 
~ ;;.-Jc ·de ante-hontem, depois · de me haver retirado da. Cam:tr.'.I, é 

· 1p!e_me !Oi dado lêr o editorial de um. matutino, que se pnb* ·ª · nesta 
C:'ip1tal, emittindo conceitos inve:ridiCos, grosseiros e àesfa,!oraveis :í 
f1crsonalidade respeita.ver e a.ca.tada do eminente Presidente de :\fn tto 
1.;ro~.so, o Sl". D. Francisco'·de Aquiuo CoITêa."· . · 

. Em seguida a .essas descabidas e por demajs suspeitas i11vedh·:1 s, 
at1.1'?-dls á pnbl!cidade com visive1 falta de '!Jôa f'é ~ p{l.ra ·pro1lm:irr. 111 o 
t:)n.e1to, premed_!.tadamente çollimado, de crea.r em torno da symp<L
tl~1ca e austera pessôa de D. Aqui-ao um ambienfo de possivei~ t111-
•: 1~as e ~ntipathias, Vimos transcripta uma. cópia · do telegramma que 
'~ ~!:Deputado Annibal de Toledo; a !Teito a imencionices e intrigas 
i~Oltt1cas, dirigiu ao preclaro Sr : Pr~sidente .da. Rep.ública, procurnn
·~o de:zionstr~r, com seu -testemunho pessoal, .q·u ~ para. mim é o ·mais 
51HP~\to no momento que Mattó Grosso atrave5Sa~ nito_ existirem .am, 

... \. 
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f •• ~, ::i ... . · ·~ 

pri~1~;ipalmcntc cm Poc(!_uú, g;1,rantfa s ªº" direitas indh·idnae.:; e 
poht!C(1$. - · · 

. O Sr. Dr • . \.onihal de Toledo se acha 11a ci.dade de Poconé á testi. 
rlo maior rarida.lismo político (JUe-j<tr.1ai::; tenho visto promover e.m. 
túdo o extenso territorio do Brasil, qual o de conseguir que os seus 
a. mfa:o::. politicos. dividam aquelle mnnicipio, que .não coost.a _de · mai<; · 
e.te setecentos ·e poucos eleitores 1 em :12 secções eleítoraes ! 

Na histona das fl'audes · .. eleitoraes, na.9 encontro um especimeu . . 
tão perfeito ct•mo este, para caraeterfaa.r a maior audacia_ que. jamais · 
Ti em materia. de :Politicagem ! · . . . . · . -

Na falta de outros dad()s e pormenores, 'porque so hoje li, no 
bnparcial, um teiegramma de Matto Grosso,. a respeito, de lá. ~nvia
do a. i8, o proprio tele.:,<>Tamm~ do Dr. Anmb<:l, no seu contex:t?, me 
·fornec~n, entretanto; os element~ de que precasa'1'3. para. dcstrmr a.s 

im•erdades eonti.:las no sen mesmo despacho. 
· Atira·-se S. Ex_ contra o delegado de po~cia ·e o comma.udante 

do destacamento da. Força Mifüar do ·Estado, esta.cionada ern Poconé, . 
quando é certo que essas n.utoridades são da. confiança. immediata. do 
Presidente do'Estado, que prima. ~m ofl'erecer todas as ga.raot.ias aos 
concidadãos que se acham sob a. sua jurjsdicçiio. · · ' . . 
• O Sr. Dr. Annibal d~ 1'o1edo não objectivou um só t'acto positivo; 
.'\.ecusou que seus a.migos fomm . atacados; que foi feito u~ grande 
ftrotcio co.1tra elles e, entretanto, · não ·declinl\u -~nome de ·aro só 
qu~ fosse victima •de . t(ío grande . attentad~: . qne supponhó ~apen~s 
e:uste no seu cerebro preoccupado desde muito em crear um amb1-

. ente desagrada.velem torno do governo do·meu Estado. - .· . 
O Sr. Dr. Annib:i.l nrw quiz recuar do cam1oho_pe_lc>".qual se· en~ 

veredou e de que deu provas.em- alguns .dos seus discursos pronun
da.dos aqui, lla mezes, contra o benemeritq_, Governo de D ~ Aquino . 
Corrêa. Apezar de ver, pelo decorrer do tempo, que todas a:s.sua$1 

~ccusa.ções ca.hiram por tern., foram destruídas completamente pe1a 
evidencia ·dos í'a.ctos e da verdade, a.inda assim, o · -Dr. Annibal :per· 
siste com o seu odioso papel. de atacar as ~,utoridades do Góverno 
do meu Estado. . . . . 
. o Sn Deputado Annib:1l <le Toledo não tem rauo <le queixa.r-5e 

conirao Presidente de .Ma~o Grosso, que, eom f) -maior patriotismo. 
~om am estoicismo, .aliás muito proprio de um Sacer-doto uo bem e dâ 
,iustiça.. tem so:ffrido a. mais atroz e terrivêl O.as ca.mpaoha~ que iá 
r.enho visto se fa.ze1· a um Presidente de Est.ado. · · 

Basta. que se leiam -~ telegrammas que o,Dr. :\ nnibal. qU'ando . 
a.inda. aqui no Rio de .laneil'o e na Camam~ cncommendava quÁ 
viessem de Ma.tto t1rosso e que elle proprio. ma.is c1ue depressa. Jóvava 
à imprensaa;ff~cta. a Sl.1a causa.'e tambem ao conbecimento do emi~ 
nente Sr. PrP.c;idente da. RepobHea.. solicican ;fo sempre a. $Ua. inter
venção; e basta ver agora <lS seus despachos. (m\'iados de .Matto 
G'l'ósso, para s0 cap:icitar do ruovel que o insp.!r:i. · · · . . · · 

q chefe de:,-ta des.orrentada campanba contra. ·o Presidente de 
l\latto Grosso, h_omero i>robo, operoso e justiceiro e que, a golpe d.e 
tantos . e~forços, tem com=eguid~ i~plantar ~. 01·~em e a paz no .EStado, 
:n M trepidou , para. a co~secuça.o <i_e se'!.s desaraS?a.dps fia~ pcliticos,. 
em pregar a subversão ca o.rdem 110 .11.stado e mve.ntar os processos 

.. . . ' . . 
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1nais torpes de que jamais, ::i audauia. e a amoição humana coglrn~·:m: ' 
,óroente para. realiza:r o ;;:eu plano - ·de ·c..:;eal~r o p<;ider nn m<'n 
Estado. , · . · .- "' - - -

O partido que o. meu c-0llega de: . repre.sentaçr~o encerna boj1~ n•; 
Esta.do, nesse desvairamento que se notei nos seus propriOs telcg:ram
màS, está llo.íe muito aoiquillado, ~e.Sde li des!1stracío rompimento qtie 
~. E:x. tev$; com o bi5po D. Aquino; visltndo _r}ol-o , fóra da admi a is-
tração do Estado. O c~efP. desàstra.dQ- errou ó pl1lo e .fi,cm1 m:il cot-
locado. · · · ·· .~. 

Dahi para cá, grande pa~rte dos sqi1s-amigos, aquelles que pensam 
que sao judiciosos, os que- não querem· a satisfaçã.o, dos interesses par
íidarios, contra. a satisfação dos .. i!!t.Cresses geraes; esses eollocaram
~ ao lado do honrado governo de D. Aq.uino:. De mCJdo qu_e o par
lido do Dr. A.nnibal em l\Iatto Grosso está em um<t decadencÍa elei
toral extraordinaria4 S. Ex. parece que se julga perdido; e como 
diz o dictaào~ qoe (tao perdido, qualquer caminho levn, á vill:in, p:t-· 
i·ece que1 na sua desoriôntação, nilo escolhe meios para ~haga.1· : 1, 

~mfi~.- _ · - . - ' 
Nã.o ha trinta <lias o leadci,· de soa. ba.ncada. na 1·epresenta~ü dO 

Rstado de ~fatto Grosso~ em plena. reunião da. -assembléa proclamou 
:1ltamente a .revolução. A. esse tempo se acbáva a.qní um Deputad« 
,~sta.doal que, aptes do rómpimento do <'>r. Annibal, tinha. já feito 
uma proclamação r~voluciona.rfa· coocitan4o'o ·povo·• do -sul do E:;:-

. trido a revoltar-se contra_ o presidente de Mátto Grosso. Es<.:;~ Depu-· 
ta.do é o tenente-coronel Antonio Gome~ Ferreira da- Silr;J., o ,e).:.
maj'ot' Gomes, com:mandante do regimento ·mixto de Bella. Vista. 
;tqnelle mesmo ·que se revoltou contra o governo legal do general 
i;aetano de Albuquerqu_e, fazen('.o cau~a _ commi:lm com uma assem
h!fa facciosa. que o _queria_depôr. media-nte um celebre cmpc11chme/lt 
do triste memoria na b~,oria politirn do nosso Estado. :'.'\'ão fülton 
quem me declarasse que a estaafa desse revoluci<mario ~ qui no Rie 
de .Janeiro, prendia-Se ao plano de obter cUnlrnj{'.J, m·mamento e aH
(·i<>_r gente para subvert_er a ordem_ publica no sul do Estado. Entrc
t:i.nto, o matutino que sustenta. os revolucionarios em Ma.tto Grfü;Si!. 
sob a chena da Dr. Anniba.l:, ''cm dii<!r com· aquelle desembaraçc• 
que 'lhe. é pr'?pri~ que o insigne patriota:. o bispo D. A..quino. ~ uir1 
i·~voluc1onario de·.Matto Grosro e que ho3e o· $en~dor Pedro t,;eles
~rno Cor.rêa da Costa; pr~tigioso · cbefe ' do Pàrtido M'attogrossensc. 
nomem ordeiro ~ querido· deJôdo_ povo' de . Matto Gros~o, é que é 
•1 ".hefe re"lolucionario ~e meu Estado. . -_ 

E' uma. escol~ philosophica. a mais pernjciosa.. a, ma.is perversa. 
h~a que age invertendo systematicanrnnte os papeis dos eontendore:;, 
para estabelecer a. confusã.o das cousas e dos factos e tirar di.~o 1w1 
pr~yeito consoa._nte o seu- plano~ ain~fa meswo qne isso nã.O s~j~ c.orn-
paw,.·el com O.Justo e com o bonesto, · ,.. 
-, D. Aqllino_. que é- a enc<1irnaçãó -'d_a oi~dem ;' 110 Estado ele :.:l~tto 
'.•tosso~ que ccm!?ubstancia a _;paz entre •JS seus , patricios, . é tido, 
pe1r esse matu~inõ, -como um homem revoluciona.rio; entretanto os 
mnttoarossenses degenerados· aquelíes que· pregam ttTbe et -0rbí a.-re.:. 
·,<J-bç.ão, ~stes são os homens' da· ordem ! ! .'E' o cumulo_ do cynismo . 

. / " 
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...,... 
.\- .4 Gazeta diz · que o go'lerno do E~ta.d?. compeou armamento~, .. ou 
.. ·que p:etel'!de ,eon:wrar. Ha pouc,,,os d1~ h um ~uelto d~ Con·eio ~a 
' Manha- em .qne-se a:mnnava. que ai:rnamentos ·- tmba.m srdo comp:r~

dos pelos azeredi.stas .e enviados para. l\fatto Grosso. Ora, -Sf'. Pres1-
. ·dente, si o· Presidente do mell Estado por ventura precisar a.1·ma:r a· 

Força Policial pará torttal:<LeffiCiente, em nma subversao da. ordem 
publica·, está em sen dtreito. -;.. . · · · . · ~ -

· ~- . Si as su~ -autoridades seg-U.irem. os passos:dos revoltosos, no .. sen
tido· de 0\'ita.r que e,sse·roi::npimento bellico surja, sem dm·:aa .. nenhu
ma. que presta~· o maior serviço possivcl á ordem de :Matto Grosw. 

Do proprlo teleó!'.aroma do' Dr. Aonibal se jnfere que elle_ está ·á. 
testa. de grupos armados, oaiuralmente desses grupos que prêtendem 

. snbvertor a ordem publica. O J)r. A nnibê.l, não tendo eJementos par~ 
~ supplanta1· os seus adversarias_ pretende -fazer· de . tres s~cções elei
;-:t.erae.~ i.2, iauteis e desnecessarias e para isto \lôe-se á tF!sta. de ·
grupos armados para-impor o seu plano de an::i.rchisar e munfoipio de 
Poconé. .- · ' 
.. A Força Publica do Esta.do, cutretanto. manterá a ordem· em 
Poconé, onde é possivel guc uma m_assa. tambem .. -consideravel d~ 
cl~itores de outro~ partiaos pretenda. não consentir que o. Dr. Anm-. 
ba.l lcve a .cabo e .seu plano a.narcbisador. . · - · 

. · Simplesmea:f;e para tn:istificar o resulta.do. da. aparaç~o geral das 
~leições para deputados á a~mbléa legislativa do estado. . · 

A apuraçãó das eleições é feita em ;\fatto Grosso. pelo : Juiz de 
Direito da comarca da. ea.pital, como presidente, tendo por membrQs· 
os presidentes das mesas eleitoraes. Que-imaginou o. DI"; Atinibal pa.ra 
evitat· que a nossa maioria sei. ".:erific~, porque temos IDaioria de 
municipio'? Nada. mais nada ~eno11 do que um inominavel escandalo, 
uma lnominavel fraude eleitoral. · · · ·· . 
- S. Ex. na. emineacfo. dl uma'_}ierrota completa ~m Matto- G1'.osso, 

porque o chamado partido conservador não pode _disputar cem o 
.Mattogrosseose · os · 1.6 Iuga.ras na coapa de deputados, esta.doa.E>j( só 
'Podendo fazer 8, jsto ~esmo- porque -o nosso partido deixou plen:t
mente livres esses 8 logares para ·a opposiçã.õ pleitear, que fez S. Ex.? 

.·Pretendendo ter os dois· terços da as?embléa do .esta.do, proce.Ç!eu da 

.fórma por que vou narra.r:. Em -Matto Grosso a apuração da.s eleições 
é presidida, tomo o isse, pelo _juiz de _ direito da. coma.rca e seus 

1 membros presidentes . das _mesas eleitoraes .. Os nossos_.adveL'sarios só 
:_contando com maioria. -eleitoral, relativa. em ~ manicipio's, p1·eci
savam ter 'presidentes de mesas .. em numero maior do que nós que . 
contamos com 1.6 municlpios. · O Dr. ;--'\nni1Jai'.de Toledo determinou 
que os intendentes m.unicipaes de S .' · Lui:?. de : Ca.c~res , de. Poeoné, 
de·Miranda e do ·Porto Mortinho seus correliciona:rios, ·a quem cabe 

· ·razer a designaçãa. das secções e determ~ná.r o iocal- onde ella.s· devem 
. funccionar, a.ugrneotas.sem o numero das secções de tal .fMma qt1.e ·os 
noss.os adve·rsarios êou:i 4 municipios tivessem :mafa presidentes de 
mesas na sec~ao da apur.aça.o geral do que o ·no5so partido que eouta 

. 1.6 mui:iicipios, ~&_ cama.ras -municipaes, 16 inteildeotes llll!lllcipa,,es on 
executivos mumc1paes. E• stmplesmente estupendo! . . . ·· . · 7 - . 

·De modo qne nós pelo calculo do Dr. Anniba.l, feliimente inviavel , . 
. · por illegal e · ana~chíco, · nós ·que temos ·rn -municipios, - fica.ria-
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mos com menor numero de presidentes de mesas d.Ó que elles qnt1 s.ó 
dispõem de 4 mu:nicipios. · _ " . 

Para. que.? Simplesmente para; que .. osnos.sçis adversarios com 
essa. plethora de presidentes de mesas, . falsas e illegaes , podesse:n 
~•purar, á. força do numero, as s.ua.s actas falsas. 

Na a.1te da fraude,.. esta, sem duvida. alguma, deve merecer a 
palma entre os falsificaáore.s .. de acta.s eleitoraes e de eleições. Com 
esta. nova:' creação do .Dr., Annibal, S. Ex. bateu 'o record. 

Está., pois, o Dr. Annibal querendo l~var a e1Ieito um crime; e; 
na tllra.imente porque não po~, eonta.r com as autoridades pu 'blicas paro. 
n seu innominavel plano, mandou, pelo seu orgão aqui, atacar o go-
rerno de·D. Aquino. .. . · 

o juiz de di~~itbde i\fír~~da; e ·'é possitel m'esmo que o.de ca'ce
res, acompanham$~ Ex. nessa· ingioria e triste farça. E o Senador 
Azeredo v.a.e engolindo docilmente todas estas inverdades, dando-lhe:=; 
oClrpo, ao .em vez de mandar dizer a seus a.migos que essa historia de 
ganhar eleições por fraaçie não tem mais cota~ã.o e qué procurassern 
_por outro modo fazer-'o terço que é.o que elfos podem fazer. 

O chefe.- de Policia.' do Estado, ·~artidario do Senador Azeredb, é 
pessôa muito. conhecida "ao Sr. Presidente da Republica;, magistrado 
reconhecida.mente integr"o, na accepção verdadeira da palavra. Quem 
ha de acr~ditar que venham a faltar garantias a um, juiz de direito 
em :Matto Grosso.?-Só mesmos os azeredistas. 

o. commandante da força publica do :&tado é um officia! do glo
rioso Exercito Nacional, muito conbecido eotre seus camaradas, muito 
1·oncejtuado, tido e .havido. como homem· de bem, a toda. prova,· 
:~cerescendo que, eT;i:i. politica, é;j>artidariodo Senador Azere<lo. · . 

Fica, assim, Sr •. · Presidente, eV'idenciado que todas as accusações 
!'ocmula.das· aqui em relação ao governo de D. Aquino e ao presti
gioso chefe do pa:rtiiio ma.ttog'l'ossense pela Ga:?>eta. ·ae Noticias. a 
manda.do, .do Sr. \A.ónibal de Toledo, não· perpassam de insinuações 
fabas com o fim de armar effeito. · . 

:'llais estranhavelé . que. a· partido do Senador Azeredo, ao passo 
<it!e ataca desapiedademente_ ó ·probidos~ e justicefro go'verno de 
ll. Aquino~ queira estabelecer com elle uma. entente cordiale, da. qual 
• lecorr.'t a fodicaçã-0 do candidato que deva sncceder á.qnelle prelado 
n~ governo do ·Es_ta.dot como ainda hontem a propria Gazeta de Notí-
w1.~ fez publico em uma; de suas locaes. · _ 

:~ssim, S:r. · Presidente, fica. perfeitamente· evidep.clado que o re
r?lnc100~1rio, quem--quer perturbar·a ordem;com fim\ ineonfessaveis, 

· n~o somos nós~~ adeptos dq partido ma.tto-grossense. que apoiamos o 
!;"1'erno, e mu1Lo menos o gorernador, mas aquelles que, por um 
;olpe rle mão -0u por um, golpe de fraude qaerem escalar o 
podeL'- / , · 

., Ora em Porto ~furtÍnbo ba. nnia-:-Só ~c~o-eleitora1. e o sr:. An4 

nwal mandou.· crea.r tres. Em -.Miranda ·da. mesma · format 
~cn:io uma. unica a secção a.Ui existente fambem foi augmentada. para. 
!.t·:-s secções. Rm .Poconé, onde _bll. t:Ces secções;, estas ncáram multi-. 
1~l~c:ldas em ~2 .. Em s. Luiz ·de Caee~s, · q1:1e possue cinco s~cções, 
ncaram maftip!Jc~das em.19. pe modo que o ·partido -adverso} que 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 09:55 + Pág ina 9 de 61 

tem. dez presidentes de mesas~ como pt'~tende ter trinta e tantos, 
íJna:=ii quarenta., presidentes de mesa ?'Isto é um absurdo. 

Tenho aqui, Sr. Presidente, um telegramnm - qu·e de Po1·to, l\Iur-: 
i.inho foi -enviado para Cnyabá., n'ti dia. 3 deste mez. E' o segninte: ~Lê)~ . . 

,, Por to Murtin 110 ~ 3 . 

ü intendente, em _obediem~ia á.s ínstrucçõeS de· Annibál 
aca.ba. de cliviclir a parocbia. em tres secções eleitoracs: a. prl- . 
meira <1.qui, a. segunda em Cachoeira e a. torceira em . AdiÇã,o. 
E' uma div~sã.o illegal, porquanto o numero total do eleitorado 
é de 158~ Acabamos de apr~ntar ao· intendente o seguinte 
protesto a~igrui.do,por todos es amigos l'esidentes nesta villa: 
<:Os a.baixo assigaados. eleitores qualifica.dos ·neste mnnicipioj 
usando de uma faculdade que lhe confere·a constituição re1)u
blícana. em seu artigo_ n. 72~ § 9, vem pela presente represen~ 
ta.r, como represe;l.talil. contra o vosso aeto .de 1 _de , novembro 
de 19:?0~ pelo qual dividistes este mtmici:ejo em tr'es secções elei~ 
tora_es para os proximos pleitos de 1 e 2'·de dezembro _do cor
rente anno. E 4') fundamento desta representação está. em que, 
rest~_belecendo a lei n. 3f d~ 7 de juriho de i893 em sen arti-
go b: . . -

A pá1·oehia ,que contiver-·majs ·de_ duzentos eleif:Qres será. 
dividido em secÇões, de tnQdO que ·nenhuma dellas tftnha mais 
de 250 nem menos de 30, possuindo este município apenruf,.158 
~leitores, não pod~ria, como foi 1 ser dividido e:tn tres secç:.ões, 
a. não ser com flagrante e manifesta violação da lei1 , a qual no 
ponto ora ventilado é darissim:i. e inequívoca_ E' contra essa 
Hlegalidade qüe os a.baixo assígnados :representam; é. . contra 
0.ssa. illegalidade que protestam porque , ella ·a.ttenta. contra~ 9 
exercicio sagrado do 9-ireito do vote favorecepdo a fraude. 

Os siguatarit-s da. presente cerrarão ·fileiras na. defesa dos 
E>et1s direitos! não consentindo jamais no esbulho -preme41tado .t> 
para alcançar este .fim lançarão mão de todos os meios bnmana
mente permittidos e em qualquer terreno, custe o que eusta.1\ 
aconteça o que aconteceri cabendo~oos unicamente· a. respõn.;. 
sabilidade das conseque~cia.s que resultarem, do vosso act() .me
gal, absurdo e atrabiliario. Entretanto esneram reconsidera-
reis vosso acto obseITando a lei. · · - -

Temos neste municipio maioria. absoluta, por i~c;oique nã,., 
nos conformamos com: semelhante bancfa.Uleira.11 . -· _ 

O Imparcial .de hoje pubu'e,;. um telegra.mma. do ·dia. ·18; ret~rda· 
do, ~s~tu concebido: ' . . - - . 

. « Cuyabá.~ 18 (reta.r..:~ido) ....:.... Approxim:à.ndo-se a.. eleição de 
· dezembro: - os conservadores não dispondo de força eleitoral 

sufilciente para contra.pôr <tos seusadversarios, tlogem-se oppri
midos, transmittindo eom lamúrias: telegrammas alarmantes e 
medrosos ao SI-. Presidente .da,Republica ·e á imprensa dabi, 
com.º intuito de faze-e crer em póssiveis perturba.c;ões da qrdam 
publica. chegando mesmo a provocarem" pequenps disturbiOs, 
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~omo a,conteceu .no dia. i 8 110 visinho município de Poeoné, par<'.!. 
onde seguiu, o Sr. Deputado 'A.:nnibal Tolwo. levando a triste 
+::mp1·eitada ·de ·fazer· campanha de ditrarnaçii.õ cont,:a. o honra.à<.• 
Sr.. ·Presidente do ~do, pregando . aó mesmo tempo a ro-
~u~o. · 

De fa.Qto: Apó:' ali die~ar no meio- do maior de::;aponta .. 
:wertto, pois que foi l'ecebido triamente pela popula<:.ão, pro
nunCiou logo incendiaíio discurso, concitando seus minguado$ 
i:;orreligionarios ·á revolução e dizendo, falsamente, ter sid1) 
victima. de emboscada. prepara.da em ca.minho, por ;i.geote.s •fo 
governo. · .. . · . · • 

Nesta. me:.ma uoite de ::;ua..·cbegada., por Cllrlosa coinciden
cia., o destacamento p,olicial dali foi atacado por um· grupo ô.e 
indivíduos armados, sendo que o delegado de policia. agiu imme· 
diatamente, de. modo . a. não ser ·per.turba.da. a ordem publica. 

Com .cerrei.. o Sr. Deputado Annibal Toledo para armar 
stfeito, já. telegr~phou para a.bi em despachos cheios de inven
cionice::;, pedindo ·garantias de vida e dizendo-se victiroa. do 
Governo do.Estado; emfim. recorrendo aos mesmos processos 
indecorosos, que são "tão só do feitio do· desmoraliza.do Partido .· 
Republicano Co.nS~rvadpr. -Do ·cor!.espondente. · · · 1 . • 

O lmp<i:rciál de~ hoje publica· com o titulo «Praticas Azeredista$>) o 
~:;uinte tópico : · . . _ .. . · 

· l'RATfCAS lmREJ>lSTAS , 

~. tnéa,nsá~el no .Íso de.seu velho .e dasrnoral~do orooes:;o 
..ie fa.zer 6'1,mpa.nbas . de falsidade' :Pelo. telegrapho e võr todo:: 
vs :meios a. seu alcanee, o aooI."edismo dá. à lume despacbo~ 
endereçados ao Sr. Presidente da. 'Republica. e ao Sr. Vice
Presidente do Senado, . qua~to a.. ·um pretenso estado de 
ano1•mali!iade, que no-seu dizer reina.ria ern Ma.tto·Grosso. . 

N_ã.o' ha muito, era.· .. o Si:. Anoibal ~ Toledo q11e, no Rio: 
recebia. telegrammas desses·· .. a.nnuncia.adõ fanta.stica . falta. de 
garaotías ria terra ma.tto--grosseose. ·. : · · · 1 

. Logo que. podiam· ·ser apur-cJ.dos os factos, iste é, dentro de 
poue-OS àias; o que·se vep.ficava. era. a. _improcedencia. .absoluta 
de semelha.ntea argui<;.ões. · · ':- . 

Agora., está.· o Sr.. Annibal em M~tto-Grosso, e tomos u.111 ;.i; 

rwv2 edição da. estafada. obra. .! · -' . · 
Inotil, porém, todo esse esfürço. que não rui; quem deixe de 

·.!sta1• convencido da inve1•idíciâade de ta.es -hllegações . 
Nem carece, ·mais· do que ra.Ciocina.r serenamente : .aloill. <le . 

(1ue não é àa-jndole ·do illustrs Présidente -do . Estado usar de 
p~ocessos eo~~ eSse.s que: lbe querem i~putã.r; ~-tá.. eUe. pre::;ti
g1a.do pelo ap019 de.quas1 ~"ª' população ·de .Ma.tto-Grosso, e 
\io:; c!emen t,.:~ politicos de·valor alli existentes • . 

Seu interesse , consiste, · -pois~ em. roa.i:íter a ca.lma. cm go
' erna.r dentrp_ da. lei.e da ordem, entregoe á tarefa nobilí:í.antE 

~ . .. . 
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de promoYer o surto àe ~fatto-Grosso, ta.rcfa qué vae realiz<tndo 
com o melhor m:ito. . · 

Agora mesmo, segae para o Estado, a.fim de visital-o·,. um · 
grupo de capitafütas de S. Paolo. que, GOofia.n~es .na boa 
orientação a.doptada. em .Màtto- Grosso. fornece os meios para 
a. construcçã.o do ramal da. !ta.pura. até Cuya.bâ.r . .. 

Po1· estes dias, chegarü.o a.o Brasil <luz.enta5 làmilla.s de 
êolonos estrangeiros, qoe !:e destinam il }latto-Gro-sso, concór
rendo para·-a--"SoluçãO do problema do pornamento, um dos que 
p.reoccupam o P.re.•idente D. Aquino. . - · 

Em contra.posição, os sequazes do Sr. Aze1·edo buscam ..,
clles. sim - provocar a desordem , e até se apparelha.ndo pela 
import.aça.o de arqias. . · , · · · · 

Não- lograrão exito os seus uefastos pl~os; niÍlo<PUétn lhes 
d\i ouvidos, ua cam?a-nha de dtffaroaçlio, e a;s . sua.s tentativa~ 
pel'ilicíosas ao bem geral ainda uma vez serão redondamente 
frustradas.1) · · 

Com estas considerações, Sr. Presidente, provo. eviden temente 
que todas as accusações ao Governo do men Estado não passam de 
um ardil. · 

Tênbo coocluido por hoje. (.Muito bem ; mt&ito bem). . . ...._ . 

O Sr. Octa.vio Rocha. (pela or(lem) - Acllando-se na 
sa.la o Deputado eleito e . reconhecido, pelo :l. º clisti·icto do ·H.Ío 
Grande do Sul, Dr. Sergio . Uirích de Oli.v-eit'a, peço a V. E;x. 
Sr. Presidente, se digne nomear -a Co1nmissã.o para introduzil-o no 
r ecinto afim ·de · prestar ó compromisso ·r.egimental. -- ~ 

. O Sn. PnESIDEáTE - Noqieio· os Sr$. :-;0 e 4.0 secretados para intro
duzirem no recinto o Sr . . Scrgio -Ull'ich de Ofüeira> Deputado eleito 
e reconhecido pelo Estado 1o Rio Gra.nde, do Sul; a.fim de prestar o·-
coropromisso regimental. , . · . _ ,... 

(Gomp~rece S. Ex .. ac:impanhaJ,o <la -respectiva Com-m.issiío e, junto 
... ·· á Jfesa, presta o com'!Eomísso , to.mando 1-•m sc9uidu. assento) . 

. , , . .{ 

O Sr. Antonio A:.us-tregesillo ('"} -:S:r. Presiduute, 
·faz alguns dias que·pedi a. palavra nesta. Ca.mara. pa1'a solicitar nru 
voto de _pe~1· po1· motivo de desappai·edmento de um grande :m~tre 
da clrurgía.. P.oje .. cumpro o mesmo dever para com um outro me::t1·e, 
que se extinguiu em gloriosa v-clhez:. por. ter despentlldo toda ·a sua 
vida com a profissão, de uro·a maneira. modelar, ca.l'idosa., serena, 
forte e incansa.vel- Qn.e~·o referir-me ao eons.elheiro Catta. .Preta . 
(Muito bem). _ , 

--~- Quem está-affeito a' prezai." os grande.~ homens da· _classe medlca., 
..... ~ póde deixar de . tew n.o fundo do pensamento, no -recesso do co.l·aç.ão; 

· gt:a.ude admfra.çã.o, grande ~tima. por e$.$él. viôa exemplar, ra.rissim·a 
nos moldes da nôssa ·profissão, que foi a. do conselheiro Catta. Prata .. 

. ( .Ap oíac:f os)- · 

·.(" )_ -:mste discurso não. fQ.i i·.~vis:to pcl.o orãdor .•. 
. \ . 

\ 
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. Desde" moço, nã.o soube ·o _qua era· rep<>uso •. Fnndandó a su.:i. 
ca.s.a d~ sa11ds, deu o ex.emplo cYe qila"Q.tO podG a. caridade alliadn. fL 
competencia. elevar o nivel da cirurgia. Nos ensinamentos p1·aticos 
n6's hospitaes, nas casas àe saúde, na.s ]nstituições pias, Catta Preta 
roi sempre o mesmo homem, sa.bío, activo7-. ro.·Ldrngador sempre 
~umpridor do·-".seo U.ever-, sem que nenhum doss cu:; collegas com
nares e conternpora.neos1pude;;sa ao m~nos articular uma só palavra 
~;entra, essa e xistencia... hon$a., · re~ta., unica e q uasi perfeita ( J poi· 
é.cs.). · . - . · 

Director de hospitaes, medico de policlinicas,- flladado.t• de ~·a.rias 
iostitnições, · prof~or da Facnlclade de :\ledicina., deixou por toda :t 
narte esse rastro brilllante qu~ só os.· predestinados, só os super·ho-
inens podem EieiXar. · · · . · . 

Na Faculdade de Medicina. a sua palavra. pondera.da e a agudeza 
da suas asserções clinicas motivaram a· grande admi.ra~.ã.o e o maior 
resoeito de seus discípulos e co~as. .: . 

. Sua vida na. Faculdade, se nã.o foi . das mo.is íulgura.n Les , foi 
muitssimo conscienciosa, e se Catta. Preta não foi mn creador como 
S:i.boya , · foi, ao menos, -q.ina gra11de esti·ella, que sempre irradiou o 
b1·Hho sereno dessa ·classe que tem produzido no Br•tsil tão gl'ande~ 
beoeficios e tem provocado tã.o bellas g~atidões no me~o naoiooa,l . 

O prof~or . Catta. Preta, Sr.t. Presidente, nunca. fez tremer se11 
b1;tury deanta d-OS casos difficeis da sua clinica.. · · · . 

Nã.o havla: tempo; .não havia. madrugada, nií.o bavia ;hora pal'a 
amparar" o que gemia, e até quasi ás vesperas de moribundo, até 
lia poucos annos, ·na sua. plena. e gloriosa. .. senectude, a inda. veio 
fundar'a. Polyclinica d~· Botafogo,-e onde ia díariamente, quasi hôra
riamente, soccorrer os 'pobres com a. ·roagnitnde . de seu- ooração, 
que ultrapassava talvez ª' grandeza de seu saber-. (Apoiados). 

O nome de Catta Preta, 1·epito. é tim exemplo .raro · par3. este 
paiz. (Apoiados.) Amon 'o· dever .como poucos; a · gloria. era-tbe in-
1!i11'erente. Podia queda.1'\ sereno e contemplativo dea.ate dos louros 
tolhlodos. Nãol Até o ultimo .momento? ene não desprcsava sua sci
coci.'1, ja.mais quiz descanc~a.r e·tmba. co(no poucos, ou. pouquíssimos. 
a :-;a~rada. r eligião do de1ler profissional~ qtie em qualquer carrcir<t 
se torna. amolentáda, se torna preguiceira com ó correr dos annos. 

Os rn.edicos desta. Casa. meus coinpanbéiros de deputaçfi.o , seu~ 
antig0s discípulos, pode~ão_ consciencioS4mente dar esse voto de pe-
7.ar, que encerra o ·grande· elogio, ;:i grande ma.g-ua, que nos dei· 
xou o de.:;a.ppareoimento desse grande fü iilina.r· da sciencia brasileira. 
{1,Iuito bem, muito bem. O orador ~ cu.mprimentaáQ. )· 

Appovado o requerimento· do Sr. ~ustte.:,r.esilo . 

.. ? Sr. Vicen~ Pira.gibe. (*)(pela 0'9dem)- Sr. Pre
siaenre, a. so.ciedade brasileira ·foi~ sacudída, desde bontem, pela do
lorosn. noticia do desapparecimento do Dr. Raul ~e ·Souza J,Iartíns, 
qi~e occupava o·ca.rgo de.:Juii;Federàl da 1a.·va.rade3te. Districto. 
· , O modo .tragico· por· qne findaram os dia~ do .il~u.stre magistra.do1 

oru. contraste fla.gran~ com .a fortaleza· de seu .espmto, cleinonstrad a 
,..___---:. . ·· / . ,, . . 

(") E.ste diêe:uí::Sc>" :g.ãO. f.p-i ~~~Jo p_eJ.º-. ~r,t:~do~_.. / 
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em. todos os seus acto.S e em Lodas as suai; decisões, eviàencfa; com 
eioquencia, o nenhum faudaruento das perfid.ias <L _que o diguq juiz, 

. nos in~ante:;·dert•adeü·os Je soa vida. fei refer.::;m::1a em uma despe-
dida aos quo aqui fica.van1. · ~ 

O ::3n.. b.ur.o DE Fiw;-cnK-)foitv apoiado. 

o :SR. YJ:GElli1'.E PIK.~GIBE-0 Dr. Ha.u! de Sou;;a Z\lartin~, nascido 
no Estado do Maranhão. fixou residencia nesta cüiade, desempenb:mdo 
as funcçõ~S7• primeiro: d.e inspector escolã.r; e depois, as da judi~a.::-.; 
tura.. No intervallo, eHe se entregou, com grande brilho, a.o e.xerc1crn
da . ;i.d vo~cia.; e em todos essas postos~ quer servindo á. justiça., c-0mo 
advogado, quer servinào á justiça, como juiz, posso bem affirmar que 
o eminente magistrado deu o maior relevo ás lettras jurídicas de nossa 
patria. · · · 

Venho, como r~present.ante do Districto Fedel'ai, a. que o Dr. Hâul 
)lartins prestou relevantes e a.ssigoaladosserviços, pedir· á Gamara que 
na acta. de nossos trabalhos de hoje seja l~.nçado um ,~oto_ de profun~o 
pezar pelo lastiru<J.vel passamento,destc distincto compatnota .. · {3füito 
bem,. muita bem.; : 

. \.p1Jr0vàd!) o req u~riu~11tu •i•.i Sr. Yioontc Pil'agibe. 
~ . ..... . •' 

O Sr. Presidente - Não ha. mais oradores ioseriptos. 
Si maís nenhum dos Srs. Deputa.dos .{ruer. usar. da pa

la."-ra nt\ hora d~stinad·a. -:.\\) o:tpediente, vae-se :pa~sa'l" · á ordem 
do dilj. (Pausa.). 

Co~1parec~rn mais 0s Srs:. .\.l't.hut· Colla.res" Moreira, So~ 
castro. Di<~nysf.o Bentes, .Prado "Lope.:. Herculano .!.Jarga. LUIZ\ 
Domingues, R<>drigues Machado, Pires · Rebell~ João_ Cabl".al, 

. Her·mino Barroso: Alberto Maranhão, João Elysíe>, Gerva.sio 
Fioravante, Alexandrino da Rocha. Esta.cio Coimbra. Pedro 
Corrêa, Turiauo CampeUo, Julio <lc llfeUo; Luiz Silveira, João 
íMeneze::;, D1~dato .Maia, Octavio Mangabeira: Pjres de Carva
lho, Mario Hermes, Ubaldino de Assis, .João Mangabeira. ·• Al-' 
.fredo B.uy, Jose Mm·ia, Elpidio de Mesquita: Heit.or de 'Souza. 
Nieanor N'ascimenio. Vicente Piragibe, ~l\.zevedo Sodré, Marioer 
Rels, João Guimar--d'.es, J.osé dt 1\loraes, Verissimo. de1- Meno, 
!'fario de !Jaula, João Penido. Senna Fif:,'tteiredo, Jísé Bonifaeio. 
Fausto Ferraz, '\V'aldomiro de :Magalhães~ Alaor · Prata1 Vaz de 
Mello, lfanor·ato Alves, .Mell.0 J.7r::mco, Fe3·reira. Brasa,_ Cinci-, 
nato Braga, Alberto Sarmento, Ccsar Vergueiro. .Palmeira 
Rípper, Rodrigues Alves Filho, Pedro ·costa, Manoel Villa
boirn, Gumercindo Ribas, Joân Simplicio e Domingos Masca-

·-renhas ( 58) . 

·· . Deham . .dt: . comparecer o::; sr~. Felh 1Pacheco, AmiÍbaf 
.. ":r~le~o, :Eph1gemo. de Salles,. Costa Rego, Dorval Porto, Mon

ten•o de Sota.a, .~\bel Chennont, Chermorit -de Miranda.. José. 
Barreto, Agrippiuo. .;...\.zevedq, Marinho. 'de Andrade; Móreira d~' 
n.och~ Thomaz AcciolYi .Tliomaz CavalcantL Ildefonso Alba.no, 
Affonso -Bar~fa, $hp.e~p L.e~l, ~áitlla,zar · ~er~i?;a. · _qopzaga 

' • + • 
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?-faranhão, Antonio -Vicente, Correia de Britto, Natalicjo Cam
hoim, Alfredo· de l\Iaya, l\liguel .Palmeira, Mendonça .Martins. 
J:odrigues Doria, ·Manoel :Nobre. Pedro Lago,. Castro Rebello~ 
_-'\d indo Fragoso, Torquato Morefra, Ubaldo Ramalhete, ·Octa..:. 
.-io da Rocha Miranda, Azurém F:irtado, Salles Filho, .Arísti 
d~'5 Caire. Mendes Tavares, ~orival de Freitas, José Tolen-
1.:01), !\!~cedo Soa_:r:es, Themistocles de · Almeida, Buarque d 1~ 
::'-"azareth, Francisco .Ma.rcondes, Raul Fernandes, Teixeira 
r randão, José Alves, Matta · l\facbado~ Silveira Brum, Fran
<:'!sco Valladares; An~r.Jo Carlos, .Emilio Jardim, Gomes Lima, 
Landulpho de l',lagalhães, Zoroastro Alvarenga, Lamounier 
<..; odofredv, Josin'o "de Aratijo, Raul Sá, Fra-p.cisco Paoliello. 
c:amillo Prates, Manoel Fulgencio, Edgardo da Cunha, Raul 
Cnt'doso, Saltes Junior, José Roberto, Veiga · Miranda, João de 
:Fai'ia, Sampaio Vidal, Carlos· de· Campos, Ramos ·Cáiado, Ayres 
ôa Silva, Tullo Jayme.,, Severiano Marques, . Costa. Marques, 
Otf.oni Maciel, Luiz Xavier, Abdpn Baptista, Pereira de Oli
Yeira, Eugenio Müller,: Celso Bayma, .Evaristo Amaral. Au
r;usto Pestana, _blcides .Maya, Nabuco de Gouyêa e Flóres da 
Cunha f84). · . . · · 

ORDEM PO DIÂ 

O Sr.· ·Presidente - A. lista de. presença accusa o compa .. 
.te.cimento <le ."126 Srs. Deputados, incluido o qt.íe tomou poss1~ 
haj~ . . . . . . .· 

Vae•se proceder ás votações das · materias que se acham 
::r:illr:e a mes)l. _e das· constantes da ordem do dia. 

Peço aos nobres Deputados que· ciccupem suas cadeiras. 
\Pausa.) . · · 

Vão ser considerados objecto de deliberação tres pro~ 
Jcclos. ·.· · , . . · .. · _. · . 

São successivamente lidos e considerados obJecto . de de
liberação os seguintes · 

PROJECTOS 

N~ 610 - i921> 

D_elinc o ~ 'que sej'a:ni "ccuàs é:le tavolaqem; e ãá outras . prdVt-
. ·dencias 

O Congresso· Nacional· decreta: 
. . Art ... 1. ~ Cons1deram:-se casas .· de t~vófagem ·para os er

:fe1tos dos arts. 369 mqtiê 3'.7 4 do Codigo Penal, os clubs qUe 
realizarem, por .si ou por ...arrendatarios, os · jogos ele azar con1 
::postas em dinheir.o ov, em mercadorias,; d.eixando . de taes . 
.-1postas um-beneficio ·certo ou ·baTato .em favor de um ou mais 
fo(l ividuos que e;;Plorem p· 'Jogo.· - · 

C.- Vol. XIl . .. . -- ..., .. . . . . .,. . • '...· . . . .o: . 
1! 
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Ar!.. ~ .. , São considerado:; jogos de azar, além de ?utros, 
a. rolel::i t• suas Yariautes; os ca;..1al1iii.hos, a banca campista; () 
})acaral '-' ~uas variantes; ch•.m.1il1 de fe1:; o tr_ente-qnarante; o 
lasquínet .: o lotto ' (vispora) . 

Al'L ;; . ·· Será pe:r·mittidiJ u funecionarúen~o · def clufü~, d.e-· 
nominudos-tcchaào:::. desde que as rendas resmtantes das per
C'...enta<l'cns baratos e outras tirados dos jogos illcluidos os -de. 
azar. c::rev~rtem para . .-i melhoramento do proprio patrimouio 
social e· tenham por fim o .. auxi1io direct.o a institui<;ões de 
utilidade puhlica, àe'\i_~a.mente · legalizadas, taes - ~omo -clubs 
de ª''iação, d~ automob1hsmo, de regatas~ de. corr1d.:a:s de (}a-

, vallo e outras, au.'t:ilios estes -Oonsistentes em prem1os, .con:-
eursos. melhoramentos de estradas etc. . . . I . . . 

Art. 4> Esté.s clubs só. poderão funccionar depois de.- ap
ptovados os seus estatutos e regulamentos, pelas autoridades 
l',ompetentes, ·que serão no· Distrieto Federal~ o : Mih1s'ro do 
Interior _e nos Estados, o Presidente ou 9 -Gov.erliador. 

Art. 5 .'~ Aos clubs fechados poderá ser" concedida. auto
dzação. para jogos de azar, ·nas seguintes condições: 

a) só poderão tomar parte· no$ .jogos os respectiv'o::: so
eios eff ectivos: 

f,) Irão poderão ser .socios os . menores; 
e) ~er franqueada á autoridade competente .. ou :"Jeus l'e-· 

'!':-pectivos agentes, para. o effeito elo disposto no art.. 3", a. fis::: 
f~alização ela$ suas indispehsav.ejs ·esc~iptura.ções, que deverão 
ser feitas em ... Jivr.os l'Ubricados pela dita uuto1·idade. de mo
delos· préviamente approvados, não sendo permit,t.ido o atrazo 
ri€ nm só dia, em taes escripturações. . ·' · 

· A inobservan.Cia de qualquer · dest~ condic.ões imp~1:·tàrú. 
ria pel"da da autorizaçãú e das prerogativas de club fechado . 

Art. '· 6 ." O Gúverno federal , no Districto Federal; e os 
governos estadoaes, poderão fazer concessões Iias est.acões bal-· 
nearias, c~limatericas e thermaes. para -a: explora~ão de jogos 
de nzar, mediante as seguintes condições : · . . 

a~ petição dirigida ao Ministro~ do Interior .. no Districto 
li'etleral, e ao Presidente on Góvernador, nos Estados, por pes
::;oa idonea em que provarú. ser brasileiro, maior de 21 annos . 
1,~st.ar m• gof:o ~e se~1s direitos ~i.yis e ·politicos, espe!lificando...; 
natureza rlo:5 .Jogos, e as cond1çoes em que os quer explorar; 

b-) _apresentacão_ de plantas do edifício a construir ou já . 
const.rmdo para a mstallal}ão do Casino, em ~~que fique de.:.. 
·monstrado q_ue as ,salas destinadas aos jogos~ são comple.ta
mente $epar~das, _de f órma a não . per~ittir -a p:fomiscui<la:de e 
manter o cqp.Y.emente resgu~rdo 'do publico_;. , , ·. - . . 

e) prolnb1ção expressa de . frequentarem as · salas de· jogo 
os meJ?.ores, . tornando-se obrigatorio o Pa.o~mento de üma. en_: 
trnda,_ por pessoa, que oonstará: da c_?ncessãf> na,S ·ditas . Salas; , . 
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.. 
d': o Casino .org-anízado ou não, sob a fórma dl} ;;ociedude. 

que gozui:· dos favores desta lei, <:Jevol'á. ter como responsaveis 
mn director e um gerente; 

e) na nu~orização,- deverão :-:er determinadós: ü prazo Ja 
concessão. que não poderá ser menor de çin.co a1mos e nem 
waior de ·15 annos: as horas de abertura e o encerramento dus 
wesmas e as épocás em que deverão funce-ionar. 

. ' -
Art. 7. • As corices~ões· para os jogos. de azar a.0s clubs :l't:-· 

cbados e Cas1nos, não poderão ser transferidas a terceiros, po1· 
arrendamento ou 'outra qualquer fórma, · sem prévia aul .. J!'i-
z~ão da ;;uf.orjdade 'competente. · 

~ Art. 8:" As eonce'ssões para Casinos, ein qualquer lJOl1V1 
dµ·paiz, estão :mj_eitas-a taxa fixa, ann~u:,! ,., de- 30.00o:çooc., ~; 
o funooionamento for por - todo o anno, e, de 2-L ooc·: 1 ·0C;;;. 5i 
for para ·duas estaçpes intercaladas, conform<; a decla.rar:ão 
~ a approyaoão '-dos poderes competente~. ' . 

'§ 1.. () Estas ta~a.s, ;denomi~ada_s ta::s:as sa11i~ri<ts :i't~del'at~S, 
s·~1·fio ·cobradas pelo Thesouro ~ae10naL - · _ ·. 

-§ 2. º O pagamento desta taxa ao Tllesouro Federal, i1ãü 
e:s.clue o:: 'impostos ou percentagens que forem devidos a<i:-; 
Estados ''. municípios, .excepto 1 Districto· Federal. ~ · 

.'\rt. 9. º No Dístrioto Federal;· além da -referida taxa, co
hrará o Governo a-percentagem de 2 % a 10 ·o/o sobre os lu-
1'.l'OS brutos que se verjfiearemnos jogos àos .. Casinos, é·onforme 
ior estabelecido nos contraetos e, mais 30. % _(trinta pol· 
ceuto) ci:i venda das entradas para a Safa de jogo. 

Art. :l.O. Os poderes estaduaes fatã~ ímmediat.u. commu~ 
11ie-uüão ao :Ministro .da Fazenda. do acto de concessão de Co.-· 
sinos, para o ef"feito da ,c'obrança da. taxa sariitaria. 

Art. 11 ~ A· autorização pa-ra o funccionamento de Casino:: 
~ clubs ~echados sez;á cassada, em · qualquer tempo, pelos · 
respecbvos govel·nos: em caso de inobservancia das cla.usuias 
preestabelecidas; sem qué aos· cQncessionarios assista o <li~ 
r·cHo a quaP.squer indemnizações. ·· · · 

.'.\.rL. 1.2 . Os Casinos estãó- suji!ito~ á~ mesmas obrigaçõe:; 
•:·xig·idas para os elubs fechados. relativamente á escriptui·ar.,ão 
ij fi~calização. (Ar't. 5 . ~) _. · · . • 

Ar~. "13 •· Dma vez licenc*ado,s e s1_1jeitos ás disposi~ões ú:t 
~)re.-Y 1:ntc Iel, os clubs ·e :Casinos poderão funccionar sem 1.ru0 
mc1darn nas disposições das Jeis penaes relativas ao jog'O. 

ArL. 14. As infr;icções desta lei /e do , respectivo reguia-' 
n1enlo serão puni<ias -cõm .multas de 200$ a .5:000$000. 

_ 1~t. 15. O. Go.ve:c_n·o I'.~Oúlám~ntará a· . prcsentó lei e 
~ht·H'u. 01: precisos credi:tos para .. :â · '. sua execução. ·_ 

A.1'L · rn . Re,·ogam~se ,15··· dfsposicões em. contr·ai·io. 
. 8;út da.-/ S~S:)~S~ , 22 d~ noio·eJhllro ·de ·:192Ó. · -- -(Jat//:..•s Gm·

CUt. - :\' Commissão .de Co_ilstituicã-o e .Justiça. . . . ~ .. ' . ' . . . . 
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Co11f-:f'e d Fniãr.: e aos Estados a attriúuiçüo panJ a coucess{i.CJ 
de loterias -

O Congr%Sú ::\ncional decreta: 

Art.. 1.º Só será permittida á União e ~os Estados, dentriJ 
dó :-;uas respe~t.ivas attribuições, ( art. 36'7 do Codigo Penal~, 
fazerem conces~ôe.s para a exploração de loLeriai3, uma em 
<:.ada unidade fü\. Federação, cajas ex.tracções se realizarão 
sernanalmente, no ultimo dia util da semana. 

Art. 2." A;:. concessões serão feitas mediante concurren
cia publica, e nunca serão effectuadas por prazo maior dr.} 
tres a.nnos. 

Art. 3.º Revogam-se as disposicões em contrario. 
Sala das sessões, 22 de lOVembro de 1920. - Carlcs 

::Jarcia. - A' Commissão de Constituição e Justiça. 

N. õi2 - i9:ZO 

Hsto.Uelece o officio vitalicio de portet'.ro dos àuâit01·ios na 
justi.ça federal do Districto Fcdera:i · 

J ust"ificação 

Considerando que na JU.Stica Local do Disíricto Federal. 
<;s porteiros dos auditorios, são 1'unccionarios da justiça. 
providos na serventia vitalicia e privativa das respectivas 
Varu·s Contenciosa.s e AdministratiYas na conformidade do 
<lecreto n. 3.232, de 5 de janeiro de i917; 

Considerando que, na Justica Federal desta Capital. :i 
~ unccão de porteiro dos auditorios é desempenhada po1.· 
<ifficial de justiça, sem a qúalidade privativa e vitalicia, corri 
pr0.tericão dos demais officiaes de justiça do mesmo juizo, 
.accumulando funcções de official e porleiro dos auditorios. 
·:>em pagar o imposto de sello de 220$, lotado na importancia 
de 2: 000$ aos porteiros dos auclitorios, de conformidade com 
~\ averbação n. 1.3, da Recebedoria do Rio de Janeiro, im
'!JOsto de. sello que pagam os porteiros dos auditorios da jus.
'liça local. 

O Cong-resso Nacional decreta: 
Art. 1. º Fica estabelecido o officio vitalicio- de porteirn 

(!os auditorios na justiça federal do Distrieto Federal, cozn 
attribuições nas '1" e 2ª Varas Federaes. · 

Art. 2.º O porteiro dos auditorios provido por effeito da 
Dresentc lei, é equiparado para todos os ~fieitos· e yantageru6. 
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2.0S porteiros dos auditorios do Juizo dos Feitos da Fa7:Pn1:l:t 
~\ru.nicipa:l desta Capital. • '-

§ 1." Tem prefere.ncia para oomeacão, os funccion<1r·1n:;:. 
da justiça de qualquer serventia vit.alicia. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposii::ões em contrario. 
Sala das sessões, 19 de novembro cte· 1920. - Yiccnte 

Piraaibe. · 
Vota(}ão do requerimento n. 7 4,, d.e 192-0, do Sr. Vicente 

P!ragibe, pedindo ·a publicacão das razões do véto do Sr., 
Prr,f eito Munieipal sobre· o arrazament0 do morro do Ga~· 
lello. 

REQUERIMENTO 

Requeiro que sejam transoripf.as no Di.a:r.io do Conm·es.so 
Naciºnal as razões em que o Pref eif.o Municipal se firmou 
p::ira vetar a resoluçã0 do Oonselho Munieipal, que dava con-· 
cessão a determinado individuo·:-pãra arrazar o morro do Cn~ ..... 
t.ello. \ · 

Approvad.o ~ 

D.OcuMENTO X , QuE ·sE REFERE ·o REQUERrMENTO. SUPRA ~- : 

O Sr . .Prefeito vétou a resolucão do Conselho 1\fünicipal 
quo dava concessão para o arrazamento do Morro do Casfl'llo ,. 
l~is :is razões desse véto: 

-!Srs. Senadores. Varias vP.zes e ainda em rece11f.e <lt~
rlarnc:.flo que teve a mais larµ-n public dade, referindo-me aos 
;i1·1iJdr·ma1; administrativos d.o Distsrfot.0 Federal, u,-P ocr·a
~i;(,-, dr-> fallnr do morro do Câstello e rrn nrcessidadr. qtw me 
11a1-1·1'" indiscuLivcl, de desmontal-o .. Pen:;o, effecfrv~rn1C'nt.e,. 
iJU•" _f:sse ~~ um empre.hedimento uf.ilissimo cuja cxreução jft 
~·: nao df!Ye adin:r, tanto elle importa ao:=; interesses da :-ando 
i·irli1 il'a, ao embellezamento e ás oonveniencias de toda OJ'rll'm 
da r,:1pHnl dn. Republicâ. Por. iss0 rnP.~mo .iá bavi[l r•u de
r·1·1·l:irln n sua. desapropriação· e arrar.anv~nlo para inkin do 
;'.l:mn de melhoramentos approva.dos em 191ô pelo cl1cfr: do 
h:-rrntivo Municipal. 

Com n desappareciniento desse morro muitas seriam~ na 
'i·'.·rdade, as vantagens directas e, muito maiores ainda, as· in-
111rcdns que adviriam para a população e o Governo rla f.i-
< ~de. · 

Assim pensando, muito agradável me seria poder sanccio
, 

1 ~1 r n presente resolução do Gonselho, si nãà f õra a circumst:m
~1ª d.e ter vindo a- mesma eivada) a meu ver. de viciõ su]J., 
,.,f anc'.l<il e insanavel. · 
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flf: faeêf1. rnn.;1:cen<Jo a. llU!:t deL~rminada pe~oa ,?µ_a 
qrn:m rnaíort~~ Ynnl:i.g·f'nf' o.ff1.'n·r rr, o dfr·~H.o. de' p1·ocP..der, -:i~ao 
~6 av arl'a.zamentn d11 m(Jn·o •111 Cast('llo --- o que e <la m·
di.s.cut.ivf~I eompeten<:.ia rln ]Jrcf0ito - e.orno Uü aterro, en1 
Y~u·ios pontos, do .mar, o Con.5elho l\Iunicipal~ rxtrrbitou, t.rn.ns
lJfJndo os Emites da l'i~mpetenQia que lhe sao traçados e \e
gislando sobre assmnpto ~ objec.to alheios <'i acção de sua au-:-

·t.orídade legal. :'.'à realidade, n~m ao Conselho, nem ao Pre- , 
feito. 15 dado fazer 1'.oMr.ssõcs. que a.ffect.en1 t.ere~.nos ou 
accréscidos de marinha. :::c•bretudo nos termos d.a. i·esolução 
a que · m·e est.ou reforindo, sem a audíencfa do.a Ministros ~a 
:Marinha, -Oa Viação " Obra~ Publica~. e da Fazenda·, o pri
meiro quanto á influencia qu~ a~ .(l})ras c.onccdidas possam 
ter sobre o r-egimen das c.orrente:. maritimai-: da. bahia, o se~ 
gtrildo no ponto em que a que Ua r.:oncessão po-ssa aff ecta.r a 
situação <los sc1·viço:; t:fo p-01·to di:.stsa Capital e. finalmente-, o 
-::ia füazenda q;uanlo aos h\t.er<'.SSCR der Thesouro P,IIÍ tod(Js os 
ca....;os de .cessã.0 de t.errm1v-s 1: a.t'CfP.!;e.Mos dc· mal'inha que ~o 
dr, domínio directo da ·T;.nfün . 
. · Essa. üoncessão. a rnP.u Yer. par~• $t.·r ·fr.it.a de accôrdo 
t;.-0m a lei e os; diffen>nti)S i1}l•.~!.Y!!"Sr:::; em ,jogo, deveria depen
der ele uma autorizadio dada ao Pr·cfoit.o nara realizaJ-a. de
PQ-is de ~nt.endel'-~P. ;;\1111 aqt:Jclla:::. i.rntorid::Íde!'; f<idcraes f'.· n'l('-
1~iante r-0ndicões que. -p~·n r.s~.-. f'i111 fo:-;s~m prr.S{~riptas. · 

Não o tendo, ini'0lizn1(•.nte, a~~im entendido. ':t Corn;eiho 
Mnnieipal, e rEw cst.indn u. r•)~OI rn;:fü • tmJa. fórmá que se :me 
:\.figura Yidosa. porquC' 4:rlllo'.i111. <•~ J>ndere.-: munfoípa.es a uma 
:-'Jt.l~açã<1 ante-juri<liea. •!UI t'at:·~ dai- \(:i~ •• intcr~sse~ geraes. 
sou compellirto a JJf>g-ar-lhr· :.::1lleçãn, in·rncando. para defini
tivament.e rewlver ;.;obrr- () f· :t~ (· mit:• r·lla r.>nvniw·. <t a.lt.a sa-
b11doria do .Senado . · · · 

Rio º" .fanr:iro. ~O de n.owt11b1·0 d<.> l 9~0 . - Cnrl.os S(l·rn
r~o:i. v . " 

O Sr . Presidente - P n ~~a- ~r fü~ votações <.;onstante~~ da 
orrtem ào dia . 

Votação do projecto lL ~:~n. ill' rn20, reformando as t.ari
r:..is. adnnnei~a:'i; cm~1 pare.c-ere8 11as Commissôes Especiaes de 
;tlflt orma Tr1huntar1a, sob ri') as emendas .off erecidas e da <le 
Fjnrrnr.as (vide projeci.-0 n. ~3G "\ .. d': 1920; {:3• discussão): 

O Sr. Presidente 
íioi:: Sr$. Deputados. 

Classe 5". art. 68: 
Accreseent.e-se : 

You subrn~tt.er a votos as P.mendas 

'X. f 

Conchu de maõreper-0la em brutü. propria para fabrfoo 
do botões, qua.ndo importada por fabricante. kilo, 180. réis, 
r~1.ão. 50 9'o . - Azevedo So<hé. 
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o Sr. Presidente - A e:;ta ernenl:1a a G~nmussão ofte'"· 
rEcr11 a si:guinte · 

r~MEND.\ SUBSTITUT!.V.ti. 

- Conchas de madreperola~ em broto·, $200 ·o kilagrarn.m;:,, 
razão, 50 o/o . 

Approvado o referido substi'tut.ivo da Commiss~o, fi~i!o 
p1'ejudioada a emenda n ~ 1 • 

Rejeitada a emenda. n- .2. 
'/ota{_?ã.o da seguinte emenda: 

- N, 3 
Ao art. 448: 

Filó liso, pesando 160 met.ros <!'...ladrados, quaf.ro kilO! m1 
:meu.os, em ·ver.. de ·15$, redu~ll-se a· 10$000. 

Ao art. 461 ~ . 
Tecido~ erús. reunam-se as duas classifi~õe;; até 20 

;;::r-ammas por ·metro quadrado e de mais de 20 até 25 gram
mas, idem em r~ma ·sô com os .direitos da 2ª, 7$000. - Paulo 
â~' Frontin.. -- . 

.Approvaiia 'a refedcta 1" pal'te . da emenda. n. 3, re!ativr> 
~l;I :wt.. /148. 

Re_jeit.ada a .2' parte relativ& .'lo ar-L. -461 da. emenda nu
m»r·o 3. 

Rf'.'jeit.ada a. emenda n. 4 •. 
Yn1 ação rla. segu infr. em~ncfo: 

Classe 20-, a.rt. 5~3 : 
:\ccri::i.9cente-se : 

N. r) 

Livros impressos 011 <l6 Leitura em idiomi\ . ver-nacul.o. 
í':\r~·1)tnaclo$ (\!=\ originaes de aut.orP-s port.ugu~zes, kfü), $SOO. ; 
:·:i1ao, ~O % . ~ Azevedo Sodré . 

.. o is--:. .A.ze--v;-êd.o Sodré (pa1·a enca.;ninhar 11 votação) 
--:- ~r. Presidente, rogo a. ''. Ex. ·o obsequio de coasultar ;\ Ca.mara 
s1 •:onsente na retirada desta emenda. Parecerá. a . V._ Ex. e, bem 
•1::mn,. a. todos que me· ouvem, bastante estranha esta · minha solicita
t;:w, visto como a. emenda.<l.Jludida. teve parecer fa.voravel unanime da. 
honr:i,da Commk"São de Tarifas. Por 'isso mésmo, corre-me o deveI' de 
exp&r á Camara! em rapidos traços, os motivos justificativos_ da. minha. 
(~Jndur,t_a, ne~te momeótoj renunciando a uma medida que, em 
ternp~, Jalguer necessaria; propuz e. sustentei perante aquella ope~-.a 
t:(1mmissão~_ -
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E' que esta rénuncia não a.fíecia. a idéa. contida na emenda., nã.ô 
implica o seu abandono; significa tão somente que considero boje in~p
portana a sua. approvaÇão, porque, em virtude de circumstanc1~s 
novas, supervenientes, 'ullla 'fez approvada, terá ella. de produzir 
effeitos ·diametralmente oppostos áquelles que tive em mira con-

.. seguir. . . 
Eu me explico, Sr. Presidente •. A' classe 20:. do proje~to. de ta.ri

fas, apresentei as tres seguintes emendas, relacionadas mt1mamente 
· entre si, concatenadas, formando um Yerdadeiro · systerna, de m!l.
n~ira que a approYa~o ou a reousa de uma implicava for<tosamente 
a approvação ou a recusa. das outras (U): 

/ 
N. 5 

Classe 20&, art. 593-Livros: 

A ccreseente-se: 

« Livros impressos ou de· leitura · em idiom~ vernaen~o, 
exceptuados os originaes àe autores portuguezes, kllo, ·300 réis, 
1·:1210 20 % • ' 

N. 6 

Clagge 20•, art. 596-Papel: 

Onde se lê: «simples ou eommum, aspero dos · doús lados 
para. jornaes, pesando no ma.ximo 65 grammas por metro qua
drado, e não destinado a emprezas jornalísticas , kilo 300 réis, 
raz11.o iO %»,substitua-se por; e1simples ou co,mmum, a.spero 
dos dons lados para jornaes, po.<;ando no maximo 1)5 grammas 
por metro quadrado, e n~o destinado a emprezas jorn;i listicas, 
kilo 80 réis, razã.o !5 % ». · 

N.7 

CJas.qa 20-, art. 596-Papel: 

Onde se lê: 1<liso, assetinado ou cala.ndrado brarico, · kilo 
200 réis, razão 2~ % "•substitua-se por «liso, a.ssetinado ou ca.4 

landrado bra.nco, ldlo 100 réis, razão 20 ~. ». 

Como. tacilmonte se'deprebepde, estas tres emend.as obedeciam a 
um proposito, visava.m um objectivo, que ê instituir, proteger e fo-
·raentar a industria do livro no Brasil. . ' . . ··· 

Parece incrivel, Sr. Prasidente, que constituindo nós · uma n11.ção 
de cerca de 30 milhões de b&bita.ntes, dos quaes provavelmente 2!> · 
milMes éle a.oalphabet.os, Dão tenhamos até hoje. cogit:ado de instituir 
a industria do livro; e que. ao approximarmõ-nos do primeiro cente-
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n~rio da. nossa independencia política appareçamos aos olbos '. do e~ 
· tra.oge1ro e aos nossos proprfos, importando ainda os livros de que 
cnrec~mos para a. disseminação da. ipstrucção popular no Brasil •. 

Ora, os numerosos institutos de ensino superior e secundaria que 
possuimos, a. Academia de Lettras~ as· &ssociaÇOOs scientificas, a im
prensa diaria e periodica., tµdo emfim indica que existe uma certa. 
·~nltura entre nós. Pois bem, um paiz. que presume ter cultura, não 
pos.sue ainda a. índustria do livro. Até i9i7~ noventa por cento dos 
livros, escriptos em vernaculo, no Brasil; contando-se entre elles a 
cartillla. do A B" e e os livros . dos cursos prima.rios e secuodarios, no
rnnta por cento, repito, eram impr~os na Europa. Aqui, imprimiam· · 
se a.penas pareceres, relatorios_. tbeses .e raros livros de litteratm·a .
Com a. guerra ·bouve ·neCe$idade de fundar·se no Rio de Janeiro a 
industria do livro; diversas officinas foram montadas: e começaram a 
produzir:- livros, didactjcos sQbre tudo. ·Pois bem, essa industria que 
se iniciou, ba.tres ou quatr6 annos, com as tarifas que a Camara; vao 
a.pproyar flcarà completamente condemnada. . · 

O meio de salva.l-a, acóde desde logo·e claramente a. todos, seria.; 
diminuir ;o imposto de importaÇão sobre materia prima que 11ão e:<1ste 
no Brasil; elevando correlativamente o que incide sobre . a materia 
rnanufactur.ada. imp.ortada. · 

Foi justamente o· que fiz. Duas das emendas visam reduzir o im~ 
posto sobre o papel; a outra emenda tem por objectivo elevar o im~ 
posto sobre o livro escripto .em vernaculo, · impresso no estran~iro. 

O SR. Auc.usTo I>E Lnu·- Ao nobre Deputado peço petmittir-me 
uma pergunta. Qual o_fumlamento que a commissão apresentou par::-.. 
1·ejeita.r ,a outra emenda de V. Ex.? · 

O Ss. AZEVEDO SODJlÉ - Acrc().ito ter sido ella. regeitada em <>be
di~ncia. ao proposito manifesta.do pela commissão de proteger a indus
tria do papel. E' -um nobilíssimo ptoposito, não o contesto, mas que será. 
detm·pado na pratica, visto como: a ta.rifa projeetada.,. 110 ponto que 
orn discuto, nãa conseguirá proteger essa. industri'b sel'vindo apena~ 
:>ara matar a do livro, que inicia entre nós os seus primeiros passos. 

Em resumo Sr, Presidente, o systema concatenado de minh:i.s 
cmendasv:isava·o objectivo de., em primeiro logru-, auginentar o ini
po!)to sobre a. materia. manufa cturada., isto é, sobre o livro publicado 
eru veroaculo n.a Europa. Para não esta.belece1· uma diff'erencta inj11sta 
'~ odiosa entre os livros estrangeiros, a emenda isentava. da. aggrava
i;;'t_o os origina.es de autores portuguezes. Em segando logar, "diminuir 
0 tmp~sto'sobre o papel, de m~neira que esses li"vros, que até então 
f~ r ~~ m 1m.Pressos ns. Europa, passasse~ a ser impressos a.qui. Pois bem , 
a t.omm1ss:lo resolveu appro\•ar uma. das emendas. justamente a. que 
~ggravava o imposto sobre os li'vros .escriptos em portuguez e recusou 
:ts qnc faziam a red~lCÇão já. referida. 

~estas condições, não podendo ser : impressos aqul em virtude 
rio ?Us~o do papel tornado e~cessivo por uma tarifa ultra. pro· 
tccc1omsta, e tendo de · . pagar direitos . de .cntrad;i. duplicados, 
l'aso 1bsse appi,-o\'3<fa a minha · emenda · n.-5, ·os livros 'brasileiros 
µas~n.riam a ser vend!dos . por um preço. muito eleva.do, superior ao 
ex1a1do ~ctualmeute •. · · , 
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Ora., nã.o desejo absolutamente ser o responsavel por esse 
a.ccresc'imo que considero sobremaneira nocivo á. nossa instruc~.o 
dublica e á. nossa ·cultura; é por, isso que solicito a ret irada da 
emenda.. 

Convem não perdermos de vista, Sr. Presidente, que os livros 
brasileiros a que me refiro, na sua. grande maioria., se destinam 
à ínstrucçã.o primaria. deste vasto paiz; s~o os livros dá escola publica, 
a carta. de A B e, o li'lro de leitura, a grammatica, a. aritbmetica. a 
geographia elementar, emfim o livro didactico destinado a c-0mbater 
e analpbabetismo. a diff'undir a instrucção primaria. em todQ o 
Brasil. ·· . . 

Pois bem, esses livros vli.O sotfrer o augmento do dobro· ou triplo 
do _ seu custo~ porque o iro posto sobre o papel aproveitado para a sua 
impre$ão, que er~ de_ iO réis por kilo em 19i7, passa.rã. a. ser de 
300 réis, isto é ;au.:,<rJDenta.rá 30veres, e o custo do li'9"ro, na.tura.lmente, , 
crescerá. numa approximada. proporçã.1>. . .· -

Perguntar-se-ha porque ~ industria do livro não floresceu· 
q~ando o papel pagava. um imposto menor ? 

:· 

Devo lembrará Ca.mara. que, a.té 19i i, o papel para impressã.o p3-
. gava a.penas 10 réis por kilo, e; apezar deste imposto insignificante, a in~ 
dustrfa. do livro não se constituiu no Brasil e não se constituiu porque 
~ra máo o acabamento da obra e as industrias correlatas. a da bro
chura e da enc..tdern.a.çã.o, eram e sã.o ainda rudimenia.r es, de maneiri1 
que pagando o livro importado imposto pequeno, Yalia. a pena. impri
mil-o na Europa. Vindo a guerra, não podendo ser.feita alli .~ im
J>Tessã.o, a Europa. não pe>dendo sa.tisfaier a.s encommendas, crea
.ram-se no Rio de Janeiro officinas espociaes e :i" impressão de livros 
~omeç.o'' a ser feita aqui. 

Em 19i7, o Congresso Nacioual, á. ultima hora., na lei ào orça
mento~ resolveu favorecer a indnstria. nacional e creou para o papel 
de impressão a taxa de 200 réis, a.o em vt=tz de :10. Pois os nos.sos livros se 
:st>Jeitaram, durante a guerra, a. esse augmento de. preço. Hoje a. 
Commissão a.ugmenta. esse imposto para 300 r éis, n3. preoccupação 
de proteger a industria do papel. . 

O &. AucuST<> DE J;niA-A Coromis..~o conhece j â. a1~umas fabri-
~i; de p&pel que . • , . 

O SR. P . .\LllEIRA RIPPER . - Conheço diversas. 
O SR. A.ucosro DE Ln!A. -De papel de impressão. 

· OSa. PAL~lE11\A. RIPPER -·Sim, conheço dive.rs:i.s fahric:i.s riue for~ 
neceram papel para os jorna.es d1Jl"a,nte a guerra. 

O S11.. AuGu~o Df. LIMA-On le '? 
· -o Sa. PALMfilRA RIPPER-Em Mendes, por exempio, ., 

O Sa. AzEvEoo Somn!-Sr. Presidente, acredito que a nobre Com
~ de Tarífas, preoccapada. ·com intuitos generosos, qual o de 
proteger a ind ustria. do pap;el em pl'ejuizo da do livro, não conseguirá 
o seu desideratum .. E rnu provai-o com-algarismos á Camara .• 
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i.;: SESS~O EM 22 m:: N'OVE?v!BRO DE 1920 

A indusiriá do papel foi a.1tarileote beneficiada. pelo Cougri:s."U 
'.'i:l.cional. ern :1 ~:!.7. pot occasião de ser votado o orçamento. O Gon
zresso resolveu então elevar a, ta1·ifa., que era de :10 réis para 200 
ri'.:is para todo o papel de ímpressã.o e mais a.inda ele._:a.r de 300 réi :-: 
para 15 a tarifa sobre o pa.pel a.lmas~o! pautado, para. escrever. 

Ora, esta nova tarifa começou a ser exooufad& em 19W. E' de 
presumir:, Sr. Presiàente, que /1 augmeuto do imposto, í'eito para pro
teger a industria do papel. troiixesse como consequencia. a. diroinuiç~o 
de im~lortaç:f.o àeste .. producto. Era na.tural· que as fabricas do paíz. 
c:om o surto que lbes deu. a proteccção.aduaneira.. prosperassem 0 
3bastecessem o mercado, de maneira que este carecesse importar me
nos papel <lq que aoteriormen.te. Vou mostrar á.. Camara que-succe.-
.i~ujusta:mente o contrarie. ào que se previa. · ·-- · . 

Em i9i'1, antes do imposto proteccionista, pelo parto do Rio de 
.1aneh·o entraram 12.~oo toneladas de papel para impressão. Desta~ 
:~.400 tone'ladas, 10.306 fora.m isentas de pagamento, pois se destl
uavam á imprensa. Adenas 9.094 pagaram o respectivo imposto . 

Em i 9.i 9, quando já em plentl rigencia a. tarifa. proteccioilista • 
. .a. importação ào papel, em vez de diminuir, augmeutou quasi do 
dobro . .Nesse anno, fora~ importadas :1.8.61~ toneladas de papel , 
d~s quaes :17 .454 forJ.m isentas, .pois se destinavani á imprnfü:l.. 

O Sl\. AoGusTo n~ l'...IMA-E' a prot~cção ao contraba11dÕ. 
1) SR. Azi:woo SÓDni-A'.penas :1.. :l.ô!> pa.ga.~·am direito. 
hro prova, Sr. Presidente, que sem embargo da protec~o dada 

pda Coromissã.o de rarifas, a industria nacional não poder:i. produzir 
pipel sufliciente, em qua~tida.de e qualidade, para a impressão de 
jomaes e livros. A pro~·a de que não produz está. justa.mente nesse 
:J.Ggmento de importa.Çào do papet, já em vigencia da tarifa rom a 
qual o Congresso. quiz beneficiar a industria ·nacional. 

O Sn. PAI.M!D.t RIPPm-l\'ão provaria. isso. ·de prefürencia, 411~ 
hot:ve, com respeito a.. essa. questão, má fiscoHzação do vercla.dC'jro 
destino dado a essa5 toneladas de papel ? 

0 Sa.~ AZEVEDO SoDllÉ-E' 'P,QSSiVel que houvessa, mas isso n;io 
rc.~ponde ao caso. · · ' 

O SR. PALMEmA RIPPEa-Responde plenamente. 

O S!l. At:1GUST0 D~ LniA - A tarifa. protegeu <t claridestinidn.d4 ~ A a 
l.n uda"r~ de destino. · · 

o SI\. P.a.i.m,\ RIPPER - Não toi a. mrifa. que protegeu, foi f.J 

regimen de isençao de · direj.tos para o papel importado para a \m-
prensa. · : 

E qual o JI)eio de corrigir? A fiscalização de \ferdade ... 
. ~ O Sn. AZEVEDO Sooii - &ta ~sc&lização é inteira.mente impos-
~wsl. . . . 

_ O Sn. PA~ ·R1n1m- Po1•qoe impossivel? Eaii<>«> no~ Qpp> 
:·~o bn!'o~ra:tico administrativo ·esiã em plena füllencia·?. . . . . 
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O Sa •. o\n:vEoo SomtÉ-Sr. Presidente, com os apartes que.me si'Lo 
dirigidos, não posso aproveitar o tempo muito escasso de que disponho 
para fallal'". 

O SR. P.assmENTE - Atten~o. Está com a pa.Jayra o Deputado · 
Sr. A?.evedo Sodré. .' · · 

O S.a. Azim:oo Sond - A propria Commissão de Tarifas mais de 
~ma vez· :reconheceu a difficuldade da fiscalização e oppoz-se a essa 
isenção. · · · 

A minba prímeíi:-a emenda sobre as conchas de madreperola,cuJO 
imposto devia ser reduzido pa.ra o fabricante, encontrou opposiçã.o 
por parte da Commi$á.o, e muito i·azoavelment~. · 

Sr. Presidente. nã.o desejo discutir e peço mesmo ~os meus co~ ... 
legas que retirem do tapete do debata esta· questão de 1seoção de dL .. 
reit.os para a i11;1prensa e da possibilidade de contl"s.ba.ndos. 

O SR. PALMEnu RIPPER - E' o unico meio de responder-se ao 
caso. · . ~ 

O Sa .. .\zt::vED<>.So.ont - Peoso que tanto os jornaes dia.rios, como 
as revistas, publicações pe1iodicas a llvros devem gosa.r do mesmo 
favor, que vem a ser a reducçií.o larga. ampla, completa do imposto 
sobre o papel importado. 

Aiada não estamos em condições de sacrifica.r a instrucçã.O pu
blica do Brasil e com ella o progresso· da nossa nacionalidade, para 
proteger uma industria .fictícia, que não tem elementos, e que não os 
terá, eroquanto a Ca.mara. quizer isentai' de direitos o papel destinado 
á imprensa.. Esta é incontestavelmente a. melhor fregueza, a maior 
consumidora do papel a.spero para a. imprP.ssão ; e si ella gosa do 
favor de importar quasi livremente to.do o pap..;l de que carece e mais 
ainda do que aquelie de que carece, ficarão as fabricas reduzidas, 
neste particular, a ullla clientela diminuta. 

Nestas condições, Sr. Presidente, o que vae acontecer fatalmente 
é quo os algarismos constantes da estatística da. importação em 1910 
h:lo de persistir nas suas proporções, isto é, o papel importado entre 
!1ÓS rac ser qua.si todo elle isento, pois será. quasi todo destinado á 
imprensa. 

· O Sn. AucoSTO oi:: LIMA - E sem ísençã.o não entrará em quanti-
dade sutnciente. · · · 

O S1t. A~EVEDO SonnÉ :-- Sendo assim, ou .as emprezas jornalísticas 
\'enderM esse papel aos editores,-o que não acredito absoluta
mente-=; ou ent.1.c a industria do livro não terá papel, se não pa- · 
gaudo a 300 réis o hlo, ou 720 réis. com a conversão do direito, o 
que torna.rã. o livro summameute caro . . .. 
· . E' prec~s~ convir, Sr. Presidente, qu~ a impressão propriamente 
<i1ta de um h~ro de instrucçã.o primaria, de uma carta de A fi C, 
de um livro .de leitura.. pouco custa; talvez fO % do total. · 

A despeza maior é representada. pelo papel. 

O SR. A u~usTo D~ J..ri\L\ - A despeza com ª'° imprcs.s!o não chega, 
t:llvez a J.O rél.8 por kllo. . 
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SESSAÔ. E?.:I 22 DE NÓV.lÚvIB:RO DE 1920 . !73 

O S1t .. AzEVEDO SoDllÉ-Tenbo dados que me foi-arn fornecidos por 
nin editor sobre o custo de um-livro da 72 paginas ; s·lo os seguinte::;: 
- papel 3:500S e im.pressã.o 300$. Um livro de leitura, destinu.do ás 
escolas primarias~ com H:4 paginas, cust_a ao edito1·: - papel ?=3005 e 
impressão a côres 750$000. . . 

Como a Ca.mara vê o preço do papel inOue·poderosamente sobre o 
rweço do livro e si exagerarmos, como fizemos, o imposto do papel , 
dobraremos ou triplicaremos fatalmente o preço das cartas de .\. l~ e 
l) áos füTos em geral. · · · 

O tempo curto de que disponho, Sr. Presidente, uJ.o mê per:miít<~ 
insistir mais no a.ssumpto. Sei de antemão que a:~ minnas emenda:.: 
n<;. O e 7, com pa.I"ecei"" 'contra1·io da eg:r9egia. Commiss:to de Taríl"as, 
,·ão ser rejeitadas pel~amara. .•. 

O S!t~ AuGusro DE LIMA .....:. Perdã.o, V. Ex. não tem ra.zã.Ó pMJ. 
prejulgar o voto-da <;amara. Deve ~sistir 'pela. sua approvaçã.o. 

O SR.~ AZEVEoó SODRÉ - ••• de accôrdo corn uma velha· prn~c, 
contra a. qual não me quero rebeliar neste momento. Por isso mesmo, 
iusisto na l'etirada. da minha emenda n. 5· e appellando para o Se-. 
uado, onde o as.sumpto váe ser de novo estuda.do e mctioulosamGntc 
c:<.amina.do, faço siuceros votos para que ·a industria do livro, o com 
alla os mais vitae,,-intere~es da nossa democracia, encontt·e naquella 
l:a.s~ do Parlamento vozas mais a.utorizada.s que a dercndam~ (Mu'ito 
úem; muito·-Oem}. ·· 

O S:r. 1 0Mea.~ So~re8 (para encami11k•i1• a votação) -
~1'. Presidente, o emine.ote Deputado pelQ Rio de Janeiro la.bor:i. em 
uquivoco a.ffirmando que a. Commissão Especial de Tarifas, a.. que foi 
submettido o projeeto ot"a eàl: discussão, . alterqu o <l.rt•go da tal'ilil. 
que diz respeito, ou a.ntes na. parte que trata do· i);i.pel aspei·o dos dons 
fados pesando até 65 gr:amma.s por metro quadra.do, destinado il. em-
pt·cz:is jot"nalisticas__. . · 

.'\.bsolutamente não alterou: Manteve im.egralmente esta taxa1 

como ta.mbem integralmente manteve a classíficaçã.o do pa~J liso 
br::.nco e assetinado, ,taxa esta que foi a unica augmentada pela ta,
rifa, de i917 e qué';na ta.rifa em vigor e ·no projecto vem soado man~ 
tidll sob a mesma. ~enominaçãó·. · . 

O SR. AZEVEDÓ SoDRÉ' - V. Ex. dá. licença. pa1·a.lum a.pai-te?-
Q Sn. OSCA.ll So~ - V. Ex. permitta.-me concluir a minha ex-

posição. · 

O Sn. AzEVEDO SoDici - E' que:V. ·Ex:. labora em graude erl'O; 
OL"l'O em qua tarn.bem laborou.o Presidente da Gomm.f.Ssão, quando na. 
~c33J.o d.a C<>mmissã.o de Ta.rifas leu um tel~<>-ramma do Ministro 
lia. Fazeuda. remettendo um& cópia .de uma representaç'.i.o da Aca.-: 
ucmla. de Lettras, Nesta .representação a Academia protestava CO::lI"(), 
o <1n~me~to da. ta.rifa. e o presidente, .re§poadeu, de boa fé como 
V. Ex., que esta. representação não tinha raz~~o a~ ~er, porCJ110 
nã.O houve augmento. · ' . · · . 

Hoje V. Ex. vem inStir no mesmo erro.-' 

.·- -
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O SR. ·'Pa.~rnnTc - Que m tem a pa la. vra é o Sr. Dcpmt.\do O:;car 
Soares; peço ao noure DepuLa.do wie não o .intl}1·ro1u1xL. 

O Sa.. :\zF.vEoo Soma: - Pedi pormis.:;1.-, pJ:·J um ap.inc, P'Jl'4.ll e 
nã.o posso voUar a tdbu ~1a.. Tr;,i.ta-.sá de . 1 1rn~ qriestã.o i;r1p:)_t•ta.nti;;-
sima e a Ca.ma•a precisa. \ 'üta.t· esc!a.rcchl<.t. _ 

Estou no aparte (Riso~;. !?oi es:s:i coarai;~LO q1,10 le\·on a. co.u:m:::üu 
a. la.bora.r no mesmo erro. 

. A tarifa vigente é i9:1 i ( tenh1)~<.1. a•)tti c;m lOâ.1J.5) diz: 

({ Papel para impressão, simples 011 Cl)Jt1JU Ll lU. aSiictiua.do · Oll u~ 
qualquer outra. qualidade $fOO. ,~ . 

()Congresso Nacional m~ficon nqs ::;eguintes termos: 

(( Papel para a impressão ~u . typogL·a.pbia e p<.1.ra. escnn·ep , 
branco, liso, a~i.tinado e de ·qua.lquer o:~tra qualidade S2J.O. » 

O S11. PaESIDEtçTE (Tangendo <>s l .IJmpos) :__Devo obsei-va.r . ao 
nobre Deputado que qnem . está com ·a palavl."a. é o Se. Osca.r 
Soat>es. . 

O Sa. :\Q;liEl.JO SoDRÉ - E~lou •.}hamando a a.tten~o dâ. Ca.war~ 
pa.ra este pooto desde que não ms é ma.is d:tdo falar. . . 

Em todo o ca.so submetto-me . a V. E:x., dií~endo~ por fim, que o 
projecto actual e.levou aquella.. ·taxa a. S300. · 

O SR. OscAR So&REs - Sr. Prcsi dente, peço .a V. Ex:. , desconta e 
dos dez minutos. 'de que dispondo, os Cinco tomados pelo nobre. De
puutado, porque assim tt,rei ma.is tempo para Jala.1· (risos]. . · 

Nesse regimen do pa.peI aspero destina.do no jornal, não se men
ciona a. taxa destinada a.os livros. O facto é que ainda. assim mesmo 
com o papel a.spero ·dos dous la.dos, pezam 65 grammas por mqtro 
quadrado póde florescer a imprensa no Bra.sil ternbem . industria _ do 
1ivro, pelos dad06 esta.tisticos que otfereço á. conssderaçric da Cama.ra . · 

!:>apel para impressão: 
Impo~ã.o 

:1.9:l5 ••• .• .••••.••••••• • • . ••••••••• • ••• •••• • ' ' .•••. 
i9i6 ......... ) , .... . ...... : .. . .... .. ... .. .... . ... . 

"º"i9{7 •.. .......•...•. ,. .......... . .... . .... .. . . ....... . 
i 9i8 .. # ' •••••••••••••••••••••••••• • •••• • •• · • •••••••• 

:1.0:!9 ••..••••.•.•••.. -· .• •...•• • .• · .••. . .•••.••••.•.•••• 

\'alor a bordo de> vapor no Brasil em mH reis.: 

!9i5:. ..•. : ............ . • •.....•... . ................ 
:HH6,. ••.•••.. , ••.. , .. :' ••..•..•.• •. •....•........ : .. 
:l.917 • .... · .... ~ ......•...•. - ..• · ••• • ~ .•. ~ ~ ......... · . ., • " . 
i9l8 • . · ............ • ................ ... • . ,,, ....... ' .... ,. 
19t9 .......... . .......... . ............... . .... . ... . 

- ·-

· Quantidade 
2:;.9011:.M"J 
32.4f8.S6e 
26.952.469 
19.28Ô.828 
~{0.875~ 775 

8:282$:!.i!l 
l7:423S780 

.L 9 :720S4-s9· 
'1-i:i.52$983 
22:94:7$702 

. · Todo<? p:i.pel i~ · i t de bate paga.r-.A a. t~·xa qu~ diz : «Papei de im--· 
pressão, sunples ou commum, pesando no ma.1imo 65 gra.mmas, · 
.Qestinado a. emprez.a. jornalisticai>. ,. . . . · . · · 
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~ESS.~O EM 22 DE NOVE~• .l:>E 1~20 . 
' 

. . 
:\lem tliso· a. propl'ia. imp1·essão d.e 'uvro::, cuja, det,;adencia. ac•.1.i.loc 

de denunciar o nobre Deputíi-dO pelQ Estado do;.fi.io.., aliás taml)'_jm 110-
r~~eu pelas ediç.ões e pros~ridade de : c-.::Htor-e:; que chegar~m a. doa t· 
milbões á Academia de Lettra.s. . . · · 

De.forma. _que tao.to os livro:; como_ os joruaes~ ambo:: hupol'taotio 
0 papel n.essa parte _do artigo da. ta.t·~ra._em .vigor, deram o:; :esnlta.\io3 
que acabo de me~cionar. .!i eomirussao - ~~bsolutawer.rte 11ao alterou 
i~~~ parte da.. tarlf:l. . · , _. -

' o SR. :\h.URICIO DE L&CblU>L - )~a.:>~ ahi, por Ut'n motiv1). E'orque 
o-:.jornaes fazia.m o contra.bando do .-papel para a. impressã.D r:lus li-
~-· . 

O S1\ A uG-usro DE LIJUA • _. Esta. (: a ve-rd ade • . . 
()SR. OSCAR So4a~. - ~'i. com missão fez mài-3: como o pa.pel im

portado para. . o jo~al ia competir no .mercado com o dô embrufüo. 
determinando, . conforme diz o nobre Deputado · Sr. A.ae.,·edo So<ké. 
uma competiÇão bem cousidera.vel á. industria nacfona.l, lesando o 
'fisco, porqnant() a. tarifa sobre o p~pe~ de embrulho e d'! 300 l"éi$ • . . , 
a eommis<::1'í.Q creem uma taxa, r~strictiva. 

O S11.. i\I~URicco DE L.\CE~A. - !) r~sultà.dó "c0lhido ne~e iuqu1:· 
;:ito relativo.ao papel ·de imprensa é que o fnnccionarío incumbido 
desse inqueri~ · füi I.'emovL o p,ara. a Amazônia •.• 

. -~ Sa. OscAR So,ums. :---- ~or ora. esta.mm; discutindo ~si.e ponto <la 
far:1t;L. . . . 

)ias a. iudustria. d(J -papel sobri?. esse ponto de vista. nã.o teve abso
luta.mente a. prot~i;ão da co1n1njssão de ta:tjfas. Esta.~ simplesmente, 
para cohibir os abusos que ponentura se dessem nesse artigo, fez re.5-
trlcções, decla.1-a.n.do nesse artjgo que o papel aspero de um la.do, Cí>tll 
i);J gra.mmas por metro, nã.o destinado a empresa jornalistica. pagas5e 
~300 r-éis por kilo-de modo que não se ficasse aa. situaçã.o de ouvida, 
de :;e procurar ~bef qnal o~- ~el destinado a imprensa e.qual o des~ 
tina.do a out1·0 qualquer fim • . ye forma. que, quer n'uro, quer n 'ou
tro ~o. restrirloo-e-se o ab~so do papel para impressão. A industria 
no livro ·não paga. .. na. Alfaddega papel de 200 réis, mais o consta.o te 
da sub-classe do arL ô:l2 ~- que é o aspero de doas lados e que figura 
11-0 artigo <X>roo papel de jornal, mau grado as varias intei•pretações 
~da.s pela Alfandega que considera·-o papel aspero ·não destinado a.os 
Jornacs como um semel_hantc do pa.pe\ liso_, branco e assetinddo, coo
trr.rwmia esta que a 'cbil}mL~o 1i<}uidou na ~chnica dõ projecto. 

Quanto ã. industria do livw, é S:abido q.ue, um livro commum que 
~su ~00 e tantas gramma.S; -·eode-se no mercado por ,iS ou 5SOOO. 
~oi~ bem: cu~ta_nd<? o k.iJo: fie p~pel i$60Q_ accrçscig95 do~ $700 : 
S<io 2$300 · por kilo .. ~ ou 46<1 réis por gran~mas: o peso rnetlio em 
conta. · ... 

. . 

Pc~ hem, eril lftn liV!."o de .. ~S a'~t~ que <linespeíto-ao papel .cor 
l'~poncw uo calce ~o pessiniista d-o nobre Deputado llO maximo a ~00 
réis. Sabe~os pe1~reita.mente qµe a questão principal do b3ra:tea-· 
rn~nti1 do livro n() estrangeiro, éc>riSiste ~ ~Q de Qºra·~~ 
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o. SR. J\IAURICrC DE LACfRDA - Sobre e!!ta. parte e~á errado, 
porq11e é desfa.~·or::i.vcl. '.'ião sei porque o IhTo do autor pol' tu~nez 
deva. pagar maior imposto. 

o Sn.. Osc.m SOARES - o elemento que entrou llü ba.1·a.t.e4rucoto 
da imprcs:;ào do liYro na Europa, nãO é esle. fü;ton .~nfo_rmado que 
entre nós nma linha síngcHa. cm Iinsotypo custa.{;:, ~eis; na He.s
pa.nba e Portngal custa agproxiroadamente 5 a 8 rézs. :\l~m do 
roais a factur~~ e ·preparo desses livros na Europa são feitos em 

·casas de carUa<lc, onde a mão de obra é bara.tissin1a. 
Compl'eheude-~o, portanto. a. concorrencia consideravcl _que b.a. 

de haver a este respeito. E o facto é que rulo ternos a;1u1 esses 
elementos preciosos par:i. que os livros sejam baratos. . 

o Sn. :\fauructo DE L~CERD1\ - o me.rcaclo de füros est{i ar;.am
ba1·cado por quatro editores a.ssociados com os fornecedores, com 
excepção da firma · Leite Ribeiro que . está. introduzindo um pro- . 
cesso mais moderno. 

O Sn.. O::.cAR. SoARES - Outro::. elementos qu~ entram nesta roa
t~ria de livros, é q\1e ua. Europa as ediÇôes S<i.~ commammente con
sidera veis. 

O· SR. Azi::v&oo Sooni - V. Ex. está. illu.d.ido ; alguns dos 90$0S 
lirros didaticos excederam de cento e ta._ntos mil exemplares. V. Ex.· 
argumenta. com·romance •. 

·o Sn. Oscm SC>ARES - De l)Orte que · a taxaçio a.bsoluta.rnco.te 
não altera as tarifa:; do papel consumido pelos jo1·aa.es e livreiros. 

O augmento a1legado pelo nobrs Deputado é respeitante â. parte 
que tL·ata. do papel s~melliante ao li.so. branco e a.ssetinado que a 
Alfandega considera. como sendo o papel_ a.sf>ero. · 

. Esse papel foi augmentado na ta.rifa ae ·1917. 
Desde alglll.lS annos que essa. tarifa é unifol'me ; a Commissã.o 

.:i. alterou, Fez restricções ao a.ouso do pà.pel importa.do pela ·im-_ 
prensj}, para que nã.o viesoo competir com o p::.pcl de embrnlho; 
cujo desenvolvimento o nobre Deputado foi o primeit-o- a proclamar. 

Finalmente o crite!'io da CommisSã.o foi o de proteger a industria. 
do livro uo Brasil, e embora. incipiente é bem pr-omisso1·a., e a.o 
me.;;mo tempo defender a industria do papel defendendo os interesses 
do--·ftsco. ( .tlfüito be-m ; -muito bem). · . · . 

Consultada, a Camara · concede a retirada. da emen<1a 
~. 5. . . . 

Yotacão da seguinte emenda: 

.. N.· ~ 

Classe 20~: art~ 596: 
. O~.de se lê: «simples ou commum, as.pero dos d.ous lactas 

para JOrnaes, pesan.dô _n-o maximo 65 gramm.as pOl' metro 
q~_adrado, _e não destinado a emprezas jo-rnalist.ica.s, kilo 300 
'fe1s, raz.!}.o, i0%., . s~titg-~-s.e POI'.- siJ;opl:es -ou ~om~um, 
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as.pero dos doüs lados para jornaes, pesando no maxímo ti5 
!!"ranunas · porr metr.o quadrado, e não des.tina.do a "empr€za6 
Jornalisti.cas, .kilo, 080 'l'éis~ razão, 15 % •: · 

-Sala das .sessões, 9 de dezembro de 1920. :-: Azevedo 
Sodré. 

o Sr. Azevedo Sodré ~ Peço a paíavra para encaminhai' 
a votaçao.. . 

o Sr: ]>residente -. - 'Em 3" discussão, segundo dispõe o 
}{egimento, V •. Ex. só ,póde fallar, encaminhan<io .a votação, 
uma só vez e- sobre todas as emendas. _ 

Nã-o, posso, poiti, coneerlet' .a palaw.a .a V. Ex., a quem 
3·.c::;ta sómente o dír-i:ito ·d~ requerer a verii:ffoação da votação. 

R-eJeita.d.o·.s iSuceessiv:amente as ·emendas ns. 6 e 7. 
Votação <la ~eguinte emenda : 

N. 8 
Classe 20'>, n. 597: 
Papelã<o ~ ~.m foltia·s .pianacs de qualquer grassura, i'abrí

r.allo iOO qualquer materia, simples, 100 .réis poã:' 1d101 razão 
30%. - Pires de Carvalho. 

O Sr. Pires.de Carvalho (*)-.(para encaminha1· a 
tola,ção}. Fa~.o justiça. á.s virtudes, a.os sentimentos, a.os intuito;; d a 
1iob<e Coam1issão elaboradora; da. reforma. de ta~ifas, a. cuja operosi
da.de, a cnjo .patriotismo, a. cuj~ dedicação pi·esto mtnl1a. ma.is sincera. 
l1omenagem. 

Aní_ma-rile este conceito justo que faÇo da. Commissão de tarifa:> e 
pai·ticula.rmente de-cada um dos -seus membros para, aproveitando
rne ela faculdade. que o o Regimento me concede, insist.ir no cnca.m i
nl\amento da votaça.o sobre a emenda. n. 8, rela.tiva.mente á. ta. xu. 
:;obre papel~o. 

. EvidentemerÍt~, a. producr:ã.o entre nós da industt·ia. do pa.pclã o 
mo _c ()~responde. ~s. necessidades do consumo. Pol"t:?.nto, a. ta.x:a p1·0 -
Lctt10u_1:;ta. prohtbLtl va quasi, que se est1!bclcce!l paea o pa.petr~o cs -
1r~11gc1ro é simplesmente urna. medida. odiosa» <JllC vem ferir o consu -
n:idor;. porque da fa.brica.çw do papelão depende a. ma.teria. prima d o 
?utt·a i_ndustri~ genuinarnente .nacional, industda. e officio, isto é; 
1 11~11stt•i•i_de ca.1~as de papelão e otficio de c.nca.dernaç'.10. A produ
l;r:.to nacional não dando pa.i·a o suppl'imento do coasumo iutcrno , 
que1· a taxa se.l<~ alta, quer seja bajxa.. b.avemos.de importar papolã.o 
l!5:.rn.ngeil·o. Si tal impol"tàçã.o é fatal, por que rnotivo elevaalos a.o 
tt'lpl9 da taxa ? . 

(") Este ·discurso não foi revisto pelo orador. · 
e.- Vol. XII ;L2 
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O papelão pagava _!OO réis e no or~mento de HH8 elevamos a 
300 réis • .() Sr. ministro da Fazenda., em VIrtucle de reclamações, bem 
ou mal, suspendeu a execuÇào do orçamentot l!_~ta par.t~. . 

No ·orçamento pa.ra !919 attendernos aos reclamos feitos com res
peito á. elevação de divei"sa.s outras taxas, mas deixa.mos de considerar 
a. taxa concernente a.o papelão. . ·. . · 
-· . No Ol'ça.mento vigente começou ~ vigorar a taxa ~e 300 rélS, JSto 
é, o triplo da. imposição so~re materia.que é rieces'>arra., q.u~. é ~ mate: 
ria. prima ele outras industrias. Porque no presente exerfüc10, <fOIDª"'" 
.çou a vigorar o augmento d~ taxa sobre' o papelao, ente. ndeu a.·nobre 
Com.missão de Tarifas que justificada estava a élevaçã.o. . · 
· A eleva~o da taxa. ~b o fundamento de protegér·Se a iodustrl~ 
nacional, oã.o se justifica; o arg~mento cm'tal sentido não proced~ 
absolutamente, porque a. producçã.ó nacional é multo. inferior ao con ... 
sumo intéroo. NãO prevalecendo em favor da industria que se quer 
nacionalizar a· (orça; qual seja a·do papelão; acontece que, em vez de 
protegei-a o que fazemos e o escorchan1eoto d!> consumido~. · · 
· Ora, Sr. Pl'esidente, sabemo~ <iue a illus1re Commissão de Refo:
n1a de Tarifas attendeu aos principios basicos, e aos principios_pra.ti
·cos e economicos que de,· em reger intenções a · que uma. tal lei obe
dece, pelo que devia, a.nte; de tmlc, ater-se á defesa. do tr:1.balho .na
cional, em que se fw1da., cm que se baseia a riqueza. nac] onal • 

F.stou certo que a Caipara, corno a illus~re Commis,são, á qua- de
vemos prestar os nossos agradecimentos pelo modo· por que se de.sem
penbou nesse trnba.lho, com verdadeiro patriotismo a abnega~ã.o, ~ 
tão animados dos melhores sentimentos: . . · 

Onde houver, portanto, . uma explieaÇão pl!iusivel, o vQto çla Ca
ma.ra fatalmente apoiàrá essa e'xplicaÇão. O caso é evidente 9 eu· nã.o . 
me p<>Wlservir de uma expressão que podel'ia talvez envolve"r remo:- .· 
tammte uma i nsinuaÇã.o. desairosa dizendo que a. elevàção dessa. taxa · 
ao triplo ímp )rta na implantação de um monopolio, porque· a f'abr'ica.çã.o 
do papelão entre nós~ de todo insutficiente ao consumo. é tã.o exigua 
que essa taxa simple.<:.1llente póde ter pal·a sua mortalha. a significa- . 
ção deimplaatar um moaopolio ern favor de uma fabricação que nã.o · 
é o.acional e que se quer jinpór á custa dos sacri.fieios do po\·o·. · Se 
houver nesta Camara um dos meus <-ollegas que possa a.mrinar que a . 
producção nacional do papelã.o satisfaz as ox1gencias dei co.osumo; se• · 
rei um \'enddo e considerarei imntlicientes as informações -que: recebi, 
os da.dos que apresentei á illustre Cornmissã.o, a recla.mação dos or~ 
gãos ma.is àirectamente interes.saclos no caso. . 

Além destn.s consiJerações~ Sr. Presidente, que, em virtude . de · 
permissã.o do Regimento, agora faço , insistindo na arJprova~ã.O da. emeri
G&, a.presento á Cama.ra a justa reclamaça.o do Centro Industrial e · 
Commercial Graphico. isto é, a corporaçà.o dos encadaruadore:I,. des
ses opcrarios que concorrem para. a. fabricação do liv:ro, ·do· liVt'O, 
que nã.o pode deixar de i:uerecer a noss~ attençã.o e, ma.is do que 
isto, a nossa. legitima protecçãa. E' essa Assoc:açã;o de ~ opera.rios; 
que~ dirige á Camara, . por meu interm~o. pedindo, insistindo. 
supp_llcando desta. casa; do Congresso a revogação desse. proposito de . 
triplicar & ta~a sobre o papelão; porque da.bi decorrerá. o encareci.:"' 
Jlleoto da materia prima. indispensa.vel ao seu trabalho. · . ...... 
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. ' 
. Não.é somente à ~lasse dos operarios dessa. industria.; ta.mbem i·e

clamam mui justamente os-., e>fficiaes ou operarios de encafierna.ção, 
qu.e concorrem com o seu esforço para a. confe~ão e circulação do 
livro, que é indispenªavel a instrucção, e principahn~te dos livros 
dida.cticos; que vem·os constantemente. nas m à.os das crea.nças, eviden-
cian.do a ~iilidade do seu emprego. . · . · 

Sirva, ao menos, para· assignalar a justificação, a pfa.uslbiiid;i.de 
das consideraçôos qu~ áprasentó e . da defe%ã da ~usa que propugno, 
este offiéio que farâ parte das pa.lavras -qaê ôta. prpfiro, com ó obje
ctivo-dé supplical." o voto qa«::amara em apeiio da ~n)enda. que reduz a 
taia cxistei:te sobre a. importação do papelão estrangeiro. · 

D.i.z o Centro G~a.pbfoo o seguinte: 
'. . . \ . 

e< Rio· d~ Janeiro, ... :a de_novembL"o d~ i92G. 
Ex:wó: Sr. Deputado Pires de Carvalho - O Centro Indus

trial e CoID.J:nercial Grapbico do Rio de Janeiro, 'vem peto 
. ,er.eseu~ ,apresentar · ~ V. Ex .• , os.seus roaic; sioceros ·applausos, 

a.. sua emeniia . apre8entada á. lei revisora de tarifa.s, baixando 
p&ra. íOO réis, o imposto sobre 9 · pa.~lão,. · ' 
· O .encarecimento desse. artigo; é inadmissivel. pois como 

todos ~bem, é emp~gado .rio liv.rQ quff a crea.nça. consome 
para su3 üist~p~o .• e em um paii de analphabetos, crear imJ 
pecUbe>s ao . bµa.tea.mento do livro é ·1I1edida que SÓ OCCOlTe 
aos industriae~ ·insacia.veis, qu~,tudo siterificam em 9enentjo de 
seus io teresses. . . · .. 

. Agr3decendo, . sl,l~screvo-~e, apresentando-lbe·Oii protestos 
de nossa elevada con~tdera.~o. de V..-Ex. atto. e obngado.-
Albevto Silvares, :t 0 secretario.~ · · · .' 

o. S:a. Pmm;,l'E :_. DÚ~ . dizer . ao . Nobrê -Dep~todo que está. 
esgotado o .tempo que regi.m,en~aJmente l.Q.e competa para enca.minhal' 
a vot~ã.o. . : ·. · . · · · . · 

O SR·. P;RES DE. c'~a:v!LB.O - V.ou termina.r, Sr. Presirle11te. con
cl~o fazendo minhas estas uJti:m.3s considetaçõest eloquentes, pla.usi
re1:8 e de alta siguificação, · do Centro CndustriaJ e Commercfal Gra
pb1co, ás quaes sabmetto ao ~la.r~cido ex.a.ms da Camara, · (.\hti to 
bem; muito bem). 

_O Sr . . 'Palmeira. ~ipper · . (pa1·a encámlnhcc1· - a vo
toçao (" ) . - .-·sr. P rssident~, I)O parecer e~aborado pela C1>mmissà.o 
de ~ar1fa.s sobre a. ~menda. apresenta.da. 'pelo Nóbre ropresenta.nte da 
Balna, que com t2.nto brilbaatismo, entb.usIBsmo -e calor1 acaba de 
de!"~nder aquiHo:qlie. s. E~. chama «uma indu8trià. -veràadeira.mente 
nacwnal», a de ca.i~ de papelão._.. . . · , · ; . · · 

O SR. P.au:s DE .CÜVALllO - E V. Ex • .contesta.? 
. O SR. ·pi~. lltPPEB. _.:.,Não ·~nte~t.c>. ·Digo, que Y. · Éx. chaI!la'-. 

do mdusi.rra . n~cio11a:~y' · . . . . · . ·.. . . . , .' . . 
.: - ' .. : - . . ·' 

( .. i l:stP.: .. ciú;curso . ~ão foi :xe~!s~-. i.:>e1ü :ara<ior . · 
··: . . . .... . · . 

·- . ... 
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.•. nesse parecer, dizia. eu, esta inplicita. a. resposta, que põde 
ser, syntheticamente, a unica. que a. Commissã.o teria de da.r a todas 

, a.s corísidera~es de S. Ex:., é o seguinte: .~ 

· « A Commiss[í.o é de parecei- que·a. emenda. seja. rejeitada. 
A taxa do projecto é a mesma que vigora. actualmcnto.), 

o Sn. PmES DE CnvALHo - Que começou a vigorar. A que 
S!linpre vigorou era de 1.00 réis. 

o s~. PALMEIRA Rn>.PEa ••• e resultante de-longo debate, rio qual 
se :til'mou o desejo, por parte do .Congrcssó de estabelecer protecçã.o .á 
industria do p~pelà<>, cuja ma.teria. prima é nossa.» 

Pois bem, é preciso saiba a.· Camara. que a. Commissão de Tarifas 
póde ter fü'rado; procurou, porém, do melho~ modo ••• 

O Srt •. PmEs DE C!RVALRO - Não contesto. . "'-. 
O Sa. PM.MEifül. RIPPER. - _ •• acertai·, tendo sómente ·eni' coo.- . 

sideração que; no momento actual, franca.mente .i·evolucionúio, em 
que todas _as"utilida.des têm os seus \~aloreS ~ompletamente alter-a.dos 
e ainda. o terão po1· muito tempo, em consequencia. da. guerra que ha 
11ouco tel"IIlinou, ella para lá foi sem, em primeiro logar, os prejuízos 
de prisão a. de escolas financeiras;füi realizar o trabaltlo que ltie coube,/· 

. tendo como escopo prfo.clpal analyzar ca'da. um dos casos coucre_tos,, 
de accôrdo com a situa\.à.O actu:i.l. revolncioiiuria; como acabo de 
accentuar. 

O SR. AzEvEDt> SobR~--:- No caso qur. se diocuste a. Commissão foi 
-: francamente protecciooista. -- . · 

O Sn. PAL-fu;mA. RrÉPPER - A Commi:5sã.ot no desempenho desse 
mandado, e no intuito que tinha. em ~·ist<i, sabia. perfeitamente -_que 

-ia?-ustria i;iacional é. aq uell:i que se utiliza. pi;:iocipalmente da ~a.teria. 
. pr1ma. nacional. Asstal sendo, ella. teve a preoccupaç.ão permanent~ 
de dispensai", reduzir, embora, como fez ern muitos casos, até ·entã.o 
~xistentes a protec~o que essas industt'ias a.tê agora têm merecido 
por parte do Congl'esso Nacional. -· _ 

O SR. Pnu:s n,E CuvALRO - V. E~. dú. licença para u_m a_p~rte? 

O Ss. PALl.tEill.\ füPPSR - Peço a. V. Ex:. que não i_nterrompa o ... 
meu raciocinio. ·' .. 
. A CommL-;sã.o, por ouL1•0 la.do, sa.be, - e teve conhecimento, para 
ISSO lançando mã.o de todos 9s recursos da que podia. dispor, inclusive · 
visitas e rec!a.maçr;es dos interessados, estudos e estatistieàs, ·dado's · 
todos que ll1e fora!ll fornecidos sendo exà!llinados com a. maior me- . 
ti~ulosidade, com toiq o cuida.do possivel - a Comroissão sabe, i:-e-. 
pito, que essa. pcrtul>açã.o mundial trouxe como. consequencia.. log•ca 
e natural, o surto entre nós de uma. série ·não .peqnena de industrias, 
a!gumlS com ô cunho a que ha. pouco a.Iludi, de positivamente. na~ 
ci.onaes, outras eivada~ do peccado maximo de se utilizarem de· mti.- . 
terias ·qu~ na.o· sã.o noss~s para. a corifecçã.o dos· seus ·artefactos~ O -
estabelecunento dcs...~s mdl1strias, nessC\;s <:oi:tdi<;.ões~ w e~1ie.ava. pela 
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ausencia. completa de productos congeneres, vindos dos mcrcaà.os que 
outr'ora fol'Deeiam. o paiz- desses· artigos. . · 

Ezn torno dessas industrias.Dão pequenos fora$ os ca.itaes que 
'se reuniram, no."iptuito logico e natural de, não perturbandl) a mar
cha normal da nossa. vida, auferirem da sua appliçação um lucro mais 
do que ~azoa-vel e mais do que i'acional. _ · . · 

· Termina.d.& a guerra, quando ainda as condições da equilíbrio 
mundial não estão de ·todo resta.belecidas, nã.o-é natural que o o Con~ 
gres.50, po.r um aeto dicta.toria.l, vá sacrift.ear em. absoluto esses capí
taes tão legitimamente: empregados em · semelhantes empI'ebendí .. 
meatos. · · · · · 

· Sr.· Presidente, no caso concreto· ••• 
o Sx .. PmBs DE CARVALHO - Qual o cà.so concreto? 

~ . . -
: O Sã. P:U.MEnia: RlPPER - . ••• não é s6 no mea Estado que existo 

mna. !ab.rica. de. papelã.Q~ ' 
· O SR .. PI\\ES DE CARVALHO...;... Tão poucas Q!le nem são conhe· 

cid~. . . 

o·SR. PALMEIRA RlPFER.....;... EsSa indústria existe hoje dissemina.d:\ 
em d:iifere.nt~ pon_tos do B~asil... · 

' o SR. Pmr:s DE . .c~nLBo. - Qnaes sã.o esses pontds? 
. ; . .... ~ . . . 

O SR •. PALWIR.A RlPPn - ... ~ e ·para ~que·· o nobre collega., que 
me aparteia, e ' a .Ca.ma.rà ·· tenha.m conhecimento do genuino cunho 
nacionàl que' a essa. · industria. Se póde . apolicar, basta que eu leia ti. 

1 Ca.mara u~a pequena. lista. que me foi gentilmente fornecida pelo 
meu collega., Sr. Oscar Soares, das materfas primas que entrom na. 
conf ec~ã.o do pa pe)ã.o • · · 

.9 Sa • . OscAll· ~ows ·_;_ V .-.. E~. pÓde ~ei o numero da.s ra.bdcas, os 
nomes, os·capita.es de cada uma e o numero de-operarias. 

-O SR.. PALMElRA Rll>~~ ~' S~o . as ~grlintes: . trapos. apáras d~ . 
papel, palha de arroz, sapé·, capun, baga~ de canna, pita.. samam
baia., lyrio do brejo, barba de bóde, ma.deit>as gacheta, imbaúba, ta.li
letua, figueira. e ·:muitas .outras. .._ 

Parece:-me que Q ênnllDclado de todos esses a.rtigoo· é sufficiente 
para provar á. Camara que pósitivâ.meilte nãO se trata, nessa occasitío, 
de uma da.púcllas industrias qtfe , se podem considerar industrias de 
estufas. . . · 

Por . outro lado, vamos ver b que ha · de ~esp_eitabÜidade 
nessa indilstrj!i que · emp~ega. c ·sómente ·como materia . pl' lma. 
:n•tig.os unicã e -. excl·usivamente naciónaes, consumindo ca,pi~ 
iaes respeitabfüssimos. e não pequenos, orçando -em milhaM5 
ele contos. ., · ' 

() SR. OSCAI\ SOARES-... Com 1"0 mil operarios tràbalhando.: . . \ " . . . 
Q SR.., PAL-qEfi:tA RIPPER<- :<!amos.-ver o <que o meu .nobre 

·~ n l!e.ga antepõe .aQS _milhares·:de .copt.os ·.de ,réis empregados_ ·em 
semelhante inc;iustr1a. . . . ' : . · . . -·. . · · . 
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. -Que é que S. Ex. antepõe- a tudo isso? A impoct.aoão de 
· cêrta materia prima. . . · : !! 

O 'S_R. PIRES DE C~RVALHo - O qu~ antepotllh~ .•• 
Ó· SR. PAL'MEllRA RIPPER - :Peçe> perdão. V. Ex. já faloo, 

corifueço todos os seus ar.gumentos, e desejo agora· dar o meu, 
em contrario. 
; O SR., PrREs DE CARVALHO - Mas é que V~ Ex. está con-

. tornando· a questão. 
O SR. PALMEIRA 1Rn>PER - Não estou contornando, mM . 

apresentando, como disse, um argumento, no que. solicito não 
. ser. ,perturbado, para poder· collléluir. . 

O SR .. PIRES DE CAlWALHO - 'Nós viajamos juntos. é tenho 
nisto muita .honra. -

O SR. •P':ALMEIRA RtPPER - ·Agora, estamos no .fim · da via
gem: .V. Ex. chegou á sua estacão,. e peço que me deixe tam-
bem chegar :l minha. . . (Riso) • . . · 

'·· · . . · ·Pergunto de · novo; que é que · S·. Ex. ante-põe a . ·esses in-
teresses que acaba de enumerar? que . é que s~ Ex. aponta, 
como digno .cJe tanta: ieonsidericão, quanto ao emprego dessa 

· ipãs~a colossal · de materia príina brasileira? . .' 
S . Ex. antepõe a importação, da Europa · ou · de qualque_r 

outro merr..ado productor, de íolhas de papelão, as quaes, che-
. gadas ao Brasil, são, por meios mecanicos; cortadas de ~odo .. · 
determinado; em · segui:da - e verdade seja que, em tal 
oqcasião, se utiliza um ,poueo dé materia prima nabional, .c.on
sístentP. em gomma e em algum papel - os operarias · dão -a 
esses bocados de papelão uma eel'~ f órma, e os gru4am, mas . 

· .p9Si·tiVamente não fazem outra COUSa sinão grudal' .f . . · . · 
'· Ahi está n..o . oUe se resume essa industria nacion~l a que 

() àil!'OO collega al1udiu, eonio sendo mais mereeedora da pro
tecçã{) do .que toda essa ·aiCtivida<le, do que dei conta. ·ã Camara, 
em .que a materia prima é ex:.c1usivamente nossa. · · 

. A Camara, a Mm . do mais. acaba de prejudicar de· . certa . 
maneira. este caso, votando come> votou em i'e1acão ao papel. 

O ilfüs~re Deputa.do .que preeedeu na tribuna, o Sr. Oscar 
Soares, respondeu completamente ás · arguições 'J;>rodn~idas·. · 

·· O SR. AzEVEDo SonR.t-. - Completamente. não . apoiado ~ 
a'penas não pude rebater as oonsíderações de S. Ex. , porque 
não me é dadc>usar da .palavra outra vez·. · · 

· O SP... PALMELRA RIPPER - Respondeu completamente, no· 
meu ·entender. ; 

. o . SR. P1REs nE CAR,1ALH0 - Mas o Sr. Azevedo Sodré 
contesta. ' 

O SR. PALMEIRA RI?PER - ·.V. Ex. está no seu ponto de 
vísta, e eu no meu; é claro .. . 
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O SR. PmEs DE. CARVALHO - V. Ex. não me .quer ê:leinr 
fallar. · · 

O SR. ·PALMEIRA RIPPER - ••• e, nesse assumpto, me fecho 
no meu' poiíló de vista, que não é o das eaixas de papelão de 
. s. , Ex.. mas. o de uma industria que existe, real, legitima, 
natural, e, portanto, digna de toda ·a; proteecã.o elo Congresso. 
·(lluito bem.; muitQ bem.) . .. 

. Rejeitada a referida. emenda n. 8, do Sr. !pires de ·~
valho. 

o Sr .. Pires de C~rvalho (pela or<l.em) - ·sr. Pr~idente, 
àeante da deliberação da CamaTa, adoptada depois das co:n
sideracões produzidas, em apoio do. mono.poli o •.. 

O Sn .. PALMEIRA RIPPER - Que monopolio? · 

o SR •• PIRES DE CARVALHO - ••• do dinheiro, e como res
posta ás que trouxe, na ciualidaae. de interpre.te das elasses 
que s~.- dedicam á industria de que tratei. .. 

o SR. PA:LMEJRA RIPPER - · A' indust~ia de grudá?' ..• 
I(} SR. PrREs DE ~VALHO - .... eu -poderia requerer a 

verificação da. votação, o .que, -entretanto, deixo de faze!.". ~ 
não perturbar o ,andamento do~. projecto, :pela passagem do 
·qual. em gloho, · talvez ninguem se interesse ma'is ào que eu. 
(Muito bem.) -

Rejeitada a emenda n. 9. 

Votação da seguinte emenda 

N. f(} 

Onde convier : Digposições ;preliminares:· 
_>\rt. Durante os tres ·primeiros ·annos desta. lei, que o 

Governo poderá ·pror-0gar até o limite maximo do mesmo 
:prazo, a importação de aeroplanos, aerostatos, -dirigiveis e 
outros apparelh-0s de aviação, motorés, machinismos e han
gars e accessorios será livre de 'direitos e outros onus adua
neiros, desde que· sejam os mesmos ·destinàdos il. escolas, 
ca:ippos, aerodromos, provas nacionaes ou internacionaes de. 
a-vrnção no paiz, ou .. ao Aercr-Club, lJara os fins mencionados 
neste artigo. , . 

Art. Nas provas mternacionaes os importad:Orea ou-
concurrentes dos apparelhos. e. máehinismos deverão as·signar 
termo de responsabilidade, onde se especifique a marca,· 

·. 

' (") Este diseurso não foi revisto pelo orador. 
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.valor e outras condi.e:ões do appa.relho ·importadô· exclusiva-: 
mente :para aquelle· fim. . . . . /~ 

Art. As companhias de tranSJ)ortes tl'everão gos~r das 
.mesmas isenç:ões, deSde que estejam fundadas e fun~1onem· . 
no territorio do paiz. · · · 

· Art. . Revogam-se as disp.osioões ·-em contrario. ~ Matt~ 
ricio de Lace1·da. · 

Approvada. 

O Sr.- P,resídente . . Vou submetter a votos ·ª" enie:DdiaS 
.. oa Commissã.o. 

Approyadas .successivamente as seguintes" 

EMJE:NDAS DA co:M:.?iriSSÃO 

f .:S 

·Ao art. 1 ô - .. Supprimam.-se a:s palavras:. « •• ·• vig0ralldo 
o valor declarad(}, etc.~, àté o fim do período e ·-acc.rescen.te~ 
se : «Para · -os eff eitos de cobr.anca de direitos al:f~ndega.rios . 
1·e)ativamente. aos despachos cid valor~m, vigorará, .Para. os 

'paizes exportadores, ·quanto ao valor da mercadoria~ a. taxa 
média cambial do ultimo mez anterior, verificada essa média 
;pela Camara Syndical . dos -Corretores e commurii~ada ·'.P<>r .esta, 
official e: telegraphicamente,.. a· todas ,a.s alfandegas no :t~ di~ 
11 til de -cada mez> •. - · 

2 ... . 

Ao art. 3~ -. . .Accrescente-se o seguinte: · 
IP'ar.agra:pho unico. Ao keroz.ene, quer seja . des}:)acliai!Q ~ 

:peso liQ_uido real; quer legal, se concederá -o ·abatimento de um · 
por cento (t· % ) "Para quebra 0\1 falt~ nas caixas, .ficando ~S:
pensada a vistor-ia ,para a respectiva . veriffoacão, sa.lvó un.ica~ 
mel;lte o caso do protesto_ ;por avaria grossa. _ - · 

3." 

Ao art. 60 Queijos. ~:le qualquer ,qualidáde, em ve~ ~ 
«1$200», diga-se; «1$!J00». . · .. 

.Ao n. 106 
se: ,, <d$&0-0~. 

Cogumelos, ~te., em vez de $650>, diga""! 

5." . 

·:Ao n. 12'1 - . Desdobre-se em <ious, fÍC~do "\lID _assim:!. 
«Catto ou terra japonez~ · (caohoú) , kil-o~am.ma; $100,- razão.,. 
10 %~, o mais c-omo está~ . .. 
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·.Ao li. 135. ~' Accresce~_te.:.se , as seguin~es classes·= 
«Para_,.fabricacão · dé .. gaz Píncb3 kHogramma, 10 réis, ra-

zão, 15 %.:a. ·· . · · .. · . · . 
. «Para ·coriibustão em ·Iampar(na· d~ mécba <sign.aes) , ki-· 

1ogra.~a, $-015t razão, 15 % .• » 

rr.a. ~ . . . .. 

Ao n. 23·4 ~ '.&crescente-se·:. cmão especificados». 

S." 
. ' 

·!Ao n.· 243 ~ Supp~imam-se as palayras: «e trinitrito~ 
luol~. - " · 

9 ~ · ... 
. . . 

Ao art! 247 -.: Accreseente-se: · 4:ll.ão eSI>ecificados~ • . , ' 
'. 

' . :10.•' 

Ao n. ~:~8 -. · 4':crescerite-se: . <não esp·eciflta'dos7>. 
•. ..;/ . ii.• 

Ao . n .. , 27 4 -.... . J)epoís das· :palavras crvaralot~s e Jenti• 
cuJaS), accrescente:....se: «Inedícinaes·L · . . -- · 

,. ·. ,.. , . . . . 

. . , f2.ª 
. ., 

Ao n. 276'·-:- Acereseente'-àe: <ie . tdnitritoh.lo~, reduzíin,.. 
do-se a ta"ta_::·p.ara 4-0 F.éis. . · 

. 1~.· 

Ao n. _288 -. Depois das· palavras csaccbaratos e saccha .. 
ruretos'>, : aecrescent~se: · · 4:meâlcinaes~: . .. · . ' . 

-· . ' - .. 14.A 

. A' nota ~o~ . .Substitua-se a . $egun_da alínea .pela se
g-umte «Os alcalo'iod.es; prodUctos ou saes'. ~chimicos, . principios 
r::x tracfivos . vegeta.es ~e · :.fiem . assim. · quaesqµer ou.~os artigos 
~~sta classe, ·ünpôt"ta.do-s · eri;t : .solm;ão : ~ori,ceiitrada e. não em 
<1oses thel'apeutfeas,: .. pagará().· os · direit-os<:da: respectiva. sub
stancia na ~ pró.Por.Çã-0 . em que: O-: solut.0· êstivé~ titillado e' não 
ns das fórn:tas '.íJhaririaceutiéãs : dós ns~ _222; ·223 e 229. · J?o 
mesmo modo. paga.r~ó qu~do imp·ortados :. sob -_gual<Iuer al'.ti-. 

.. . . ..._ ;, . . 
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. . 

.;. 

\~ ..... 

ficio,. titulados concentradameilte e não em doses therapeu
ticas. sejani sob a fórma de pós, de trituraó~es; de· compri
midos. ·e.te.>. 

15 ... 

Ao n . 461 - Tecidos ... tintas ou coloridos, etc : .• de· 
mais de 31 até · 40 grammas, diga-se: 3$800>, em vez de 
«4$400> e nos estampados, de 31 até 40 gramma3, diga-se; · 
~4$600~ em vez dP- <5$600>. . . · 

. ÍQ ... --· 

Ao n. 465 - Gommados . . ou enc.~rados, proprlos para. 
forros de li"'.ros, diga-se: <$6001> em ve:z. de cson~. ( 

17.ª ... 
A.o n. 466 - -De filó, ··á imitação de rend!l, diga-se: 

~25$000:1> em .. vez de ~28$000~. · 

iS.• 

4.:o n. 479 ~ Estampados pu lavrados, -Oiga-sf;: «6.$500~ · 
· em vez · de c6$000>. . · · ·· · 

{9.• 

Ao. 'Il. 596 Accrescente-se, ond:e convier: «Couçhé e 
·~emelbantes; :para. a impreS:São de revistas illtistrad~s. desti
. nados . ás .. :çespectiv.as emprezà.s, kilo, $020 .. razão.( 2 ~,. ~ .. 

Votação <ia seguinte emenda da Commissão: _ 

20.• , . . 
R nota 85ª accrescente-se onde convier: «Send'l de fáwr 

.a taxa concedida ao :papel para imJ)ressão, <:lestiu~do a. em
:PI!ezas jornalisticas e de revistas illustrad-as, deverão as 

.mesma~. para gosàl-a, su])Il).etter em-se a toda e qualquer fi's
calização que o Governo julgar conveniente. Verificad'a al
guma fraud.e, fica á · empreza que a. praticou. ca~sado para· 
sempre o direito á concessão -tla taxa de favor, sujeita ainda 
n mesma a outras penas em. que incorrer>. · · 

. -_O~~ Ma.uriclo de· :La.cerda ~ (•} (Para ença11Ú4 

nhar. a-11otação) :;r:. Presidente, desejo ctJ.amar a attenÇã.Q·da honi-a~a. 
CQmmissã.2 de Ta.l'ifas pa.ra os :vicios de recb.cção.da. p1·esente .. emenda, · 

. os q0:aos aor~dito possam ser ~orrigidos no turncl re~ativo a $sse a.per-
feiçoame~&O -Ciõ texto das nos~s . leis. · ' 

(*) Este discurso .não foi revisto pelo orador; 
··. - •, 

.... -.,. 
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A emenda, na sua .ultima pàrte, referindo-se aos que transgredi
rem por fraude<> iinpost~ na. lei comm"u:m, ravoreceado-se da isençã.o 
coocedida sobre o papel, dispõe· que . «V:~tifica.da algnma. fraude, fica 
a. empreia que a. praticou cassado, para sempre, o direito da. conces
são. da: taxa. d.e favor-e sujeita. ainda. a. outras pena~ em que incorrcri>. 

Essa redacção, comó di5Se, é defeituosissima. Em primeiro Jogar, 
a terminologia. usa.da é <;iesea.bida em.legislação. . . 

!<'a.lia-se aqüi em <'ca~:.i.r um dit·eito para. sempre)), o ·que nã.o 
constítue expressão j uridica e cabível em ·nossas leis. 

A honrada Commissão de Tarifas o que quiz certa.mente dizer, foi 
: que ficava cassadC> esSe ··favor, êle aecõrdo com as leis sobre passagem 

de contrabando e SQbre yiolação do disposto. noo séas artigos. . 
Em segundo l()gar, dizer q.u(f ,,fica sujeita ainda a. mesma a ou~ 

t ras peqas em que :inoorret·11, parece submetter a em.preza. a essas ou· 
tras penas, quando é sabido que no crime de oontra.tiando, reRponsa.-
1'eis !'ão o5-!ndividuos e rião as emprezas. · J . ·' . • 

De ~orte que ·ahi ter-se-ha de fazer uma a.ltera~o na redacção. 
No ma.is, ·a.-eníenda é aca·uteladora.: do nseo e por isso votarei a favor 

· della. ·Faço esta.OreV'e cri,ica para chamar à attença.o da. commissão 
para. a ar-µdida" emenda~ (Muito bem ; miiito bem). . · . 

Approvada· a red"el'Ída erp.eOJda n~ · 20, da C~mi-ssão. 
App.-rovadas · su..;c-e.SsivameDJte .as seguintes ' . . . I 

ÉMENDAS . VA C:OMMISS~O 

~f· 

Ao .n-. 639, d·e-pois .das 'i)alavras ccla~ofas e naviós> ·ac
crcscente-se, «e :'de cob~uira>, :augmentand-0-se . a seguinte 
classe : q>a-ra có~rt~. lisos ou fioscos~ de gammos ou eór
ruga<los, com ou sem âraine. inteI"namente, fkilo $050, razão 
20%>. . / 1 ' 

.22· . . 

Ao n. 642 - Supprimam-se, na primeira classe as pala ... 
'"!ªs «inclusive o -vid:rílho~ e na segunda as palavras cinclu
.~1,·e a:i>c e accrescente-se, . ne6t~ as palavras «e vidr-ilho>. 

" 
23ª 

A.o n. 6S6, ·aecr-escente-sé a ·s-eguinte classe·: <em .J.a.mí
nas delgadas para garrafas, em capsula6 ou bo~aes .para J.s 
me·sms e sem_ellla-nte, simples ou estampadas, kilo ·$800; razão 
40%>. . .,,;':".. . .· . . . . 

-·~; ; . . . . . . - -

_ Ao n .. 739,. a.ccr"e.sc.ente-se ·onde oônvier: <moveis d·e aço, 
nav especifica.dcs1 kilÓ $-2001 ·razão 40,_ ~ · . 

i 
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25'L 

Ao· n. 792 - Reduza-se a.S tax~ de $400, $200 e $100 ;i, 
respecUvamente $200, $100 -e $050 e a razão de · 30 para 
15% e accr-esc:erlbe-.se a segtüute claS&e: «outros pertenees, que 
não estiverem dassi:tica.dos · na Tarifa., kilo, $100, razão ct:e 
30%~. . ' . 

26" 

Ao n. 855. acc.rsoonte-s~ ~de caloula,r~ uma 2$, razão, 
10%». 

27" 

Ao: n .. 974 - Substitua-se a cla.ssifiéacão «de platafór
rna, com estrado todo de madeira, . ete.» pela seguinte: . ~da· 
:plataforma, com estrado de madeira, com ou sem esteiras· ou 
quaidro de ferro, e· os romanós, tYP-O antigo, conhecidas como 
vara de ac;o, ·as taxas <las balanças ·com estrado de. forro, com 
o abat:imento de 50%. - - · 

2s11 

Ao n. 977 - Supprímam-se. as pala.vras «ie Burrinhos;~ 

29" 

Ao n- 989 - Desdobre-se ·em dous, ·um. para. as «dupli
~a:doI:"as», com ::l· tax;a de 20$ e outro para as «R,egístra<io.ras 
e ma·chinas -Oe calculos» com a taxa d~ 60$000. 

30ª 

Ao n. 1.000 - Depois <las palavras «ferramentas. lln~u...; 
matico-s», acc:rescent.e-se «e eloot.rfoas · 

31~ , 
\ ,i' 

A' nota 153~ - Substitua-se a :primeira. .alinea, p.ela se
_guinte: ~s mac.hinas de uso domestico, como as de costurn 
<i outras semelhantes, qualquer que seja o peso pagarão •1 
·taxa de $100 por kilo, ill;cluidQ.s os envoltol">iO..; • 

. Accr.escente-se a mesma nóta.; .o seguinte: ·· 
· «Estão comprehenditlas neste. artigo · too~ as machina·s 
o:peratrizes que não tiverem classificação êspecial na Tarifa. 

'. 
«Os pequenos ventíl~dores, vibrado·res, sec.cadQres e sé

meihanteis. quando conjug.a<l.os com motores el-ectricos paga
rã·o a taxa d·e 1$ por kilo · (peso bruto). razão d:·e 15%»~_ 
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. 32ª 

.À' nota ·lS5" - Onde se diz « .•. fiea,rão Sl:ljeitas ao re:;i
rnen fiscal a que . estiverem os maehinism0s respectivos~, di"": 
:;tJ-se: «ficarão sujeitas · á taxa mais elevada da· r,espectíva 
01aS\5e.l). · 

33"' 
' · 

Ao n. 1.020. DepoiSi· das palavras .« .. ~ com ou sem pu
nho do :ZU·adeir~, accresoente-se:. «OU ferro». 

34'" 

· A n-0ta ·15611
• Supprimam-s.e as Da1avra.s « ... O\.l de 1na-

üeira ou f.-er:ro; guarnec.idos <le outra ma.-têria ... » 

351 

· ... -

Ao. art.. 1.022. - Diga-se 4:8$»~ em vez de 6$000. 

36" 

.Ao art. 1. 027 - Accre-sc·en~em-se as ú'Oas seguintes clas
!les: 

;;:Em bruto ou Iavracta kilo 2$, raião 50%~; 
:Não. · cspeci.fka<las, kilo 5$, ~ razão ·· 40%~. 

:\pprovado em 3" discnssã.o e envíado á Commissão de Redacção o 
~eguinte · . · 

PROJECTO 

' N. 536 - i920 

{TARIFAS ADUANEIRAS) .. 
,\ rt 1. () Os direitos. de importação para coàsumo serão cobra.dos, 

:~ paL·tír de 1 de j&neiro de 1921., de accôrdo com a Tarifa da.s Al
tandegas, que este a.C01I1panha. incluídas as disposições preliminares e 
J. ~ ta.hellas • - ·· . , 

• • • • 1 • 

Pa.ragrapbo Ü!iico. As merca.dorias . embarca©s, 'nos jJOrto:> de 
cxpc~tação7 até 3i. de dezembro' de . i920, ; ficam · s.ujeitas . a.os direitos 
nc~s~ •lata. em vigor. : .. / . ._ . · · · · · .. · · · ~ .. · 

A_rt. ·2. ª ~evoga.i:n:..:.se as disposiÇões em contrario. . . · 
. v otaçã.o do proJeêfo·1i. '360. A_, dê 1920, : regulàírdo . o ser.viço . de 

.a~·ia.çíl.o: -com substitutivos das- Conimissões .. de ~farinha. e Guerra. e· de 
pinauç~s e pa.recer de;;ta .. e emenda·:s11bstitutiva a ~menda. apresen· 
~i1:fª (\r1·~e Projccto n0:.3~0 B; de i920) {2-:i. discassu.or. /-' . 

_,,,-.. 
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A.NNA.ES DA CAMAM 

O Sr. Pre&ldente - A.· es~ proje<:to a. Commissão de 
Marinha e Guerra offereceu o seguiute •: 

SubBtitutivo 

O Congressà Nacional resolve t 
Art. 1°. O serviço de aviação . é considera.do uma especi~lidade," 

seuào todo o pessoal que nelle serve; para·quaesquer vantag~ns reg~
larnentares, classifica.do-como arregimemado Oll embarcado em tiav10 
prompto. · · .. .. 

Art. 2°. Os aviãdores e observadores contarão pelo 9obro para os 
erréitos da reforma, o tempo de effeetivo serviço de avia.~ã.o: .· . . 

Art. 3°. Aos aviadores navaes serão conta.dos como dias.de na.
gero em navio de guerra com macbin~ em. movimento ou .,dias em. 
que voarem desde que o vôo seja, pelo menos, de ·vinte mitlUtos. · 

Art. 4•, Os officiaes ·'piloto3 e qbscrvadores serão úbriga.dos a ser
vir pelo menos quatro annos na a~·iação, della s() podendo sal" a.fast~
dos, passando para a reserva afim de se dedicarem á aviação civil ou 
1ndastrias coi-relativas. 

Art. 5°. Os aviá.dores não poder.ão de modo algum, a não se tra~ 
tarde molescia comprovada em inspecçã.o'de sa.ude, s~r afastado do 
do serviço de aviação, sendo os incapacitados para o vôo utilizados nos.;. 
serviços auxiliares da especialidade. 

§ fº. Uma vez com o curso tja especialidade, .os artifices de av,i&"" 
ção e praças especialistas só poderã.o ser emprega.dos. n·() serviço-de 
aviaça.o, supprimindo este as condições necessa.rias para'· o acçesso. 

• + ' •+ ' • 

_ Art. õ0• O serviço de aviação· oonstitue merecimento para o 
accesw militar. - .-

Art. 7°. As vantagens pecuniarias que actualmente percebem os 
que set"vem em aviaçã'o-sào man.tid~s, .com a, seguinte modificação: 
as diaria.s são-substituirias por urna gra.tificaçào mensal equivalente a. 
trinta dias da actual diaria. ---

A:i't. 8°. Toda a praça de prct do Exercito, uma vez brevetada 
militarmente, será immecHatamente promovida ao posto de sargento
ajudaote. · - · · · . 

Art. ~º. O serviço de aviação suprirá. a condiçã.o de tempó de flÕ· 
tilha do Amazonas ou. Matto GroSS() e sorvi~ fóra. da séde e a. exigen
cia de um dos cursos _da.s ascolas profissionaes, neces&aria. a promaçã.o · 
na Marinh&. · · "'"-. 

!.rt. 10 •. Sendo a a viaç~o civil a reserva na.tural da Forçi Aerea _ 
~erã~ os aviadores roil.it~es se .<ledi~r ãquelle ramo da A viação e 

-mdusttJas corr~lat~, su~e1to. á lei que regula a. P'!-ssagem pa,ra a. r~
serva, dos oftic1aes ~de Ma.nnba, · êxceptuando-se. a -pa.:rte : em , que_ 
aquella lei se re~erc a co,ri~gem p~lét me~a~e do temp9 de:setviço~. _ 
· Paragrapbo· ariieo~ Aos aviador$ ~Úita~s se ~ntafã por' inteiro · 

e não pelo dobro '° tempo de· serviço pata.: . os efl'eitos de ',r~forma. 
quando .se dedicarem ã nia.çã.o civil, de acc~rdo com os artigos -pr~-
cede~tes. \ - ~-. ~ 
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- ' . 
Tambem a Çommissão de Fioança·s óffereeeu o seguinte: 

. . ~ ' . 
· .~ 

SUBSTrrUTITO 

· ô· Congresso Nacional decreta: 

Ai-t .. ~-· º o .serví.~ de avia.Ç.ão é 'cons~dera_do uma . especialidade; 
sendo todo o pesso&l que neUe serve cla.ss1fica.~o.,, para quaesquer- van
tagens regulamentares, ~mQ arregi~entado ·g.11 embarcado em na.vio 
prompto. , .·. . . . · _ .. . ··> . . 

Art. 2. º. Os aviadores e observadora~· contarão pelo dobro, ·para 
o effeito da ,referroa. •. o tempo-de serviço de. aviação. · 

Art. 3. 0 · Aos a·viadores oavaes ·serão coníad~ como dias. de via
gem ·ero navio de guerra- qom macbióas em movimento, os dias em 
que voarem, desâe··q?e ;o vôo-seja, pelomen~e 20 tnínutQS . · 

AJ.'t. 4. • Os offic1aes, pilotos .e _q~rvado.r.es S'3rão o.brigados a 
servir; pelo menQ8 ql,)atro ann~>'s t\a. avi&.Çã.o; s6 . \)Odendo vóluntaria
mente della · ser afastados~ passa.nd,o para 3 reserva; afiitt de se dedi-
carem á a.via.~o civil ou · indust.rfas:eort_elatas. : . , . · . , . . 

Art. ·!S .0 .õ servi~· - de· -3.Viaçào constitoe lílerecimeütp pata o 
accesso !)a hierarchià militar, ·uma vez: preenobid.as as out~ edgen-
cias legaes; - · . -: · ' .. · . · · ·· - · · · 

Art. 6. º .. As vau~gens pecuoiarias que act:nalmente-percebem os 
que servem em a.via~o sãô-mantid~, -substituidás _as·-diariaS pot ·uma. . 
gratífioaçlo mensal equiva1erite -à 30 dias da· ·acttial diarla'. ' 

. Art. 7 .º Os~~ e soldados serap promov~do$ a 3° sargon~ e os 
sargentos á gra.du~ imm.ediàta.Irienta supetiór~ tlesde que tiverem 
obtido o brevet'1íii~tàr. Os ·pilotos. breveta.dos· pôd~ sér logo depois, 
promo-. idos e de seis em se~·rnezes á gi·ad uáçac:> 'superior 1 põ'.r proposta. 
de seus cbefe.s hierarcbicos. .. -..;.. · . : . --... · . · 

. Art. 8 .-0 O servi~ de a~ção suppt'irá.. a..condiÇào. de· tempo d.e 
fiotdba do Amazonas ou l\fatto Grosso e serVlço· f6ra da sêde~ e a .exi- . 
gencla de um: dós cursos 'das escolas pr.ofissionaéS neéessaria.s ,á. pro-
moção na Marinha. de Guerra. · ·· · ·· · ' · · · · 
.. Ar~. 9. 0 ~o~ aviadores militares!pe~i~ido ~ab~lbarl)a. a".iaç-ã.9 

cml e mdustr1as correlatas, sujeitos á Ie1 que regula. ~passagem J>ar.a. 
a i·eserva., quanto aos officiaes de Marinha, contando porém t.odo a 
tempo de serviço. Aos cwiadorés do Exercito identica permissã.o 
P?d~rá. ser cor1cedida, fica.udo considetados em disponibilidadr e com 
direito ao soldo de-sua patente e contagem de tempo de serviço • . 

~aragrapllo unico. ·fJ Governo- será -i uiz ! 'da· opportunidade da 
per·miSsã.o, confor_me as eligencias -do serviço de.àvi&Çãó militar.· . 

Durante a 2•·~J> iiEme · .. projeeto .fÓi .. oft'e~~ a . segui11te 
. ' . . \ ,' .. ~ ... ··' - . . 

. Éamm.t .· · · .. . 

Substitüa~Se o ai-t~· .6~"dó ~bStit~tivo . d~ óoillm~ de. Fio~~ 
peloneguintéS :- · . : . -. - . ·; _. · . -.. .. . · · ~ - . .·· · ·. · · 

Art. 6. (). A~ ·yantagens ~uiüari~-~Úê . aetti~lin·~~~- ~rcebem ~· 
que servem na a.'Yiaçã(>.·tera.o: .:..SubStituid~ as,diarl~· por· wna · p-ati- · 

~ . . ~ . . ,,... . .. ·: . . ' 

•' 
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fica.cão mensal, equiválente a. 30 dias da. a.ctual diaria dos officiaes 
aluámos. quando se trate de qualquer dqs estudantes do·· curso ou da. 
consignada aos officies a\'iadores, -quando se tr~~ de qua~quer _dos 
nrevetados, seja. qual for o posto no qual adqumram o· diploma.
nattl Alves. 

A e~ta. emenda. ar Commissã.o de Finanças offerece a seguinte:./ 

Emenda substitutiva 

Accrescente-se aq a.rt;. 6<> o seguinte paragra.pho: 
Par3.o"rapbo unico~ ·As praças que servem em avi~o terão 

uma diaria equivalente a. dous. terços da: que percebem ·03 o.fficia.es • 
. - .. 

. O Sr. Octa.vio 'RO«.:lha.· (pela ordem)---'- Sr. Presidente, 
havendo dous substituti'/os om na Commissão de Marinha e Guerra. e 
outro na Comrois5ã.o de Finanças, peço a V. _Ex.;' de accôrdo com a 
Gommissã.o de Marinha e Guérra, preferencia. para o · sub~titutivo da . 

. Commissã.o de Finanças. · . -- . 
Approvados succes5ivamente os arts. 1~ a 9<> da Commíssão de 

FinanÇas. · _ , . . 
· Approvado o referido substitutivo/ da Coromissã.o de Finanças {i. 

emendt. do Sr. Raul Alves, que fica_prejudicada.. _ _ . 

. O .Sr. PreBi.de:u:te- 'Ficam. prejudicados o-p1•ojecto pri
·ruitivo e o substitutiv.o da Commissã.o de Marinha. e Guerra. . -

O substitutivl) da Cc;>m.missão de Finanças passa á. 3ª.discussã.o 
indo antes á respectiva. -Commissã.o para ser redigido·. . 

Votação do projecto n. (l. 7 A, de 1920 providenciando sobre os 
vencimentos dos d~entes da. Escola de Minas de Ouro Preto·; com pa~ · 
recer contrarío da. Comniissã.o de Finanças á.s ·emendas apresentadas 
(vide p.rojecto n. ~ l 8, de i!J.20) (3"' .discussã.o). . 

·--. O Sr. Preside.n..te-:-- Durante a discussão \deste projecto 
foram otrerccida3 as seguiates · . . 

El\llli~DAS 

N. 1. 

Ao at't. 1 u-Ac~1·esconte-se: 
Pa.ra.grapho unico. Os mesmos vencimentos a.cima. osta..belecido.S. 

passarão a ser percebidos pelos directotes, lentes catbedraticos e 
substitutos, peepa.radores, etc., das escolas . superiores officiaes de di
reito., medicina e engenharia. . da. Republica..- Turiano CampeUo .~ 
Edttardo Tauarcs ,- Vicente Piragibe. -Thomaz Rodriques. -Osorio de 
Paiva.-Flavio d.e Mello.-João Mangabeira.-Olegaz-io Pinto.-Manoel 
Reis. -Simeão Le1il. - Deodq,to liiaia. ~João l'Ienezes. - Ale:randrino
Rocha. ~hermo'l}t de Miranda.-Lengrubêr. Ft"lho.~F.· Marcondes.
Ni?anor Nasc"imentc •. -Armando Bastos .~Hercr.dano Parga..-António 
Vicente. · . · , . · . . 
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N. ~ 

Accrescente:..se onde comie1·: 
Art • . , A U:t.bella-"de Q\>e trata o art. :iº é extensiva a. todos (i~. 

uire.ctores e professores dos institutos civis federaes óe. ensino superiO!' 
u .secundado. . · . 

Paragrapbo unico. O prcsid,ent~ dq ·Conselho Superío1· do EnsirVi 
"erceberã. os vencimentos annua.es de 30:000St sendo 20:000S de or
~Í~nado e 1o:000$ de gratificação;, o secretario do Conselbo terá 0 ,; 
,·cncimentos de 15:000S, sendo :fO:OOOS de 01:denado e 5:000$ de gr~1.
ti6~ações, e os secretados dos institutos f~eraes os de B:ooos, seudo 
~ : OOOS de ordena.do e 4;0.605 de ~ati.ficaÇão.. · ( . 

A.rt. O Governo fica a.utonzado a. abnr os cred1tos necessa1·i0:'. 
para. a e):ecuÇã.o da presente lei.-José· Augtt$tO. 

Vou submetter a votos a emenda n. f, do Sr. f.'uria.no Ca.mpel!o 
~outro,. 

O Sr. Paul()I de Front.in (fiara encaminhar a va· 
ta~:ào (*) - S~. Pr~!dente , pedi,,a palavra. para .en~mfnha.1'. n vo· 
taçao do proJecto n. "fJ.7 B, de .f<J20, pela c1rcamstanc1a., de dn·ergir 
profundamente dos considerànàa formulados pelo illustr-e repres(m
tMte do Esta.do de S . . Pauloo ca}o nome -peço verria. para citar, o 
Sr. Cincinato Br~. em relaçii.õ ás emendas que foram apresentada::: 
ao projecto de qúe tenho a bonra de ser' um 'dos sigoatartos. 

S. Ex. estabeleceu qu~ consideranda. O primeiro declara. 
Ql.1\! a Commissão se sente obngada a. levat' em linha. de conta a úi~ 
~crsidade ão regim.en e 4e condições que separam a Escola. de Minas 
de Ouro Preto dos demais instititutos de ensino superior e s~cuodario 
da. Republica.. · 

S. Ex. suppóe que estamos aiµda no regímen da Lei Organic:t 
ou Loi Rivadavia, ·em:_ que os professores tinham, de accórdo cotn "' 
frequencia., 99 % '<:la taxa: <ie frequencia., pertencendo apenas i" % 
ao pa trimoo i o da. Escola. . · - · ' ., .. · 

Si est~ ainda fosse o regi.men em 'ligor, Süa. Ex. tedara.zio . .\la,., 
:.. lei Carlos ~faximiliano de· f!H5, modificou, sob Pl'Oposta. do Con~·~ 
lho Superior do Ensino, essa parte que, nada .aos professoros, fozfa 
com que os pa.trimoníos das-escolas e faculdades soperiores fossem r1:
alu1cnte insignificantes, e hoje, a. totalidade das taxas de frequcnda, 
qnc representa a maior renda. do pa.trimoaio, é integralmente. desf;tJ 
patr-imonío, nada recebendo os professores 4,as 'taxas de frcq uencfa .. 

O sn_ Jozo ELYSrÔ·- Perfeitamente. - · 
O SR.. PA.uLo DE FB.o~TIN - Ainda. ma.is, apenas ficou perten-ceudu 

aos professores meta.de da$ taxas.de exame. f.. :lei Riva.da;~ia dava-lhes 
tainbem 90 % das ta.xas de exame. Hoje . elles tem metade. E para. 
que?- Gamara 'ieja_-:o qu'e isso representa.,. ba.s_!a,·dizer q.ue em um curso 
ln~dw da Escola Pó1ytecllnica, .em relação .A médfa . . dos·itlumaos que . . • . . . 

~~- <") Estê ~dism.1~$-~ ~ã~ f ~i r .e:visto ~~1~ ~r~dor_ ·; ~-
e. - Yol. xn · 13 
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H!'éstam e:-.;amc J..: uma. cadeira. c::;ta nJ.o se clc'.'a. a rn:t.i.-; de ;)0 a.lum
iios, a ll<LO ser 110 primeiro OU nQ SC!.!:lltldO <.lGU0. oncle e_sta cifra. .e 
mais cousidera-;eL Eru compensaç~Lo nos ultimüs a.nno:> gera,lmcntc o 
numero de alumno~ é inferior. Tomando por lJa.se EjQ a.lumnos, a t<LX<!-.. 
de exaroc ~ t.ie ·IüS 1)or matel"ia: ;js representam a met~de.; e sendo 
r;res os examinadores, q oe:r dizr~r cabe a cad:i. profe:;sor !!)3:53. 

0,-SR. PtRES nE CAl\ v J\LHO - E' uma gro:::.sa propina . . • ( R.i:sos;. 
O Sa. P.a.uLO DB .Ftto:srr,y - Vê-se, poi.-taoto, que se -forem exa

.w.inados_i.50 alumnos, não a.ttingirà a taxa a ma.is de 200S- ta.xa 
~ receber por exame. · 

O SR. PmES DE CARVALHO-Por anno '. 

() Sa. P:\.ui.o I>E Fl\oNTLI'\ - 31uito:; nem isso 'l"ecebem. Ve !U.údo 
que uão parece absolutamente, procedente o fund~rnento apr~sen~do 
para justificar o não a.ugmento. A differença entt·e os venc1meIItos 
dos profe$50res sujeitos á lei C:irlos Maximfüàno-,e os d<>S, da Escola de 
Minas de Ouro Preto, é portanto minima, uã.'o attiogirá, na.s duas 
épocas de exame, para. o professor mais favorecido, talve~ a. urna 
somma. de -í:OO~, o que corresponde por mez a· trinta. mil e poucos 
réis. 

_ O segundo fundan1eoto qnti S. Ex. a.pre:::enta ta.m!:>crn não me 
parece prôcedente. diz elle : ((:\ cidade de Ouro Preto. é uma cidade, 
sem commercío, sem industria.:;, quasi se po::lendq. ài~el'" que, é uma 
cidade que se está. extinguindo. ~ão ha 3.lli outros generos de a.ctivi
da.~e. pa.ra. que posSa.m os professores ~ppella.r. no empenho de ga
nhar o CQm que fazerem face is despeza.s incvita.veis de sua subsistan
cia e da subsistencia de suas familias." 

Ora, se a. cidade de Ouro Preto está.. ne:;ta.::; condiç.iJe:::. a. conc!u
sà,o deveria ser outra: muda.r-se t:1. Escofa. 

•) Sa. Jolo ELYsro - Sêin du\'idé;. 

O SR. PAULO DE l"BOl't"'l'IN _,. E" da. mesm<t m.1.tureia o arguml}11to 
que S. Ex. ÍJ:t:'mulou em. quarto togar. Diz () seu parecer que a. ci
dade de Ouro Preto nã.o existe ma.is, pu:r.cc~ um· tnmulo cfa. vida. do 
que urna. urbs mone1·na .•. 
. ~ão estou absolutamente de a.cüllt'du , ~om o 1uudo de pensar- do 
JUustre repre-entante de Sil.o Pa.alo. T:Llve:i: S. E\:. n<"'-o conl1eça 
Ouro· Preto. E' eEacto que se trata de umn. ci<lade di:iL~adente, corno 
toda acídad~ que deixa de ser c:.i.pitaL ,~que tem elementos do vida. 
hoje diffei·~ntes, pe>rquc foi jà urna z·ogiã.u a.uríferg, de primeira or
dem no tempo colonial. EUa. foi ccmstitoida. capital polo valor proprio, 
apcz~:· ~e s1;1a.s más condições topographiea.s, e hoje ~a.~ condiç.ões 
sã.o mmco diversa.s·. l\Ias, tambem uão é um tumnlo. . 

Nã~ se v~ tã.~ lon;e. Não é, pOL" exmpfo, c.omo a. cidade do Rio 
de Janell'o. Não e, em outro sentido. como a de Porto das Caixas. 
onde o_dc.5Cnvolvlmeuto da viaç.r~o fez qnasi dei-ia.pparccer as condi: 
c,~es de vidas dessas cidades. 
~. -E, ~ amanhü., prolooga.nde> ~ ramal àe Ouro Pr>eto! que já vae 

· a.i..l.:l "?.lar1anna, a.tê Ponte Nova, si· der franca. circulação nesse ramal 
entre a. ..zõna. riquissima da l\fatta. d.e Minas e sua capitali Bello Ho-_ 
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monte, o moviruenw ime~·ro0díá.rio pol' Ourei PrfJto romar:i. ma.i5 m
tenw. a. \'ida dessa cidade. 

Todavia.~ acceitándo mesmo o que s. ex. diz e .lintic&udo-!l1e Ú;) 
f.j()nf:dderaçues que avabo de. fazer. mostrando que não tem raza.o 
completa~ .:i. solução nfi.o era dar maiores vencimentos. mas mudar a. 
escola de Midas de Om·o J>r~t'J para Bello HoruolltG. E a questão e:;
taria resolvida de outra fórroa.. ~. ex. ainda. accL'e5centol1 eomo :3." 
argurnento : · · 

« .• • as a ufa::; da. Escola. de !\finas sã.o de ~o minutos, ao 
passo que as dos outros iustituws sàO apenas de tres qua!"to:; 

Je hora~ oo ,15 minutos. n · 

Ahi s. E.x. foi mal inío1•mado. Si na. Escola. Poiytechnicv.. a~ 
suJa.s theoricas são de uma hora •.• 

O Sit. PIBE5 DK CAnntBo - Em todas as eseolas. Na Escola d~ 
Direito tam bem . ' ' 

1) SR. PAULO DE FRONTIN- ••• as a.uJ.as praticas sã.o sempl'e. de 
mab; de uma. 11ora. } .. s aulas de tt·a,balbos grapbicosr na Escol?. Pol:·-
tech1úc3·: sã.o pelo regimento de duas horas~ , 

O SR. Jo!o ELYSio-As aula.s the•.)ticas são sempr~ de uJHa. llora. (:: 
as praticas úe mais tempo. . 

O SR. PAuto m:: Fn.oNTm -Na Escola Polytechnica, os proí~oros 
leem tres aulas theoricas e uma. pratica. sem<i»al j·· de modo que não 
lla absolutamente, esses ·í5 minur.osª " . 

Quanto aqs 90 minutos~ de\O dizer. ao nobre Deputado,. com•J 
proross(.;r, como alumno e como :i.uditor de discursos, que, de<.:orrid;3 
uma hol'a. a attenç.ão canç.a e é muito difficil ouvit>-sc a. pre-
lec~~o. · . 

~:to p1·ecisas circumstancias especfaes para. que issQ não ~.conü!~a · 
Não h~ a1umno que tolere 90 minutos de aula. theoi:i(1n, tt"es veze.~ por 
~mana.. Este é o facto . 

o SR. PmEs DECAvAi:.Ho- Só .dormi~cio'c1·iso). 
•J SR. PAULO DE Fno~Tl~--:-Portanto, se o regimento marca. 9{} mi

u~tils, d~ duas uma: ou o alumno não houye . -as aula.s1 dura.nte um;1 
'.:-o;i parte do tempo, ou o professor não cumpre o regimento. 
. O Sr.. AucasTo DE Ln.u.-Posso informar á. V. Ex. que os pru
IC$$0re-~ e lentes da Esêola de Mina.~ cumprem, oessa. p11rtc. rigoros:i .. 
ment.e o regimento. . . . . · · · 

!) 8R. PAULO DE.FRONTl!'\-Nas aulas ·theoricas ?' , 
'.I Srr. ,\.uGasro DE Lnu.~Em todas. 

. íJ Sn.. PAULO nu: FaoNÚN-A m-iuha ·objecçã.o é sub1·e á.S· a.uias 
tueo!'ica,;. Posgo afiirma.t á. V~- Ex., com o conhecimento que tenho 
'.'.~:1º prGfessor, .desde que ma formei, que o alumno nM toler~. tre~ 
' i.;;:e ~ il' 1 l·- 3~u.1J. na nmD- an~a theorica de 00 minutQs. 
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1) S:n. A11Gus1·0 DE LrnA-0 certo é qua ·o i-cgi1Í1ento exige e os 
lentes cumprem. 

D.cvo decla.ral.", entretanto, que não e.stou em desaccordo 
com V. Ex. 

O Sa. P."-ULO DE: FRo!ín.."l-fü1tão V. Ex. IUe perrn itta.; os lentes 
ctim rl"om o seu d9ver- e os alurnnos n,ão o oavem. 

O SR. AUGUSTO DE LDIA. - E" traba.lho exbaustivo o dos profes-, 
sores. 

O S1.. P.Aur.o DE F1tolf'l'IN - Não é irabalho ex.haustivo~ é t1•abal110 
ínutil, que é peor do que exhaustivo. . 

O trabalho exhaustivo é inproficuo, muitas vezes. 
Hora. e meia. ele a.ulà. theorica é tra.balho iuutil. 

. . 
O SB. PRESLDENI'E "7" Previno ao nol:>re Deputado . que estão findos 

os :l Q minutos d1> encaminhamento. 
o 'sR. PAULO I>E FRO.N'f!N' - Peço a.penas veniá paI"a. uma ultirna 

considera"ão. ,_ 

Divergindo \H'O!undamente do:; <u::_onsid~randan com que funda.-· 
mentou o iUustre representante do Estado de S. Paulo, Relator da. 
Commissà.o, o seu pa.rccer, contrario ás emendas, acho que elle podia 
tor se limita.do apenas a e~te, corno Justificativa: 

<'Não 'tla. negar que os professo;es devem ser bem pagos. 
Si outras fossem a, condições do Tbesouro Naeiona.l, o Relator 
teria. grande honra mn subscrevei- as emendas apre38ntadas. )) 

A ra.zã.o.fundamental, pol."taato, é ex.actamente esta.':· a situação 
do Thesouro não permitta quo se genel"alize a medida. Penso que a 
medida deve passar, porque o meu princípio é este: quando não se 
póde conseguil" tudo, consegue-se o que se póde. 

-Este projacto tem minha: assignatura. Sou p1·ofessor dn. Escola 
Polytechnica; estou defendendo os interesses e direitos dos p1·ofe:isores 
da. Escola de Minas de Ouro Preto. Amanhã, quando e.stivet· resolvid:l. 
essa questão, será o tempo de defender os da Escola. PolytechnieCL 
e os das demais fueulda.des. ( M-uita bem; muito bem.) 

/ 

Rejeitada a referida emenda n. f do Sr. Tm·iano Campello e ou·· 
tros. 

O Sr. Jc>ã.o Elyeio _(pela ordem) requer a verificação do. 
vota~o. · · 

Procedendo-se á. verifiea.çJ.o de votaçã.Q, reconhece-se ·terem vo
tado a. ra.vot" :1.9 s~.s. Deputados e contra "32; total 5L - · -

. ' 
O Sr. Presidente - Não ha. nwnero. ,Deixo de ll:Htndai

procader- ã. chama.da. por ser visível a falta de nnmei·o. 
Passa.-se ás matarias em discassão. . • 
3" disc~o do substitutivo da Commissã.q de Finanças ao proje- · 

cto n. 58~, de !_9~0, cre~t!dl) ~OJ1-&_s ~a!!eas. · · . .· 
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"'~ 
.SESSÃO E~! 22 DE XOVEl\l"El\O DE Hl20 

31' discuSsã.o do projecto n. 580: de 1920, a.bl"indo o creJit\) esp•;~ 
cial de !3:250$, para pagamento a Edison Mandes de Oliveira: · 

Enceri-ada e a.diada. a rotaÇão. 
~ 

Encen-ada a 21 '<liscnssã.o do artigo unieo do projecto n. :rn A, de 
19201 applicando 70:00(}$, annual~e~te, para. a.. d~çbstrue<:.ão_ dos rios 
tocantins e Araguaya.; com substitutivo da Commissã.o de Fnia.n<(as, 
ficando adiada a vota.~o. : _ 

2ª discussão do projecto n. 448 A. de Hl20, autorizando a So<:ie
riade da Crnz Vermelha Br3sileira a· extração de uma loteria pato 
Cent.enario da Iadependencfa; com parecer favo:ravel rln. Commi:::s.M da 
Finanças. · 

Entra em disoussã.o_ o artigo unico. 

O Sr. Pretllden:ta-:- Achàm-se sobre a. mesa duas ern<füé 
<ias que vão ser lidas: . · --

Sã.o successii'amente lidas, apoiadas e enviadas á Commis.,ào de 
Finan~s as seguintes . · 

.. 
EMEi'Ü>AS AO nOIF.CTo J.'{. '"8 A, J)E i 9-:20 

' 
(2.- disóUssã.o) 

N. i 

Accresee11te-se como artigo 2°1 passando () actual art. 2°· a. con· 
stituir o art. 3°. 

Art. 2.0 
- Igual concessão e nas mesmas condições é dad:i. ao 

lo.sfü1Jto de'Protecção e Assmencia á Jnfa.ncJa. do Rio de Jaoeiro. -
Y'ei91? Mfrani!a. . · . . _ 

Jics~o 

Se a. instituiçãO de loterias é sempre um mal, infelizl'ncnto 
impossível de se:r debellado ao menos no aetual estado de habitos 
e cnltar:4 da sociedade brasileira·, procuremos tomal-o até certo ponto 
~rmpathico objectivaodo-o coµ:io pretexto para. ·Conseguir auxilios para 
obras e institaições de beneficencia •. E' justa, pe}() que se deprchende 
do seu parecer., a opíiiião da. digna. Commissão de Finanças. E pur pa
.rilcor-me que, quanto ma.iores !orem os .resultados beneficos desse 
mal melhor: o teremos reba.!>ilitad(), e com elle o poder-publico da 
C'"lndescendencia que lhe tem invariavelmente dispensado. é que a.pre
~,ent? :i. emend~ a.cima, propondo a extração de maisuma loteria, do 
tins_ igualment.e .altruist.icos, por occasiã.o de commemorarrnos e Cente-
11ano da IndepeDdencia. 

Ninguem desconhece a tarera. ingent~ e· gloriosa a que metten 
hom~ros o benernerito c'Instituto de ?rotecc,:~o 0'-Assistencia a Iofancia 
do Rio de Ja.neiro-, fundado pelo Dr. Moricorvô Ftlbo em :i899 e in
~tallado em 1901. o seu programma.1 exccútado desde o oomeÇo eom 

. -
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iuqueõrantavel dedicação, alrecta ·sem duvida os ma.is sagrados~ v~ 
ceraes interesses da nacionalidaàe. Não se trata de uma simples msti
tuiçã.o de caridade, nem mesmo de uma obra de philantbropia como ba. 
t~tas pelopaiz int.efro; ellejá se eonstituio pelo enorme rnlto dos seus 
traba!hos, pela -sua esclarecida. ori~atação scientifica e socia~,nu~ ver
dadeira. cruzaà.;i, tão bom cognommad:.i «A Cruz V erae,>, cuJa orbita. de 
acçM cada vez mais se a.larga. pelo Brasil inteiro. Assim é que esse 
Instituto já. mantéeni dezeseis filiaes: na Bahia., Pernambuco, M~~-

. ranhão, Ceará., Pará, Pa.ra.byba, Sergipe, Rio Gcand~ do Norte, Rio 
de Janeiro (em l'i1ctheroy, em Petr-opofü: e Tberewpolis)_, S. Pa~o 
(em Santos, Ribeirão Preto e Franca), l\linas Geraes (em Juiz de Fora 
e Bello llorizonte)t filia.es essas que vão trilhando a mesma. senda de 
ardentes esforÇos pela salvação e robusteéimentó das crea.nças. já 
ba\·eudo só o Instituto Central amparado ma.is de cento e cinc.oen~ 
mil crea.turasinhas e distribuido sot>.Corros orcados em mais de dez m!l' 
contos de réis. -

Será. · necessario encarecer o merito àe semélllazlÍ:e trabalho ? 
Será preciso evidenciar a gravidade que apresenta entre nós o pro

. blema da eugenia. e da lethalidade. infantil 'l Nã.o conseguir.~mos já.
ma.is uma raça. forte, capaz de levar por deante, a ,travez dos seculos, 
a. gloria e a grande~~ desta Patria, sem o preparo inicial das succes
~ivas camadas de população, favorecendo elementos de avigorameoto 
e saude~á creança no mais àelicado periodo da existencia. quando 
el1a. carece, pelas suasf condições de fragilidade .e de incoosclenci~. de 

. todos o,; desvellos e cariiihos .. Nem sempre os paes, pelas suas contin
gencias de pobresa., pelas tyranicas solicitações de _ganbar a vida, 
lhes podem dár os cuidados necessa:t'ios. A ignoranc~ é por outro 
lado um dos fa.ctores mais crueis da degeneração o mortalidade in
fantil. Não bastam as noções de hygiene em bene6cio da. ereança, 
depoi3 de nascida.. Ensinam os mestres qae a robustez; do indi\'iduo 
a.dulto depende dos cuidados da chamada puericultura. intra-uterina:, 

· e é por isso que homens de Estado, Congressos, medicos, hygienistas e 
pbila.ntropos se batem por sisse ideal de prevideneia social. objeti
vando principalmente a protec~o da mulher gravida pobre-; incloindo 
nas leis sobre o traba.11.lo üisposiçães que a: protejam, não tanto por si 
mesma q1..1anto pelo ente humano qne lhe palpita nas ent1-a.uhas-. 

Intensfica.-se dia a dia" o movlmento mundial a, favor das crcança:; 
e de :)U3.S geaitoras·. Veem-s~;gl.lvernos , como o francez~ tomando a~ 
mais proficua.s medidas no seàtid.o de a.mpal"a.P a mulher na industria, 
Guvindo os conselbos . do sabio Pínard, logo repercutidos no Parla-
mento pela voz de Pn.ul Strauss e outros. · . 

O bom a1eitamento é tambem uma importantis.sima questão que 
hoje., em t~dos os paiz~, preoccupa as attenções. O-legislador desce 
a. m10udenc1as, compenetrado de que todo o desvelo é pouco dea.otc. 
de tã.o grave a.ssumpto; além ~a lei Ruussel de 1874,, vemos a. Fra.nça 
de~retar dispo~itivos . e:>peciaes para a alimentação artificial das 
creanças; probibindo termJnantcmente a venda da mamadeira de tubo 
{«biberon assassinl)} e a Allemanha condemnando o uso dos bicos d6 
C<toutcbouc toxico, . causa.s de infecçã.o . que tantas victimas tem pro
dozido . Os Estados Unidos -e a. Argentina igual zelo teem demonstrado 

' - ... • · .. 
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~e~ salvação .àos pequeniuos, pelo seo , óesenvolvrroento pby.sii :o sati.'·-
fa,Mrio, pela !Sande e coufoL'to das mães. . 

Louvando a disposição da. HÍUstre Commissão de Finança.s, favo1·J 
Ye! :í. pretcnçã.o da Cru7. Verntelba. Bra.sileira.i espero que :i mesmii. 
justiça se estenda ~o Instituto de Assisteocia e- Protecçã.o il Inrancia. 
Neste momento que creanws o Departamentp Nacional da Saude Pu
blica., iniciando um largo progra.mwa. de bygiene por todo o paiz, Ilão 
é iicito rccusal' amparo a nm pedido do alcance do que se consub
staneia. na presente emenda. A .fim <le que seja. possivel ajuizar da. 
importancia do assumpto e da. ielevancia do favor· ora. solicitado, 
permitta a Commissão que cn trascreva alguns topicos de escript{}$ 
do Dr • .Moncorvo Filho, o admiravel iniciador e - propagandista àeste 
.;;ervíço no Brasil, euja vida toda: _ella consumida. n~ realização do in
gente e ·magnanL'lio ideill a qu.é se · devotou. Escreveu certa vez essa 
distincto elinico; · j. • 

•< Ora, a despeito da. melhor vontade de tcdó's nós e da patente 
:re'ielaç~o dos resultados pratrnos de soa. acção eminentemente social 
e da;extens::i. benemerencia no sei~ d:i. grande pa.rte desta. população 
que toffl"e as agruras da ·vida, · força é co!lfessar que muito penosa j i 
~e nos ·;aé tornando esta lucta, que esgota as forças, que amortece o 
estimulo e quê anniquila. .:is almas dedic~àas. 

E' nm contraste Úiàente entre_o n-0sso paiz e o mundo dvHizad1> 
ontle se assiste ao movimento unisoo.o a a.caricia.dor das inicia.tivas cu1 
iàvor da infa.acia, a preoccupação dos Governos, .dos Congressos, <l~ 
boroens de sciencia., dos philantropos, dos hygienístas, de todos enfim 
que teem uma parcella de responsabilidade pelo bem estar das popu
lações e o orgulho de poder concorrer• para. o a;•ançamento d:t ch·i-
1i1.açã.o. /. · · 

Nunca foi mais cercado de ;t,elo f3Xf.r~ma.do . <le. dBdica.çã.o provei
rvsas, a sande do provmo ! 

Aqui sã.o as· atten~es _voltadas para oi .. perjgol) da. .mortatida.dt: fa. 
:imtil excessiva., concorrendo para a. despopulaçao; alli é o . desejo da .. 
ruclhoria da próle. cercando a. mulher pejada de~pl'O~ida. de recurso~. 
<'li:: todo o conforto em benefi<:io do nascituro que se almeja um pro-
dueto hygido capaz de representar com vigor e energia o papel que 
;!ell~ exige a socicd:i.de-é a pw'icult?Jra intnmte1•ina-; :i.coli sãú 
~yr1ades de cuidados que scH:onsagram aos pequeuinos no albôr ri~ 
y1da, quando, ainda. inconscientes e u.dstrictos a. Lodas as moteüc:u:: 
1n11ucncias do meio est.<1<> e.xposl.o.s mais a, perecerem qo que a veu~ 
~~flt·i:i-m na cxistoncia t · ·. 

Qurinto progr~o, quanta victoria. nessa intensa. ctuz:.i.da., P.UI 
~ui_, :.;n empenham os maiores vultos da. sociedade moderna.! 

. E emquanto isso .•. quci tri.Steza para. nós l A p<>titica neste paiz, 
•)nut~ tudo é grandi9so. onde() pro~reS."Q caminha. célere em todos os 
sc1mdos, onde o estrangeiro se e:>..'iasia.. a.nte :to magnitude da nossa 
1erra._, ~e nossas-avenidas, do nosso commercio, da nossa lavoura, das 
~~s industr!a.s, a politica, repetimos, absorvente de tod~ as _acti~i
'-'_<'dC3, tem deixado em completo. abandono entre nós a 1mpoM:aofu-
sima questão da ·pro~o á infa.nci~ ! / 
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. :\:lo cou:;e~uirQos desencantat· o segredo desse facto deplorabilis-: 
~1mo que acabrunha. a. Naçã.o ! 

E não se attribua essa tri5te situação aos deficits dos-orç.1.mentos, 
porque, em flagrante contradição com essa. iodiffeyença. para. ~om_ o 
magno a.ssumpto, se çê a prodigalidade eom que~ por exemplo, se d1s
peadem a.anualmente mais de Yinte e cinco mil contos de réis com o 
Ministerio da Agricultura que cuida. aliás carinhosamente de no;:;;;a 
lavoura e nosso gado, consagra.ndo em certos caso~ até centenas de 
contos para cuidar do bícbo da seda, do cultivo do arroz,.da matança 
de gafanhotos. da distribtÍi~o de sementes, para premias aos qne 
criam gailioaéeos e ontros mimaes, estipendiando professores amhn
lantes da. industria. de lacticinios, et~. etc. 

Longe de nós <;:ensurar tão bem applicada despeza que, todos o sa
bem, redunda no melhor aproveitamento na pratiea., incitando ao 
tra?alho, promovendo iniciativast concorrendo emfim para o, engran
decimento do paiz ! 
. O que se deve estranhar é que <UJUelles que tantos carinhos e a.tten

ções dispensam ao cultivo das plantas e ao desenvolvimento das ractas 
. anima.as nã.o se 1emb1•em do .animal-homem, o principal~ o impre
scindível a todas as acções da vida e por conseguinte aos progressos da 

·:nossa. pa.tria ! · - · 
E como quem vos falla suppõe que ningnem possa, mais que elle, 

estrernecel-a, é natural accudir-lhe nesta hora. á mente a. judici05'.-'l. 
phrase do notavel homem do Estado que se ch::imou Jule~. Simon: -
«Póde-se ter- um sólo fertil, minas ioesgotaveis, portos vastos e segu
ros, materias primas -abundantes e vegetar no meio dessas riquezas 

.. naturaes por falta de energia. e capacidade». 
Em dous de nossos relatorios, accentnaodo como é infeliz a 

creança entre nós, privada dos mais comesinhos desvellos e da atten
ção dos poderes publicos, coube-nos lembrar que, em sua. mensagem 
ao Congresso,- um ex-Presidente da Republica em exercicio. justifi
ca.ndo a necessidade d_e ga~ir o Estado, como se fez, cerca de sessenta 
mil contos para a extmccção do phanta.sma da febre ama.rena, alle
gava qne este morbo ceifá.ra em vinte annos trinta mil vidas preciosas 
á Nação t • -
. J~ouv~ramos então em assllmo do patriotismo lembrado que si era 
indiscut1vel esse factot j ustüicando plenamente os creditas que se 
pejia.m, não deixava de sar verdade qne naquelle mesmo período 
de tempo, haviam sucumbido nesta Capital 73.380 creanças menore:> 
de ü a 7 anuos. 

P<Jl" seu lado fidedignas estatisticas demographo-sa.nitarias reve
~avam que, cm 40 aonos, de 486.197 individuos faJlecidos, H3.429, 
~sto é cerca àe um quarto, eram pequeninos de idade infer1or a sei.e 

nnos. 
E G que se propoz para corrigir essa. formida.vel hecatombe? 
Deixou-se a unica institni«ã<> que na época. protegia a. infa.ncia, 

pobre e que é esta (i)_em abandono tal que quasi teve de fechar sua.;,; 
portas l '- -

.(f.JO Dr. l\foneorva Filho refere-se ao c<lnstituto de Protecção e 
Assistencia ft. Infancia do Rio de Janeiro». · 
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.Nenhuma. medida geral, nenhum a.eto de emo1uÇã.o á. fragil ini
ciativa particular que, a. golpes da tenacidade, estava. pre.,--tando á 
sociedade brasileira um ~ervicyo que oompet~a. ao Estado, o responsa-
vcl pela. \;ida e pela. saude da população ! · . 

Aind~. nil.o há muitos dias em sua·brilba..ate ora.ção produzida na 
.-\cademia. Nacional de. l\fedícina., o meu illustre a.migo Dr. Carlos 
~eidl sustentava as mesmas ideias e declarava com convic~o que o 
ijoverno onão devo ter a preocupação de eçonomias quando se tratai· 
tle poupar vidas bumarias e bem certo de que o capital-dinheiro se 
d~svaJorisa. sempre que o.capital-vida é menospresado. · 

Na realidade a existencia de caÇla. indivíduo representa. uma 
:111idade de capital soda.; das nações.e por isso· se torna incalculaVl~l a 
perda. occa.sionada com o des.&pparecimento diario de tan tas 
criancinhas. 

A mortalldade infantil no Brasil, continuou a. crescer~ sentimos 
qur, os nossos esforços e de·, outras, institnições que, como a. nossa, 
11;ctam na roais extenuante das campanhas, consegue apena.s uma 
parcella: dos · resultados que, dado sex:ia- eolberem, si á essas casas pias 
fo~se proporcionada a farta. ~eiva com que pudessem, fructificando, 
~tender a sua. bemfazeja acção á toda es.53. multidão de misera veis, 
qnc se estiolam aos primeiros passos da. existencia pela fome, pelo frio, 
pefa ignorancia e pela. molestfa. · 

A morte de uma cria.nça constitoe a.os olhos da socieda<le ( ! d:i 
familia um facto deplora.bilissimo ! . . 

A debi!Ldade, a invalidez, a. deformidade, a cegueira, a. loucur•1. 
011 a. imbecilidade, sãó outros tantos factores que, oriundos de tuber-
1'ulosc . da avaria, do alcoolismo ou de. outros males, vinculam a. 
humanidàde, pesando e. sobremodo á soci~dade que em sen seio f 
otwi~ada a manter tão infe1izes parasita.s. 

!Jma sociedaàe hem organizada deve cercar o pequeno ser tlc 
~o<lM os requisitos para que possa elle vencer a .vida, vigoroso, afim . 
de mais tarde prestar ao 5en pai?. e á familia os serviços a que ella 
trm rlil'eito. » 

Tra.t~ndo-se do que se observa. entre nós disse .ainda uma vez 
\foncorvo.Filbo : 

u.\indil estã bem viva a impressão que ba dias vibrava. o cora~o 
da 11ossa populaç.ã.o ao assistir a dous criilles·contra ;t. infanci:\ ! 

Em um caso era uma infeliz crianÇa. cuja cabeça. e braços eran1 
~ntonlrados em pontos ext1·emos da· cidade; no . oatro, era um pae 
ilr~natur<tdo qne, perdendo a. noça.o das cous<is b.umaoas, amarrárn o 
1'lho ao tronco, açoitando-o covardemente l 

E emquaoto os jotnaes do dia. comihentaqa.m com·o justo colorido 
dn horror esses casos de tanta ferocidade em disparidade· com o grão 
•iii e.i\'i~isaçào a que attillgimos, os mesmos orgãos de. publicidade re
p:·odu::1:u_n a recente e homanitaria lei ingleza de pr9tecção :í. infan
çi:i. pr1uc1palmente destínadá a. cercar os mais pequenino&, -0smais 
t~u,-,.s;, de todo:~(Õs cuidados contra as lethaas influencias que os asse-
diam. · . . 

br.'.I. s~ medir o ·grá.o de civilização de -i.J.m povo é preciso·co-. 
uhecer o.s especia.es cuida.dos que dedica. . elle aos seus filhos, e em um 
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paii oomoo oosso em que nãD ba. o necessario empenllo de r~'zir 
essa. enorme perda. que constitue a. moi·te da l.un pequenino de 2 · me-
2 ho1"as nesta Capital, em qne não ba. a instrucção obrígator~. nem 
tão pouco a. inspecçãO medica das escolas (f) e das outraseollectivida
des infantis, onde campea a. tuberculose e 011tros males desoladores. 
onde não se pênsa ainda oa regulamentação das nutrizes mercena· 
rias e outros assumptos momentosos, póde-se dizer que o papel repre
sentado por oote InSiituto no seio da no~~ Sociedade justificã o orgu
'lho dos seus fundadores, e a "ivificada nomeação coro que nos Estaàos 
àa Bahia, Pernambuco, Pará, Cen.rêi., Pa.rahypa. do Norte.; Maranbão, 
S. Paolo-, Estaào <J.o Rio, Rio Grande do Norte , Minas Gcraes e ~r
gipe foi recebida a. ideia das suas filiaes ! 

. Os a.nnaes da medicina bra~ilcira estão repletos dos·tra:balb.os da
qui partidos sobre o aleitamento. sobre a. hygieJJe infantil, sobre as 
monstruosidades humanas, sobrn a mortalidade das creanças, sobre 
a pa.tbologia. das primeiras -0dades. sobre o palpitante problema. da 
tuberculose, da sypbilis, do al~olismo e outros.» · . 

Si esses dados fossem suffic1ent.es para que se rec.onbecesse a. m· 
coneussa utilidade da iD.stitujr,,ão de que venho tratando e o seu di
reito . ás syDlpa.tbias ào Poder Legislativo, haveria ma.is a µ.ddu,zir o 
ol~uente espetaculo dos meritorios se1·vi~os prestados durante ~ epi"." 
demia da gl"ippe de i 918 pelo seu Posto <le Soccorros, e outros muito§, 

· como por exemplo o exa.me de menores nas officinas do Estado~ .::om 
um relatorio abundante em easin~uncntos e conclusões. 

A illustro CommisSão de l"ina.nças. como todo a. Cama~a, não desco· · 
nhece os impressionantes coeffic.ientos de mot•bidade e· moralidade in-
1'antii, assim como da mortina.Udadc, entre nós. A mortinalidade 
a.ttinge aqui a. 1 e 8 % , qua.ndi> nos paizes em que ella. ê mais eleva
da. apenas cbega a !:> % e é normalmente em , toda a parte ele 2 
003~ . 

· Dizem os competentes, baseado~ nas e.sta.tisticas d~. demographia. 
officía.l.que nesta capital morro de duas em duas horas. uma ereança l 
Consta. dos Annaes desta casa o brado de . alarma erguido ha .vinte 

. ar:nos pelo deputado· Sersedello Correia a.o a.nalysar as concp.lsões de 
uma memoria apresentada. ao Congresso Brasileiro de l\Iedecina e 
Cirurgia. pelo-Dt"~ · Moncorvo Filho. Naquella. época. o registro demo
grapho-sa.uitar-ío dest.a capital asl>ignalava este facto contristador: 
·para o anno de 1899, emquauto sobre .mil habitantes Buenos Ayres 
tinha· o saldo de i 'i, s; ~lontividéo o de 13, 5 ;· Londres o de iO, i ; 
.Paris o de :1.~, 7; o Rio de Janeiro apresenta.o deficit de 6, 3 indivíduos. 
Bem sa.beme>S que eram deplora.veis as nossas condições s~oita.ria$. em 
tal periodo, mas convem trisar que era então já. de 8 % o numero 
dos · natimortos- · 

Após o brado de Sersede.Uo, ergueu-se ·no Senado a · voz de . Al
cindo Guanabara, mas nem um nem outro conseguiu arrancar o po
der. poblico do seu torpor em r~la.Gií.O a tfio· grave aspecto da vida 
uacional. 

Póde dizer-se que a tarefas csu\.ri:i. de todo por fazer se não ·fo5se 
a abnegada. dedicação do Instituto de Protecção e Assistencia á Infan· 
eia. do Rfo .de Janesro, cujas portas se àbriram . em !901, e que \iM 
desempenha.:lo corajosamente a.e:. suas funcções. a despeito do limitado 
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.iuxibo que lhe tem prestado o Governo 1"".adera.L Divulgando prl;do:.0~ 
\:onbecimentos parn. a salYação da infancia, distribuindo um& infini
d:.tde de. soceorros, prúdigalisando o melhor aleitamento~ proporelooan
do a. ma.is scientifi.ca assistencia med!ca., cirurgiea e den~aría., proce-
.iendo ao ex:tme da~ nutrizes mercenarias, faculta.ndo á.s mães grnvi
(Jas pobres o enxoval -para úS oasciturnos, prote~endo-a.s durante a 
gestação e dando-lhes assb--tencia ·ao parlo em domicilio, facilitando 
à.inda o salutar recurso da áêche pa.ra os filhinhos de ' operarios ou 
famnlas, eis em traços raridos como pelos seus brilba.ntes serviços 
quotidianos o Instituto se impõe cada vez ma.is á. gra.tidã.o geral. 

E' verdade que--felizmente-as e§tatistlcas demographo-sa.nitaria.s 
já não ~presentam mais o alarmante ãeficit de 1889, a.ccusando um 
saldo animador, pará o que muito têm contribuido -0s cuidados dis
pensados á. infancía. Cento e cincoenta mil creaturas receberam do 
fnstituto Moncorvo os soccorros que as arrancaram <le certo a morti; 
ou pelo menos á precaria condição de seres doentios e inuteis. Or<1 
uma obra de tal magnitude faz jús a. largos aux~os officiaes; achamo
nos, porém, em uma tal pbase de aperturas. emphàticameme decla
madas, que nem se podem alimentai:' esperanças de um pequeno au~ 
gmento n~ modesta. subvenção que lhe vem sendo consjgnada no or
Q'mento, verda.deh'a. migalha dea.nte dos dfapendíosos ~rviços do 
lustituto. Prócuremos, pois, accrescer-lhe a dota~o indirecta.mente. 
conc~dendo favor identico ao que o projecto ·n. ~48, outorga. á. ~rn7. , 
V~rh.elba. BrasUeíra. 

Eis o qae espero do espirito de justiço da illustre Commiasã.o .jt!. 
Finanças e de toda a· Camara. - · - . 

Sala das sessões.,. 9 de novembro de 1920.-Veiq<: .~ri-rancta. 

Autoriza o p1•oject.o á Sociedade ·da Cruz Vermelha. Brasileira a. 
1:xtracção de uma loteria. pelo Centenario da, Independencia.. 

Não se justitlaa perante a moral, e encontra embaraço na lei. 

A loteria à&ve ser abolida.. E' a lieçã.o da Inglaterra: e da Norte 
.h11erica. Nã.-0 deve ser licito transformar+.ta.l vici-O em fonte de 
receita. A loteria é o jogo fomentando outros jog~,: :o dos bicbosf o~ 
clnbs, etc. . . · .. 
. PerniciOSQS são os seus etfeftos, pelo que não deve ter a. sancÇão 
ao Estado. Isso quanto ao aspect.o · mol"al. · 

. Quanto ao aspeéto lega.I, a. medida. do projecto encontra. obce na. 
let_?· 2.321, de 30 de dezembro de 1910, art. 31,. que decretou a 
<Jxtmcção das loterias, dentro 'do pra.zo1 improrogavel, de 10 annos, 
devendo .finà~r em 1 de m:i:rço de :i 922. Dentro desse praao to~ 
ml~rado a f!mã.o e aos· Es~dos explorar o .:serviço, ~nforme a 1~1 
Ol'Çame!ltaria pa-ra.·191.5. Pode, porém, o Congre$0 Nac1onal, auton
zar o Jvgo loterico a. sociedades particulares, den~o <lo prazo legal, 
que está a extmguir.-se ? ·· · . · · 
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O :i.rguniento de ser a loteria destinada. i c~ridadê llão póde 
· preva.fecer sobre as razões cxposla.:s. Para fornec'er os recurso.~ .ele 
que l':trec:a a benemei·ita instituição; abi está. o sentimento ~ltr;usticn 
do brasileiro, o que attesta o . p:ra.nde numero de assoczações ~n 
b1meticenc'a esp_alhadM por todo o territorio nacional. P~ra s~pprir 
a deficicncia desses recursos, deve ser invocada a. a~1stenc1a. do 
Estado, cuja funcção social o obriga a. es.5e dever. Pód~ o poaer 
publico, consoante essa do_utrina, crear fonte de renda especial pa.rt\ 
attender a. taes necessidades, nunca, porém, . buscar os recurso no 
jogo, o que a sã. moral condemna.· 

A tt.euda a. Commjssão de Finanças; ~oncedida. a extracção da lote
ria desejada, não seria possi vel deixar de estender a. ·providencia _ao 
<morme numero de instituiçõesi de caridade existentes, as quaes, fatal-
mente, vii-J.o bater ás portas dó Parlamento. · 

o' legislador, que cm mm. decretou a extincção da.s loterias, au
torisando-as até o pra.so ma.xlmo-de ide março de 1922, Yisan<lo li
liertar o Bra:.il, a 7 de setembro desse anno,. da exploraÇã.o~do jogo 
Jotcrioo, nã.o pode recuar do são principio moral aãopta.do, sob pena. 
de festejar o centenario da. Independencla da Patria na a.tbmosphera 
aspbyxiante da. exploração de vicio · tão condei:onavel. 

Seria desconhecer e enfraquecer o espirito altruístico do homero, 
a quem ca.be o de'°er de assstencia, corno compete, accessorfamente, 
ao poder .Publi.~o ·o ~eneroso encargo. · . . . · .. 

Precisa a · Sociedade da Cruz Vermelha Brasileira de auxilio? 
Na.o lhe basta a as...c:istene.i.a. particular? Vá o poder publico ao seu en-
contro. · 

Mas, como na situação da benemerita Sociedade, ouiras institui
çõe.s pias existem, deve o Congres.so Nacional habilitar o Poder Ex
ecutivo, com a creação de uma taxa permaneote, a soccorrel-as, as-

. ~egurando-lhes assim recursos á sua manutenção e desenvolvimentos . 

Isto posto, o1fereço este snbstitutivo: 

O Congresso Nacional rlecreta: 

Ar. i . º Fica creada a taxa. de bene.6.ciencia addiccfonal á taxa 
de consumo-art. 1°, n. :H , cõm os valores de i5, i O e cinco réis, 
correspondentes a litro, garrafa e meia garrara de 'bebida-s alcoolic:is, 
destinnda á. auxiliar instituições de a.ssistencia particular. . 
·· A rt. 2 • º O prodneto da. taxa, no Districto Federal se t'á. d ist ri
buido as sociedades nella existentes; nos Estados, o producto a.rre
ca.dado, em cada nm dcHes, sera distribuído dentro dos resncctivos 
t-erritorios as sociedades loca.es, de modo equitativo. · 

> Art. ::1. 0 Revogam-se as disposições em contra.rio. 

Sala das sessõe:;, 22 de novembro de i.920. -.Toaquim Lui;; Osorio. 

Encerrada a 2ª discussão do artigo unico do r4-ojecto nu
mero 448 A, de 1920, autorizando a Socieàade' da Cruz. ver
melha. Brasileira a extracção de urna loteria .pe1o ·centenario 
da. Indepehdencia; com parecer favoravel da Commissão rfe 
Finanças, ficanflo adiada a votação até que a. refer-i<J.a Corn
missão dê pareeer sobre as amendas offerecid~s. · 
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SESSXO EM ,22 DE ~'OVE!>1BRD DE 1920 

Encerrada. a 2ª discussão do artigo unic1; do p~oject.o m:
mero 534, de 1920, considerando de utilidade publica. a Lit:a 
J'e<lagogica do Ensino Secundaria, com séde no Di~tricto .Fi:
deral; com parecer favoraver da Cornmissão d-e Collstiluii:;ão ·~ 
Justiça, ficando adiada a· votaçãu. 

1"' discussão do projeeto n. 587 A, de 19~0, consi<le;,:an.:i.\• 
de utilidade ,p.ublica o «.Ab~igo do: Marinheiro»; com pare
cer favoravel da Commissão üe Constituição e Jui:itiça. 

Encerrada e adia<la a votação. 
1.. discussão do projecto n. 602, de 1 no. C'(íl.liparau:J, 1 

fm vantagens :e regalias .os mestres e machinistas das la:1ellus 
da Director]a Geral do·s Correios, aos de igual categoria <fa 
de Saud'e Publica; .com parecer contrario da· Commi$~ão <! 1 ~ 
·Finanças: ..-

Eu.e.errada e· adiada a votação. 
1 .. discussão do projeeto. n. 6001 de 19.ZO, autor izauJo a 

mu.ndar pagar aos funccionarios add1dos do Jardim Botal!J c:- 1 i; 
com parecer: · contrario da. Commissão de Finança:::. 
· Encerra<l-a e .adiada a votação. 

P discussão do projecto n. 5\}9, de 1 f;20, mauclandu •;ull·· 
lar de 14 de agosto de 1S94 a anti.gui<lad·e <1e 2D tenente do 
aetual major do corpo de engenheiros Luiz Atto Gomes Fer
raz; com pareoor .contrario das Cora.missões de ~farinha e 
Guerra e de Fínancas. . . 

Encerrada e ad'íada a votação. 
i" discussão do proj.ecto n. 153 A, de 1 D20, equiparnndc: 

o:; Yencímeq.tos do e.on&ulfor juridfoo do Minist.erio õa Viaç,5. 1 ' 

aos do da ·.Agricultura; com parecer e.ontrario da Commissãc1 
de Finanças. · · · 

Encerrada e adiada a votação. 
1" discussão do proJecto n. 292 A, <le 1920, couLanuo pGl1.o 

dobre. para :os ef.feitos da. reforma, o período de servi(iO d::.. 
}~pedição Milita·r ao Esta.cio <la, Bahia; com parecer con~ranu 
da Coromissão de Marinha e Guerr·a. 

Encerrada e adiada a votação~ 
. Discussão unica do p-arecer da Commissão de :F'inanç;.tF 

~oure a emenda offereeida na 2ª -discussão -do pr~ojeclo n. 007 
..:\, <le i920, autorizando o <lispendio de 500 :000$ com o pro
!c,ngamento. ,do ramal de Ca.pella até a \dlla de N . S. das Dô
~es, cm Sergipe; com parecer da Com.missão de Finança.s. 
:avor~ve~ á emenda apre-sentada, emenda ad<litiva desta, e 
s,ubstitutivo da de Obras Publicas (:vido projecto n. 307 B, 
{;C 1920). ,, · 

Encerrada e adiado. a votação. 
Djscussão unica do parecer da Commissão de Finanças 

Edobr·e a en::;enda offerecida na 3'" discussão do projecto n. 4f2 A, 
e 1920, comprehendendo ·o Estado do MaraÍlhão para o pa- .. 

ia!!1~Aiu ~la ~rn9f!l. ~_d.ài~.iQ~~~; c9m pareQ~ d~ Çoµ:_m4s_~ão de 
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rman1;fü·. fa,.vor;:n:d · /. ~menda 1yide projectD n. ~12 B, de 
J920'· . 

Encerra.cJa IA. adiada a vot.a.çã.(J. 
Dit:cns-::ãu :1nica Jv parecer n. -í.O, de 1920. m~nd~ndo ar

chivar a represeutay.~o -de commercfantes àe Ent.rf7 Rios, pro
testando contra n ii:commercío d;_: (~ri.dadt'» . 

Encel'1-a-d3. ·,~ adiada a votaçi1,o. 
Di~cu~são uníca do pareceL· · n. H, de 1920, indeferindo 

o requerimento em que o major Arthur de Andrade e outros 
pedem os f avore~ do decreto n. 3. 400, de 29 .de novembro 
de 19!7: 

:E:ncerrada e adiada a votação. 
Discussão . tmíca do parecer n. 42, de 1920, mandando 

archivar o r~.!querimento em que Raymundo Pereira Caldas 
:pede contagem de . tempo de serviço. · 
~ Enrerraoo 1.~ adiada a votação. 

Discussãti l.mica do parecer n. 43, de i920, mandando ar
chivar o requerimento em que Fernando Alves de Souza Alii<> 
pede o restabelecimento do dispositi"vo da lei n 2.356, à.e 3i 
de dezembro de 191 O. 

Encei•ra<la e adiada a. votácão. 
, 

o Sr. ~residente - Esgotada~ as hiateriac e!D. discussão: 
you levantar a ses.sã.o, designando para amanhã a seguinte 

ORDEM ~)O DIA 

Votal;âo do .projecto 11:. 171 A, de i~20, aui..o:rizan<lo a-. 
despender até 1 . 000 :000$, para execução das obras de <lef eSl:t 
das culturas ma.rginaes do rio Jequitinhonha; com pareéer 
!avoravel das Commissõe~ de Obras •Publicas e. de Finan.ça;s 
'{2" discussão); , 

Votacão do projecto n. -:!7 A, d-e 1920, :providenciam.do 
sobre os vencimentos dos docente::; <la Escola de Minas de 
Ouro Preto; copi ,parecer contrarfo <la CommiS.são de Finanças 
ás emendas apresentadas (v}df:' :project.o n. '~7 B. <le 1.919) 
'.{3ª <liseussão) ; 

Votação do pro~eeto n. 92 A, <le 192.ú', creando na Eseüla. 
Militar uma officina de electricidade; corn Buhstitut.ivo ·da 
Commissão ·<l:e Finança~ (2~ discussão): 

Votação do projecto n. 323 A, _<ie 1920, ~reando -0 - ser
viço florestal ' nas margens da Estrada de !<'erro- Central do 
:J3ra1sil ~ da Estrada de· Ferro Oeste de Mina:':; com ;parecer · 
favoravel <las Commissões de Obras Publicas e dé Ficnan~a.s 
U" <liscussão) ; . 

·-~ -Votação do projecto n . 513. de 1920. abrindo o cre<Íito de 
52.~492$98.~; ;para. pagame.nto -a J-0ão Bapt.ista de Oliveira; cow 
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SESS.~O EM 22 DE );'0VEMl3Rô D"E i~20 

r:arecer das Commissões d~ Policíu. e de Finança:, favo1·av·::i 
;is {!menàas apresentada:;; (vide projecto u. 513 A. de 1920r 
p~·ecede-ndo · a votaçã0 , d1J l'e(}Llerimeiü-o dv Sr. A.lvard Ba.
(1tista (2" díscus.são~ : 

Votaçã.o do parer.er u. 39. ün Hl20. ind~feríndo o retiu·> · 
rimento cm' que J'oaquirni\un.~s .'feixeil'a re0lam~~ t;Ontm a. 
•:!t'!var.ão de taxas na Estroda dt: Ferro Central 1Jo BrasH ( dl~- · 
~ussão uniea); 

Votação <ias t~n:ieudas . du Senado ao projecto n. 65: di:~ 
~~~u. da -Gamara; que . regula a: entrada de estrangeiros no 
territorío nacional'; com parecer da Com.missão de Co~t.i_: 
t.ujçáo e .fustiça sobre a~ eme.udars (vid.e pro,jecto ·n. 65 A. 
de J 920~ ( discus::;ão uniea) ; . 

Votação d<J projetto n. -B3; de 1920, do Senadu, auluri
...aucto a creação de hospitaes para. mµlhere:S e ercança.s tu 
berculo~as; · éOm parecer da Commissão .de Finanças opinandu 
no .-:;~nt.ido de ser a. emenda apresentada e desfacada para. 
'.xmstituír projeeto á parte, e parecer da. Commissão <Je Saud~., 
Publica , :favoravel ·á emenda \vide -projeeto n. .. Ha A. df· 
1?20) (:3" discussão); 

Votação do projecto n. 243 A. -de 192U, aut.oeizaudo a 
cunstrucção de um edifício par~\ os' Telegraphos,. Correio:: ,,. 
Collectoria Federal de .Barbu.cena; com pare.cer favorav~!l drt 
Commissão de F _inancas ( :t." discussão) ; 

Votaeão ' do projecto n. 598. de i920. autorizando a abrir 
o:i çreditmi neces$arios para installação e funccionamentt• dl1 . 
.P::iculdade de Odontologia; coro parecer da Commíssãu rk 
Inst.rue-0ão Publica .(2" discussão ) : · · · 

Votação do projeotv n. 572 A, de 1920, eonsiderando ·dl!: 
uli lióade pubHca a. Assocfação Profissional Textil : eom oa-
recer favonwe! da Commissã.I) de GonsW.ui()ãlJ e .Justiea · (J'' 
diBcussão): · ·. ·' · 

. Yctac;ão do substitutivo da -Com.missão de .. Finança.:; <iG 
tJrl\WClo n. n84, d~· 192-0, ereando zonas francas '~~" dis-., 
i.;i.;:.: . .;ão}; ·· 

': olabãu do proj ecto n. 5SO, de 1920, abrindo t> creditÓ 
'·\l:-!~·e1al de 13 :2508, para . pagamento a Edison Mendes de Oli-
... ,-c·1ra t ~~ discussão); ·· , 

.. Vo~a~ào do pro,j\!cto ny 287 Af' de 1920, applicando 
(;O : oou~. annualmente. para a desóbstrucção dos rios Tocan
t1n ~ •: .\raguaya~ corn substitutiv-0 da Commissão de Finan-
1:a"' i_ ~ .. di~cn~::fín>: · 

.. v ü iar;ão .._;,; pt•oject,o n. 534, de :t.920, considerando de 
ü1ll1tiadf· publica a. Liga Pedagogica do .Ensino · Sooundario, 
1.:ürn ~6de nú Distrfoto Federal; eom · parecer·.: favo~el d&. 
Comulissão de C<>nstitui~~ ~ Just.í~ :{21l d_ise11ssão) ; _ -· 



Câmara dos Depli:ados • lmi:resso em 26/0012015 09:55 . Página 61 de 61 

208 ~\NNAES DA C..\:MARA 

Votação do projecto Ii. 587 A, de 1920, considerando de 
utilidade 1 publica o ,~rigo do Marinheiro~ ; com :parecer 
1·avoravel da . Comroissão de Constituí~ão · e Justii::.a ( i ª dis-
cussão); · 

Votação do projeclo n. · 602, de 1920, equiparando em 
-vantagens e regalias os mestres e machinistas da·s lanchas da 
Directoria Geral dos Co:creios, aos de igual .' categoria. da · .de 
Saude Publica; com parecer contrario da Commissã<r de Fi-
nanças ( 1 ª discussão) ; · ,.. · 

Votaçãü do project.o n. 600, de 1920, .autorizando a :rnan
- aar ,Pagar aos. funccionarios .addidos do -:J'ardim Botanico; com 

riarecer contrario da Commissão de Finanças ( 1'" discussão) ; 
· Votação . do projecto n. 599, de :1920, mandando, contar 

âe 14 de agosto de 18!;!#- a antiguidade de 2º tenente do actual 
. major do corpo de engenheiros Luiz Atto Gomes Ferraz; ·com 

parecer conlrario· das Comm.issões de Marinha e Guerra e de 
Finanças· ( 1 • discussão) ; , _ . 

- Votaoão <lo projecto n. 153 .A/ de 1920, ·eqUiparand_o o~ 
'vencimentos do consultor jurídico do Ministerio da Viaçá.ó~os 

·oo da Agrioultura; com parecer contrario da Commissão d·~ 
l,inangas ( .i • dis_cussão) ; · 

·Votarão do· projecto n . 292 A, de 1920, contando pelo do
.. ufo, para os effeitos da reforma, o periodo de sefviço da. E~e
dicão Milita~ ao Estado ·da B~hiSl.; com ·parecer contrario da 
.Commissão de Marinha e Guerra (1• discussã:o); · · . 

Votac,:ão do projecto n .. 307. A, . de 1920, au,tor.izando o 
i:lispendio . de 500 :000$ com o prolo~oamento do ramal ide Ca
pella até a v~lla de N. S. das ,Pôres:, em Sergipe; com parl}Ce_!: 
da. Comroissão de · -Finau.ças, favoravel á emenda apresentada, 
emenda additiva desta, e substitutivo da. de . Obras Publicas 
'.(vide projecto n. 307 B, de 1920) (2~ discussão); 

· Votação d:o projecto· n~ JH2 A, de 1920, c~mprehendendo 
o Est.ado do Mara:nhão para o pagamento da ·quota. aà.dicio:aal ; 
eorn parecer ·d:a Commi-ssão -de Financas, _favoravel á: emen-Oa 
\(vide projecto .1f·. 4.12 B, -de 1.9·20.) (3" discussão); 

Yotacão do par-ooer n. 40, de f 920, mandando archiv1;1 r 
a re.presenta~.ão <le c.ommercia.ntes d,e Entre Hioe, · J»rote-s
~ando contra 'o «commercio de caridade;)) (discussão uruca); 

Votaéãti .do naT.ec.er :n . 4J, de 1.920, in.-<íie"fe:rindo ·o ~tquc
rimenw em· que º. lll:aj-0;r Axthur A.ndl'a:de e ·outros, pedem 0.-S 
favores ,do decretei n. 3. 4.00, de 29 d:e novambro ·de . HH 7 
. (discussão· · U?ic~) ; .. · · 

V<ltação . ., do ,parecer. n. · 42, de 1920. manda;idc arcfüvat· 
d requerimento· '. ie,m· que Raymundo Perei~a Caldas ped·~ con.
~<lgem ' de tempo de servico ( discussã-o unfoa} ; 
' . V<>ta.cão· do pa.rcer' n: · 43, <le i 9-20~ ·mandando arcbivar o 
requerim~ ~em-"q'Çle _F,ern.àp.do Alv~ . ~·e Souza Alão pede u · 
·;r.-estabetoounen'to do d1spos1tiv~l da, :!e1 n.. 2 .3·56, da Bf a·e 
d_~z~~-~~ 'c}e. :~9.1Q ·_c~~ji.Q. ~-'rriQa)_·:· .- ·· -~- -- ----~-;.:: . · · 
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V-OÍtação dQ reçuerimento n. 7·0',' Je -1920, do Sr. Alfre.üv 
Ruy. · peá.1.-'l·:.w· que s-eJa. J.·.e:qui.:iüad.Q d o Guvc~r-110 J ü.·abo.üio (!:,; 
cvmmk.::ào · nom -eada pa:i-a org<.:nizar um cu-di::;o ue ju:,L11,; .• 1 
niiü La1·; .. . . . . 

Votação .do requ~rimento n. 71, de t92Q, ào Sr. :\1aurwitJ 
àe Lacerda, p_edindo· informações sobre o empasteUamenlo _de 
ur.a jornal ·em Fortal-~za; -: . · 

Votacão. do· iI'equerJ.mento n. 73, de 1920, do. ·sr. Nioan0>r 
Nascimento, solicitanido· inclusão, . na oràem do <iía, in'liep-c.n-
dent.e d'8 páreeer·. ·do pr-Ç)-jecto n~ 9, de i9.20; · 

3" discussã0. do ·projecto i1~ 1-93 O, d.e 1910, fixando a 
despeza do ~ Ministerio dá· Fazenda para o .exercicio de 1921; 
com parecei~. da Com.missão de ] ' ina-nças, sobre a.s emenda$ 
~~m~~; . . . · .. 

3" discussão do proje.cto n. 58.1, de 1920, abrindo o cre
dito de 6 :000$, · supplementar :á verba fOª, do orcameuto vi
gente do Mínisterio .. da Guerra; 

2". discu:ssão_ do projecto n. 605, de· 1920;· tornando obr-i
gatoria a atracação . dos navios nos c.áes de . portos brasileü·os; 
com substitutivo d~ Commissão de,,. Finanças; , 

2.. discussão · do proj e<:to n ~ 585, de 19201 concedendo 
25 :000$ coi:no ·auxilio a Paulo Nelto dos Reis, para a termina

. çêio de ·seu apparelho de -modiffoac,ão dos hydro-avíões; com 
' parecer favoravel da. Commissão de Finanças: · 
' . 
: Diseuss.ão uni'Ca do parecer da Commissão de .flnanvas 

sobre a emenca offerecida na 2u discussão do- p rojeclo n. ::1.:20, 
de 1920, fixando o --subsídio e a ajuda de custo -dos Sena
dores e Deputados pàra a legislatura: de i 921 a '1923; com 
pareecr da Çommis5:.ãO d·e Fínanoas1 . contrario á emenda 
avreseutada {vide projecto n~ 320 A, de 1920) ; 

14 discus!')âO .<!o projec:ló n'. 276;. de 1920, autorizando a 
revisão dq contracto da Amazon Telegrapb ; com em~nda da 
Commissão de Financ;as. · . 

Levanta-se a sessão ás 1.5 ·horas e 40 minutos. . 

~· 

146" SESSXO; ~I 23 DE NOVEMBRO DE 192(} 

RESIDENCtA nos sÍ\s. BUENO, BRANDJ\.o, PRESIDENTE: JUVENAL 
LAMARTINE, 2º SECaETARIO; .E BUENO BRANDÃO, PRESIDENTE 

.A's 13 horas, c·omI>arecem os Srs. Bueno· Brandão, Juve
al Lamartine. Octacilio ·de Albuquerque, Antonio Nogue1ra, 
ionysio Bent~s, Pradó L0:pes,: Cu.nha i\lachado, Luiz Dom·in:
~es, nodrigues :Mach~dp,,, -_ iJoão. - Cabralf . Ar~ando Burlamaq~1, . 
icente Sa.boy~ OSO.l"l-O <G-e.:: Pa1va, Frederico Borges, Joao 

C.- Vet. XiI . " . . . .. .. . . . . . .r.· t4 
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Elysio, Corrêa rle Britto, Alexandrino da RocJ:ia, .Pereira de 
Lyra, Estacio Coimbra, Aristarcho Lo~es. Juho de. Mello. 
Luiz Silveira, Deodato Maia, Lauro V1llas Bôas, PJI!eS de 
Carvalho, Torqualo Moreira, . Elpidio de . Mesqui~ Manoel 
Monjardim, Nicanor Nasciment.o, Paulo de - Frontm, ."Mende~ 
Ta.vare~. Maurici'.:l de La~erC.a, José Goncalves, Augustci de 
Lima, Alberino Drumrnond, 'Ribeiro Junqueira, João Penido, 
Ameriw Lope~. Gomef!. Lima. Francisco .Bressane, . -Fausto 
Ferraz; Moreira Bt·andão, Waldomiro ·de Maga1hã~s, Jayme 
Gom'3s. Alaor Prata, Carlos Garc'J.a, Ferreira Braga, Barros 

-Peteado, Cesar Vergueiro, · Marcolmo Barreto, Eloy Chave3, 
José Lobo, Arnolpbo Azevedo, Ofogarío Pinto, Pereira Leite, 
Luiz Bartholoraeu. João Pernetta, Alvaro Baptista, João Sim
piicio, .Marçal de Escobar, Octavio Rocha, DomíngOs Masca
renhas, Barbosa Gonçalves e Carlos MaximiliaDD ({)4) • 

o Sr. Presidente - A lista de presenca accusa o com-
par ec im en to de 64 Srs. Deputa.dos. ' · 

.Abre-se a sessã9. ·· 

O Sr. Octacilio de AlbuqÚerque (4• Secretario, s~r'Vindo 
de .Z') procede á leitura da acta da ~r:':::::::ii:J anlíe:ieJ.ente, a qual 
é, sem observações, approvada. 

O Sr. Presidente - Pa~sa~se á leitura do ·expediente. 

O Sr. Juvenal Lam.artiiie <2º SeC1'etario, servindo àe /•) · 
proced.e á leitura do 6egµinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do M.inisterio da .Justiça e Negocios Interiores de ·16 do 

cor.rente, enviando as Seé>uintes 

MENSAGENS 
.-

Si:-s. membros do Congresso N~cional - ./'L verba ~obras>, 
do M.ioi.slerio da .Juslica e Negocios Inleriores é de 300 con
tos. Destina-se a l'eparos dos edií'ioios do ministerio. Alguns 
<lesses edificios são situados nos E1:;lados e desviam em seu· 
p."roveito parle da verba. Para applicaoão do restante aos edi.:.. 
iicios oaqui figuram já no orçamento um engenheiro e. um · 
auxiliar, além de um desenhista e oito empregados. · 
. O projecto cria :Outro logar de eng~nheiro, com i2 :000$ 

oe ve':lc1ruenlos annuaes. 
. Não me parece 9ue fal rcscrlucão consulte o interesse p.u- · 

bhco . Pelo contrario, ella augmenta mais um ~prego · e,m 
um se1·v1ço que o não reclama. poi~ o ~ngenheiro e o au-:ciliar · 
e dema.~s,'J)essoal existente podem acudir com fo!ga, çom.o o . 
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estão fazendo, aos simples reparos à que ·se destina a exígua 
verba. ~brecarrega aiém. disso coµi uma de:;peza exclliada 
um ori,~amento que, para. equilibrar-se, está. a exigir da Na
t.:ão novo~ sacr~fj.cios e no qua} o funooion.a.lismo pub.Ifoo pesa 
·~t ~m .i•levar!.ls-;uua propo1·cn.cr. 

u Si 09 reparó.s oo~ edificios . do ~inisterio Q.evem ficat> n 
ca:rgo d~ um a1'c:l1Hceto e o engenheiro aotual não cultiva ef!iSa 
c5petiali<laíle, -0 ren1ed1o. ~ã0- . H-t<'°4 ~~) · ~r~~r mais ~ · logar, 
o :;im em transferi; 9 Governo, logo que.- se offereça oppor
iunidade, cs:::e engenheiro par'!- outro s'ervico mais adequado 
ás :mas aptidões. ou dispell$al-o: si for possível, e substituil-o 
p0r UJll construetor. · · . . 

· A eon~ideracão 4e qqe o novo eniprego nij.o ~arreta au-
gmeu to de <:ies11e.za porque neUe .se ;i.proveita:rá ~ addido, 
canfor-me determina · o projecto, n?o :qie pa;rece .de v:;lor: 1 º, 
porque o addido a ·que.Ql, segundo !) p~ecer da Cqminis:;)~ de 
1''inan~as do. Sena~- . se desti:ll.a -0 ·n:ov.o· .cargo, tem yeµc.i
mcntos inferiores a.Qs fixa.dos· peip projecto; 2º, porque p ob
jeclivo dos pode,res :publicos em relacão. a!fS .4àl!i<Jos deve ser 
aproveitai-os nos quadros actuaes, pois só assim lucrará o
'1'1\a; souro: ;criar .carg9s novos paxa os addidos é. tornar per
manente uma de::peza que só a titulo provisorio se conveíu 
em admittir. ·- .. 

~s razões e~poslas· mostram que o pr(3Jef:.to é pr~udicial 
aos m !.cresses da Nação •. Tanto basta · pa:ra que Ih.e recJ;L.Se o 
meu' a:SS<intimetit-O. e teilha por desnecessarfo fil'aooin~J-!>. no 
teu asp.eeto eo:nstitucional. . ·· . · 

DevQlvo-o, ·poi~, ã Cam~4_ 911~ -0 µtlciGµ. 

Rio .de Janeiro., i6 de novembro de 1920, 99º da Inqe
pende~ia .e 32º da· Repul:JJi.c~. ..;..... EpUo.cio Pessda. -. : A' 'Com-
missão de Filla.Il.Ças. · · · 

D'l · mesmo . ministerio7 de i8 do. corrente, remett~ndo 
dous d".>s respectivos .autograph.os devidamente s~ei~naqos, 
<ta re301m;~ão do Congresso Nacional considerando i11stitúi~es 
de utilM~de· publ~ca o- MDntepio ~ra.l dos Servidores .do Es
fado, a Acção Social · Nacionalista ·e o C~ulo dos Offidaes 
heformacos d9 Ji;xercHo e · (la .A,rm'~.- - -- ·,Ao archivp ~ dos 
au1.ogr:i1>nos, remettentlo-se oufro ·ao Senado. 

Dous do Ministerio da ·V~ e 'Obras Publicas; de 22 
\! •~ corrente, ienvia~do as seiui:Il.tes · · 

lNFO!\:MACÕES 

~ !Sr. 1 • Secreta'Í:io da · , Gam'ara - defs Dej)-u tados 
1~rsµondendo ao vosso officio n. -399, de 8 de ·outubro ui
bmo, remettendo: ·'para qué -este .Ministerío · emitta 1~:ce er>. o 
avnlso do pr-oj~~to ciue en~oriza .o Gnveroo a , ccm~r.actar / i~ 
·~i •• 11:.!.i·uccão ·de úma es't'radâ de· ferro e-ll.tr~ l'heí>plu:lo OU.um 
( · •\ estaç?io de Figueira, · oommuniC'.,O.:.vn.s qne as inf e~oo~ 

/ 
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oue tive a honra de· enviar a essa Cam·ara, com o meu aviso 
ri. 33, de 1 do mez andante, relativo a revisão do con~aeto 
com a Companhia Chemins de Fe!'. para_ o fim de ser feita . a 
ligação da Estrada- de Ferro Bahia -e· Mmas, a-ct.ualment~ em 

. 'l'beophilo Ottoni, com a Victoria e Diamantina, na e;;ta:çao .de 

. }.,igueíra, satisfazem ao pedido constante do vosso_ al~ud1do 
offic.io. ' 

Saude e f.rateI'n.idade. - J.. Pires do Rio . 
• 

Sr: 1. 0 Secretario da Camãra dos Deputad-Os - · Em res
posta ao vosso officio n . . 37(\. ,!i·e 6 de ~utubro ulti.mo,. te~ho · 
a. honra de pas:;ar áS vossas mao.s, nas inclusas. cgp_1as, as in
forma~ões que me foram prestadas pela Ile:partiçao Gerª.l .dos 
•.r.-~lr.graphos e pela Inspector:ia Federal das .E;s~adas, rela-' 
tivamente á ligação das linha..'- f erreas e telegraph1cas do . Br~- -· 
sil r.om o Paraguay, de que t..rat.a a. deliberacão n . . 1.92, de 
1920, dessa Camara_.. 

Saude e fraternidade. - J. Pú·es do Rio. 
·~ 

lnspectoria Federal· das Estradas - Gabine\e- -· 'Viação 
Internacional, etc. Projeeto da · Camara. - Rio dê; .Janeiro, 30 
de outubro de 1920- N. 866IS - Exmo. Sr: Dr. José Pires 
d.o Rio, M. D. ·Ministro da :Viação . e Obras Publicas _ .. Tenho 
a honra de devdlver a V. Ex. o officio n . . 37'6, de 1" do cor
II'ente dã c~m~ra dos Deputados e o projecto n . . 192, de ·19z0, 
que veiu por elle .. capeado. - Sob o item d do alludiao pro
.ieeto .cJeixo de prqnun{jiar-me, por concernir objecto extr.anho 
u esta Inspectoria. Quanto ao mais, - «promol)ãO de ligações 
f\é'rrovias e telegrapbicas com a Bolivia . e com o. Paraguay, 
uugrnento de · efficiencia da Estrada de Ferro .Norê>_este do 
Brasil», julgo que o projeato merece approvaçã.o,' por isso que 
se lratá de uma simples autorização a.o Poder Executivo~ que 
julgará das .oppo-rtunidades. · 

Saude e -fraternidade. - Palko:rw de Jesu;,s, inspector.· 
. . 

Confere. Em 4. de novembro de 1920. - HiUebro:âd.o de 
Ca1'Val,ho, iº offfoial. Visto,· em 4 de novembro de 1920. :--! 

·o. de Fi{Jueiredo, director da secção_ · 

Officio n. L581 - Rio de· Jancii:o, 2.2 de junho de i.920:. 
Sr. Ministro - Em relação â e:xposiç.i\o a11nexa~ ref e

rcnte ao e~tahel~imento de communicações telegràpbicas .en
tre~ ~ Brasil e o Pa~aguay,. cabe-me in~ormar que as relâcõe.s 
pol~tmas e. commerc1aes e~ge:cp. ha muito que se .estabeleçam 
meios rap1{!-0s de commurucaçao entre o~ dous .Paizes. , . 
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Por causa da instabilidade de governo no : Paraguay e 
suas frequentes revoluções, a conservação da.s. linhas t.ele
graphfo~s 9 precaria e a ligação com as .linhas terr_estres ?ra
sileiras não tem dado resultado, apezar ·ctas tentativas feitas. 

Por conhecime-nto proprio. posso affirma1' que no Para
'mav quasi tudo é argentino ou soffre a influencia argentina, 
~endo nulla a ac!}ão· brasileira no commercio, in.<lusti'ia e 
agricultura. · . · 

·As communfoaç5es postaes entre o ·Brasil e o Paraguay 
são ·demoradas e as te.legrarphicas di'fficeis e sómente através 
da. Republica ~enti:na.. · . 

Os Estados de l\fatto. Grosso e do .Paraná, que mameem 
relações commerciaes avultadas é.oro, o Paraguay, apezar de 
limitrophes - encontram difficulda<les grandes em se corre
sponderem telegraphicamente ooín este paiz, quer pela dis
tancia a perco~er qUer· pelo CUiSfO . dos telegraínmas. 

RE'presenfa,. pois, medida de caracter urgente a ligação 
telegrapbica entre o· Brasil . e o Paraguay. 

A meu vêr. a solução melhor e mais ecoliomica seria a 
ligação por linhas d'e · fio por . Bella .Vista , e pela fóz do 
lr;uassú, desde qu~ se · pueesse . garantir a é9µservação e o 
fnnccionamlmto ~as linhas no ter-rito.rio pa.raguayo. 

Não possuindo a .. r'epartiç.ão n_enhum mappa da rêde tele
graphica paraguaya,1 faltam elemente>s para "'orçamento deta
lhado· das linhas que· facilitem as ligações citadas. Exami
nando, poré~, . o. mappa geral verifi:c~~se, entretanto, que a 
distancia entre a fóz do .Iguassú e Villà' Rica é de cerca de 
duzentos kilometros." Como Villa~ Ri'ca e8'tá ligada a As~un
cion por estrada de ferro, serià faeil a ~onser\ração <la. lfoha 
neste trecho. · · · · 

O custo dá .linha ligando a füz do Iguass'ú a vma Rica 
não pó de exred~r, em caso nenhum, de duzentos contos. Para 
garantir a' consérvaçã.o, pod~ria o Governo brasileiro auxi1iar 
~ompanhias bra.,.ç;iJeirRs . que, . tendo ·relacões eommerciaes no 
ParRg-nay, qufaesserri se o&cupar do' assumptn. Ent.re outras, 
existP.m a.'l\fatf P: Laran,jeira .e· a Minas· e Viação Matto Grqsso. 

Ligadas Bella Vista e -F~z do Ig.uassú , ás linhas para
guayas, ficariam garantidas, as éoip.municações telegrapbicas. 

Es.ta é. a meu vêt>,. a. m:elhor soh;ição. sob o pónt.o de vista 
t?mmerciál. Sob o porità' de vista .politico,. a telegraphia sem 
fw ~ mais prompta ·e ef.fica.z para as communicações entre 
o Rio .~ a cap~tál· do Parag:µ1l.y. Ella, poré~, ap~e~nta in
cnnv~m entes nao pe(Juenos, entre os· -quaes sao prrnc1paes os 
segumfos : .:-:- · · 

. 1º, intereep~ão· de todos :·os 1'3.0ios pelas· estações argen
tinas. o:ue s~riam verdadeiros fiscaes d-o sernÇo brasili:l~ro-
:para.r!'uayo; . . . , . / . -· , : ·. . · . · · .. 

2", clisf:o _ .~b~v·aa·o das insta.Ilações~ que importarão em 
cerca de dous· mil eo!itos·; .. " 
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3• · diíficuJ<lade ou quasi impossibilidade de eliminar a 
influencia u~enl.ina !!ª administração d8: estação inst.allada 
em Assuncion. - · . 

Não parecendo acerts.do que o Brasil · empregue capital" 
seu em obras situadas em paiz estrange'lro, parece que o 
uníco meio de evitar 09 inc:.on"eniente-s apQnfados sob os nu
meros 2 e 3 seria entregar á iniciativa partieulaI" ·· a exee~cão 
do servieo. mediante favores, exercendo o Governo bràsileiro 
fi.stafü:a"ão soJJré todo o servi~-o . Esta · solur.ão· érteont.ra, po- . 
r.ém. obstaculof: na lei n. 3 . 29ô. dê 10 de ,fulho de 1917 -

o pro,iecto para a ínstallação do servil}o radio comtst,e na 
consf rúcr,ão de tres estações de Jttâ.nde alcance: uma nas im
mediar;.õ~s do ft!o C.e .Janéiro, outro em A$sUncion .e a. t.er
ceira. de vi~ilallc!a, em -Porto Murtinho , As inst.alla.ções te
légtaphicas de tio e sem fio completariam· M Ugai;õéS com o 
Parag-ua~. · · . ·· . , · ·_ 

Nlio resta duvida de que o ~rasil parece. tlespreoccmpa<lo 
rle e:x:P-rrer jnfluencia sobre . o )'ara~ay, õnde a Ar!!'entina 
aug-mE>nta a . .sua ca,da vez mais. O par~çer annexo. do sub-di
rectot teQhnico, e.n2"~nheiro Francisr>o Rhering, esclarece o as
sumpto e para eUe peço voss-a atten()ão. · 

Sande ~ fraternidade. 
Sr . Dr. .Tosé Pires do Rio. Ministro da Viacão e Obras 

Pttblica.s. - A. Penido~ director ~~ral. Visto. - · Souza Pinto, 
ehefP. . Conforme. - Vespasianô '!lfrmdes. Confere. - Tai~a
-res Belfort. -. A quem fez a·-requisição. 

·-·. Tclegraínma: 

Virtnria 2?. OP, novP.mhr() - P'!'P~inf'nt~ Catt>:'t'r'a n~nu 
tados. Rio _,,_ 'Fnnccfonarios Administração Correios· desté Es
tado rPPtP.stmt.'ldl'ls comtni~são nhai~o ~ ssi~adn solii•itfim va .... · 
Jini:;f S!;imo p::itr-nr:inf~ V. Ex. favor rP.fbTnl::i Col'rP.in!I el~va
~l'io rl~st~ · 11àmin'ist~c~n a 2" nfas~P · au~P.nt.n flP.~Sn~l res'Oe
ctivn~ vpnrimrntn~ P 'l'P~f~bP1P.r.ime1nto !?'l"!:lfif'fonçi'ln ~rl<licirm11.l 
J:'P-l'ma'n<"nr,i n r.orrPin~ F.spirif.n ~an t.o . _ Tr.>rr.Pi.,.~ cla~~e 1n.ins
ti<:.a não Õ"'.Ve r-nntinuar ;-ittf'nf.o crescl'\nt.e . movimf'ntn r,í'm
nrovado snn. r fmda se El!levara este anno ma.is 140:0'0~()0-0. 
Pessoal in~nffiekmtP rn~l rPmunera-do. Não ha renarHc.ão 
publica f PclPrnl P.m vf'ncimePf.os SP.fain tf~(i -f'~iJ?tlO~ cf"lmo r,il!t'
raios. Assim enfreQ"andó V. Ex. sorte funccionarios Cote!IT~~ 
esperam f P.1i7. exito assegnr~.ndo imperecível sn'atidão desta 
humilde cfasse servidores nacão. - Dr. José Moreira Go~s 
administrador. - João Mendes Barbosa, ·contador. - Alberico 
L1irío Sontºs. f'hp!'fnureiro. -· Manoel Friancisco Silva chefe 
:=;~oão . - Tnteirada. ' 

R i"1 Cl't1P.l'i!'l''lPrdn Oi:> T ·lllZ Fr!OlTIPÍC:l'.I) r,,.,.~] . Til">d•nrln l)!:>'r>~ si" 
· ou empreza one organizar, o arrendamento · da linha dà 'rl'in...: 

úncie para ;ixnlnrs.oão dá bP.~ca _ · -··· A's ComtrtiS$Ôes. de". A~1-
enHura e Industria e de Finanças. -
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SESS_{O EM 23 DE NOV'6?.$RO . DE 1920 . 2f$ 

·E' fü~Q. e~ v~e a im.Primiv a segajnte 

REDACÇ.;\Q ·. -· . 
N. 536 B - i920'. 

. . . ' 

Redacção finàl do projecto ~. 536,. de 192<:>, da. Ciimara 
dos 1)eputad0s, que reforma as Tarifas ac!uaneir.as 

·.:: 

O Congress~_ NaCional d~creta : 
A~ 1° .-O~ direitos <!e i~portação·para consumo serão 

cobrados, a partir de 1 de 1ane1ro de ·1921, de accõrdo com 
a Tarifa das . Alfand~asl q~e este açoqipanha, ·inclutdas as 
disposições preliminar~~ _e as. tabellas. . · 

. . . 
Paragrapho unico. As mercadorias embarcad~, nos 

portos de exportação,_ até 31 de· dezembro _de 1920, ficam 
sujeitas aos direitos neSsa. data em vigor. 

Arl. -2º. Rev~gam·seas disposi_ções. ém contrario. 
. . 

3ala qas Com.missões, 23 de novembro de _1920.--Cas
tro Rebel~o. ~ Prado Lopes.~ José Afves. 

DISPOSIÇÕE~ PRELIMINARES 

, Dir~tos de impo~ção para. consumo 
i . . 

A1t 1°. Aos direitos estabelecidos na Tarifa' das Alfan
degas ficam sujeitas todas as mercadorias estrangeiras que 
se destinarem ao consumo ~o Brasil, exçeptuadas as de que 
trata o ~. 2°. . , _ 

Réputar-se-ão de origem ~estrangeira: 
Iº •. Todas· as mercadorias importadas de paiz estran

geiro, quer directamente, para consumo, quer em transito, 
quer em navios entrados por franquia óu arribada forçada, 
que forem despachadas para consumo. · , _. · · 

2°. O·-carregameoto e pertencas das embatcações·appre
bendidas, o appare1ho, . provisõéS, armainen~o, munições e 
outros . objectos do serviço de quaesquer "em barcaçé.>cs de 
guerra ou mercantes: e os fragmentos dos cascos de navios 
estrangeiros que forem. vendidos .para consumo. . . . . .· .· . .. . .· 
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' . . . . . 
3°. ·As embarca\óes miudas, p~rtencentes. a .<luaesquer 

navios, que forem tiradas do serviço ~ vendidas ou tras:-
. passadas em qualquer porto da. Rep!-!bl!ca. • . . .. 

4º. As mercadorias estrangeiras nacronahzadas _pelo 
· pagamento dos direitos de consumo, sendo transpm1adas, 
·sem despacho, de uns para outros portos alfandegados <l:a 
Republica. . · · - · . 

5°. As mercadorias nacionaes .transpor~adas, . sem' c:U:,s
pacho, de uns para outros portos da Republica,· quand:~ nao 
possam ser â primeira· vista distinguidas de outras similares 
estrangeiras. . .· · · . · · · , 

6°. As mercadorias arrojadas - pelo mar ás-praias e 
pontes, ou que forem encontradas .fluctuaildo, ou tiradas do_ 
fundo d'agua, na fórma do art. 2q3 da COnsoliciaçãq· das Leis· 
das Alfandegas e Mesas de Rendas. · · · . . 

Isenção d~ direitos de importl].çã.o para consumo. 

Art. 2°. Será concedida isenção ~e direitos Q.e _Ímpor.::
tação, mediante as cm.~telas fiscaes que o inspector da Alfan· 
dega, ou administrador da · Mesa éie Rendas, julgar neces- . 
saiias, ás seguintes mercadorias e objectos : . · 

§ 1°. A's amostra$ de nenhum ou de diminuto ·valor. 
Reputar~se.ão . amo~tras de . nenhum ou de diminuto 

valor os fragmentos, ou parte de qualquer genero ou mer
cadoria, em quantidade estrictamente necessaria para dar 
a conhecer sua natureza,: espede e qualidade, e cujos· direitos 
qão e"\ cederem -a 1 fJ por volumt.. . , 
. . Não Sêrá pennittido inutilizar as amostras com valor, 
no intuito de isental-as de direitos. · . -. 

· § 2°. Aos modelos· de machinas, de embarcações, de 
instrumentos e de qualquer invento ou melhoramento feito 
nas artes. · 

§. 3°. Aos instrum~ntos ·de agricÚltura, ou de qualquer 
arte hberal ou mecamca, e mais objectos do uso dos e~ 
lonos , e _artistas, que vi~r~m residir na Republi~~ ·sendo· 
necessanos para o exerc1c10 de sua profissão ·ou · mdustria,, 
-comtanto que não exceda{?_-ás quantidádeS indispen8avêis 
para seu uso e de suas familias. · · 
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§·4º. Aos rest.~ de marltimel!tos pert~ncerites ao rancho 
. partieular .dos -colonos e ·passagel{os· de 3,ª .classe, .qu~ yie
rem. estabelecer-se n.a Re12ublica~ .sendo_destmados a alimen· 
tação das m:esmos~ emqiianto se não" empregárem. 
· . § 5°. A todos os ob1ectos· de usq proprio dos embruxa· 
dores e ministr~s ·estrangeiros, ~' · em- ~eral, de todas as 

· pessoas emprega~ na _diplomacia, collSldei;ados como per-
tencentes á sua. bagagem. ·. . : · · ·. · . . . 

§ 6°. Aos ge:neros· e .effeitos importados pelos embai~ . 
xadores; rili.nistros resid~ntes e encarre~dos de negocios 
acreditados junto ao Gôvemo ·da· Republica, 'na fónna da 
legislação em vigor; e pelós con~ules geraes .de carreira das 
nações.· qu~· -não. têm Legaçã~ · il9 . Br~il; e ao8· moveis e 
outros obJect:OS de uso propno' dos consules geraes e con':' 
S?I~ . de carreira, ·. importados pat.~ seu ·primeiro estabele-
CJmento. · · . ... · 

§ 7°. Aos ot)j~o8 de . u8o ·· e serviço· dds chefes ·das 
missões· diplomaticas ··:brasileiras, que · regresSélrem, prece

. dendo req uü,iç~.o do ~in~~tro ·d~ ·, RelaÇões Exteriores. 
§ 8°. Aos generos · ·~ obJectos .1.m~dos :para uso dos 

navios de güerra das ·nàÇôes ariiigas e dós seus officia~ ou 
tripulações, ·que.chegarem em. trans~rtes dQs tespe<r'tivos 
Es~.dos,. eqi paqoet~ 9ú na vi_os -mercan~es, mediante re
qu1s1ção . da co~petente · .Legação ou. :~. chefe · da Estação 
Naval. ! ·· . · ·· .. · .. ·•~ :. : 

. § 9º· A's.' mercadorias de prQ(iucção- e industria na
cional ~u · ·naciónalizadas pelo pagamerito· ·dos direitos que, 
tendo s1do exportadas~ regressarem á. R~publ~~ em qllalq_uer 
e~~arc~çã9'.t .comtanto qu~ taes: ~ercadorras: 1°, sejam 
d1stinguive1s ou ·possam ser differenÇadas· de · Ol)tras seme
lhantes de origem ~trangeira; · 2°, r~~m-dentro· ~e um 
anno, contaáó da . data · da. sua saJ:iida _40 porto nacional ; 
3º, venharn acompá:nhadas. de ·certificado da . A!fandeg:a. do 
porto de r~torno, · · legaliza~o .p~l? ~gente .cousu~ar braslleiro, 
~' na sua falta, pela .fónna . indicada no art. ~ 342 da Con~ 
lidação das LeiS das Alfandegas e ·Me&ts-de Re'Jdas. · 

§ ro Aos generos e niercadoriasde jirçxiu(:Ção nacional 
pertencent~s ·. á' C,arg?.- das .~mbar~ões : que,:. tendo sabido 
de algum portoc da Rep.iiblka, .• arribarem· ·a ot)tro ou ~àu
fragarem, · e forem ·por ·. qualqu~r ·· iliQtivo ve~didos para 
consumo. . · · . · ·· "· ·. . · : _ : · . · · .··. 

. ·. / 
• . . . 
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No~ dé duvida de· serem ~ merca4oriai salvadas, 
nacionàeS ou estrangeiras, não terá .. lagar a isenção dos 
direitos de importação. · • ·: . . . . . 

. ~ § 1 1 ~ . Aos instrumentos, ': utensílios de • uso . propi:io 
de litteratos e de qualquer sab10 que se 'destinará ~plo. 
~ da ·natureza ,do. · Brasil, .. p~ecedendo. · requisição ~a 
C<?mpetente ~çáo. · .. ,, . , · . . · . ·. . . - · : 

· § 12. A' roup~u fato de uso dos passag~1ros .. e a~ 
instrumentos, objectos, U;teµsilios e, em .geral, aõs .artigos 
d~ uso peswal oµ pro~1onaL .. . . _ 

. § 13 •. A' ·roupa· ou fato de uso dos cap1taes e das 
~oas das. tJ:ipulaç9eS .dos ilavio8, aos· instru~entos nau- . 
tieos, e _utensilios propnos de seu QSO e profissão,· quer os 
c5mserve~~ a bordo, qu~ os ·retirem ~u l~vem comsigo 
quando deixarem os nav:ios ·em que ser~am. , .. . · , . · 

§ 14. Aos retratos de familia, aos· de~enhos e · esboços, 
modek>s ou. maquett~! -~ba.d~. · ól) J~or aca.bar, perten- -
centes a art~s~ qu.e vierem residir na Repul;>bca. . . . · 
.. § 15~ Aos bahús, filalast saccos, c;estas e ~d~r~as .<le. 
v~em usados, pertencentes ás · Qagag~m; _dos pass~getros e 
tripulação.dos navios, e necessario.s para o us0· ~ai- e . 
düU"io durqµte ~ · 'l.iagem.. . · · · ~· .. . · . . . _ . . . · _ . . 
. § 16. A's Jojas de_ uso do~ passageiros. . -
. § 17. A's obras velhas de qualquer metal fino, estando 

inutilizadas, sendo livre ás partes - inutilizal~s •. "quando o não 
estejamt na occasiá<;> ~o d~sp~cho ou conferencia., . . .• 

§ 18 ._- Aqs barns, · bàiricas, ancoretas, cascos, caixas, 
vasos de v,idro ordinario' ~uro, azulado ou. esverdeado, de 

_.~rro ou lou91 ordinaria,' ás latas de folha, ~e Jefro, chumbo~ 
'estanho o~ zmco; _aos. saccos e capas de aruagem e qualquer 
outro tecido . ordmago,. e a . qua~uer ot1tr:o.s enyolt?~ios 
semelhantes, ein _que se acharem as ~ercadonas não sujeitas 
a direitos pelo seu peso bruto, salvo· s~ estiverem· vazios 
~u por qu~quer- causa-se esvaziarem, ou se acharem . com-

.. ple~ente s;parados das · mer~dorias a que • pertenciam • 
. § 19~ ,A palha q~e fôr encontrada ·em qua!q;uer envol~ 

t<;>no servmd~ de enchiqt~Jlt~.-para o. bom ac~::>nd1cionamento_ 
da$: .mercadonas e que .nao tiver outro pr~timo. . . . . · ·· 

· .- "· § '!-º: A's mercaqorias estrangeinL~, 'q\,l~ ja tiverem· 
pago d~e1tos de · consumo em. ~0uma das repartições fiscaes 
~mpetentes, e forem transportadas dé .. uns pa.ra. ,outros-
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~ . . . . . 

portOs onde houver alfandegas~ 'sendo . acompanhadas de 
âespacho, em embarcações·nacionaes; na fónna da legislação 
e11r vigor. . · · ·-: · - : .· · - . . _ .· ·. . 
. § ~2 t • A's· merca~ .e obj~os cujo d~acho livre 
uver sido ou fôr . conced1do pela Tarifa. · . . 

.. § .22·~ A's mercadorias e quaesquer objectôs que fõrem 
dir~en~e importadqs por CC?iíta da União para o. serviço 
da Republica.. · . . · - ·· · . · · · · .· · 

§ 23. Aos· producte>s da pesca d~ embarcações na .. 
- cionaes. - - . _ · , _ · .. : · · · . ·-

. . . 
§ 24.. Aôs objectos p~rteiieerites ás cõmpanhiàs Jyticas, 

dramaticas; equestres . ou o~ttas ambulantes;. q~ se desti
~arern . a d3:r rep_r~~t,J.Ções . · P~?ij~~ ; . ~ .coll~c~ôe~ ~tien• 
tifi~ de hIStona na~ural, nutmsm~tica e çle àlltigwdãdes; 
ás estatuas . _e büstos de .. · quaesqu~t . matérias, que forem 
destm.ado~ .. á .~xpo~ÍçâQ _:.o_ti_ · ~~pr~~nta~õ .. ptibliéà ~ áS 
mercadonas estrangetras que se-destináren1 a figllrar nas 
exposi~es indus~es, qu~ .s~ fizerem. no p~z, e·aos iilOStrU· 
anos .unportados . por '.via.iantes . cqJi?.~eretaes, . desde que 
venham açom~rih.ados : de c~rtifiéado __ -~º~~mlár .. do '.~~ de 
procede11aa . e~ . ~Jam · -relacionadas · eµi nota· espeaficàda, 
c~nvenienteme~t~~ to~ as amostt~ êontidas nos· respe. 
cti-vos v.olumes •. · .. · ._. · . · 

'Este .despacho · não poderá.· ser~ êonéedido sem que as 
partes caucionem os direitós de · éónsumõ dos oójectos 
mencionados nest~ -p~ragrapb?, ou .. prestem ·fiança idon~a ; 
sendo . cobrados os dtre]tos, s1 dentro ·. do prazo concedido 
pelo chof~ da repartição, que poderá ser JlOr ·elle razoavel
mente prorogado. não forem-os objectos assim despachados 
reembarcado~ integralmente, ou ·· não ·.se provar terem 
~~~ppai;éâdo por uso ou morte, segundo a. natureza do 
·ooJecto. · . · · . :.. _ · · · 

~1 , t ' 

§ 25. ·Aos vasos e· barcos miudos dá$· embarcaÇOes 
~ondemnadas por innavegaveis, que Jorem._coÍn '.ellas:-cón-
JUrtctamente arre·matados ·cm. leilão. . : , · ' . 

§ 26. Aos adubos. naturaes ·.·011 artificiaes, taes.como: 
sulato -~e potassio~ chlorúreto ·de· potassio,- kainito, sulfato 
de ammonia_, superpbosphato ·ae .calció,-escorias de"Thomas; 
~ano ar,iirnCJl. ou· _.artificial;-~ saJjtre · .impuró ,do Chile e as 
misturas_· d~ ·adubos · ~ntend() potasSa, ~c;Jo phosphorico, . 

1 .- • • • ~ : , -



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 26/06/2015 09:58- Página 12 de 66 

220 .'\NNAES DA GAMARA 
·, 

. ' 
azoto e quaesquer outros que não possam. ter ~utio uso ou 

. applicação. . . . 
§ 27. Aos animaes introduzidos para o melhoramento 

das ra915 · in"!igenas e aos .. desliiladus aos· jardins zoolub-icos -
np .paiz. . . . 
· § 28. A7

S obras de arte, pmtura, esculptura e seme
lhantes produzidas por - artistas nacionaes fóra do paiz e 
que ·forem importadas na Republica, bem como ás · obras . 
de igual Ílature?.a de autores estrangeiros, introduzidas por 
estabelecimentos de - instrucção de beJias-artes, existent~ 
na Republit"a, e ás que forem . j~lgadas de utilidade inune
diata para estudo e ~ode1o, e contribuirem para o pro-
gresso e desenvolvime1:1to ~a arte· nacional. .. . . 
. § 29. Aos machinismos para_ rreparar e beneficiar os . 
productos da lavoura; e aos que forem desti_nados _a engenhos 
centraes. aos materiaes ·de custeio e peças sóbresalentes, nos 
termos do art: 424; § 27, da Consolidação das Leis das AI~ 
fandegas. . . . , .. 

§ 30. Aos I11achinismos, sobresa1entes e aos materiaes . 
de custeio' ,de mineração~ importados directamente por com~ 
panhias ·ou em prezas de mineração para c9nsumo própri0,; · 
Nos materiaes de custeio se comprehendem sómente as sub
stancias chimicas, os explosivos, os metalloides .. e metaes, 
simples e o material de extracção e transporte na miná . ne-
cessarios áquelles trabalh~s. ~ -

Art. 36
• Aos objectos de que tratam os. §§ 12 a 15 se 

poderá conceder isenção de direitos, . .ainda quando· não 
acompanharem os passageiros e pessoas da tripulação dos 
na vi os da mesma embarcação. . - · . . . 

Art. 4º. Para o despacho livre de que trata o § 28 do 
art. 2° é nece~rio ordem do Ministro da Fazenda. · 

Art. S'· 'A's mercadorias comprehenQidas DaS .dispo
sições dos §§ 1° a 8°, , 11 a l6, 18 a 20, 22 e 23, 26 a 28, 30 e 
31 do art. 2° e ás incluidas na tabella A: annexa á .Tarifa, 
além da isenção dos· direitos de imP.ortação ahi esta· · 
belecida, . se concederá lambem ·isenção do expedi~nte ·de 
1o 0 

/ º de que trata o art. 56o da Consólidação das Leis da8 
Alfandegas ; os mostruarios de que trata o §, 24 do . art .. 2~ 
pagarãoc~;~is de .expedie~te, calculacto· sobr~ o valor official 
e os ma . mos, 1'.'latenaes e ·peças, compr~hendidas .no 

'· 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2610612015 09:58- Página 13 <1e 66 

SESS.:\.O_ :EM 23 ·oE NOVE~IBRO DE 1920 221 

§ 29 do mesmo ait. 2°, pagarão 2 º / º de expediente, pe1a 
mesma forma calculado. · · . . 

Generos proliibidos · 

Art. 6~. E' prohibido o deSpacho drur seguintes merca-
doria$ ~ objeetos : . · . . : · . . 

.. _J . • 

§ 1º. · Qu3.Iquer object() de esculptura, pintura ou litho
graphla, obscenp ou offensivo da moral·. e bons costumes. 

§ · 2º. Qualquer artefacto cujo usô --ou applicação esteja 
nos mesmos casos:· · · 

§ 3°. As espingarqas ou ,pistolas de vento, e as ben
galas, guarda-chuvas; ou quaesqliet outros objéctos que 
contenham, espádas, estoques, punhaes ou espingardas: 

§ 4°. -A . polvora. e eXJ?losivos de qualquer-'qualidade, 
quando o despachçinte não apresentar com. a nota a licença 
da co ~petente ·ãutoridaâe. · ·. ·. . . · 

§ 5°~ As merc~qorias ~- generos. alirnenticios ou medici
naes em estadp qe piltrefacção, ou 4~-avaria~ que possam ser 
nr >Civos . ã sande .'. publica; precedendo exaine de ~ 
id1..>neas, fia forma prescripta· pela _secção 3' do cap. 3º do 
tit. VIU da Consolidação •. · · . · · . . 

§ 6°. O annam~nto e _petrecb~ .. de guerra, quando o 
Governo Federal entender necessano ã segurança e manu· 
tenção da ordem ·publica. · ·. '. . · · ' 

.§. i'· O absintho e todas as bebidas que o contiverem 
em qualquer dose . . - . · · 

§ So. Os rotulos, marcas, capsubs e envdlucros que 
s~ prestem á fabricação de productos nacionaes, com o fim · 
de vend1.?r estes como si fossem .e~tra.ngciros, nos termos do 
decreto n. ·2. 7 42 ~ de 17 de dezembro de 1897. 

§ · 9º. ·os generos ou mercadorias · CUJO consumo for 
prohi~ido no paíZ d~ .,,,9rigem, ou cujo fabrico nesse · paiz 
só se1a pennittido.pata;;::a exportação ou tragam essa de-
claração nos r.otulos ou prospectos. · . 

§ 1 o. Os prod uctos . e artefactos, estrangeiros trazendo 
rr.tt!los. marcas de· f~prka~_ou_ dizere.s precisos de productos 
na'--1'Jn.1és. . : - · · ··· ·. ./ .. ·. . . · / 

§ . r I ._ As. arvores~ sementes .e .. ·álliillaes affectadqs de 
molestias par~itatjas ou .. ep~oticru,;. · . . · . · · · ·' 

' , 
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§ 12. Os vinhos, a banha de porto, bem cómo todo .e 
qualquer genero alimepticio condem~iado p~lo La~oratonq 
Nacional, ficando seus ·donos ou consignataryos obngados a 
reexportal-os dentro do prazo que lhes fÕr marcado pelos 
inspectores das ?lfan~egas, e, cas~ não o faç~m, serão os 
m~s1DOS generos mutilizados; sendo imposta aos importadores 
ou consigna ta rios a multa de am conto de réis._ · · 

São considerados cerno noo \ 0s á saude publica e con".' 
demnados ós vinhos e t:e:n '.lssim t Jdss os generos aµmen

. · ticios que contiverem ãd .. o ')oricoonsalicy~ico, alcool de rná 
qualidade, acido~ mineraes livres, sulfuricô, azotico, chlor-

. hydrico, sulfitos, alumen, fluoratos.e fiuosilicatos alcalinos, 
saccbarioa, saes de stronch, çhumbo, zinco, estanho, arse-. 
nico, antimonio, anbydrido sulfuroso total (livre e çombi
Qado) gue exceda de 350. miJligr~mas por litto 4e vinho 

· ou sulfato de potassio na razão d~ mais de duas . gramm~s 
por litro de vinho, salvo~ para os vinhos cujo gfáo alcoolico 
for superior a vinte, para os zjuaes. a tolerancia será elevada 
a quatro grammas de sulfato ·de potassio por . litro; na 
cerveja : os succedaneos do lupulot c-0mo . absintho, quassia 
amara, colchico, picrotoxina, coloquintidas, noz-vomica, . 

·. acido picrico e aloes. . · · 
São tambem cooSiderados nocivos á sande pnblica . os 

cognacs, armagnacs, whiskies, rhums, genebtas. e outras 
bebidas alcoolicas, que <ontiverem mais de dneo grammas 
de impure?.a.S toxicas ( etheres da serie· graxa, turfuról, akools 
supenores,. etc.) por ~il gram.mas de alcool a cem grãos ~u 
duas e meia gramm_as por md ~aromas de alcool · a cm
cocnta grãos, bem assim as essenaas preparadas coui ether e 
da serie graxa, corantes derivados do carvão de pedra e .de 
base de chumbo, mercurio. cobre, a.rsenico; aatimonio, 
baryo ou quaesquer outrr$ -substancias que a scíencia tenha 
reconhecido, ou venha a reconhecer nocivas á saude .. 

~ igualmente prohibida a enfiada de linhos reconhe
cidos. como artificiaes,·a.inda. quando não contenh.ám. sub
stanaas nodv~s á . .sande publica, sendo appticada-a multa de 
qm: trata a pnm~~ra parte deste par.agrapho, se . no prazo 
ass1gnado flelos mspectores das .Alfandegas não furem por 
quéin. de direito reexportados.. . · _. · · · . · .· ...:. .. 

§ 1 ~. As mercadorias . e · generoo a.tilnenti~ que :não 
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satisfizerem as-condiç~- imJ,ostas pela Saude Publica: aos 
congeperes nacionaes. · . · . · . 

§ ·14. As rêdes ·de . pescyria qu~ . tiverem malhas me-~ 
· nores do que as· estabelecidás ·pelos regulamentos da pesca. 

Art. 7° ~ Denegado o despacho ·em ~rtude~ do ,grtigo an. .. 
tecedente, os ob1ectos d9s . §§ 10,, 2°, 3° e ·$º, serão ap
prehendidos eimm~diatam_ente destruidos .ou lnUtilizados; os 
dos.§§ 4º e qº, çonforme su~ natureza, serão.depositados nos 
arsenaes de ,guerra ~u âr~~ens de . ~os bel)icos ou em 
qualquer outrq logar que ·o Governo· designar, úU reco
lhidos a pm annª-2em especial, até que,' com Jicença da 
autoridade com~~~nte, sejam regularmente despachados, la-. 
vrarid~se de tudo o çoo;ipe~ente termo, que sei!:\ · assi
gnado p~Io chefe d.a-repaftj~ ·~ os dos §§ f\ 9º,. 1 1, 12,_ 13 
e 1 4 serao _re~xportadqs pelóS seu~· çlonos ou conSJgnatanos, 
dentro do prazo que \lJes for marcadO" pelo chefe da re· 
partição~ . e, caso IiãÓ :~º" faç~m,, .s.er~o mutilizados, sendo 
imposta aos irnportadQres · ou. conSignatarios a multa oe 
um cofl.to ce ~is;· os do '§ So serã9 de$truidos; sendo impostá 
aos importadores a rnWta de -t.lm ·a cip.co Çontos de réis, de 
·conformidade.-com· o dispo$tó 1;10 'citado ctecret<;>·n. 2~742; 
os d()'§ 10°-serão apprehendidos~ co~c;ios, sendo vendidos 
para .consun19, deP9is d~ inµti~do$ os rotulos, marcas e 
dizeres~ · . · · · · · , · · · : . · ... · 
· § 1°. Se os objecto~ de .qúé tratalti os §§ tº e 2° do ar
tigo antecedente pud~rem ser destruidós·ou inutilizados sem 
prtjuizo· ou eStrago · de _optros não· próhibidos, ·a que per
ventura se acharem . annexos, p,enílittir-se-â · o despacho 
destes ; no caso con~rio, serão todos. desttuidos. 
. § 2°. Se nos objectps comprehendidos ·no § 3° do sobre

d1to . artigo se encontrarem aJguns fabJiçaqos d~ materias 
preciosas e de valor, e mesmo fóra deste caso, se as armas 
pr_ohibidas puderem. ser destruídas e ~nutilizad~ · sem pre
Jlllzo ou estrago das bengalas, guarda..:Chuvas, chicotes, etc., 
. que as contiverem, proceder-se:à como nos casos do para .. 
grapho antecedente. . · .· : · : . _ .' 

Applié°àç&o :da ~· · -~ _. · · 

Art ao. ~Nenhuiria ~ pegsoa, qú~qttet qu~ séj9- o seu e$~ 
tado, · condiçãó. ~u ~' · rotpo'~ ·ou ~com:panbia, pode· 

... 
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· , 

-.. 

ser i~nta-de satisfazer os direitos. de -consumo e quaesqúer 
outras ta.~. a cargo das repartições aduaneiras, salvo ~s 

-excePÇões é restricÇõeS; expressamente formuladas . em .let. 
// Art. 9°. Na .percepção dos direitos nenhuma. differença 
se fará entre mercadorias e objectos novos e usados; em 
peça o'u retallio, por acabar ou incompletos, inteiros, aca~ 
bados e promptos, com ou sem enfeites, salvo a dispoSiçáo · 
do art. 18, §§ 4° e 5°, nem tambem pela natureza dos envol~ 
torios, ou em virtude de _ qualquer outra,circumstancia, que 
não esteja expressamente decla:rada na Tatiía, ou. prevista 
nas presentes disposições. · · · 

, E nénhum arligo ou objecto se reputará differen~ do 
classifica.do ou comprehendido na Tarifa, pelo simples facto 
de conter algum enfeite ou modificação não · especificada na 
mesma Tarifa, que lhe não altere. a · ~ncia, qualidade ou 
emprego, ainda que se lhe tenh~ .dado differente · denomi-
nação. · · · .. ;· , . 

Art.. .10. Os artefactos bordados ê os qu.e tiver~ll\ 
enfeites e guarnições cie o~o, prata Ou platina ou de pedras 
preciosas, que não estiverem ~peciaJmente tarifados ou sub
ordinados .a di~posições especiaes da Tarifa, pagarão direi
tos ad vcilorem na razão imposta · a . identicos--- artefactos 
sem bordados ou .enfeites. · . · . / 

· Art 11. ·As mercadorias fabricadas ou compostas· de 
materias differentes, sobre que não houver na Tarifa taxa 
especial ou fixa, ou ~posição ·particular, ficam sujeitas ~ 
mesmas ta"tCas estabelecidas . para mercadorias identicas, fa
brica.das unicamente da materia que naquellas-predominar, 
ou da ~ais tributada, n~ caso de igualdade ~e materias, ou 
de duvida sobre qual seja a matena predominante. _. 
. Exceptuam-se os tecidos mixtos, a respeito dos quaes se 

observarâo as regras estabelecidas no artigo seguinte. 

/ Tecidos miXtOs 

. Art. 12. Os· teciaos compostos de diversas · materías . 
· visivdrnente distinctas, que ná() tiverem taxas espedaes na 
Tarifat pagarã() os direitos 5egundo a rnatena mais tributada 
em 9uaiquer 9uantidade.que ella seja, salv9 q~ndo todos 
os fios da urdidura ou tooos os fios da trama forem da ma-
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SESS.~O EM 23 DE XOYE:;:>.$RO DE ·1920 22ã 

teria menos tri1Jtitada, caso unico em que se ~oncederã o 
abatnnento de 10.º/o· · : . · · · · ·· · · 

Quanto aos teddos místuradQs _ com · seda, devem~se 
observar~ seguintes regras: ·. · . · ·_ 

· 1'1. Os t~cidos· mi~tos, nos qua~, 9µ !odos o~ fios da 
urdidura oµ todos os fios da tr~ma forem· qe $e~, ·e os · fios 
restames de outra materia·, p~<Yar~q. os· cjiréitqs eS'íabelecido;;. 
para os teddos ~alogos compóstos i.mjcametj'te de sed~~ cóm 
o abatimento de 50 ~/~: se,· porém, do laoc) d~ $ed~ hq~ver 
fios visivcis de outra materia, o . abatimento ser~. q~ 60 o/ 9. 

2ª. Os tecidos 'mixtos, nos guaes o numero dé fios ·· de 
seda da urdidura e da trama fôr· ·igual aq 4os fios de óutra 
materia, pagarãó qs c;iifeifo~ dqs t~cidos de seda, cqm o aba-
timento de 50 º/o· - ·· · · . . . ·· . 

3:1. Os· tcciJos ~ixtos, com a urdidura e a trama torta de 
seda: mas que na trama ou na urdidura, ou ~m ambas~ trou
xerem .fios visiveis de qualquer óutra materia, pagarão os 
direitos estabelecidos para os tecidos áilalogos compostos 
unicamênte de seda, com o abatimento de 20 .~/~. 

4ª. Os tecidos mixtos, cuja trama e'\1r.iidura for.eiµ com"'. 
1 pos~ de outras mate~, e que .contiver~m ria trama~ · ou na 
urdidura, ou erri ambás, apenas alguns fios ou· mesçlà de $eda, 
pagarão os direifos ségundo a m~teria mais tributada, ·· ~om o 
augmento d.e 30 º/~~ · · ·· ·· .. 

5ª. Os tecidos qe qualqq.er materia, que· tiverem :~istura ~ 
de ?uro, prata q_u p1~~i1:1ª'· ~-- nã(> êsH':er~~, espe_~ialitj_~ritê · 
tarifados, pagara,o. ·os dire1tcs .estabekodos para' .os teqdos 
simples cprrespo~_dem~, ·çgm,0- ~~crieri~o_·g~ ~o 01~~ · · · 

Art. i 3. Quanto aos tecidos fabricados €e · fios·· com
postos de diversas materias, devem-se observar -as sêgufotes 
T~OTJ.S: 

/ . . 
_ . 1ª. Se os fios forem compost_os de diver~;as materias, 

v1s1velme?te di~tinctas, 'não entrando na cornposi~o fibra de 
8ed~, pagarão as· taxas ·aos tecidos fabricados da m~teria 
mais triuutada; ·com o abatimento de·10 º/~. ~ · · 

2:i. s~ n~ ~omp·Q$iÇ~o dos fios entrar nqra de ~eq~, ,.' 
~ar~o qs t~tj.dq~ re_sp~ctjyo~ C9íl:1P: ~é fç~~rp . Jap~~q.4.ê)s . 
xdus1v~ente q.e ~ep~,. .cqm. q) ~-~~~ento -4~_ 5q ~/o• . . 

C.- Vol. XÚ . , · · ··· · ··· -'· · · · · ·15 
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Mercadorias omissas na ta.rifa - Assemelhação 

Art. 14. As mercadorias não esrecificarlas, oú não com· 
prehendidas nos artigos da Tarifai nem em alguma de suas 
cla$Íficações genericas, serão a.."8emelliadas ás da mesma 

· Tarifa, si com ellas tiverem analogia ou affinidade, quer 
pela natureza e qualidade da materia de que forem com
postas, quer pelb seu fabrico, tecido, lavor ou fórma, com .. 
binados com seu uso ou emprego ~ e pagarão os mesmos 
direitos a que estiverem sujeitas as mercadorias a que forem 
assemelhadas. · 

§ Iº. No processo para esse fim estabelecido, o Í1:1· 
spector, ouvindo os peritos, que para o .exame da mercadona 
designar, decidirá se a assemelhação deve ou não ter logar, 
e, no caso affirrnativo, em que artigo da Tarifa se acha ou 
deve ficar comprehendida a mesma mercadoria. 

§ 2°. Se a · parte não convier na assemelhação, poderà 
interpôr para a competente. autoridade superior recurso, na 
fórma ~ nos prazos marcados pelo titulo XI da Consolidação 
das Leis das Alfandegas. · . . 

§ 3°. Se a parte se conformar com a decisão, ficará esta 
definitiva para .o caso especi~ de q~~ se trata. 

§ 4°. Qu~do a parte não se conformar com a asseme
lhação, antes ou depois do recurso, ~ ser-lhe-á permittido 
reexportar a mercadoria para fóra da R.epublica no prazo 
de sessenta dias ; e não o fazendo, será a mercadoria posta 
em consumo, pagando os direitos conforme a decisão. 

§ 5°. Se a mercadoria não puder ser assemelhada, depois 
de observado o processo estabelecido nos§§ 1º e 2° do pre· 
sente artigo, ficará sujeita a direitos ad valorem na razão 
de 40°/0 • • 

·Despacho "a.d valorem" ou por factura 

Art. I 5. O preço regulador para o despacho ad valorem 
será o do mercado exportador, augmentado de todas as 
~espezas posteriores á ~ornpra, taes como direitos de sabida, 
fi'etes, seguros, comm1ssão, etc., até ao porto de desem
barque ; e, na falta destas informações, ou quando o preço 
assim determinado for julgado lesivo á Fazenda Nacional, o 

- preço do mercado importador! ern grosso ou por atacado, 
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abatidos os competentes direitos e mais 10 °/o do mesmo 
preço. 

Os direitos. porém, das obras, fazendas ou tecidos la
vrados, bordados, ou curn enfeites, sujeitos a despacho ad 
vJlurem, nunca poderão ser menores do que os fü:ados na 
Tarifa nara os mesmos artefactos sem lavor, bordado ou 
enféite."' 

Art. 16. Para o despacho ad valorem, como para todos 
os outros despachos·, será obrigatoria a apresentação das 
facturas consulares respectivas, devidamente authenticadas 
pelo consul brasileiro do 1ogar àe origem. 

Para os effeitos de cobrança de direitos alfandegarios, 
relativamente aos despachos a.d i ·:rlorc:ni, vigorará, para os . 
paizes exportadores, quanto ao valor da merc~doria, a tax::i. 
média cambial do ultimo mez anterior, verificada essa média 
pcl:l Camara Syndical dos Corretores e communicada por 
l:Sta, official e·telegraphicamente, a todas as alfandegas no 1° 
dia utíl de cada mez. · 

No caso de se verificar, em acto de conferencia, por 
qualquer· forma, que o valor da mercadoria, dado em des..: 
pacho, visivelmente, não corresponde ao valor da merca
doria, ficará o importador sujeito á multa, cm dohro, dê 
importancia egua) a diffcrença entre o . valor declarado no 
desp~cho e o verificado, desde que essa · differcnça exceda de 
30 ~ / º' esgotados pela parte, se as~im o ent<.::ndcr, os recursos 
permittidos pelo art. 511 da Consolidação das Leis das Al-

. fanJegas. 
No caso de não exceder a differença de 30 º / º' pagar 

:i parte os direitos devidos com a respectiva multa de expe
diente. 

Art. 1 7. O conferente verificará, pelos meios a seu al~ 
C~!nce, a exactidão dos preços declarados no despacho, recor
rendo para e~se fim ás factoras de qtie trata o .artig-o ante
ceJente ~ e, na falta dcllas, a outros documentos authcnticos 
rcb.tivos as mercaàorias submcttidas a despach0; devendo 
no . exame de tacs documentos proceder com a neccss..1ria · 
re..~erva, e, quando por ~ste meio não possa verifi..:ar o verda-
9e1ro valor das me:mas mercadorias, adoptará o do mercado. 
1mp0rtador, como se declara no art. 15. · 
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A~"NAES DA CAMARA 

Art. 18. O despacho ad valorem comprehende: 

§ 1°. As mercadorias que pela Tarifa · estão sujeitas a 
direitos :i.J P~1lurl'm; 

§ 2º. As merc..:adori::ts omissas, que não puderem ser 
assemelhadas a outras da Tàrifa: 

§ 3°. As amostras de mercadorias cujo ·valor nã.o ex
ceder de 1 ooS, embora tenham taxa fixa na Tarifa; 

§ 4º. O apparelho. maça.me e objectos usados no ser
viço dos na vi os mercantes ou de guerra ; 

§ .5º·~ Os objectos. rniudos encontrado~ . nas bagagens 
dos pas~ageiros, os moveis e outros utens1hos usados; os 
artigos de pouco valor, embor:l tenham taxa fi'(a na Tarifa, 
quando por sua multipliddade diffkuJtarem o processo ordi
nario do despacho, comprehendidos os rno~truarios dos c::ai
xeiros viajantes e dos representantes de fabricas estran
geiras; precedendo em todo caso requerimenio da parte e 
permissão do inspector. 

Abatimentos 

Art. 19. Na percepção dos direitos nenhum a9atimento 
qu deducção se poâer~ ~onceder que não seja : 

1°. Por tara; 
2°. Por a varia ; 
3r>. Por q ucbra ; . 
4º. Por damno 01.sual ou de força maior e sem culpa de 

. alguem, s0ffrido por mercadoria depositada nos armazens do 
Estado, emquanto ~ujeita á fiscalização, e reconhecido na 
fórma prescri pta pelos arts. 247 e 248 da Consolidação das 
Leis das Alfandegas ; 

5º. Por virtude de lei ou disposição da Tarifa. 
§ 1 º. A 's mercadorias .... e mais otijectos pertencentes ás 

embarcações naufragadas nas co~tas do .13rnsil se concederà 
o abatimento de metade qos direitos de ünportação, qllando 
arrematados para consumo. · 

§ 2° Os ubjectos proprios para reclame e propaganda de 
p:oductos indu~triaes, como sejam canivetes, estojos para lapis, 
cigarreiras, etc_. . desde que não se destinem a serem expostos 
á ve~da-o que se verilkará pelos dizeres gravados nos 
alludtd<.·S o~cctos-terão o abatimento de 50°/0 da.s taxas 
da Tanfa.· 
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SES~ÃO EM 23 DE :NOVEMBRO DE :!. 920 129 . 
Peso liquido .-- ~eso bruto - Tara 

Art. 20.. As mercado.rias., que peh "'arifa não esti
verem sujeitas a direitos na razão do peso li4uido real ou 
bruto,. pagarão direitôs pelo peso liquido legal. 

§ · i 0 • Por= peso liquido real -· · se dev~ entender o da 
mercadoria separada de seus envoltorios, tanto externos 
como internos. 

§ 2º. Por - - peso bruto~ ó da mercadoria nos envol
torios dé='i~nados _na Tarifa, incluindo~se no peso os papeis, 
capas e outras materias necess~rias- para o seu· bom acon
dídona:r.ento; excluind0-se unicamente os que forem de 
rna1.k:ira Dsca, quando assim não e!-)tiverem tarifad,.JS. 

§ 3º. · Por -peso liquido legal - . o resultante do peso 
bruto, deduzida á tara marcada na Tarifai.. · 

Art. 21 • Quando a mercadoria vier em mais de- um en
vo1torio, a tara será a que result-tr da .somma dos abati
mentos concedidos a cada um delles, "Salvo se a tara legal, 
por disposição especial da Tarifa, comprehender mais de 
um en voltorio. .. 

Art. 22. Se no mesmo volume se âcharem merca
dorias taxádas a peso liquido legal reunidas a mercadorias 
cujos direitos se basearem sobre o pe:>o liquido real, ou 
sobre o peso bruto, os direitos de todas serão cobrados na 
razão do peso liquido real~ . . 

Da mesma fórma se procederá quando se acharem 
rcun id~1s mercadorias sujeitas -a taxas óu a taras di!ferentes, 
tarifad:-is a- peso liquido legal. · · · 

Art. 23. Achando-se acondicionadas JlO mesmo envol
torin merc~dorias sujeitas a taxas differentes, mas todas na 
razão do peso bruto, o peso do envcltorio ·sera repartido 
proporcionalmente entre cad.i uma das mercadoria.s que o 
mesmo contiver; se, porém, se acharem mercadorias tarifaâas 
a p~so bruto com mercadorias ·taxadas sobre outra base, 
cu~ra:-se~ão direitos na razão do peso brutó sómente das 
pn:ne1ras. • . 

Art. 24. E' livre á parte sati:.;fazer peto ·peso ·bruto, 
quando lhe for com·eniente, os direitos das mercadorias 

. t~x~das a pl!SO liquido real, e bem assim pagar pelo peso 
liquido real, salvas quàesquer .disposições especiaes da Ta-

. . 

.,, 
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rifa, os àireitos das mercadorias taxadas a peso liquido 
legal, semrre que as mesmas mercadorias sejam despachaüas 
para consumo. . . 

E.Js papeis, entretanto, que c0bnrem as mercadonas, as 
fitas ou atilhos que as prenderem, os enfeites que as ador
narem. os kttreiro"s ou rotules que contiverem e os liquidos 
ou ma terias ne<.:essaria.s para a sua con~ervação, ou outros 
objcctos que fizerem parte integrante da mercadoria, cm 
caso algum, poderão ser separados. 

A~ caixas ·e caixinhas com dizeres em lingua estran. 
gcira, que acompanharem as rnerq:tdorias tarifadas a peso 
bruto, embora importadas em outro volume. pagarão as 
taxas dessas .mercadorias, quando se reconhecer que lhes 
vão servir de envoltorio.:.. 

Art. 25. E' livre ao cor ferente verificar o peso real 
das mercadorias cuja tara 1; gaJ julga.r lesiva á Fazenda Pu
blica; ·nias, se por esse ou qualquer outro motivo for verifi
cuJo o pc~o hquiào real de uma mercadoria taxada a peso 
liquido legal, os direitos serão cobrados na razão do peso 
verilicado. 

Art. 26. Para se verificar o peso liquido, se os volumes 
ou envoltorios forem da n:esma fórma e de peso igual ou 
pouco differente, não se tomará menos de t em 10, de 3 em 
50, Je 5 em .. oo, e assim por diante; e pelo peso resultante 
dessa verificação· se calculêlfá proporcionalmente o peso 
liquido total. 

A proporção acima estabelecida pnderá ser reduzida 
llOS despad1os de mais de cem volumes ou de líquidos e 
outros gen<:ros, cuja verificação traga darnno á mercadoria; 
deverá, rorém, ser augm~ntada, sempre que o peso total, 
assim verificado, não estiver em relação com o declarado 
p:ira o despacho. · 

Art. 27. Os cnvoltorios das mercadorias não estão su~ 
jeitos a direjtos independentes das proprias mercadorias, .. 
quer estas St:Jam taxadas por peso, quer por medida, quan
tidade ou ad 11.:ilor.eni. · 

.P~rag-rapho u.nico. Exceptuam-se = 1 º, aquelles que 
consistirem em vasilhas de vid1-o n. 2 ou de. louça n. 3 ou 4; 
2º~ qu:lesquer outros que tenham valor mercantil, ou seia:n 
applicaveis a uso differente do em que se acham empr,~ .. 

i 
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SESSÃO EM 2:3 DE :\OYEM.Bil:O DE 1 fl20 . 23! 

2"ados, uma vez que contenham mercadorias·tarifadas a peso 
liquido, ou que, tarifadas a peso bruto, estejam sujeitas a 
direitos inferiores aos que pagariam os proprios envoltcr 
rios se fossem importados separadamente. 

Neste caso as respectivas mercadorias passarão a pagar 
direitos n.a razão do peso liquido real. 

Art. 28. Se o envoltorio, que estiver sujeito a direitos, 
fõr de mercadoria que tenha de pagai-os na razão do peso 
liquido legal, a respectiva tara será considerada como peso 
do mesmo envoltorio. 

Avarias 

Art. 29. Reputar-se-á ayaria toda e qualquer deterio-
ração soffrida pela mercadoria: -

§ 1º. Por causa de successos de mar ou de viagem, 
occorridos desde o se~ embarque até a sua descarga na 
alfandega ou trapiche alfandegado. 

§ 2º. Por causa de vicio proprio ou intrinseco da 
mesma mercadoria. · 

Art. 30~ Conceder-se-á abatimento de direitos em vir .. 
tude de a varia : 

§ 1°. Se os volumes apresentarem, na occasiáo do des
embarque, ·indicias externos de estarem deterioradas as 
mercadcrias que contiverem, e a parte interessada o re .. 
c1amar no prazo de ·quinze dias, contados da data da inti .. 
mação ou do respectivo edital. 

§ 2°. Se, não apres~ntando os volumes aquelles indícios, 
se verificar a avaria na conferencia interna ou na de sabida. 

§ 3°. Os casos de a varia serão verificados por uma 
cornmissão de peritos, nomeada pelo inspector ou admi
nistrador, e por outros _ meips ou diligencias que forem 
necessarios. · 

Art. 31. Os pe1itos informarão sobre o estado das mer
cadorias e realidade das· avarias, ·separando, si estas forem 
p_arciaes, a parte das mercadorias que. não. estiver dete· 
norada, e dev~ ficar sujeita ás regras do despacho das 
mercadorias não avariadas ; declarando qual o abati~ento 
que, em razão da avaria, julgarem dever fazer .. se mi taxa 
correspondente a mercadoria avariada. · · 
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Art. 32. A~ metcidorlas que não perdem de vaiO"~ pelo 
éohtacto Ja agua não serão con:'idera.Jas como a,·anadas 
·por succcssos Je niar ou de viagem; nem tão pouco serão 
consideradas como av::i.ri:.idas por vicio intrinse<..:o as que 

· por sua inferior· qualidade não aéharern preço n~ mercado. 
Art. 33 A' vista da irifotmaçãó dos peritos . e de 

quaesquet outras dili~encias, a que se .tiver procedido, . o 
thefe dá repa.rtiÇão decidirá, reconhecendo ou não a avana. 

Art. 34. Reconhecida a avaria, sejá · de mat · ou de 
viagem, ou intrínseca, os donos ou consignatarios das mer
cador·ias avariaJa:; deverão, dentro de Jez dias, · prorogaveis 
a juizo do in~pector, e contados do reconhecimento da 
4varia, despachell-as cqm o abatimento arbitrado pel~s 
perit0s, ou, com permissão do respectivo iiispéctof oú àJm1-
nistrador, vendel-:is em ieiiãõ á porta da Alfandega. ou fóre! 
deli~~ sob pen::r dê. finjo aquelle prazo, serem ã.s merc;adorias 
havidas por âbandon:.ldas, e éo1ilo taes arrematadas, por 
conta Ja Alfandega· ou Mesa de Rendas, a cujo cofre perten~ 
terá o prodticti) da arrematação. 

Exceptuam-se de::;tas disposições os aasos previstos nos 
arts. 231, paragrapho unico, 385 e 471' da Cons0füJação 
das Leis das Alfandegas, em que se procederá na fórma 
por elles prescripta. . --· . · 

Art. 35. Quand0 se proceder a leilão das mercadorias 
avariadas, se observarão as di-;posiÇõt!S do tit. VI, cap. 6°, 
da mesma Consolidacão: os direitos serão cobrados sobre o 
preço da arrematação e calculados segundo as raiõe:;, corre
spondentes d!. Tarifa. 

Art. 36. Havendo duvida sobre estàr ou rtão avariada 
a mercad1Jria, sobre ser oú não a varia do mar ou de 
viageril, ou intrinscca, a parte poJc::rá r~4uérer ao inspedor, 
e este conceder. que a questão seja resotviJa por arbitros; 
segmnd'?·Se para isso. o processo estabeleciJo nos arts. 512 e 
5 r 7 da citada ConsoI 1dação. 

Art. 37. Os generos alimenticios ou os éomestiveis, os 
ip.edicam~ntos simpies ou compostos, seja.rn liquidos oti so
lidos, clii?- avaria d')_ mar ou d~ viagem, ou intrin..;;ec:t, for 
recop~e~tda, não poJd"â.o sei desp:1dud·)S,. U:!lTI ve11 ii.J0s 
em 'teilao p tra consu:n), se:n qt1e pr~..:i.! J.i e-,:1 n'.! Je 
pessix1s iJone·1~, e se ver[fi.~3e não ~er a· d<:terior;1ção 
damnosa a saucte . publi..:a. N0 caso comrarío, serão taês 
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O'eneros 6u mercadorias inutilizados, JavtandQ.;.se de tudo o 
;::, . 

compete~te ter~o. . . . _. lt . . . . .. . . _ . . . . 
Os cascos e outros envo . nnos, porem, em que vierem 

acondieionadós, _poderão ser despachados como vasiós; ou 
vendidos em leilão~ 

Quebras 

Art. 38. A louça de qualquer espede, vldr0s e objectos 
de. ferro fundido ou de barro, . importados a granel < .u em 
caixas; barricas, gigós,.oti qüalquêr outro etivoltorio seme
llmnte, pagarão os direitbs respectivos, com abatime.tjto de 
5 ° / º para quebras, quer sejàm dêspathados a peso liejuidó 
ou com as taras da Tarifa, e ql.iaí1do . ó dono ou coó:s1g'fia· 
tario reclame maior abatimêritô, b iilspector, precedendo 
exame feifo por peritos de sua escolha, poderá :bnceder tiiáis 
5 º/º de a.batimento. ficando salvô ao mesmo dort<? óu cónsi
gnatãrio corifôrmar-se com essa concessão, ou Sâtisfaiêr os 

· direitos de cada peça em separado, que se achar intactâ, sérri. 
quebra ou falha. e abandonàr as restan.t.es, que serão arre
matadas ca fünna do art. 2 55 da Consohdaçãó. 

Paragrapho unico. Feita a verificação do peso liquido 
real das mercadoriás acima mendonadas, pela fórma indi
cada na ultima parle deste artigo, não terá logar o ãbati• 
men: o para quebras~ 

Art 39. Fiéam supjSnmldas as viStofias petmittidas rara 
o despacho de vinhos importados em cascos.; o qual .d~verá 
~er feitc.. com às seguintes aóatiihentos.: -'--·de 3 "/ º no peso 
liquido no. p_rii_n~ir? ~~~- ~e. ~ntf~d~. ~à mer~dória ; mais 
i/2 º/o por mez que seguir, ate o maxuno de 4 G/ó, que sub· 
sistirá pôr todo o tempo em que ó vinho e_stivef eni 
deposito. . . 

Paragrapho unfo~. Ao kerozene, quer seja desix1cfiado 
, a peso liquido. real. quer leg:i.l. se concederá o abatimento 
: de C 0 

/ 0 para quebra 0U falta rlaS ~aÍXaS; . fic.::ando dispen.:: 
. sada a vist,xia para a respeGtiva verifü.:aÇio, sal.v0 unica::. 
· mente o caso de protesto por av~ria grossa. 
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Formalidades das notas para os despachos 

Art. 40. Para que possa ter logar ~entrada ou sabida 
de quaesquer. mercadorias. dos depos1t?s, d8; alfande~, 
mesa de rendas, ou de suas dependencias, e necessano 
prévio pag~mento dos direitos,, armazen~&em, ou d~ qual
quer outro imposto, a que estiverem sujeitas, mediante o 
competente despacho, que será processado conforme o 
disposto nos artigos s~auintes. . 
· Art. 41. A pessoa gue pretender despachar algum 

genero ou mercadoria SUJeita a direitos é obrigada a apre
sentar ao chefe da competente repartição: 

§ 1"'. O conhecimento e factura consular, que serão 
archiv;:1dos com -os respectivos manifestos, e mais titulos 
que provem a origem das mercadorias ou generos, que 
pretende despachar, e o seu direito a tomar conta delles. 

§ 2°. Uma nota que conterá os seguintes requisitos e 
solemnidades : 

i 0 • Data da apresentação ; . 
2°. Nome do dono ou consignatario das mercadorias no 

generos; 

3°. Nome do navio ou vehiculo que qs transportou, 
sua nacionalidade, procedencia e data da entrada no re
spectivo porto ; 

4º. O deposito, annazem ou Jogar em que se achar a 
mercadoria, data da descarga no primeiro deposito, ou no 
em que e~tiver na occasião do despacho ; 

5°. A qualidade, numeras, marcas e contra-marcas dos 
volumes que quer despachar; 

6°. A quantidade, qualidade, peso ou medida das mer
cadorias que cada volume contiver, ou dos generos a 
granel, conforme a base adaptada pela Tarifa para o cal
c~Jo_ dos direitos; e qua?do as merca~orias forem sujeitas a 
direitos ad valorem, alem dos referidos requisitos, o valor 
de cada addição ou artigo ; 

1". A as~ignatura do dono ou consignatario das merca· 
dorias ou generos, se este por si as despachar, ou a de seu 
prepo~to, devidamente habilitado na fórma do tit. Ili da 
Con?olidação, ã vista da autorização para esse fim dada por 
escnpto. 
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§ 3°. A autorização de que trata o§ 2°, n. 7, do art. 476 
da C onsolida..;ão deve ser dada no proprio d,espacho, nos 
seguinte.e:; termos : - « Autorizo o despachante F. . . para 
despachar as mercadorias constantes desta nota, respon
sabilizando-me por todos os seus actos nella praticados, 
pelos direitos devidos á Fazenda Nacional, conforme as 
mercadorias do manifesto · e conhecimento, . por todas as 
faltas, descaminho de direitos. independente de mais for~ 
malidades ou fórma de processo». 

§ 4º. A declaração do peso, medida ou quantidade da 
mercadoria será escripta em algarismos e repetida por ex-
tenso. . 

§ 5°. Nos despachos das . mercadorias que pagam di
reitos por peso a parte declarará expressamente - peso 
bruto- se a mercadoria estiver sujeita a direitos na razão 
desse peso e-peso liquido-se sujeita a direitos na ra2ão 
do peso liquido real Se a mercadoria, porém, estiver sujeita 
a direitos na razão do peso liquido legal, ou porque a parte 
assim o -prefira, ou porque não possa pagai-os pelo peso 
liquido real, a declaraÇão será feita do modo seguínte : 

Peso bruto~ .• 
Tara ... 
Liquido legal ••. 
§ 6°. O valor das mercadorias que, na fórma da Ta

rifa, estiverem sujeitas a direitos ad valorem, será mencio
nado pela parte em algarismos à margem da respectiva nota, 
den~ndo o conferente repetil-o por extenso no corpo da 
mesma nota, si com elle concordar, e no caso contrario, 
mencionar q valor que devam ter as mesmas mercadorias. 

§ 7°. A. declaração da entrada ·e descarga será previa
mente conferida, á vista dos assentamentos da traducção 
do manifesto, e do livro do armazern, lançando no. despacho 
os respectivos empregados as competentes verbas. 

§ 8°. O valor da mercadoria será declarado ao Jado de 
cada addição do despacho e calculado aó cambio de accordo 
com os arts. 15 e 16 de.~tas disposições e na forma do mo-
delo constante da tabella· e. . . 

Art. 42. Osconferentesdeveráo declara·r nas respectivas 
notas a classe e o numero do artigo da Tarifa em que es-
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tivêr induid:i cadg, uma das mercadoria.-; verificadas nó actc 
da conferencia d0~ volumes suhmdtiJos a despacho. 
: Igual obrigaçao caberá ao despachante, qu~ndo as 
notas para o despacho forem distribuid~s ao c~culo. 

Arl. 43. Salvo os Ca.sos previstos em lei, não se permit
tirão despachos separados para consumo, e ao mesmo tempo 
para reexportação, ou baldeação, de mercJ.dorias perten
centes ao mesmo V•)lume. 

Art. 44. Os despachos de consumo de liquijos. e os da5 
mercadoria~ éonstmtes da tahclla H. anncxa a Consolidação 
da....;; Leis das Altandeg.IB, serão feitos em separado dos de 
outras mercadorias. · 

Art. 45. No rntSmo despacho não se poderão incluir 
mercadorias depositadas nos armazeris internus da A.lfafl
dega ou da Mesa de Rendas, com as que estiverem em 
outro deposito, ou a bordo, ou sobre agua, e, sempre .qi.Je 
fôr passivei, se dividirão os de~p:ich0s conforme os armazens 
em que as mercadorias estiverem depositada.S. 

Disposições diversa.s 

Art. 46. A contagem dos fios nos tecidos sujeitos pela 
Tarifa a direitos na razão dos fios que contiverem no espaço 
de cinco rnillimetros em quadro, far-se'-á com o instrumento 
denominado-conta-fios. 

A somma dos fios da urdidura e da trama determinará 
o numero de fios do tecido. Quando o teCido fôr irregub.r, 
se procederá á contagem em diversos log.tres da peça, e o 
num~ro de fios do mesmo tecido será o resultado d::t media 
àrithmetica das diversas contagens. 

Art. 47. A's_ amostras isentas de direitos de consumo, 
na fórma do art. 2°, § i º, se dará sabida independente de 
despacho, depois de examinadas pelo cnnfercnte para. esse 
tini designado, se o respec.:tivo volume não estiver mani
festado, ou o tiver sido cr>mo contendo amostras . 

. · § iº. ~Ao volume que conti\·er taes ::i.m·_)stras dar-se-a 
bil.lxa .no IJ\rro competente, á vi:-;ta de tJm bilhete t\:~ito e as~i
gnado pelo despachante ou dono do volume, e rubricado 
pelo conferente de -sahida, no qual serão mencionados a 
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marca e o numero do mesmo vo1ume, o nome do navio que 
o tiver importado, sua procedenda e data da entrada. · 

§ 2°. Se no volume que contiver taes amostra~ vierem 
algumas qL·~ devam pagar .direitos, dar-se-á sahida ás 
primeiras, ficanJ.o as outras no volume para serem devida
mente despachadas ; devendo o conterem~· mencionar no bi-
lhete as mercadorias que ficaram para p~aar direitos. . 

Art. 48. Não será permittido r1 despacho de mercadorias 
oara consumo sem que · os seus donos ou consi!,rnatarios 
âpresentem ?- primeira via da factura consular, salvo se re
quererem a assignatura de um termo de responsabilidade 
pela apresentação desse documento den.tro do prazo de 90 
dias, que poderá ser djhtado por mais 6o dias, improro-
gaveis. · . 

Paragr~pho unico. Findo esse prazo, o empregado 
t>ncarregado dó livro de termos de responsabil.idade é obri
gado;- a fazer a cornmunicação desse facto, cumprindo ao 
inspector da Alfandega ou administrador da Mesa de Rendas 
impôr aos donos ou consignatarios multa egual á impor .. 
tancia dos díreitos e taxas, constantes do. termo respectivo. 

Essa multa deverá ser paga dentro de 48 horas, proce
dendo-se á sua cobrança executi varnente, se não fór effectuado 
o pagame~to identro desse praz9. . 

Art. 49. A multa de expediente, em todos os casos pre
vistos na legislação.em vigor, será, ajuizo dos inspectores 
das Alfandegas, de I 1/2 a S º/o, calculada sobre o .valor 
offidal das merqldorias,. conforme as circumstancias dos 
factos, nos termo$ do art. 47 7 da Consolidação das Leis 
das Alfandegas. · 

Paragrapho unico. A multa de direitos em dobro 
sobre ditforenças de accrescimo, qualidade, quantidade, peso 
ou medida, verificadas na oc~ião da conferencia das mer
cadorias, será applicada, desde que, comparados os direitos 
das mercadorias verificadas ou encontradas em todas as 
addições da mesma nota coin os .que a parte se pr-0punha 
õ. pagar, resultar differença · de . direitos que exceda de 
cem mil réis. 

Art. 50.:0s direitos de importaçã,o para consumo serão 
cobrados na razã0 de SS º / º em ouro, e 45 º / º em parei. 

Os direitos de expediente dos generos livres, bem como 
OS addic~on~es qe IO º/ 0, .S~fáO pag-gs· nas Illesm~ especies 
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que os direitos de importação para ~onsumo, ªPRl!cadasas 
mesmas penalidades nos casos de d1fferença venlrcada na 
respectiva confercn.:ia. . . 

Art. 51. Na e.xoress5o - livre de direitos ou llvre de 
direitos aduaaeiros -· consigo.ada em lei, decreto especial ou 
contracto, só se comprehendcm os direitos de importação 
para consumo. A isenção de qu:::i.esquer outras taxa$ só terá 
Iogar se na lei, decreto especial ou contracto, estiver expres· 
sarnente consignada. 

Art. 52. A Tarifa será dupla, com taxas maxima e 
mínima. As taxas mini mas ~ão as da presente Tarifa, as ma-
ximas o dobro daquellas. . 

Na execução da Tarifa, assim confeccionada, determi~ 
nará o Governo quaes os patzes cujas mercadorias ficam su
jeitas ás taxa5 mínima e maxima, podendo esta ser diminuida 
no todo ou em parte, como julgar conveniente o Governo, á 
vista da concessão que aquelles paizes façam aos productos 
brasileiros, considerando~os como procedentes de nação 
mais favorecida . 

Disposições transitorias 

. Art. 53. Durante os tres primeiros annos desta lei, que o 
Governo poderá prorogar até o limite maximo do mesmo· 
prazo~ a importação de aeroplanos, aerostatos· dirigiveis e 
outros apparelhos·de aviação, motores, rnachinisrpos e han
gars e accessorios será livre de direitos e outros onus adua
neiros, desde que sejam os mesmo:; de:;tinados a escolas, 
campos, aerodromos, prova.::; nadonaes ou internacionaes de 
aviação no paiz, ou ao .A.ereo-Club, para os fins mendonados 
neste artigo. 

Art. 54. Nas provas internacionaes os importadores ou 
concurrentcs dos apparelhos e rnachinismos deverão assignar 
termo de responsabilidade, onde se especifique a marca, va
lor e outras condições do appare!ho importado exclusiva
mente para aquelle fim. · 

Art . zs .. As ~ompanhías de trans~ortes deverão go&ir 
das mestna.s iscnçoes, desde que este1am fundadas e func-
cionem no territorio do paiz. · 

Art. 56. Revogam-se as disposições em contrario. 
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Arbustos, arvores e pl:mttu vivus do quatquor qualidade. 
Bagas e grãos, favas, fructos, seme111us etc., 1m.1'a horta, jarJim, prado e, em gm·al. prtl'a a ngricutturu. 
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O Sr. Pz:esideJJte -- Esíú fiiida a leitura do t!XpedicnLe. 

. O Sr. João Penido - ·si.· . Presidente, esl:a é a qu:ll'ta vw. 
1!m ·que tenho a honra. de prestar homenagens, como reprG~cn
tante da Na1:ão, :í memoria d9s bra\'OS õfficiae~ da. Marmha. 
hraslera, immolados em defesa. da disciplina e da honra da 
farda. 

No momento mesmo da tragedia inominave!, que .cobriu 
do luto a ali:na ,1acional, e de opprobI'.iO os fastos da tlistoI"ia 
rnilitnr do Brnsil, defendi com ardor palriotico, e com a con
viccão inabalavel de que defendia uma causa sagrada, a. pleia
clc de heroe:; patrfoios oue succumbira aos golpes · impiedosos 
<lá maruj~~ revoltada. - . . 

Mais t.arde, quandü o Governo do meu paiz, cons~grandu 
os mcrlt.os de seus grandes filhos erigiu o monumento symbo
lico que iria l)eri)cluar no granito a lemb1·a1wa ' do lragicn 
cpisoóio, ah.i compareci. na pittor<?sca enseada, baptisada. 
então com o nome Iendario do hel'oe dos heroes, Baptisf.a das 
Neves, para levar, genuflexo. o meu. humilde fributo ·de ve
neração e saudades, de affecto e de admiração, de piedade e 
do· consoló. · · 

Aqui.· neste recinto,- ha qualt\) · annos, em data comme-
morativa de anniver::;ario con10 d~ hoje, cumpri tambem o 
dever, grat.o á minha consciencia, de relembrar aos compa
triotas os exemplos de brio militar, de amor á disciplína, de 
abnegação e sacrifício levados a tal extremo, que tr-ansror, • 
maram creaturas humanàs em seres sobrenaturaes. · 

Assim se el'.plica, Sr. .President~, a razão da minha pre
scnca .ainda agora nesta t.ribuna. 

Eu sou um crente qric não deserta; um fiel a o.sla ro
maria ·onde é larga a m ésse de altos feitos a serem imitados, 
ine:o1:gota.vel a fonte educativa e inspiradot•a para quantos de
sejem prescrutar os a rca.nos da alma humana. e ahi se resa
ci_arern na contemplaçã<> dt1;s bellesas das mai~ aci:yso\adai< 
vutudes. de · quadros, coloridos com sang11.1c. demonslrat:ivos 
do gt"'.Í.O supremo de pel'füi.;;iio a que póde utting"ir a grandeza 
moral do homem! 

A data é propicia tamb~m ií mcditncão do pah'iot-0. fJ o 
01·~ulho · dl"s~o se entumesci' a<> v erificar quP. não póde pe-
1·ccer n Patria que tem n venf.m'a d~ contar cm seu seio o.~cm
plares qnc dignit'il'am f! honram a rspeciü humana. e !;O 
fra_nsforma11'!, no~ momcmt.os de cntn~lysma social, cm figura~ 
6p1cas .~a. h,1stor1a. transfu~urnndo-sc~ nli:nm\> <:m st•tui-deusos . 

. ~\lia~, •: o Plcm1.n1L(l h0m~m <> t'uctor pt•imordial p:m1 :l 
E!Ific1P.nc1a C? i;;ucccsso das STandes empre;r.a~ militàre~. e parn 
a dr.fcsn rltl Patrin. 

O c·a;·ncfr.r: n cs~r~rnturn. moral dos officiaes P do soldado , 
IN'm nccuo mr:us dr.c1!'1Vtt no desenrol:lr e no d~~l'·'cho tla~ ba
t:il11:~~. do 'lll" o material he!lic.o nnmt-ro$1' 1• :1 P•~1·f!>i1~oaJo ao 

e.- Vol, xr.r 1G 
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:-N·vico de natur ezas amollcntadas ou du ccrebro~ sem CO··· 
?'ar.ão. 

· O :i.mor da Patria a conscícncí:.i. das responsabilidades, r. 
vontade del ibet·adamento votada :to sac1·\íicio, n tenacidade;:, 
a fJar.i<mcia, a resigoàc.;P.o, a res9Jnção de náq, ceder, c~mse
gurm mait-: assignalador; tl'iumphos do que a br~vura ll'ld~
.rnila em stirtos esporadicos, a falta de _sangue fr_w, a. prcc1-
pifni;ão n avalanche de forcas em investidas fornudave1s, rna!!
inopporl •.mo.s ... 

A posse daquenas q.uali<Jades, e is o $Cgredo do.s glorias da 
··Marinha l>rasileir:i. 

o pt>P.paro technico f) os prcdir:ad()s moraes dos oíficí;1cs 
o da maruja vem snppl'indo. desde os p1·imortlíos. da nossa Col'
ganiza1:ão nnutl, a falia <l c material hl~!lico e de recursos nau
i.icM com nue sempre lutam e lula a clas!':e benemflrita, a qu<· 
n. Nar.f10 c1\~vc servkos sem conta ú gratidão sem limites. 

1\ en11t·gia. moi:al de seus representantes, graduados e 
praças modestas, lcfl1 sido o füão ínesgotavel em que confia. o 
paiz. nas llo'l.'::ts tristes de angustias e · flérigos. 

EslO. tradic;fio M bravuni e ·cte r csignac,:.5.o, inoculai.la. 
desde a phase embryoilaria, na. nossa !\farinha veios ofiiciacs 
de lord Cochranc, educados no iclcal de Nelson; que nos deu 
a ''icloria cm Riachuelo n uos permittiu resist..ir durante cinco 
armos ris fadigas de uma mlúrmmavel camp:mlm fluvial, 0~!.n. 
t.~adicâo se mantem, grac.:as a Deus, inintern1pta e vivida, gto
ri-osa e foounda. 

Ainda nâ'o ha muiLo, pes.so1.1 a tl".~;;;:i. g(llll·.) pnlo cadinho d t 
r1rovMões extremas, aooilada. pela peste e pelas sm·p.rezas de 
uma guen·a deshuman:i. e sem Lt•cguas, quando levada. a au
xiliar, com. a;pparcl'hamP.nln insut'Cicientc, as operações bclli
cas da ~s-quadra nossa ::i.lliada. 

'Quer fa7.cndo efficaznwnlc o 1n·uzci i·o do Allantico conlra 
os navios piratas na zona dn. ,\mcdca. do Sul. quur levando ~ · 
i'lucluar nas ~guas em•oM:\s, -com \lonrn. e bdlho. o pavilhão 
rmcio!lal sob a d1!'ecçl10 su·prema elo almit·ant.ado · bri!.annico, a 
márinha bru::;ilch·a bem nwrcceu tlu. PaLl'ia. (Apoiados). 

E neste momento uindu, o:i dous famosos couraçados que 
foro.m o thrat.ro snngt'\:'lllo das sccnas cu.nnibnlcs,~as que nas 
1mlutal':tlll os co1•i\çt";es. n Lia::; acCÕl'S i;t·andiosas ')ue !-ublhna
ram ui; . la• r.ócs. cujo dc1iuppu1"Coimenlo bojo commemoL'amo?l. 
•1s dou::; 4:th"eudnoughl.iw J/1m.1s lli.iraes o S. Poulo, c~lfü) ~i!m1-
l"iean<lo ao nmuoln (um tiu Amet'i\:1L tlo •Xot'l•'. o ou' 1·0 i.1•:rn~fo:·-
111a<lu •'m :<llllll>Luo:-1u. 1·p,;hl1~111·. hL i'ltt>lluan(.(! i.10:1 nmio1·1~,:; ll\o
nu.rc:hai:; •l:l h i1-ofo1'i1L fllllll1•1·11n ), :L l'XPl'•lSSiiCl l>\llll'~lll;f 1!:\ llO>i:>;t . 
<':tlfl<\1r.ld1tLh1 •.' d~L ·nns,;ll cu1ta1•a, no i;ad10 d1• stm i;en~•~ . no l·U$• 
t.r.~ d1.1 :..u:l::1 l.~qui·pu~l'll~. nu. btdfo;m dn . uma mugnil'h:a Llhcl 
IJlilla vulu·nt.ul'iu, con:micnte. (.\foito .bem.) 

A.ssim, i;rai.;:\s a. essa ':lci-:n. do qualidades intrnHeca.s, .o;ub
s~~noiaes, s quo mo i•eferi bem dcpr~~sa sa refez. 11 ín\ricl.a 
mar~nha. do ecl>"pso <tuo ofruscoµ o brilho de sua ! .. l'ajellloria 
or mo.is do meio sccufo ·de gt<mas, cdypsc uu~. mesmo das 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2610612015 09:58- Página 35 <1e 66 

SESSÃO. EM 23 DE NOVEMBRO DE 1920 . 243 

suas.desgraças, fez,.e~érgir para a luz effigies aur~la~ias 1e 
murtyres e de herões, a engrandecerem os i'ast.os ,fa. \11:;to~·1a. 
contempor.anea. . . 

Não póde e não deve, entretanto, ·a. Nai;;ão repousar tran
ouilla sobre o só val-0r, sobre a ·exclusiva dedicação de ~eus 
filhos. , 

Mister- se torna fornecer-lhes tneios e proces5os pat·:i. que 
r.hcguem a se expandir -em plena eX:hubera.ncia. os exceP.ciu
nacs ·~redicados, physicos e ·moraes, <la. raça. 

A modernizaçao da. marinha se impõe com urgenci:l, 11C 
:wr.õrdo com as idP,as de eminentes vultos do almíraatu.do, e 
i:nm a v í:>ão clara do ministro Raul $oarcs, estadista que, en1 
curto periodo de uma. brilhante e prOficua adminisLração, ap-
11rchendeu a imP-Ortancia trahscend·ental do problema· naval 
hrasileiro, a cuja 501ução su:a. intelli:genoía .d<:; esc·ol, sua capa
cidade clara .de trabalho, seu patrioLismo indefesso estavam-i.e 
consagraudo ~om ·desuzado ful.g-0r. 

O SR. ARMANDO J3uRLAMAQüI - Muito bem. Felizmento 
t~in enconLrado continuidade na a.ccão do seu ·SUctMsor . 

ú SR. Jo.4.o PE:NIDo - Impossível haver marinha c.ffieiente, 
poder naval oQrganibado, sem arse.na-eS para consf.rucção e re
pal'at;ã.o de navios, sem usinas de ·preparo do material bellicõ, 
~r.m u:nidádes de 'combate bem cuidadas e de classe eorrespon
drnlo á cvolucão nautica, .sem trenar, em e~c11Cicios praticas' 

·constantes de manobras . e de tiro, a officfa.Udade e as guar-
ni1:õcs. , · 
. Nem de outro f6rrna logra.remos ·nos eollocar no circulo 

· dr !potencias na.valmenle organizadas, não para disputar o do
mini_o dos marcst e a he~emonia militar na. America Meridional, 
mas· para dcfenaer a nossa soberania. e garant.ir <lesassom.bra
domente a immensa .orla da nossa costa m~rilima.. · 

Cada. vez mai"Or connr.maçã.o adquire .a. doutr.ina. de ?lfa~ 
han acerca. da correi.ação indíssoluvcl entre o. dominio do mar 
1• o poder •politico, confirmação verificada. com as questões 
narncs postas err: 1'6co 1a guerra do l!:xtremo Oriente, ~ recen
L~mentc oom a c:nnipot~ncia inoont.rastavel da. Grã. Bretanha. 
h:1~cada vreéipuarnente no formidavel .ap.parel'hamento d e su~· 
01•eanlzacíio ~aval. ·. · 
. .~~as pat'a t~do é ip-reciso s-nslur,; . e nenhuma qespcza mai~ 
111st11'1•ca<la o util do que essa., destinada a garantir a sobei<a
nhi da Nação e ô succ.esso da sua. grandeza futura. 

Ec<>nomia, restricção orçamentaria, ·su·pprcssão do vorhn~ 
d~ c:onscrvação e cusloi·o, est.agnaçãl> d() navios o <lo GQuip~iren~ 
1•m dclcLr.ria modorr::i, e mai··inha cffii::icni1!, sã.r> cousas a.nta
g!\nicas, fantasias d-e povos timidos, descrentes' -0u desfibrados. 
•iu ui.opia do inconsclen:tes. 

f> problemn se apresenta ferôz . e impiedoso; r·enu.neiar á 
.1.11armha e ·conservar fol~adas as arcas <lo Thesouro, ou gas
far sem paroimonia, habilitando-se a. marill'ha a. rea:li:z>ar -seus 
allo:i <les~inos •. · · · ::-. 
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Só assim attingirá ella o m3Jxii_mo de esr,kndor, dig.!!O das 
sua.s gloriC?SllS trad!cõcs,. continuand? a •honnr a memoria d.o~ 
brav:os eUJo dcsaJ;>p.arec1mento trag1co commem<>ramos hoJe, 
c-m um r ec<ilh imento santo de saudades e de respeito. (Muito 
bem; muito bem. O orooor' é mttita curnprim,entado.) 

O Sr. Carlos Garcia - Sr . P1·e~identc, o Diario do Con
yi'ess.o publica hoje os dou;; 1wcjectos que honkm deixei so
bre a mesa, ~dulivamentc a urn jogo de loterias e oulro á re
gulamentação <los jogos. de azar . O pr o.jcdo referente ás lo
tel'ias só l'!m um fim: ·o dl' \'Cr ;;i 1: possivel que esse jog•J 
r_•xplorado pelo Governo . s1•ja mab · mo1·a\izado, i~to é. fazei· 
~om que, em vez ·ele um: engôdo •fo prcmios com bilhet~s ba
ra tos, illud indo o povo, p-0ssa t.~~· t) povo loterias com lH'e
mios maior c:>s, m:i.s· com numett·o l imitado c! e bilhetes, nãtJ. 
,;endo 10" mil bilhr>l.f's pàra um iw•~mio dei 20 contos. quando 
ha oulr3s 1J1lerias no pa.iz. que, com um numr.l'o limitado do 
bilh1~Les. offN·crem ma.iorcs vantagens ao infeliz que se ar
risca a ,iosar e:m loterias. 

ó projccto l·F.'Dl a in da por. fim r~st.ringir outro ,jogo que, 
ao lado das loterias, infolizmcnte, cslfl dominan<lo por corn-
plefo a popufacão . · · 

Realizando-s<' a <'Xtraccão das lol<:'rias cstadua-es e fr
deraes iSúmcnte ao;; sabbados, o habilo do jogo diminuirá, pm· 
et' rt.o. O r eeur:>o ll0 que sr. valN·am os velhos estadistas dtl 
Imperio, aprovf'nlando-:w cio vicio. do luxo <'. da vaidade para 
:favorr.cer aos pobrPs. mantr>r hospitans e hospicios. não dcv<: 
scz· ·c~plorado dr tnl mancírn pelo Govr.rno, qu~ sil'\'n p<t ra 
explorar <'.sscs inrsmos . l>Obres. como ::i ctualmcxi tr. succ<?dr. 
Quanto ao s<'gundo projN:fo fJU<"! aprrs1?nl.f>i. eonci~rncn l e ú re
gulamentação dps, jogos de aza1·. não t enho a primazia no as
'5umpto . 

· IO unno passado, o illustn\ learlm• da bancada l'lumincnse. 11 

.Sr. Ramfro Braga, apr~Sf,ntundo u1n proj~to sobrf! o scrviçn 
C'C :::aude publica no paiz. Pstabelt>ceu cm um elos artigos I' l'
:;·pectivos o regul:imcnto elos jogos de a7.al' nos casinos e esta
i:;ões ba\nearias . !'ião, lt:!nho rrcr.io de tru t~u·-llo assumplo. nen1 
t.emo as censura:-: <'[tir H~ lll '! JJ(1,;SArn for.et·, purquan to a Fram:a 
possuo l'<'gulamr.ntac;fí.o d11 joi;n, ,. t'oi n i;ro.ndr Clcmencean 
(?Uom tL sus! C'ntou na imprt:!n;;a. eo11;;1•guindo v .. nr.rr . Com c?~~:1 
'.·id.or.ta · priinorcionou t:in br.-f11'i'iei n nn ·11ai'I., dilnin.tti,ndo <• 
.io~o n:ts cidatll's <' au~t111!nlundn.:11 nu,; 1•sfa1;lÍl'S h11hwal'ia:-:. 
ou.da .quem pód•~ ,jog:iu· •~ l)t'l'u C' t', t1lí1fo 1wrfrilanwnt<• pu~u1' 11111 
imposto; .uirnia fJtlr? pr~a•:lo. ü nn\:ãn . Nüo ha,·rnco 11 p·r ojPd i1 

· do noht'f' D1•pulado 'l<oíl°l'itlo impugn:ii;ãu ahsolulamehl/\ na C:1-
marn, foi no GovP1•nn, pa rn sor d1~vidanwnte r~gulamr>nLudo. 

Nomeou- ,i,o uma Cnnimii;;; ii.11 pura 1•s:;-r. rim: eu 11fü) ''i :li 1; 
:l1G,ic pul.Jlicudo o l'•'i;tulamr.nlo tl<.')l~WE< jogos . · · 

O 8r!. :lf.\PnH~w 1rn L ,w1mo.\ ~ Ho\1\'i~ d~~ncr.ikd1) nn!1·i:- 11.
tel·hnico~ 1• r·~\'1lnm1' 11tador1.• !; o I)!': t.-dmiros {lo Governo. 
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O Sn. CAHLO~ G.mc.a,\ - Neste caso, seria. impossível Iç
~islar ;eu t1ãú sou lt!chníco do .iogo: 1mln:lanto; .iógo e podedl'1 
dizer-se que sou. un) vi1:iado. · · · 

1 
Sr. P resicente. a, verd'1de é que o regulamento .não v.eiu; 

mas o pro,lccto de ld du recdl·a estabelr.ccu o seguinte= 
•. «"1° . 47 - 15 % sol.>re a ren<b bruta do jogo em estan-
.da~ hnlncarias, nos lermos da l·ei da Saude J>ublica .> 

Nem bem esta lei esLá em execucão, já o digno deputado 
pr!lo Estado do Hio, Sr. AMvelfo Sodré, apresenta outro pro
,i rcto modificaindo o. do anno . passadO. Nes~!"i projecto, que se 
acha na i~ommissão, csUio incluido~ en tre os jogos rêgulamén
tadu$ os Jogos nos l'asinos, t!as · praias balnearias e o o:itplorado 
1~os clubs das cidades. E' justamente áhi que divirjo de S. Ex., 
P!Wquanto, estou Mm a opinião <la Dr. Nuno de Andrade, que. 
qnando. o anno passado. foi publicado 1?,_sse projecto, declarou · 
inC'onst.itul'ional a cobr a11ça ele imposto sobre esses jogos, a 
quàl pcrl encc aos .Est,ado~ e ;í3 munic ipalidades . Uma duvida 
:;;J .levantava então; r ealmente, não ll ,justo que os EstadQs .0 
as municipalidad<>s, tendo de prepara r casinos, fazendo com 
isso <lespP.Zas, VE>jam toda a. r enda do jogo passar .para a União. 
l\fa.::; ·o facto é que, desde .. que legislamos sobre este assumpto, 
i:om o filo de auxiliar o Governo cm mal.cria de saiu.de ,p:ubli-ca. 
não podemos dQixar ·do estabelecer uma taxa' sanitaria. em 
l.octo o paiz que reverta em favor do Thcsouro. Eu separ~i 
no m eu proje<',to o' que diz rcspe-ito aos clubs e o que diz res
pcHo aos casinos. Quanto aos clubs das cidades. estabeleci · 
clau.sulas qu~ naturalmente não são muito agra.daveis para. 
os proprietarios e sócios desses dubs. E' assim que no art. 3", 
i.JcpoiEi" rle ·definir o qu~ v~rn a ser ca.sà. l'k lavolagem' e su
horclinando-tne à di&posicões do Codigo Pena.l, trato da. ta
culdade dr. conces~ão de liccncas a esses clubs, dizendo: 

«Sf:rá permi tt.ido o funct~ionamenlo de clubs, denomina
rlos - fechados, desde que as rendas resultantes das pcreen
\.np-cns, ba-mtos e oulr.as · t ira'dos doo jogos, incl.uiclos os de azar, 
1·~·vr.rlem para o melnorament.o do proprio po.trimonio social 
I' l.e>nham por fim o auxílio d 1irecto a insliLui~õcs de utilidade 
p11h!ic3. df.'vidameutc legalizadas, tucs como clubs da aviacão 
1le n11tornobilismo, «dP. regatas, de corridas de cavallo e ou
tr·os, a1.txi·1io:.; P$f!';: cons i,,itent t>il i' 01 · pt'rr'ni(ls. 1~ r'lncursos, ·me
lhr)ramrnt.os dr. M;:lrndns. rir...> 

O que qnr.ro tirar dcssC's <'-luhs ó o caracter de easas de 
l.avolagcm. tirar uma porcenl.n~e-m do jogo e d-istribuil-a -en
f{'c ·:;;cus so<'ios, cm vez d~ procurar uma ut.ilidado. Se Que
remos auferir· nlgnm:ts vantagens nesses rJub!:I. onde vae jogar 
quem 'Póde joi;ar. n boa sociode.de, é justo qu~ não incorrem 
n:i pena .rjo . CnJigo P enal. 
. O $R. !A'l:-OURTo DE LrMA - Acho mesmo qu«.\ esta dispo

~ 11;ão do Codi~o .Pf.'nt\l ú ob~olda, é do tempo das Ordenac~es 
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do ReiM,. 1'm qúc !'e ·~siabclrcia ai.é a interdicção para a pro
digalidade. 

O Sn. NiCA~oa NAsc:"1!\IE'.?-:To - Acho qU:e .se deve prohi b ir 
0 jogo :'L gente pobre ... 

O Sn. Ç/\nr.01; G.11.RCL\ - Essr, argumr.nt.o não pega. O 
jogador r íco ou o jogador pobre. de :dia ou de noif.r, rm inr!a 
ii. pa1·t.e. entrega-se ao jogo. Não queremos reformar cosl11·- , 
mes. l\"ão posso co1np·rehenoder que se leve a taxar neste paiz 
todos os prod'ucfos, lodo o commcrcio e se permitta uma in-. 
clu~tria desta ordem, rendosa cm exh'emo, ·;:;cm pagar um 
1·eal. 

' 
O Sn. N'1CANOI\ NASCIMENTO - N:to so incommo<ie V. E.\"'. 

a policia j;í está taxando •. : 
O ~. CAnr.os G /\RCIA _.:_ J<: lá. vem V. Ex. r.om isto! Qu•! 

tenho cu com os abusos <lü policia daqui? (Lê) : 

«Art. '•·º Estes clubs, só poccrão funccionar depois dé ar
))rovacios os seu.s est.•lLutos e regulamentos. 1pelas autoridad1•.-; 
competentes, que sflrão, no DisLriclo Federal, o ministro do In-
tcrior. e nos Esta<ios. o Presidente ou o Governador. 

:Oii'ficollo realmente a concessão <le licença a; esses club~, 
justamente para l'eva·ntar o nivcl de clubs que se estão df'i-
.xando levar na onda. · 

Art. ·5ª. Aos clu·bs fechados poderá. ser conc~ectida a.ulorí
za.ç.ão para jo;;os de 1vlar, nas segt:intes condições: 

a) só poderão tomar parLc nos jogos os .respectivos socio$ 
cffcclivos. ~ . . . 

Como se sabe, ha clubs que distribuem C',onvites. me
diante os quues o individuo pó de enLrar para- jogar. E' o Qll•~ 
vm geral se .observa, em S. Paulo e aqui. sendo convidado~. 
çle regt•a. nc'>s outros, forasteiros, que clles chuma1J11 <iJrr'as 

Tat(rs;r;, trazendo dinhl'iro para p~rder... Pelo menos, ha
vendo a fiscalização, scnõô regu:lamentado o jogo, cu.da u1n , 
f.crá a. certeza de que aquella roleta: não está viciada, de 111111 
aquelln bar,cart não se joga com um baralho marcado. E ns 
C?ll~gas veem que entendo do assumpto, ·mesmo sem ser pr•;-· 
úss10naI ... 

- Em tudo isso, npenas haverá de seguro que o fiscal :<•' 
tornará soei o da bancu. 

O SR. CAnr.os GAnctA - Não nego a possibilidade d~ ~,, 
!darem abusos. como t.ambcm nas Alfandegas ha fiscaes t' o 
contrabando niio deixa de exisUt'. E talvez até o meu Lli~
tinclo co!lega já tenha sido advogado de algum ccmtrnhan
dísta,.. (Riu.1.) 

O Sn. NtcA."'oR NASCIMENTO -- Não é impossivel; a minha 
pro.rts.süo <l a de advogado. . • (Riso.) 

o Sn. CARLOS GARCIA - o que quero deixar US'SignahHIO 
é que não se pôde argumentar oom abusos. Q. proje:eto <:lepoi~ 
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de. determinar que sómente OS SOCiOS dos clubs poderão jG
~ar, o ,<Juc menoi.:cs nJio poderão ser socios,. eS'tipula :-: disso 
,; ']UC os clubs nao hao de gostar - a segumle cond1çao: 

«e) ser franq!u,eada á auto,;idadc campctcnfo ou seus re
~l)Cclivos agentes, para o effci.to do :disposto no nrI.igo 3'" ... ~ 

Isto €;· para vcrificnr se a rrnda 1 rm a applicaçüo pre-
fixada. 

1 
: 

«.. . a fiscalização das suas indispensavei~ escr iptura
i~óes. que devcrrio ser feitas em livros rubricados pela dita 
antGridadc. d~ modelos pré,tiament.e apm·ovados, não sendo 
pcr•roil!.ido o aLrn7.o de um sô dia em tncs csrrip1.urações.» 

.Já qµe a questão é ele jogo, jogo franco, cartas na mesa! 
1 niso; niuit~ bem. ) . 

Existe em S. Paulo, . por e~emplo. o Automovcl Glub, de 
que aliás sd<U socio; e quie nã::i dá d ividen'Jo absolutarncnle. 
que não p6do empregar. suas 1·endas sínão em reuniões a CIUd 
ripenas ~os associados t-. dado cempareccrem, e em mcllhora
mcnlos do eclificio; e todo o patrimonio que clle accumulal" 
1.1;'-t't'l de, cm ca:;;o de dissolução do Club, ser entregue á Santa 
Casa de Misi;ricordía. Identicamente •. o JockcY-Club Pau
listano não . distribue dividendós nos ~ociós. <:lmprnga-os em 
prnmios ·e somcnt~ podem jogar os se:us proprios ass·ociados. 
r•u os do .Jo~kcy Club e do Dcrby Club do Rio, que lambem 
~fio cC)nsidorado~ socios effectivos do nosso prado. Pois bem. 
quando fui director, es.laboleci as seguintes condições. cin 
rscript.ura publica lavrada com a Cama't'a Municipal; foz~sc 
n !·emissão do terreno, que cr<a foreiro. a sociedade construiu 
al'clh>íbancadas, gastorn centena·s de contos, continuou a dis
lrihuir p:rerriios nas -corri<las que realiza, e, se em qualquer 
(~poca o Jockey Club vier a· desapparecer, a área em questão. 
"ºm iqda.s as hemfeitorias, reverterá para n. municipalida
de, afi~ de que alli fique settdo sempre um pracio de coirri
(las. Assim devem ser organizadas e funccionar · sociedades 
(lessa naturtiza, não com o intuito de dar dividendo ·ol\ll l:U:
c·ros. Reia,tivam~nte aos Casinos, esf.abe!eci, no art.. 6": 

<0 Governo Federal, no Distrirto Federal, e os 
Governos estaduaes. poderão fazer concessões nas es-

1 tnções baincarias. climaterit'.as e. thcrmicas. para a e~
pioraç.ão cte josos de azar.~ 

}\hi,. nós a<lmittim.os posjtivamentc, qu~ alguem com o 
sru cap?tal, e::tplor(l o JOS'O, nao só em relaça.o aos ~bitanlcs 
elo lagar, como aos que no mf!smo vão faz er uso das aguas 
'-'t~ pass~i.ar. Nessa h}-pothcs~. é m11ito ,justo que o poder Pll
bltco a.uf1ra uma m:tn offe.ctiva, colha as vàntagens a quo al~ 
lmle a lei da Saudc Publica; e, então; comecei marcando fa
x:i~ para essns r:asinos. ~\. taxa será de 30:000~, se o est.abé
lecimento funcc1onar toao o anno; a nossa situação diffori>. 
por exemplo, da curopéa, e, assim, cm uma. estação balnearia 
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do Disfrj.cfo Fedel'al ou de S.Paulo, pódeJl'aver frequentadores 
cm todas as ripcicas. e em .todas as épocas realiza.r--se_. o j<:Jgo. 
Quanto, porém, a Gaxa_mbo, a Ca.Jd.as ou. pontos em 1den!1eas 
condicõe;;, ha as c.staç<Jcs apropriadr.s, r.ada annoJ e r. cntâ!J_ a 
taxii. será de 2·í :000$000 .. EsRas t.axns pcrtcncerao a Unmo; 
mas a pct·crrl't.agcm retirada do .iogo ·lerá de caber aos po
deres locaes, para os melhoramentos Lambem locaes. 

No District.o Federal a renda do jogo deve pertencer ao 
Thesouro Federal. .por uma razão muH.o simples. Aqui o snr

, vico sanil.ario todo p::u.i~ou para a Unmo. O Governo Fed:.lral 
.~ qlie iem de cust.ear t.odas as despezas. 

Peln. leitura do pro.ieclo SP. \'ti QUP. não pretendo acabat• 
<-om o ,jogo. Não quero prohibil-o, µão posso, não devo; ac!ho 
um absurdo. Só poderemos consegmr esse resultado com uma. 
educaoão m'u.ito adeantada, com os bons exemplos e não í'a
:.:endo Vialencia contrn O l~idaáão; mas .tainbem não quero que 
haja clubs, nas , cidades, ond_o SP. prutiquq exploração, onde 
o empr('gado que sahc a serv11;0 de uma lo,i:1 possa entrar em 
uma casà para jogar. A taxa, como disse. é da União; a per
centagem r.i para o Estado. 

O artigo do Dr. Nuno de Andrade, public~do o anno pas
sado, no J m·naL do Brasil,,. so!Yre o projecfo do Dr. Ramiro 
nraga, causou-mo impl·essão a tal ponto que, confesso, nãú 
'hoavcr competcncia na União para cobrar esse imposto local. 
Vamos abrir uma excepeão na lei para permittir o f\uinccio
namenlo de casino::;. em todo o Brasil, e e muito razoavel 
que todo mundo contribua para esse serviço de saude. · 

Agora, a fisr.alizacão (Í u cou:oà mais facil. 
No Brasil a situação não ha de ser {!ifferente da da 

.França, ela de Montevidéo e outros Jogares. 
Quanto aos abusos que possa ·haver, ta~bem se dão rias 

alfandegas e outras repa.rtições e . eu não as vo}u1 condemnar 
!'ó por"11e houve delictos commetttdos por A ou B.. 

O projocto do nosso digno collega, o Sr. Dr. Azevedo So
i:lré, qu<!-r .i:l m;tabelece-r o modo de se proceder a aneeadação 
da. porcentagem. Do seu disenrso deprehendendo qu.c ella deve 
eor tirada d0 individuo Que vae receber no «guichet>. Não 
achto plausivcl que a victinia - considero sempre victima o 
<.;ue; vao ,jogar (Risü) - ao se apresentar para -receber im
.. portanci.a soffra desfalque nessa mesma import.ancia. A ·ren-· 
da deve ser t.irada do proprio casino. Aguardo-me para op
port.unamente. fazer outras considerações, se vier ao . debate 
rste pro.iccto. O que é necessario é que legislemos sobre o 
a assumpto, porque. de contrario, veremos as cidades inva
didas, cada wz mais, pelos clubs sem ffacalização;; ao passo 
(]Ue, com as providencias propostas, ao menos, o Governo 
pód~ e~nmina1· $r os instrumentos de jogo são feitos de modo 
n na!1 1HnqumH' ª· boa fé <ias pessoas q,ue vão a ostcs logare~. 
·( .7'fl(1to lu:·m: m111to bem. O 01·ador é 1mm.prim(i11.tado.) 
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O Sr. Nicanor Nascimento (*) - Sr. Presidente, depois 
àa rci;u·lamentacão do jogo, ·projMLo do ominantc collega, Dr. 
Carlos G':trcin. 1>6 mesmo o J,loyd . . . . . . _ 

Aprcscmtarei, cm ~mcndn ao pro.1.ect9, um~ d!spôs1cao 
q1in, nntu.rnlmcnto por m~o olvido, aln ·nao se mchuu. 

s. R.'\. defendeu· cuidadosamente a victima, o_ jogad.ol', 
t>onf.ra o imposto, mas esqueceu uma outra prccauçao: <! JO
;.:ador·, quando transpõe as portas do club · <leve immed1ata
mcntc r c!ccbtir um. pequeno premio, para comp~nsal-o do prc
jniY-o qun tcnna no intel'iOl' daqt1iella casa. 

O Sn. CA1n.os GARCIA - Qual dos .iogadorc!I·: o ban"<:tueiro 
.-:•u o <tf)onto~? · 

o Sn. NICANOn NASCIMENTO - ... por exemplo, uma n:ic- . 
da)hinha de ouro com uns lar.tos por cento sobl'.'.e o cap1tu.1 
eom q.ue allí entra .• . Acih'O isto absolutamente neccssario, 

o SR. c.~nLOS GAil.CJA .;.,_ E eu acho QUe V. Ex. veln tar
diamente, porque o :rnno J>assado já se di'S.Cutiu este assium-
1.•t.o e V. Bx. não se lembrou disso . · 

o ' SR.. NICANOf\ NASCIMENTO - V. E:x:. pensa "!'110 Valo 
mesmo a pena'? Só :pot· pilheria!.:. 

O Sn. CAR1.os GAl\CIA - Neste ponto poderei dizer: ba 
uma gross.eria a qu~ me seria dado responder do outra fórma 
que não dese.io; e· liinito-me a sabür do recinto. (Retfra-sc 
do 1·eti11to o S1·. Carlos G<1'J'cia.) 

o SR. Nc<":.'\No1~ NASCIMENTO - Muito obr igado. Estranho 
r::e tcnh-0 V. Ex. irritado com tão pouco. 

Mas legislar aqui, meu eminPnte -001lega, é perder tempo. 
Porque o .Poder Executiivo fará , tjulé <iuhwr. E à provà tl 
qu e nós l'egislainos sobre o j ogo e . o Poder Executivo absolu
t::imente não r~~lan'le.ntou essa lei a que V. E x: . se refere. 

Sr. Presidente, venho, entretanto, tratar de assumpto 
mais sé-rio. · 

Discut i. •ba dias, aqui, o projecw n. 9-; do illust:re Sr. 
Paulo de Frontin, sobre o;; diaristas da União e ás ligeira!! 
observal)Ões quo fiz, oppoz o eminente Presidente da Com
missão de lkgislação Social vat"ias objecçõ'es, das {fl.IQOR u-mn 
póde-sP. dizer que resume todas . 

. Sustentou S. Ex. que não era possivel legislar sobro o~ 
of!1arista-s_ da União, · pel~ c ii:·cnmstancía. de ·que faltavam in
formações 'lspe~ificas do Governo Federal sobre o onus ·quo 
pode_ri~ trazer :í de~peza publi~a. o Quantidade de díarisln!I 
Nlmif.tidos no qundro do publico funccionalismo. 

St.\ Presidente , é cosLume, quando se qiuer aqui burlar 
quaesqucr propositos, embair a opinião, ílludil' ôs · intcre~a
'1os. d~ modo que tacs .propositos se.iam ~prótellados de dia 
Para <ha, rle mez para mez, até que se nao realizem nunca .. 

«) Não fo i revist.o pcl-0 orador. 
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.Apresenta-se !Uma prop.osição . • 1ue tem um ' aspecto geral dc
fonsavel, admiravcl, e, como essa proposicão representa uma 
condíçãô impossivcl, o que succedc é que o direito dos in~er
í'Ssado_.~ fim ·prói.llllado pnrn ns calenrlns do Sr. Calogera.~ ... 

· O Sn. Oc.:-r,\VlfJ lloCHA - Que tem o Sr. Ctilogcras <:0111 
isso? 

O Sn. i\rC.\NOR NASCIMENTO - E' grego, e as calendas ·sã11 
g-r<-.gas. (11i.ws .) 

Ora, SJ·. Prri"idcntl), no ea>io- d(1 :iui;ment.o ao!': ordenados 
dog · .fun cr·í~nm·ios publ icos no S1mado? com a me\hcr ~as in-
tencncs. fm proposto que se u1t1.1fornnsasse o quadro dn . 
funcciona lismo publico, dn modo que Lodos os aman~iem;c·.o.; 
tivessem o mesmo ordenado, todos os primeiros. s<'gundos n 
tcrceirns officiaes tive_sscm os mesmos vcnciment.os e as ca
tegorias Sl' formassem preeisamente pela quota q,ue cada um 
recebesse in JJecunia. E começou o moomo trabalho de ago t·~1. 
E' .preciso rec1~ber as informao<)es. Os inte1·essados que man
eiem as suas reprcsentacõen, e elles mandaram-n·as, e a Com
mis~ão knbalhou cxhaus Livamentc, procur01u1 orgnniza1· o.~ 
quadros com iodas estàs informacõr.s _ 

l\la~, ;i:"l os annos passaram e creio que .iú é o lcrceirn 
anno que passa sobre os acontecimentos e as infol'.mayões ·não 
puderam ser forncc.idas pela contabilidade publica. 

Não se póde absolutamente verificar . . riual o argumcnfo 
qun c~sa uni:formisaciio poderia trazer á <lcspeza publi1.-a; <' 
por isso, como l)o·r outros motiYos, ficou inclefinidament.c 
adiado o ·augmento do funccionalismo publico e ficou adiada 
n. sua unifonnisacão. 

Agora. quanto ao pr.ojeclo n. 9, o meu vrezndo P. illus
tre arni;;L', Sr. José Lobo, com aquel!a ul;l.ctuosida.de tão evan· 
ge!ica que o caraclNiZa, sua\'e nos proc<issos. doce na. fórma, 
acariciador n0 gesto, S. Ex. nos df:'.cla.ra ·Que nüo podemo" 
legislar sobre os diarist.as da União, porque o «integerrimo.'> 
:::;r. EpHncio P~ssõa, - veja V. E.~., Sr. Pr~sidente, como 
'(lbedeço ao Regimento . - até este momento não encoptrou 
Ja:i:N'es pnt·a mandar á Commissão as informaçües relativa~ 
ao vult.0 ·das. despczns. com o rcconliecimento das gara,ntias 
aos cliadslas da União . A doçura. a unct.uosidade do Sr . 
. f'rcsidcnt~ da Commissão elo t.cgislação Social ha de ter, como 
\()das ·n.s cousas suuves. fôrmas .~ur:viihinhas . . s . . Ex.,-.. .por 
isso.- cm malcria de o'piniilo, tem de andar por curvas que 
·r<obcm P. qu~ descem_ · 
. . 8 . E~. d~lara.:_gue, cm se ~r~t~nào tl" <l\aristas da União. 
i~pcrt<.'rritamcnte a· nossa 1,onsc1eni:ia ~stú inhibida de lc-· 
t:1sldr. desde .'que não tenhamos informacõ~s sobre o vulto· ·das 
dP.spezas, os çlementos . r:~ aI~rsroos que nos posrnm do:. 
currientar quaes os snr:r1f1c1os que terá dfl fa7.er a União pàra 
l~1slar :>obre os d.iarisW.s . Mas, em se t.ratnndo de Jegisla
cao. de ~<;eguros, em que Q vulto dos nr.goc.ios abrangido pela 
1eg1slaçao lambem é collossal, reoobi um teleg.ramma do il-
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lusti·I.' Presidente da .Com~riissão de J ... egislacão Soci::i.1, decla
. rando-me qut:! não podíamos ma.is esperar pelas foforma

i;õei:: do · r~xecut.ivo ·e que cu deveria trazér o projecto de segu-
. ro social,· ind.epe!l.1dent.c dessas inft>t'II\ações . . -

Pedit·ia a S. Ex. , si não fosse in<l!scrcLo, Que me. dl1sso 
esta inforr.1.nçã0 graciosa: porque', em um caso, precisamos 
rle informações do Executivo, e no outro não ? 

· E' simplC1smentc porque o que so deseja é fazer, com a 
lr,gi;,.:ição referente aos diaristsas, o mesmo que ~e fez com a 
JegiSl'.\ÇÚü r elat.iva · (l.OS fUD:CCJonniriOS public~s: f- p(lu_•.:.~)1(\ 
uma ~ondiçfio e, co{l'l esta condição impossivcl nun~'{l ~e pc\~o 
reafiz.ar, a legislação nunca tomará co1•po, nunca se orgam
za.rd. . · · 

E5lc processo de cm:notc.flage, -porém, não poderá dar rc~ 
sultado cm totjos os cas.os. Neste. por exemplo, declaro u: 
V. Ex., Sr. Presidente, que agora vão dando. até os pi•opríos 
·pcJos seus <lircitos, visto ·como o Governo var. abrir mão de 
fliat·islas int.ere$sados a suggestão de que não devem pleit,flni' 
~~u~ resislencin e permitlir Que a legislação sobre os dia
ristas tµn ha o seu processo parlamentar conduido. 

Sei que h;tso não é verdade, sei que isto não se fará, que 
o proj ecto ~ení. refugado (}elo Governo. e por elle COil'lbatido. 
:\Ias. declu.ro lambem a V. Ex:., Sr . Presidente, e ao ·Podf'r 
Executivo que, desde esta dat.a cm <leante, vou obstruir todos , 
os pro.i oct.os de interesso pessoal e todos os projectos· do G.o- · 
vcrno. alé q1.1e o dQ n. 9 tenha parecer. 

E; quanto á informacão do Governo, peço lioença para 
t.razcr tambem informu<,:ão á Gamara . 

Diz o Governo que a incorporação do$ diaristas .do Lloyd 
traria uma. despcza. de . tal ordem. que clle rt5o pod·~ria sup
port.ar o· sacri fir.io . Mas: t.rá!!'o ti. Gamara informa(;ões, <JUC; 
aliás. ja foi j>tiblicada. pelo Diario, mas que: quero fique nos 
Am1,ws, pa.ra que ve-ja que o Governo não recua <!cante de 
l!e;;pr.7.a», por mniores que se.iam. dc~dc que se trate do inte
l'es:;c do pr.oprio G·ovcrno ou . de álgum-.1 das sm1.s nota.veis 
«pcs~ôasi>, fJ° «pcsstias;, que· ppdem ser entendidas de qu{llquer 
mnnoira - todos ôs rumes do «pessoal»: 

.'\gora, (lOr (IXl'mnlo, vamos cogitar· da regulamentação do 
jogo . . Atr\ este instant(1 o Govc.rno teve a lei p::n·a . regulamc.n-. 
lnr (' jogo, mas llão' linha <pessôas~ a quem ent.t·cgasse esse 
notav fJI trabalho. l\t'as. como. naturalm ente agora já ha . no 
00.S'i'oal algum rum0 que se encanogue da jogatina, scgura.
n_1t>nt.ç, vamos ler .:1 rc[!ulamr.nlução do jog0 ~om as casas edi
J'wadas. com ns prnins rov0ada~. como no J.cm~. onde já ~xi::1-
Uu .o.ntip<os r"~lt1bl'lecirn'.'nl.o:; dP. :l\fadamc Chabus. <lifl ,Merc 
L~uisc. A primeira esl.ação ba1nearia de jogo no Districto 
?: cdél'nl: na lur:ilmentc commanclndn por qualquer· ~pessoa;, do 
(1 O\' l~l'n o. 

:\fas. $\r. Prc<;;idt'!nlc, d ir.cm que o Lloyd dá à1:ficit. ~ e 
lia pou.cqs dins cu me referi aqui a. esse dectifit, diz1mdo que 
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culpa mainr do defú:it c,orria por conta do GovcrnQ, que manda 
pagar pelo Lloyd tod:\S àS clcspczas que não se pocl~m inscre
ver no Trihuna! de Conlas. Vou mostrar que é assim, e para. . 
r.dificar a Cainara aprmlarci a . dl'snprorrriação dr. terrenos na. 
a.venida <fo C:.'t<:'S Llo Porto. · 

D~~apropria<:ão : 

Terrl'no a receber na aveni<la Cnes do 
Pcn·to, r.m troca do dique da Mor-
! ona, alf.N•rad!>. não ent.regue. . . . . 200.:000$0'oO 

Poii:: não me Jfrão 0 que lclh o J.loyd com a desapropria
i;.ão dos knenos da avenida do Cács . rio Porto? 

O SR. ArxAno B.\t>TISTA - Essas informações são offi-
ciaes? · 

o Sn. NICANOR NASCIMEN'l'O -- São .officiac's, mas em des
accôrclo com as officiaes· emit.tidas pelo Governo. 

O Sn. AL~'ARO BAPTISTA - Constam de algum relatorio't 
O Sn. N1C,\NOR. NASCIMENTO - Estas consta~ ·da. esc:-i

ptura do Lloyd. 

O Sh. ALVARO BAPTIS'l',\ - V. Ex. obteve certidão? 
O Sn. NICANOR N'ASC!MF..NTO - Pel'dão. Mostrarei ponto 

por ponto CQmc cada uma dr.sLas dcspezas consta dos relato~ 
rios do proprio dircctor do Lloyd. 

o SR. ALVARO R\PT1S1'A ·~ Mas não é certidão . Não duvi 
do quo <'jam c:r..actas; apenas d'iQ'o que não são officiaes. 

O SR. Nu:,u;oR NASCIM&'\TO - V. Ex. me é tão fecundo, 
mo dá sempre margem para que cu lfaça outros disci:.;.rsos. 

· O SR. ALv.,\no BAPTJSTA - Eu perguntei si V. ~- so 
~el'Via dl' inTormacõcs officiacs: 

O Sn. PAULO DE FRONTlN - Uma vez que só servem as 
)níormações officiacs. então. o I.loyd é officia.l. Si ~ official, 
constituo uma repartição publica., e, portanto, deve cst.ar su· 
jeito ií.s regras das repartições publicas.. 

O SH. Ar.VARO B.'l.Jn!.STA (dfrfuindo-se ao Sr~ Frontin) -
Não affirmci isso. O Lloyd nüo. tem .personalidade ,iu;ridica~ r, 
uma associaçfto QU<' não sei qunlilfic.o.r. · 

O Si\. NIC.o\Non S'.'l.~CIMR:sTo - Associação é que ·não é . 
Vl'l.mos prosag.uir nn cnumrrnção. que é inleressante: 

Ca1'viío Crmiif{: 

· SP.rviços pt·ci;tado8 pr.lo vapor Campos ao Gov~rnlJ 
Jnglcz - 5 .000 toneladas, 6 .000 :000$000. 
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. 
O S'n. l'AULo m;; l"Rl>NTJN - Ha muito t.IUc dcviumtis te:· 

<:fficialisado o Lloyd, fixando os quadl'Os do pessoal, a des
rsc·la cto mafoi-ial eomo na Central e como nas oull·as t'epa1·-
til;ões imb!icas. ' · 

o Sa. NICANOR NASCIMENTo-Jt i;sa é a. verdade. lsto é que 
~oria -honesto, mas não pagar vela caixa do Lloyd f.oda,, a ;,; 
de~ezas ~~cusas. 

O SR. PAUL-O oi> Fl\.ONTI::-< - O motivo d<> meu aparte '~ 
e· seguinte: s i não é r~partição pul:>lfoa, o elemento a que po
demos dar credito é o ·r clatorio do presidente do Lloyd, onde. 
l•St.1 tudo isso, e não as certidões ·officiacs., porque o Govern'J 
não póde dar documentos officiacs sol:lrn serviços alheios ú;i 
rcparticões publicas. 

O SI\. füCANOlt 'N~\SCJME:STO - PrP.fcitamcnt~. Tudo issJ 
consta. de varios relatorios .. 

o SR. ALVARO BAPTISTA _..!.. De relalorios, de dados . offi.
dacs não. Esses relatorios só teem v:-lor para o Lloy<l, 
, ·aJor pessoal . 

O SP.. PMJIO DE }'nóNTJN -~ O relatorio do presidente do 
I.loyd é o unic:> elemento cm Que nos pode.mos fiar. O orado:· 
Jcclara qu.e é tirado do rclatorio o que est~í lendo. 

o Sn. NWA1 ..... 0H NASCIMENTO - F;' <l··· um dclC'gado do 
13 OY<!.'IlO. . 

O SR • .ALVARo B.AM'IS'u - Si V. Ex. di:r. que não ~ o:ffi-
cial, mi.o ~ de celegado do Governo. . 

O SR. Nl<'-u"'110R K\SClMF.N'l'O. - Sr_ f'i·csidcníc, sou obri
i,.-ado a proseguir, porque quero· apresent.nr á. Camara esses 
udoraveis algarismos. 

O S'n. l'·\.Ut.o oi:: :FRONTIN (uo Si·. Al'va,.o Ba1itista) - Ahx 
V. Ex. lambem não t.cm razão, porque o presidente do .Banco 
<lo Brasil é delegado do Governo e o Banco do Brasil não .-! 
official. 

O Sit .. .\Lv,11to BM"l'IS'J'A - No regulawento ·do Banco estJ. 
{lelcrminado que assim se.ia. !~g·ora, no do Lloyd, não sei :;í · 
t ~:;t:i. nem :fr P':.ist.e. · · · ·- · 

O Sn. !'iW.ANoR K\SCtM.i::.•To -· Ao conlrario, ha r egul1t-
1nnnto. Y. Ex:. c~tú. cn4;anaclo. Pela ultima ld da dcspeza 
:iulorízamos o Qoverno a l'egu.lamentat' o Lloyd. e o Govcrnn 
r.Llblicou . o l'Cgulamonto cm co~sequc11C".ia dessa ctclcga.i;:ãt\ 
tJUO é lei. 

O SR. Msummo DÊ L ,\c1.muA - A \·cntltt' o Lloytl. 
O Sn. N1C,\No1t i\7,\SClMEr-:1'o (Ao S». Mam•foio de Ln. 

•:erda) - A ú·nt1er, riãci. 
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o sn. l\L\UnICIO DE LACERDA - Vender 0$ navios que jul~ 
gasse não convir ao ~crviço do Lloyd, e ou não é vender o 
Uoyd'? 

O SR. i'i1C,\NÓH N~\SCil\IllliTO -. Prosigamos. 

'.rransporle de ll'opas: 

Sf"rviços pre;;tados rielo vapor A'Varé no 
lran::;r,ortc de lropas da America do 
Norte para _Londres ..•............... 
Navios l'x-allemães: 

ConcC>rlOl:i nos 30 navios 
fretado:; a0 Governo 
Fr:mc1~)(. r:onve:nio de 3 
de dezembro de :IlH 7. :J.2.20;000$000 

749:000~000 

Idem, idem dos restantes 
vapores .......... . 5.050:000$000 9.170:000$000 

'· 
Ago1·a. qmu)do foi para recebei o frete desses navios, foi 

ú l\Iinislel'io da Fazenda quem os recebeu. 
«papel de imprensa: . 

ncslit.ui1;ão e rcduccao de fretes de papel, 
de :'\ova York ao Brasil, durante os 
annos de 1\H7, 1918 e 1919 ..... ; ..•.. 1.520:000$000 
Gazolina, kcrozonc, xarquc, milho: 

llcst.ituic;üo e_ reducção de frete~. ordem 
do Co1nmissariado . . . . .• , .......... . 

Sub_venções: 
Parle volada e não paga 

cm 1915 .......... . 
I<lcm idem em mm e 1917 

!<'reles e passugens: 

1.165:000$000 
7.800:000$000 

Hequisiçõcs dos .minislel'ios, alé 31 de de-
zembro de 1919 .................... . 
Farinha d~ trigo: 

I•i·ejnizo da euh·ega da farinha, ftUga pr!IO 
Lloyu e não rccübida das diversas fir
mas, 01·dem do l\llnist,crio da .Fazenda •. 
'.:\Unas de Jácuhy: 

Aecionistus por ordem do 
Governo .......... . 

Adiantamentos cro dinheiro 
20:000$000 

1.-iQO :000$000 

:l.100:000$000 

8.965:000$000 

8.520:000SOOO 

311 :000$000 

i . &20:000$000 
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SEss,:;.o 'EM.. 23 DE :NOVEj;lolBOO D~ 1920 

Eruba ixada · R uy Batdosa : 
Dospezas de custeio do vapot• que conduziu . 

o Sena.dor Ruy :Barbosa á Argentina ... 
'·· 

«Porto Alegre.> 

Isto ó com V. Ex. 

120:000$000 
• .. 

O SR. Ar.v .... no Í3APTJSn - commigo é tudo q{1e ahi esti.i, 
como fambem com V. Ex., porqmi· sé trata d.a administracã.o. 
publica. 

Délegaci:i de Porto Alegre: 
Enlre3w:\ á delegacia por ordem do Minis-. 

teria da Fazenda em i91-'7............ 80 :000$000 

Macau - A.cary: 

Ilccobido pela Dcleg'Ucia de Londres. pelo 
sci;uro feito p•::ilo Lloyd nou vapores 
acima citados • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 2. 260 :000$000 

Bencfieencias: 
:\.' .Cni:r. Vermellla An-~el'icana. . !lC :000$000 
X Cru:i: Vermelha Bl'asíleira.. 40:500$000 
X Cruz. Vermelha Urugu~ya.. 4 :!L00$000 84:900$000 

Até bcneficencia · se manda pagar pelos cofres do Lloyd. 
O, Sn. Ar.v.-\Ro B.\PTiSTA - Ao menos ahi foi bem appli-

cado: . .. . · . : 

O Sn.. NIC.\NOR NASCIMENTO·- E agora vem uma despeza 
tJLW V. Ex . vae àpprôvar. 

C.arnaval: 
A'.~ Scciedadés Camavalescas .. ., .. , ....... . · ::JO: 000$000 

Subven1;ões a cadu. uma ÜU8 sociedades carnavalescas, . 30 
contos, pagos pela cuixn do Lloyd por conta. do Gl.Jverno 
1''ederâl l 

o Sn. Ar,Y.\JW BAPTIST.\ - Qu~' valot~ tem i:>:50 ? 

o S;t. N1cA;:.;on N.\~c1M1>i;to - Comô v~ V. Ex., Sr. Pre
! idt~ntc. (~ edificante tudo isso: Pelo. caixa do L!oyd pagatàm
~·· d~~peius .com as quui::~ o Lloyd .nada tinha quti ve1•. 

o Sn. ALv.~no :S,\P'rll'lT.\ - E' o caiio de i•etjuerei', como já 
t!Yc .occa·:;ião de diier, uma devassa no Lloyd feità f}cir úmà 
Commissão da ·eamara. 

o sa. NrcANon NAscrMEl'i-To _:._ v. :Ex .. a5.segurti. ·tjuê o 
lt:ader con.$in~ na nomoacão. dessa Commissã-0 1 . '· . 
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O SR. l'.!!.ULo DE FRONTir-; - Ha um mefo muito t>implcs 
e facil <fe se vel'ificar a vérdade: é rêquer.er qu_e o Governo 
declare si est.~s informa.cões sií.o ou não verdad~1ras. . 

O SR. NJCANo.'\ NASCIMENTO - Então assignamos os tre» 
o requerimento. 

O SR. ALVARO B .\PTtSTA - Voto por elle. 
O SR. NICAN-On NASCIMENTO - Então tra·rci a.manhã o 

requeriment-0 e co.n~o com o voto de V. Ex. 
O Sn. ALvA'no BAPTISTA __.. Como sempre tem .cõntado . 

O SR. · MAUR1ç10 DE LACERO.A - E ' verdade. 
o SH. NJCAlllOR NASCIMENTO - Isso já foi ·PUbLica<lo sem 

contestação nenhuma, quei-o apenas que · fique uonsLando doi! 
.Annaes. 

o SR • .MAuJUcro DE L,\CERDA ~ o Lloyd dá para comprar 
lança perfumes ? 

O SR. NicAJsoR NASCIMENTO - Está aqui : . dlara carna
val isto é, ·P~1·a 1lança . 'Per-fume. De modo que :vimos, a:que\lles 
que lá fo.ram vl-rarri, .pessoas dansa.ndo na all'a choreogra
pbía do Olub e quem estava pagando era a caixa do Lloy<I. 
N:rl.uralmeate isto e outras cousas myateriooas foram pagas 
pela caixa do Lolyd. Depois, vem se declarar deante de con
tabilidade· <leste ordem, deante desta ignominia que não po
demos vot.ar o pru-j-ecLo dos diaristas . po·rque ~ão. ha ele
ment()S offic.iaes nesee hc>nestissimo Govemo para dizer qual 
e montante dos sacrifioios para pagar a esses ·homens que 
trabalham e não -estão dansand:o nos elubs t 

-O SR. ALVARO BAPTISTA _, V. Ex. tem a data. dessas des
pezas ? São deste Governo ? 

' . o $1\. f:itCA..~{)R NASCIMENTO - Eu citei as quanLias. 
O SR. AI.VARO BAPTISTA - Quero que V. E:x. concorra 

commigo para o restabelecimento do bom nome admini~-
j.rativo. · 

o SR.. NICANQR NASCIMEl'lTO - J\i está V. Ex . a q:uerec· 
que eu .faça opposição a o Dr . Epitacio. 

O SR. ALvARo BAPTISTA ~ Quer~ dizer qUe ()ssa~ des.~za~ 
foram feiÚls ·íJ.elos 'governos anit.eri<lres.· · 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - Eu não attribuo na·'1U 
disso ao Dr. Ei:>i.taeoio, mas ao Goveruo. Não é possivel n. de
fesa ; est.eja tranquillo. 

O SR. ALvAno B.'\P'J't!:ITA - V. Ex. sabe que pelo meu 
modo -O.e ver o de ngir não me :p-reoccupl) nunca com o nomr 
gue está no Ca.ttete.. . . 1 

p ~- MAU~ICIO DE LACERIM' =: I::;t.(J é de toda justiça • . 
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SESSÃO EM 23 DE NOVE.MSRO 0.8 1920 

O sR •. AI.VARO BAPTJSTA - Acho que V. E:x:. está att.r i
buíndo essa despeza ao actual Governo. V. Ex. está pesso'.11-
ruente atacando o Governo. 

O SR. NICAJSoR NASCIMENTO - Ao contrario, hoje estou 
obedecendo o Regimento. 

O SR. MAtJl'\1c10 DE LACERDA - Depois, o Dt>. Aivaro Ba
püst.a. é um opposicionista honorario e.lo maior valor. 

O SR. NrCANoR · NAsc1:MENTO - Eu faco uma opposicão 
imprudente e S. Ex. uma opposição prudente. Já vê que 
são difíere.ntes as nossas Gitua1,;ões. 

O Sa. ALVARO BAPTISTA - Desejo aproveitar a força. que 
V. Ex. é na tribuna em beneficio da mora!ldade adminis
trativa. 

O SR. MA'URICIO DE LACERO.\ - Acho que V. Ex. tem 
feito aqui discursos contra ô Governo que eu propt>io rene
ctiria antes de os proferir. 

o SR. ALVARO· BAPTISTA . - Fiz UDl discurso dizendo -
Quem temos deante de nós? Até hoje cons~dero do mesmo 
modo. Mas isto não signit'ica que não seja capaz de fazar 
uma alta administração, porque outros mai5 arbitrarios e 
violentos teem feito adminíst.rações · admfraveis em todos o~ 
paizes. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO A alta administraçao está 
documentada. O cambio vae para a casa de 6 e os typo!:! 
fund.ing estão comprados a 71 e guardados no Tbesouro. 

O Sa MAURtcro DE LACERDA - Comprados de um cava
lheiro que appareceu vendendo certos titulo.s e não sé sane 
quem. 

O l:iR. NlC'.\NOR NASCIMENTO - E' preciso !ru:e"-r dinhen•o 
norque se esLã na nora. De modo que a alta adminisli-a~ão 
., que se refere o nobre DtlpUtado está manifesta. Manii'P.s
tou-se naquellas admiravei ~ acclamações com que o Sr. .l!:p1-
tacio foi tratado em Recife pelo seu parente, o Sr. João Pes
soa de Queiroz. Como sabe V. Ex. por uma injustiça daq-uet
les algozes do Presidente ja Republica, o honradissimo r.orn
nel João Pessoa de Queiroz quando quiz penetrar na sala do 
lhealro de Santa. Izabel, foi l'ecebido com vaias treme:-iela~ 
1;iJlos roubados do assucar. E'· a isso nue se chama urna alta 
administração J A Associa~ão Commercial por sua vez vae de-. 
miltir o s&u j)residente unicamente pela sua solidarieda.ie 
com o Sr. Pre:>1denLe da Republica. · 

E ist.o s chama alta adn11n1stração de um homem ener
gico I 

E, Sr . Presidente, para mais aocumentar como 1?s:>a a1ta 
<L<lminisLração se rev.ela, Ir.rei á C:i.mara a correspunctcacia 
b·ocnda entre o Sr. coronel João Pessoa e o Sr. Solon de Lu
cena, p1·osidenle da Parahyba. 

c.-v~.xi1 n 
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~'.rsnbv a 1.lo1u•a, ctu cornn.:iunil.mL' <A. V - .Bx..· t}Uei d~i-· 
l'l:e!. de representar eslt:1 Estado n:t reunião realizada 
l.LO 'fheairo i::auta Isabel, paro. trata.r da. dei'es~ do as
suca1•. u para cujo firo tcv•· V_ Tr!x. a ~entil.eza. <l•! 
dek5u.1·-mo tilcnos podeJ:.CS-

~\1inha i.'esolução justifiea-:;.c µelv facto t.ic ~~tar 
:informado, oom ::mtecedencia, sf'J"P.m inteir:).;nentc ne~-

':::f).abS "·" · .. ~ 

Comc. uão baviam de .;er pe.:iSOll88 't 
_ o SR. M.AuR1c:io D:F. LACERJ)" ... _ E' iuria idea n:w. \.IUI-' v w J 

·:.ltt. 'Pia do baptismo. 

O SJt. N1cANon NASCil'vlENTO tContin'IJ,an.du a té'1•) : 

<i. • • «oi: !íns da referida r·eunião. Isso eff~cti'l.'a· 
.mente foi por mim veriffoa.d(l em pessoa ••• :i. 

O Srt. PnKSIDENTE - :Previnn ao nobt·e .Doptü.a-Ov ;.rui< ~. 
~ora do e~ped1ente . está finda. 

O SR. N rcA.."JOR NASCI'MENl'li ..... $1· •· !'re8ident.e. douc. rui 
ll~f9$ mais, (~ concluirei •. 

" · •• Pois, apezar do avil><i, ii.t-.1110 .ctiri15i1Hio paru. ,, 
t il13atro, afim de desobrigar-me da honrosa íncumben-· 
eia, quando ouvi a. assuâda f' os :;-ritos hosti:; ao Cbefr 
da NaQão.~ 

o SR. MA:tJRlcm oE t.:...:.c .. 1IB1M .·-· ,iJhefe da N!iaào-,: .r.:.wl 
µlUito beni dito. 

O Sit ,. NlCA.Nck NASCTMEN'ro .. . !\qui <:-stá.' tud<• e:;cripi.11 

%.sim-: 
" · .. desistindo eu então <lo meu propo;~ ito . O~ vra · 

dores se excederam em ti.taques violeutü;simos contr;1 
o Presidente da Republica o Governador e a represen
tacfio federal, atacando mesmo a honorabilidade <.i(I 
Sr. F .t•esidente ·e de sua familia em linguagem violen· 
ta, que, aliás. provocou protestos por parte da assis
~e·.!cia. 

A mafori.a das personalidades rnaís representativa~ 
:ja lavoura do asaucat• deixou de comparecer, senr.!<> 
;6erai a reprovação dos exce:o.sos comniettidos, contr~· 
os quaes espero que V. Ex. levantará. o seu protesto 
\!orno Pr(>sidente da Parnhyba, rudemente atti~ida por 
:insulLos rlirigidos ao Presidente da Republica, rieu 
r.,-ratde :filho .... ,_,. lo.mal do ~o.mme1:c.io .• 
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SESSAO EM 23 DE: Nú\'!MllRO DE. 1920 

Vm comicio de au1·icttltores de O.S$uca·1· -
Uma varia do «DW.i~io.,, a.cc'U$ando a. $uper
intendencia. 

Recife, i9 - A cidade, reple!.a <le agricultores de 
a68ucar veem partíoipar dó cornioio. 

O commercio fechará ao meio dia, começando a. 
1'eunião ás 13 horas, presidida pelo Sr. Davino Pontual. 
~endo o orador official o Sr . Carlos Lima Cavalcanti. 

O Diario Popular, em· uma violent.i. ·varia, ctassl
'fica a Supetíntendencia de armadilha de morte, á cuja 
sombra os especuladores sem alma elaboram, impune
meate <e obra nefanda da escravização economica dos 
Estados assuc3reiros • 

.PERNA"1!itlCO 

O grfJ;flàe, comicío de agricultores de a&t1'
car no theatro Santa l sabel - Discur3os 
violetitos - Ataques á 'l>úla privada - P-r~
testos. 

Recife, 19 - Constituiu um verdadeiro desastre () 
comicio dos agricultores de assucar, realízado no Thé&
tro Santa .Isabel, que continha cerca de duas mil 
pessoas. 

Presidiu a séssão o Senadcr Estadual Sr. Da.vino 
.Pontual, estando presentes o Sr. Lima Ca.atro, Pre
feito; representantes do Governo de Alagôas e outras 
,pescoas gradas. · 

Fanou em primeiro logar o .sr. Carlos Lirna Ca
valcanti, ·que pronunciou um discurso bem elabo
rado mas aggressivo cm muitos pontos. Disse o ora
dor que o Commissariado fóra proveito de especulado
res e gananciosos que agora estão se valendo do me>-, 
mento transilorio do actual quatt.-iennio para tirarem 
proveitos. Atacou o Governador di> Estado e a bancada 
federal, accusando-a de inepta; estando a serviço dos 
inimigos da lavoura. Classificou a Camara de asylo de 
mediocridades, accrescenta.ndo que os especuladores 
estrangeiro!:f de mãos d~das com os especuladores bra
sileiros corvejam em torno do mercado petnambucano. 

Terminou· o orador dizendo que os agricultores 
devem forcar- a. bancada a úrgu..:!r a cabeça deante do 
Presidente. Em seguida propoz que <·:~ transmitlissem 
varios telegrammas ao Presidente e aos Governadores. 
Quando propoz que se passasse um telegramma. ao Sr . 
Andrade Bezerra, grande r>arte da a~sistcncia rompeti 



Cà'nara dos Oepli.acJos • lm;xesso em 26!00/2015 09:58· Página 52 de 66 

em gargalhadas, e:;tabelecendo-se a principio grande 
&S$uada. . 

::>eg1. iu com a palavra o Sr. l>r. Augusto Caval
canli Ail>uquerque, que proferiu um discurso violenlis
simo, ntacamio a llourn uo .Presidente, accusando-o de 
comprimir a lavoura, clasisl'idou a canllidaLura do SL'. 
llc:>sóa de Queiroz de asquerosa, aLacau<lo a sua vida 
privada. · .· · 

Nesse momento · numerosos espectadores protesta
ram vehemenlemcnle,. obrigando o oradol' a cal!ar-&e, 

Depois de gt•ande tumull'> o orauor continuou 
cm outros lel·mos, referindo-se ao operariado. Os re
p!'esenlanles cfog operarios então p1·esenlesi proLésLa
ram, dizendo que o pL'olclariado estava no seu Jogar, 
não allmillindo, porlanlo, exploracões. 

til'>OU da p:ilavra depois o Sr-. Carlos Lyra, cujo 
discurso fui moderado. O Sr. Augusto Cavalcanti vol
t.ou á tribuna pl'opondo um voto de applauso ao Depu
tado 1" icanor do Nascimelo, rooebendo nesse momento 
i'orle~ apatlcs. 

Seguiu-se na tribuna . o Sr. Dr. Jgnacio Barros 
Barreto, grande defenso da agricultura que, pol' não 
coucoL'dar com os ataques pessoaes, !oi vaiado pelo~ 
exallados. 

l>epois um anonymo pediu a palaVTa de um cnma
role iusullando o Governador e o Presidente da Repu-· 
hlica, senrio logo obrig-aúo a callar-se. 

Fallou por fim o Sr. Dr . José 'l'avares, cujo dis
curso causou indignação. Este orador puxou de uma. 
faca artieaçaado diversas pessoas que proleslavam. 

Eslabeleccu-Sé nesta hora grande tumulto, sendc 
impossivel votar as propostas. 

Dissolvida a reunião causou ella pessima impre<i
são pela sua miarr.hia, desrespeito e calumnias assa
ci.das contra o Sr. Dr. Epitacio Pessôa, Josó Bezerra 
e }>ei;sôa de Queiroz. 

I\os inleL·vallos foram distri.buidos annuncios de 
bedidas caus:indo riso. 

Varias promotores da reunião- estão envergo. 
nhados. 

O Sl'. Dr. João Pessôa de Queiroz ,representan~e 
do Governador da Parahyba, deixou de comparecer, 
ecicule dos fins apaixonados da reunião. ,...... Jornal do 
l'om11rcrt:io.>. · · 

:Elle . termina, Sr. Presidente, dizendo que renunciou a 
honra <lc rcrwe:scnlar n Parahyba no comicio dol! agricul
tores em. Pernambuco, porque a. unanimidade dess.cs agricul
tores -..·n1()U tremendamente os Pessôas, cio ramo judiciario, 
do rnmo aduaneiro, do ramo do jogo, d~ ramo mililar, de 
todos os ramos. 
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Vem, depois a discripção que deixo trang~riptar aefmia, 
mosh-ando c·otno rle toda a Nacão parlem os grilos e que não 
são os prihres operario~ diaristas que vão arr11inl1r as nosMis 
finani:as, mas !lim a proJ)ria adminislra~ão. E' p:ucar pela 
eaixa do Lloyd as despl'zas dos cnncans do Carnnvnl: é J>nJ::t~ 
pela cai:'t'a do Lloyd as festancas e farras com;f.:rntP.s, com 
e~te dinheiro nrrancado no suop do povo,aos assucareiros que 
oome('.am a reagir. . . . 

Erà o que linha a dizer . (Muito bem; muito bem.} 

o Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao exp&
âiente. 

Vae-se <passar a ordem do dia. (Pausa.)' 
Comparecem mais os Srs. Arthur Co17ares M'orei:-a, 

Felix PachMO, Andrade Bezerra, Souza Castro, Rento .Mi
r~n<la, Lyra Caslro, Hf>rculano Parga, Pire;.; Rebi>llo. Hel'mino 
Bal'roso. Thoma1 Rodrigues, Thomaz Acciol:v. 1'homl\Z Ca
ealvanf i, José Augusto, Alberto Maranhão, Eduardo Tnvares, 
Arnaldo .Bastos. Pedro Corrê:l. Turiano Campello. Orl:\vio 
Manf!abeira, Caslro Rebello, Mario Hermes. Le.oncio Gafrão, 
Uh!dino de Assis. Pacheco Mendes, Joí'io l\lnnl?'abeirn. Alfre
•lo Ru:v. Arlindo J,eoni, José Maria, naul Alves, Eugrnio 
Tonrinhn. Leão Velloso. Antonio Aiwirrc. Sampnio Corrêa. 
f:'allf'S Filho. Vicente Pira~ihe. nãut 'Bnrrnso. T,Pni::ruber 
Filho. Manoel Reis • .João Guimarães, Buarque do l'\mr.aretn. 
Ramiro Braga, .tosé de Moraes, Veríssimo de l\f Pllo. Mario de 
Paula. José Alves. Herculano Cesar, Senna Fir;ueirNlo. Jo~ 
Bonifacio. Odilon de Andrade. Antero Botelho. .losino de 
ArílUjo. 'Vaz da llfello, rnncinato Hr'a,:ra., Prndcnf.e de Moraes 
Pilho, Rodri~Ps Alves Filho. Prdro Co;.;ta, l\fanne! Vitlaboim, 
Gomere.indo Rihas, Carlos :Penafiel, Sergio de Oliveira e Joa-
quim Osorio (6i). · 
. DP.ixam de compar<>cer os Srs. Annibal To?l'<lo. Epbigenio 
de Salies, Co;.;ta Rego, Dorvat Porto. Monteiro de Som:n. Ahel 
Chermont, Chermont de l\firanda. José Ilnrrclo, Arrrippino 
Azevedo, Mnrinho de Andrade, Moreira. da Rocha, Jldefonso 
'Albano. Affonso Barat.a, Cunha Lima. Oscar Sonrns, Siml"ão 
Leal, Balthazar Pereira, Gonzaga ~fnranhão, Anlonio Vieente, 
Ger,·asio Fioravante, Ausl.r!'gesilo, Naftllic1o r.amboim, Alfre
do de ' Maya, Miguel Palmeira, M<>nconça Martins. João Mene
zes, Rodrigues Doria. 'Manoel Nôbre. Pedro Lago, Arlindo 
Fragoso. Seabra Filho, Rôdriimes Lima, Ubaldo namtilhete, 
l!eifor de ~ouza, Octavio da Rocha .Miranr:ln. A7.nT'~m Furtado, 
.~rislides Caire, Norival de FrP.ifa~. José 'foJc>nt.ino, A?.evedo 
8odr~. Macedo Soare.~. Themi $>t()clas de A lmeidn. Francb:;co 
Ma1·enndes, Raul Fern~ndes. Tei'ltc:ra Brandão. Mnfl:'l. Mn~ha
ôo, Silvnira Brum. Francisco Vnllni:'nres, Anfrmio C:trln!'I. Emi
lio ,Jardim. Landnlnho de Mng::ilhãcs. ZoroastM Alvarenga, 
.I.amounier .nodnfrrdo, Raul Sli, F!'ancisco Priolil'IJO, Honorato 
Alves, Cam1llo })rates. Mo.noel Fulgencia, Edgard<i da C~nha, 
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Mello F1'anco, Raul Cardoso, Salles Junior, José Roberto, Al ... 
berto Sarmento. Veiga Miranda, Pa!meira Ripper, ~oão de Fa
ria, Sampaio Vida!, Carlos de Car:;pos, Ramos Caiado, Ayres 
d:.>. Silva, Tullo Jayme, Severiano Marques, Costa Marques, 
Otloni Maciel, Luiz Xavier, Abdon Baptista, Pereira de Oli
veira, Eugenio Müller, Celso Bayrna, Evaristo Amaral, AU· 
!;Usto Pestana, Alci<:ie.s Maya. Nabuco de Gouvêa e Flores dii 
Cunha (85). 

ORDEM DO DrA 

O Sr. Presidente - A lista de pl'Monça accusa o compa~ 
t r.cimenta de i25 Srs. Deputados. 

vac-so proc()der ái;; votações ~as materias que ~e acham 
~obro a mesa e das constantes da ordem do dia. . 

Per,o :los nobres Deputados que occupem suas cadeiras, 
rP<m.sa.) 

.!\Clut~sr sobre :i mesa o segUinte 

l\CQUERIME.NTO DE URGENC!A 

Requeíro urgencia para imm?diata. discussão e votação 
t'CJ proJecio n. 193 C, de 1920 (orçamento da Fazenda.). 

Sala das >;nfiisüe~. 23 d~ novetnbro de 1920. - Carlos Ma~ 
ri.miliano. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Em consequencia ·-00 voto da Camarà 
vou submetf.er :.'i 3" õi~cussão e votação o projecto n. 193 e, 
n~ 1920. 1 
. 3" discussão do ill"OjectO n. ·193 C, de 1920, :fixando 8 
ctespeza ào Minislerio da Fazenda para o excrcicio <le 1921: 
com parecer da Commissão de 1''in::i.nças, $Obre as emeIJdas 
;.>.presentadas. 

11 Sr. Poulo de Fróntín - Peço n palavra. 

O Sr. President~ - Antes de dar :i palavra ao ·nobl.'a 
Deputado. dovo declarar que a emenda n. 3. da Commissão 
de Finançns, não p6de ser posla P.m debate em vista do que 
c\ispõE:' o ar!.. :25/i, §§ 1 º e 7" do Regimento. 

Vou, pois. l)nYi::tl-1 á referida Commissão para que seja :L 
rnc:sm::t. emenda tr~nsformada em pro.iecto 1>specinl P, nesse 
r:irncf.P.t\ i~r o and~mr.nto regimental. 

O Sr. Paulo de .Frontin - Sr. Presidente, pedi o. pala.vrs. 
11n terceira discu»são do Orçamento da Fazenda, primeiro 
r•ar~. ,pJ;;ti1'icar M ~menda~ que tive occasiãQ de formula::- ~ 
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qo~ nãô me1·ece1•am. a approvaeão dá 11onrada Colllmissao i:le; 
Finanças; segundo, para. trata~ do assumpto constante de UJn!f.. 
d~sas emendas, as que ine parece da maior gravidade e1 para. 
:·. qual vou chamai· a att.enc;;ã.o da. Camara e, espe~ialmente, a 
Ir iUustre leader da maioria " rio~ Relat.Qres do.o: orcàtnent.oi:z· 

Despeza. e da Receita. · 
Encetando a discussão nf'!!a .~menrl(t qui> mereceu ·pari:>

,,r,r <lei::favora.ve). 

N. 2, 3.rtigo addítiv11: 

«0 Governo poderá vender em iote::; o); .. ter1•enos d&. 
Fazenda do Mont.e Sinai, sitos em Governador Portella • 
. ::esde a divisa da mesma fazenda até ás . vertentes que 
:;et>.'\l'am as aguas do rlbe.il'ão dP: l .!b:J . -lias que y~o ter, 
:l<t- rio S:mt.'Anna.;-;-

O mustrr. ReJn tm· ·1<> Orçamentl• da l«a·ii.mdn. 1~áo teve.. 
infelizmente, quem lhe prestasse informações exactas sobre 
1i assumpto. Si S. Ex . as tive>:SB, certamentP. não daria pa
r·;:cer t'!ontrario a e'1ta emenda. 

A emenda. não pede que os terrenos sejam eedidos, nãa: 
pede que sejam dados gratuitamente a quem quer que seja.: 
O que e lia pede é que sejam vendidos esses terrenos em lotes, 
afim àe permittir o desenvolvimento do povoado da estação 
C:CNernador Po1'tella, pertencente á Linha. Auxilia.r, situada. 
ac alto <ia Serra do Mar, constituindo nojr. já um nucleo de 

. população tiastante important e, onde se acha um deposito da. 
Linha Ati':'i:íliar, Estrada de Ferro Central do Brasil, e onde. 
por falt:,. de terrenos adequados, lutam os pi.·opdos opera.rio& 
<la Estrada com as maiores difficuldades parn se rocali?:ar em 
.. c-0nstmirem pequenas hahitações . 

A delimitação feita representa uma. parte muito rcdu·· 
t.ida d:i. fazenda. pois vae ap1m1ts até. as vertentes l1Ue separam 
a~ aguai;; do Ribeirão Je Ubá das que vão tel' 3.o rio Santa 
Anna. Essa fazenda foi pt•opriedade de um a ntigo politico da 
!'lrovincia dô Rio dr.i Janeiro, que a representou nesta Casa, 
•: Sr. Manoel Peixoto de Lacerda Werneck. Adquirida. mair-:. 
1 ~rdc, pelo Governo, foi entregue á Estrado. de Ferro Centrai. 
,.:., Brasil e destinada um~ parte ao reflorestamento. 

Nii.o ~. portanto, a parte. da propriedade situada. nu1; ver-
1 ,~ntes do rio Sant'Anna de que a emenda cogi ta e sim, apenas, 
da pari.o situada. nas vertentes para o Iadt1 dlJ Ribeirão df' 
HM . E' uma pequena zona que representa poucos alqueire:<: 
de f.e:-r.a. mna superfície limitada e qiie verr ·•xact.amcmf.(' :o:a . 
1: 0 ra:>:enrfo ao obje~tivo Já expost.o. 

O Presidente da. Camara Municipal df! Vassouras tev1• 
• 11·t·asiiio ÔP !'C' entender não ~ó r.ommign senão tambem com 
•' honr11do 7~ade,, da bancada do Estado do Rio de .Janeiro. so-· 
licitando a. apresentação da emenda, que visa o desenvolvi-· 
mento <\a.quella -povoacão. OP!:>envo\-y)mf!nto QU~ vem. si.xn1~lt.a-
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neam~n (e :wgmenf.ar as rendas da Estrada de Ferro Cenfral 
do Brasil, que pertence ao Governo Federal, e proporcional' 
mellhore~ condições de vida aos operarias e funcicionarios da 
1:stra•Jt1. alli rcsident.es. A emenda, convertida em lei, não 
póde a6,.olu Lamenlc prejucticar os interesses da União, por
que o 1iove1·no venderá os terrenos ap6s demarcação dos lo
tes, pclr, melhor p1•eço, podendo P.stabe\ecer condições espe
ciaes p:im os operarias e empregados da Central, si assim 
(> cnt~mfor. · 

Esins ponderações, parece-me, deveriam fazer com que 
o íllu~:re Relalor não insistisse no seu parecer contrario; 
porquanlo o que ~e dará será continuar a situacão desfavora
vel da localidade, sem vantagsm algtima pal'a o Governo. 

O Sn. l\1Aumcro DE f"A~tmoA - Sem vantagem alguma. 
V. E~. p6de até aecrcscentar que se trata de um terreno 
c;omplch~mente abandonado. 

O Sn. PAn.o DE Pno.NTJN - Dou essas informações porqut> 
conher.~n pess:oalmen!~ a fazenda. Fni o constructor da Es
trada de Feno :.\folhoramenlos do Br::isil. que hoje é a Linha 
Amdli[<r; de modo que coni1cç.o de vúm os seus limites, a 
ainda posso informar ao honrado Relator quem ndquiriu essa 
parte da propriedade foi a Empre7.a Melhoramentos do Brasil, 
quando construin nquella linha. Conheço rigorosámente a 
planta, a situa cão e ot> detalh·~s .Jn questão; acho que a indi
cacão que partiu do il\uslre Presidente da Camam Municipal 
de Vassouras e que foi lraduzida nesta nmc·nda vem sr.! isfo.-· 
zet' ás l!nndiçõcs de utilidade publica, sem de fórma alguma. 
pre.iuà!tmr os interesses do Thcsouro. que seril.o devidnrrtf'nle 
resgua,..Jndos pelo Patrimonio Nacional ou pelo honrado Mi
nistro eia Fazenda, a quem compete esta ge·slão. como lhe 
compete a venda em ha$ta publica dos terrenos do Cáes do 
!•orto_, elo morro do Senado e outros que. por díspo!->ição 
orçarneniaria, cabe no Governo levar a effeito. 

As outras emendas qu(' tive opportunidnde de apre~nnfar 
~ob os ns. 3. ~ e 7 mPrf'reram o apnio do t':'minr~nL•'· rPnrcs0n-· 
tantc do Rio Grnnde do S.ul. Rf'!alor do orçamento do. Fnzrmclt:. 
DispensC'l-me. pois. dn a;.irrsrntnr qun.eaqucr ou1J·::i.s allc~:i 
ções .iustificativns dessns emenda~. ' 

. Vou entrar, agora. na parte que cnnsideM de gi•:.inde ~ra
v1darle. 
· E' ex-ar.tamente a emenoa qu11 teve o numero 5 e que t'i--
gura no impresso nos seguint.es termos: 

.;:Art. i•; 

I. Rl'.'d\Pa-~e a ouro . . . . . . • . . . . . . . . 32. 72R:,, M!il-Ofi!l 
l~ Reduza-se a. ouro ...•... __ .. : .... :.. 3.3H!:9!'16$5Si.' 

A Justificação d~sta emenàa ora a. Sü::;uinte; 
. 4:Sendo ?s pagamentos a que st' referem estas verbas ern 

hb.-as ~sterlioas, a. conversão deve ser feita tendo em vista & 
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ôepreciacfio da libra esterlina. n. qual é aci'ualmcnte super!or 
a 28 o/o : a emenda adopta, porém, por segurança a deprecia
ção de 25 % ,l> 

O honrado Relator. TIO Geu parerer. dfa: «A Imriaterra .fá 
lo!;'rou eliminar o defic~t orcamentario: não tardará a ver 
('oroados de brilhante e-x1Lo os seus nohres esforcas para en
tronizar de novo. soberanamr:mte, a · Iibrn. esterlina. Tudo 
Je.va a crer no caracter provi~orio da. bo.ixa do camhio ing'lez _ 
A emenda não devP ser anprovada_:. 

()~a. O nohre nenufado SabP- que a quBsfão .de tempora
reiria.de é exacfamente o caracter do Oi'camento: não vnmos 
lP~sfa.r para d:irmi a frns. quatro ou cinro anrtO!<. quànrlo a 
lihra esf.erlina tiVP:r voltado ao ·:>eu valor anf.erfor: vamos le
irislar para o exf'rci.rio de 1921. 

TTm esh1do dP.talhado feifn sohre a depreciaciío da- libra 
i_,sterlina. most'!'a quP. flPnois do armi!<ficio. P .. orincfrpalmente. 
nó ~nno achrnl.. Rs oscillacõrs f.eP.m sitio continuas e n. ,denr~·
cfo.l'fio' lr>m osrillnclo com m~auenas alt.ernat.iva!'i em torno nos 
numeros 3.&0, isf.o ~. a libr~ P.Sterlina. v:llendn tres <loll:tr~ 
e 40 .centavos: varias VPzeS, b:.fr~ou a 3,30 e chegou a 3,i7. 
suhinno outr!l.~ vezes acima de ::u;o. 

NP.sfPs ultimo!:' din!'I. a~ oseillacÕPS tPem sido 3,.\2, 3,fi ·~ 
3,~°S: norfanfo. São O~dJTaCÓPS Pm forno de 3.40. 

TP.n<lo feito o ca lctJlo da tfeprPci:rnão para 2n % . mrn foi 
:>. nP.PPeci:H~i'io rrue adnnf.ei. '°Pria prprfao que a libr:t estrrlina 
,-a!e!'Se ll.6lt. Ora. niio f:P t.l'.lm attin!!'i<lo a. 3,6!~ já hastant~ 
tP.mpo. ne mndo mm a mPdia ~ inf Prinr a esse numtlro. 

Creio que dei uma garantia. sufficiente. 
· Ri o il!m:fre rP.nrP.E:Pnfanf.P- rTo E;;t:ido do nio Granr.lr <l(~ 

S11l. Relator do orcamPnto da rlespf!za. qiver~is:se da minha 
l 1Piniilo e 'í\T'OJHl7.P.s!'ie a deprooiaQão d.1> 20 %. pronuzesse 1 O % 
011 1woou7<>~se m";:mo, 5 % , 1111 ar.r•eih1l'ia oualctuet' rlP.iitas 
modifir-acoi>~. pornne o meu inf.uifo não é de modo al~um. 
t'm_ uma ei::timativa. quer~r oue se.la forco;:ament.e de 25. i5 
nu 5 % a denreci:ir.ão. O ~le dese.io oue ficnie C'tlnsi::mado é 
q11c o CongTP.f:>n 'RrasiJP.iro. a r.amarn dof: DP.pufannto, a rmem 
••nmnrt.r• a iniciativa orcamentaria. nlio est:'i consir'!P.rando a. 
!il"":l f'Sf P.rJina N1mn mnl'r:la nuro: con!<idP.r:i. as nossas respon
s:ibilirladefl ria <Hvina e<tf1>rna • .iuros e amnrt.i'n1c.ão. como sendo 
rm Jihra~ nan0T. Niin temo!! ~ menor nbri!!'a~ão de llatrflT' P.~.i:;a 
qnnntia <>m ouro: ó1>Tn;; cont.rarfos ~elehrados nas oreasiõr>s em 
'llHl nts empri-stimns fo1•am rPnlirndos. o pap:arncmto fi-m de ser 
•'m libras esterlinas, nas condiGÕ<'S em que ellns eslão no seu 
paiz. · · 

E' o mesmo cru e fli o <;overno comprar. um pre<lio po1• 
!íOO contos: não tem dP. pagar nr>m mais ne_m menos qne <>a 
!í!lO cnnto!'I nano!, ainda que o cambio esteja ho.ie à 7 d. ou. 
:nmrnhü, u 27 o. Este é o nonto grave para o qual chamei ha 
POU<'O n attr-nriín do m<>u 'horndo c.oJlpga. 

Ainrln maii::: a v1>.rbn r ronfém um- encano. Quando off~ 
~·eci esta emenda suppuz que o ·honrado Relator obtivesse d.e 
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Ministerio oda .Fazenda. do Thesouro Nacional, as p1'~:cüms iu-• 
fo:rrna1.:ões a respeito, ·o verifioo que W.l não S<" d:'.t. T1·ouxe :i. 
t,abella CÃ"Plicativa e ahi é facil <le ver que, cm sr- Lrat:ln<lo, 
da. verba l, nã.o figura uma só vez <> franM. Como havia :t 
identidade do padrão C1Uro, entre os dous pa.ízcs, fc2- '<' r. 
quando se ~xe.cutaram os eroprestímos, a conversfw do fra~r. 
em libra, e a eSC;ripturação continuou do mesmo modo. Tive. 
porém, o cuidado, que S. Ex., naturalmente ,por ter .daicfo 
t1srecer contrario :i emenda, julgou que nfio era. necei;ssrio, ~r· 
pt'oceder a esse estudo minucioso. 

Vou apresentar á. Camara o quad1•0 c~acto da nossa 'di · 
vida externa, discriminando, em libras esterlinas, o que é em-· 
prestimo em libra esterlina. A.m franco!= o que 1> nmprcstimo:é 
·~m francos. 

Ahi estão especificadas t.odas as quaniia::? relativas w·i 
-valor, em r..ircutação, de cada eroprcstimo, ~ Ms jutós rcspc-· 
ctivos. O total dos emp['estimos em moeda. ingleza, como ::;,,· 
verá, monta a. e 92.354.896-10-3, e. os juros. que temos d(' 
pagar, a f. 4.236.52fi-1f'-f>. $Qndn f::i.l'il verific;rr a t:-xactid~···· 
dAsses a!~rismo~ •. 

Eis n quadro-: 

.Ph•ida e:d.crnn ~'111 Hbras vsterlina:; ~-

i88.'-$ li ~·~ "i( . . • • . 
1888 -1 % "" • • . . • . . . . 
1889 4 % .•• • •••.•• 
1895 5 % •.. .• •.•• :. -
·1898 5 % 1" funding . . 
·moo 5 %. Porto Rio . . 
'l906 5 o/e, Lloyd . • • • 
1908 5 %, !Porto do Rir· 
:19t0 /; % . . • • • • • - - • . 
i910 -~ 1c, Ltoyd . . . ••. 
·19U 4 %, Porto do Rio •. 
1911 4 %, Viação CearenF:e 
1913 5 % . . . ... •. . 
1M4 r. o/i-. e;:~ fnndí1w .... 

F:m circulai':,ãn 
:t 

~ .713.100 
-i.173.100 

'17.468.300 
6.925.900 
8.613.700 
'.i .698.100 

210.500 
i.839.400 
9.767.500 
1.000.<JOO 
,L042.900 
~~.400 .. 000 

H • COO. O-Oll 
1.i. 502. 396-tó-~: 

.'lul'O!O 
C" 

l.22. 089-1 j, 
187.789-if\ 
698.732-fl 
:H.6.295-0 
i30 .685-f'l 
:':84.905-0 

10.!í25-0 
91.970-0 

H90.700-() 
!10.000-0 

l (jj • 'j '16-(1 
96.000-0 

:füo. 000-0 
i25 .119-1() .. i : 

.1.\rónL ü~~ei; ümpL'estlmn\;, ~''.'>:18tt~ aindn, mcncionauo Ull 
vei•ba II, o C'onstantr. dos Rescision Rorzris, 1901, juros de ·i •/.: , 
n~t:mdo ~m l:\irculação .1: 12.326. 720, e c:tii;indo para o sor
\";ço de JllrOS t 493.068-16-0: cfo modo qu~ o tot.al d~ todo,; 
!'tsses emprestimos ~m moeda ingleza. ascende ~ libra~ 
·1(1-i . 681. 616-10-3. P. o !los juros n t ií. 729. 595-12-6. · 
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~a rl!f~rida verba 1" figura uma tabella explicativa, cm' 
libras esterlinas, dos emprestimos quo foram ieitos em fran
cos; estes etnprestimos são o~ seguinte;;. l'.'m moeda fran-· 
c.eza : 

Divida externa cm rranco$: 

Emprestirbo 

i~09 5 %. Porto do Rcoifo •. 
1008/9 5%. E. F. Itapura n 
i9:10 4 %, E. F. Goyaz .... 
1911 ~ % , Viação Babiana .. 
H:-17 ~ %, E. F. {'..oyaz •• : 

. . Em circula.çãõ Juros 
Francos 

40.000.000 
:100.0000.00 
100.000.000 
60.000.000 
25.000.000 

Francos 
2.000.000 . 
G.000.000 
·L000.000 
2.400.000 
f.250.000 

----- ·----
325.000.000 14.650.000 

Quer dizer que a parte que na verba I 'figura e~ libras 
esterlina~, mas que realmento deve figurar em francos, é de 
325 milhões de francos, que exigem como ,luros n pai;:w. ri 
quantia de frs. 14.650.000. 

A minha emenda, si tetn um erro, é exactamente o •:ITo 
.:1e, confiado na tabella explicativa, haver considerado tu.do 
em libras esterlinas, ao passo que agora, tendo feito o <lG
,rjdú estu<lo, o exame minucioso dos varios emprestimos. •:e--· 
rifico que ha uma parte que é em :francos e na qual. po1:
tanto, a. depredação, em lo~r de ser calculada cóm a depre
ciação de 25 %. por s·egurança, devA ser computai:ia r.nm a. .j, ! "º %. . 

Com effeito: uma libra vale. ao par. despi'ézando fra-• 
.:·ções, $.~,85. · 

Um .dollar vale, tambem ao par, Ir. 5.18; a depreciação 
•ie !25 % por libra est.crlina nos daria. a relaçào d<' 
!: 1 = $3,6.t. 

Já tive oe<:asião de mostrar ha pouco que desde muito 
não attinge cssn rela()ão a ta.'t:a cambial de Nova York · :;:ohre 
Londres, que tem oscillado .em torno de $3.~0. 

Quanto ao franco é a depreciação muito maior. Admitti 
!1ma depreciacão de 60 ·o/Ó. Pois be.m. com essa deprecia-0ão, 
o dolla:r vale frs. 12,65: ha muito t.cmpo que não se tem esta 
taxa. p~r telegr~mma de hontem, o àollar valia fr.c; . 16,28. 
Quer di7.cr que a depl'~iação de GO '10 para o franco ... ~1~~ 
alt.arnentc garantida em reiaç:;io á'3 cot::i.cões actuaes . 

Isso demonstra, cm relncão á libra esterlina o no f?'anc•i. 
:í raião no ser da~ depreciações apresentadas. 

Ora. os meus honrados .,olleg::i.i; sabem riuc u nossa s.i 
mação finnnccira nü-0 '5, pe!o menos, <:Cir d<' rosa.. na. opinião 
do illustre Relat.or da Receitn . Nn opiniiio do '10vl"rnn. pat•pr.,. 
:ité que- ~ ainda mais negra. · 
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NeBtas condições, como é que não vamos nos aproveitar, 
procurando o equilíbrio 01·camentario, daquillo que podemos 
perfeitamente fazer, e que devemos fazer, porque o Governo 
exaélamente só pagará as libras esterlinas e os francos, de 
accôrdo com a relação das respectivas taxas c!e cambio, com
pa-radas com o dollar, que é o que serve para os .vale·s-ouro na 
cobranca da receita ouro computada no nosso orçamento ? 

Não se adaptando a medida que pleiteio, haverá o grave 
inconveniente de a todo o tempo, qualquer dos dous paizes, 
lDg!ater·.-a ou Franca, tornando por base a votação do Con
gresso, poder considerar que as responsabilidade em libras 
esterlinas e francos são correspondentes a essas moedas ouro, 
ccmo antes da guerra, quan<lo devem ser correspondentes á 
situação actual da moeda dos mesmos; teremos ainda o in
conveniente de sobrer:arregaP a despeza do orçamento da Fa
zenda, e, portanto, c!ifficultal', augmei'llàndo impo~os ou re
duzindo despezas 1.,1teis, a solução desejada do .equilibrio entre 
a receita ordinaria e a de:peza lambem ordinaria . 

Essas ponderações me .levam, poPtanto, apezar do defeito 
que tem a emenda, que não separou, porque me baseiei na 
tabi-lla explicativa, a parte em francos da parte libras ester
linas; a soliótar u. approvação da emenda: como di5se ha 
pouco, com:irtero da maior gravi.dade, não resalvàr rnos. clara e 
-positivamente, a natureza ·da nossa responsabilidade, Quanto 
aos emprestimos externos, respcinsabilidade que é na moeda 
daquelles r1aizes -e que não foi assumida em ouro. 

O SR. BENTO DE MmAN DA - Parece que alguns em'Presti
xnos estipulam declaradamente 4 % ouro, por exemplo ••• 

O Sn. PAULO OE FnoN'l'rn - -N'enhum delles. Posso decla
rar a V. Ex. que tive até esse cu idado, de saber dô$ que re
ceberam juros correspondentes aos empreslimos, como rece
biam. O proprio furu.ting. que é o emprestimo. que maiores ga
ra.ntins tem, é pago em libra esterlina, papel. 
. O SR. BENTo MrnANDA - Pensei que esse emprestimo a 
-l % fosse pago em ouro. 

O Sn. PAULO DE ThoNTIN - Não :.enhol'. Todos elles são 
em libras P.sterlina!'. 1papel, do mesmo modo qne os juros dos 
titulo!' r.m fraTico são •pagos em franco, papel. 

De modo que V. Ex. vê qunl o perigo que p6de haver si 
não se assegurar precisamente a interpretação umca, justa, l'a
zoavel. qun ;Je..-n ter esta questão. 

Hoje, quer a Inglatér:ra, quer a Franca, pensam num pe
riodo curti), voltar â circulnção met.nllica, apezar de e.té agora. 
nãe> a terem Vodido restabelecer. Mas, si continuar ainda. e!'lsa 
situação durante alguns nnnos, é muito natural que ellas fa
çam o qut? se fez no novo orcamento: estabelecer um duplo 
orçamento. ouro !:! ·pa~l, e, firmando-se no calculo formulado 
pelo Congresso Nacional. para os etnprestimos a juros e amor
waç.ões regula®s e_m . ouro, virem reçlamar ~ as proprias 
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Qrmas que fornecemos a. esses paizes, o !pagamento em ouro, 
êm detrimento da economia nacional. 

Feitas essas considerações, só me resta agradecer ao hon
rado relator do orçamento da Fazenda o te1• dado o seu assen
timento á maior parte de minhas emendas. E, quanto a esta 
ultima, chamada. a sua attencão pata ena, S. Ex. resolverá 
como achai.' justo. (Muito bem; muito oem. O orador é muito 
cumprimentCláo). · 

O Sr. Carlos Maximiliano sustenta, fazendo longas consi
derações, o parecer que elaborou sobre as emendas apresen
tadas ao orçamento da Fazenda, pelo Sr. Deputado Paulo de 
J.•'rontin . · 

Encerrada a .a• discussão do projecto n. 193 u, de 1920, 
fix:-;.ndJ a despeza <"'" Ministeri<' da Fazenda pal'a o exeL'eif'io 
de i 921 ; com parecer da Commissão de Finam~as, snbre as 
emenda!il apresentadas e annunciada a votac;:ão. 

(ORÇAMENTO DA FAZENDA). 

O ST. Presidente - Vou submetter a vo.toa as emendas 
da Commissão. 

Approv~da a seguinte 

EM:ENDA l>Ã COMl!41SSÃO 

N.· fi 

Verba. to•, sub-consignação cMat.erial & conf~cção d.e 
.iellos e outras fórmulas de franquia e cheques postaes: 

Diminuída. d-e 50: 000$, ouro, e augmentada de 50 : 000$, 
papel. 

A emenda p1•oposta reduz a despeza, porque, ao ~ambio 
aetual, 50 :0000$, ouro, correspondem a mais de f50 :000$, 
papel. E' util a modificacão, porque impede, de vez, que se 
adquiram se1!os ·no estrangeiro, quando existe estabelecimento 
offícial apparelhad-o para fabricai-os. Por outro lado, .ª 
t'mcnda evita o pedido, qt.le viria fatalmente, ante a insuff1-

. ciencia da verba papel já votada, pedida para converter em 
papel os 50:000$, ouro. 

O Sr. Mau,ricio de Lacerda {pela ora.1e·m) reciuer a ve
rificação da votação. 

Procedendo-se á verificação de votação. reconhece-se te
"ªm votado a favor :102 Srs. :peputados e contra 1: total, 103. 
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O sr. Presidente ~. Não lia numero . Vae ;;e J,)rocader i1: 
1,;hamada. 

O Sr. Andrade Bezerra (1° Sei.;reta»ioi J}i:-octXie á cha.ma<hi. 
dos ~l"s. Deputados. · 

.Feita a chamada. verifíea-:Se lerem :;e ~iusentado o::: 
Srs. Antonio Nogueira, · Herculano Parga, Cunha Machado, 
João· Cabral, Pedro Corr~a, Deodatv Maia, Oct3.'V1o Manga-
beira, Cast.ro Hebello, .João Mangabeira, Alfredo Ruy, José 
:Maria, 'rorquato Moreira. Elpidio d<~ Mesquita, Leão Vellloso. 
Manoel 1\1onjar<.lixn, Antonio Aguirrc, Nicanor ~asciment.iJ . 
~end~s Tavares, Vfoeute Piragibe, Manoel Reis. i\1auricio de 
Lacerda, Albertino Dl'ummond, Ribeiro Junqueira, José Bo
nifacio, Gomes Lima, Waldomfro Magalhães, A.l~or · Prata. 
Ferreirél. Braga, Cinciuato Braga, Barros Penteado, Cesar 
Vergueiro, Prudente de Moraes Filho, Eloy Chaves, Pedro 
Costa, Manoel Villaboim, Luiz Bartholomeu; (~omercindo 
Jliba~. João SimpEcio e Baitlosa Go~.alves. 

O Sr. Presidente - R~ponderam :.i. 0hamuda 87. e.r:;, . 
Deputadoi;. 

Não ha numero para ·;;e pro~guít' 1na$ votaçõe,:. 
'P'assa-se ás materias em diooussiio. 
3• diS-O-uasão do projecto n. 581, de 1920, alJrio<lo o .::re

~.lltú do 6 :000$, supplementar á verba 10\ do orçamento "'i
gente do Ministerio da Guerra. 

Enc~rrada. e à<liada a vo~ção. 
; Encerrada a 2• discussão do artigo o.nico <io pc·ojectc uu. 
mero 605, de 1920, tol'nando obrigaloria a at1·a.cacão do~ 
!!laviC>s nos cães de portos brasileiros; com subst.itutivo da 
~mmissão de Finanças, ficando adiada a votação. 
: Eneerra<ia a 2~ discussão do artigo unico <lo projecto nu-· 
mero 5175, de 1920, concedendo 25 :000$ como au:s:ilio a Paulo 
Iiet.to dos Reis, para a terminaeJão de seu apparetho <lc mo
difíeação dos hydro-aviões; com parecer favoravel dQ Com
µUssão de Finanças, ficando adiada a volação. 

. Disou!}são uni-ca do paN,"<:er <ia Commissão <lo F immi;a~ 
sobre a emenda offerccida na 2" discussão do projoot.o n. 320. 
de 19.20, fixando o subsidio e :\ aJuda d(I <.1us~o dos Sena
dores ü Deputado:; pura. a l~gislatura dli 19!!1 •1 Líl:!:.!; cvm 
parec11r da Commis~ão d~ Finnn~ns, oonLN11·i<:• á c•1ie11d:i 
apresentada (vide projecto 111. 320 A. de 1 ~!?.O\ 
. Encerrada e •ldiada a votaçüo. 

1° discusllão <lo Pt\1jec.t(j 1i. !'.!715, tk Hl:~o. autlWizundu :1 
;·evisão do contracto dtt Am•1zou T1.' legruph: <'On1 1;rn•~n<l:i •.h 
~mmissão de Fina·nçai;. · 

Encerrada ~ .adiada t~ vota!iiiQ. 
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O Sr. Presidente ~:. Esgotadai:; a:; mnlcri:ts eni oi~Üiei~ã.o. 
YüU t~.vanta.r ~- Sl'lssãc:i. designando para ama.nhfí, 1J RemJUt(> 

Vot~.o do projectQ n. 193 (.;. <lt: Hl'.<::O, fi.::tanau à ue1:1-· 
bl~za do Ministerio da .Fazenda pal'a o exeroicio de 1921; oonr 
p:n·eccr da· Cammissão de Finanças. "00t'f' as t~menda~ apt'P
~entadas (3ª discussão): 

Votação <lo projecto 11. 171 A, <lt:· i'..l~IJ, au~orizand9 <t 
ifospeodci· at.é :1.00-0 :000$, para cxticucifo <la., obras de defe:;::r 
das colturas marginaes do ri<' Jequitinhonha: c-om p~recc1· 
'.i'avoravel das Commissões de Oh.ras Publicn,::. ,, d0 !f•1•.na.nça;,; 
{j.8 discussão~ ; , 

·Votaçãa do ipro,iooto ü. 92 :A, de Hl~O. el'ean<lo na Escola 
:i\l'ilit:w uma ofticina de electricidade; com !mhstit.ut.ivo <tn. 
:Cornmissão de Fina.ni::as (2" discusE!ão) ~ 

Votação do projooto n.. 323 A, de 1920. ~i·eando u ~cr
viç() florestal nas margens da Estrada de Ferro. Central d<.1 

Brasil e üa Eslrada de .Ferro Oeste de Minas: com parecer 
favoravel das Commis.!'lÕP.."- de- .Obras Publica!:' "' <lf' Finança~ 
'(1" discussão); 

Votação do p1·ojecto n. 513. de 19t0, abduúo v cre<lil-v üe 
5~ :-<'.•92$983, para pagamento a João Raptista d.e Oliveira.: .oorn 
,l)areeer das Commissões de Policia l' de Finanças, füvoravol 
:Is emendas apresentadas (vido projecto n. il'l3 A, Jc 1920> 
11rccedendo a votacão d(l requerimento do t;r-. .:\b:urü ""B:i-. 
pf.ista (2• discussão): 

Votacã0 do parecer n. ;;~, Je HJjO, iu<leí'erindo o requn
rimento em que Joaquim Nunes Teixeira reclama oonlra ;.1 
,:Jevai'.)âo de taxas na Estrada dc- Fet't·o Central do BrMil (dis
cus~ií.0 unica) : 

Vota-0ão das emendas do Beuado <tu projooto l!. 65, d•· 
rn::w. Lia Carnaru, que regula :.i, entra<in. de estrangeiros no 
H.rritorio nacional: com parecer da Commissão de. Consti
!.ui9ã.o l~ Justiça sobre as emendas (vide vrojer..tCl u. 66 ·". 
rlü 1920) (-discussão unica) : 

Votação do projecto n. H:;, du 1920, d•:i ;:>enado. auL01•i.
·,:~mdo a creação de hospitaes para mulheres u creanças tu
bct•culo!:!as.; com parecer da Commissão do Finan<;.:ls -Opinand(• 
lltl sentido de ser a emenda apre~rnntada e d•~stacada p:m~ 
wnstituir projocto á parte, e parecer ela Commis~ão de Saudi~ 
.Publica. favoraYef á emenda (vide projectn. n. H3 A. d•· 
"920) (3" disouss1io) ~ · 

Votação do projeoto D. ~·rn A. au 1930. [lUtorizund1..I :J 
rcnstrucr.-ifo d" um ediffoio })ara. oi:; Telegra:phos. Cor-rt~io:: ·~ 
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Collectoria F ederal de Barbac~na; com parecer favorave! da 
Cormníssão t.le Finanças (P disc:u,.;são : 

Votação do pro,jcc.:lo n .• 508, de '1920, autor izando <l abril' 
0s credito:> ll'Jcessarioo; para installacão e funccionamento d:! 
Faeulda1Jc de Odontologia ; com p:irecor da CommissãCI d·1 
instrucção .Publica (2• discussão); 

Votação do projccto n. 572 A, de 1920, considet·ando dú 
utilidade publica a Associação Profissional '.l'cxtil: com pa
recer favor:wel <ln Commisf<ão de Constitniçã.o e .tusti<:a (1• 
discussão); 

Vota1;ão do .:;ubstil.utivo da Commissã.u de .Finanças ao 
rrojccto · n _ \'\81, de 1920. cre<mdc zonas fr~ncas (3• dis
cussão); 

Volacão do projecto n. 580, d<~ rn20, abrindo o credilt• 
especial de 13 :2508, para pagamento a E:'iison Mendes de Oli
veira ( :~· discussão) ; · 

Yoü.1.•;ão do proje i;t.o n. 287 A, de Hl20, applicamio 
\.\0:000$, annualmente, para a desobstrucção dos rios Tocan~ 
t.ins e Araguayo ; com substitutivo .cta Commissão de F inan
-0as (2• discussão); 

Vo.ta1.;ão clu p1·ojt:du Il. 5311, de :i 920. cOUiiide1•anJu de 
utilidado puDlica a Liga Podagogi.ca cio En:;ino Secundario, 
com s~de no Districto Federal; com parecer favoravel da 
1~ommissão de Constituição e JusLica (2ª <liscussão); 

Y<>tação do projecto u_ &87 A. de 1920, considerando d(:l 
ut ilidade publica o çAbrigo do l\Iarinheiroi>; com parecer 
favoravel da Commi:-1'âC' d<' ConstHuição e Justiça (P dis
t,uss5o) : 

Yotacão <lo projectu n .. ôtl~, í.lt: 1920, equ iparando ~ru 
vantagens e regaliai,; os mestres e machiuislas das lanchas da 
Dirccior·ia Geral dos Corl·eios, aos de igual calegoria da du 
Saud<' Publica; com parecer contrario da Cosl!missão de E'i
n;tnças 1 • discussão) ; 

Vol:11Jão do projccto n. uuü, de 1020, aui.vriwndv a ruan-· 
da l' r1agar aos :t'unccionar íos addidos do Jardim Holani<.:u; com 
PUl'i'CCI' C-Onlrario ch.i Conuni~súu dú Finanças o· discus:fw) : 

Vof nc«o <I o pro.i~c 1 o n . õ9!), <le rn20, mandando con l.ar 
uu 111 de as-oslo de f 8U·í a anti;uidadc do 2• ~cncnte du actual 
m;ijor elo corpo de engenhch'os IA1iz Atto Gomes Ferraz: curn 
parecer conLrario das Commissões de Marinha e Gueri·:.i r. dti 
Finan(la:s (t• discu:;<;ão); 

Votac;ão do projccto n. 153 A, de 1920, •. :i1uipa ra11~:> o~ 
\'oucimenlo.s do cofü;i1ltor ju1·idico do Minislcrio da Viação no~ 
<lo da. Agr!Cultura; com parci;cr contrario da Commissão rlc 
~inanças ( 1 • discu.ssão) ; 
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Votação do projecto n. 292 A, de hl.:W_ "Onta.nd~ pe_ir; do
llro, para os effcitos da reforma, o per iodo ce sorv1c? oii. l·~x:
pediCã? Militar ao ~lado da Bahia; co~ parP.~c,cr contrario da 
C:o:mm1ssão de Marinha e Guerra (1" dtscussao); 

Vola11ão do projeclo n. 307 A, do:) 1~.:!0, autorizando o 
rli~pcnàio de 500 :000$ com o pt•olong~mcnto do ramal de Ca
"ella até a villa de N _ S. das Dôres, em i5~r!:i' ipe; com pareci!r 
da Commissão de F.inanças. favoravcl á .~menda apresentada, 
~menda adcliliva desLa, e substiLulivo da de Obras Publicas 
(vide projecto n. 30'; B, óe úlZU) (2" discussão); 

Votação do projeclo u. 412 A, de 1920, comprehendendo 
ll Estado do i.\fa.1·anlláo p:-..ra. o p:i.t;amentiJ •Ja quota addicior-al; 
com parecer eia Commissão de .Finanças, favoravel á emenda 
\Vide prôjecto n. 412 B, de 1920) (3" dh>cussão); 

Votação do parecer n. 40, ce 1921). man<.Janclo archivar 
º representação de <:ommcrcianl~s de Enl.t'<! llios. prolesLnndo 
contra o <i:Commercio de caridade> (discussão unica); 

Votação do f)at"ecer n- 41, je i92ü, indeferindo o 1·eque
l'1mento em que o maJor Arthur Anrh'adn e. 0ulros, pedem os 
favor•es do decreto n. 3.4()0, de 29 1Je uov•!ml>i·tl ele 1917 (dis
cu~bão uniru); 

Votação do parecer n. ~2. de ·! g2'), mandanoo archivar 
o ;·equer1mento em que Raymun;fo Per.~ ira Caldas pede con
tagem de tempo de serviço (discussão unica): 

Votação do parecer n . 43. de 1920, mandando archivar o 
reqtierimepto cm que. F cri;tll:ndo Alve_s de Souza Alão pede o 
rcstahelec1mcnlo do d1s1ws1L1vo da le1 n. 2.3~G. de 31 de de
il.!mbro de 1!HO (discu~são uuica); 

Votação do prnjecto n. 58i, de 1920, abrindo o credito 
úe 6 :000$, l>Hpplemental' ú verba 10•, .do orçamento vigente do 
~linisterio da Guerra {3' discussão); . 

Votacão do projecto n. 605, de 1920, tornando oorlgato
~ia a •. atr~cacão d.?s nayio_s nos c~~s de portos ~l'asiJeiros; com 
~nb~~it.uL1vo da t.;omnw;sao- rlc 1' mnm:as (2" d1:scussào); 

Votnc.ão do projedo rL :585, de H.l20, concedendo 25 :000$ 
;,urno auxilio a Paulo. ~c'.Ll~ Jos Reis, para._a terminação de 
''t'U appurelho dt' motlil1c:1<;tt0 dos ltyi..lt·l>-av.ucs; com pal·cccr 
:.;i\·oravei da Commis~ãt• clt: Finurn;.as (:!ª discw;sào); 

Votui.;iío rio JH'ojcclo n. ·:)20, de l!l:!ü, fixando o sub;:;idiv 
·~ a ajuda de cu:.ilo do:s Senadores e Dcpulados para a legisla
lura de 1921 a H1::!:l; com pal'f~cm· du Commj,;l;fiO de Financns 
~011 trario :t emendn ap1·cs~nla1.la (vido projccto n. 3~0 A, d~ 
Hl20) (2• discussão); 

Votaçilo tlo pro.icclu ti. :.:!7ü. JL~ 1!J20, autorizando a revi
!'ão do conlraclo du. Amazun 'l'elegl'aph: com emenda da Com
missão de I•'inanl,la!' ('!" discussão); 

c.-.. el. XII 
·~ 
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Viltai.,;ifo ilo .vrojecLo n. 111 ·s. de i~l!O, prov1,denciantl1.1 
.,,ubn: os vendmcntos do:; doeeutes <lu Escola de Minas de 
Ouro J)relo; com parecer contrario da Commissão de Finn.t11;;ao 
ás emendas ap1'~!>•'nt.af]3s (vidt' pl'Ojl'!~fo n . '<7 H, ilf' mm:. 
q~ discus:ião): 

Voi.n~1ft0 .Jo Nlqueri.mculo tL hr, de 19<tü, tio .~r. Alfrcdt• 
l~uy, pndiauo que seja l'equisítado do Gov1Jr110 o trabalho (!;, 
commi~~Hü nr_nn"ada par:i i:n·~~nizar 1.tm r\Odigu (fr justi~a mi 
.Utar; 

Votal!áo do requerimento n. '11, de -t9~0. <lo SI'. Mauricfo 
de Latrrda, pedindo inform:u~ões !iOhJ'<• o •1mpa8tcllament.o ~k 
11m ,jomal 1.im Fortaleza; 

Volw~i:ic· ,fo i·equerimeut.o .o. io, d~ 19~u. (ki Sr. ~'\icmw1· 
.'iai;ómento. ;;olicitando inclusão, na urdem dt• dia, inucpeu
'1entr~ d~ parceer, do proJecto n. 9. ,de 1.920; 

Di;;cu;:;~âo unica 111, ~'arceei' da Commisi!fto de Finança> 
~obre as emendas ofiereoillas na :!' •'ii~cu~süo elo projcct.o nu·· 
:nero G3 j , de HJ20. àisl)ontlo Súbi'\J o Uvrc transito dos fune
donurío:; 1•ul>fír:os r~m serviço: 1mm parol'nr •fa IJommissflo •.l1· 
Fínan~a~ "ril.wf' as rnnendn1.: (lff1~recida!'. '. vhfo p1·1.1jer..tl1 nu-
mea·o 5:.ll A, cte Hl2U); · 

vi~·t;uõs1io unt<'.a oo 1rnrei:~i· n. ti .• lle 1~~u, cuncedendo 1i
'~cnç:i •W .Deputado ·füm1 Fernandes para 1·eprcsent.a1' o Br:i.-· 
i';Ü na lJOnfet-t:neia parn. ereai,;i:ío de nm d~ur1·a1.1::- •)r.nt1•al pal'•1 
.o rcgisleo internacional " " •~)(:lm•~ d•.1i> pedidos de patent.r d•· 
~uvençfü). 

A'::; 1:.S hul':lli •:ornpat•e1wm •)il ~ri<. Hu1•nt1 HL':tndüo, ,\nül':.td•:· 
.J:ie;;er:'a. Juwnn! Lamarliue, Ot.::aciliu <fo .\.liH1qul)n1uu, Di0;1:-:
sio Bcntr.!!., Lyrn Car:;trn. Cunha 2\lar:hndo. Luiz Domiu;;u.·~. 
!Rodriguc:-; ;\fnchaào, At•mamlo B'!.tl•lamnqui. Thmuaz rt0t.1l'i -
ó\le!i, Vi1~onk Snboya. Osorio Ul' Paiva, Ft•,,d,~l'i..:O n:H't.:t:'· 
Josê Au:;ll:>lo, Euum·do T:n;a1·c~. Gct·va:>iv l•' ioru\'ullLe, C1:.r
reia <le llhtlo. Púreil'a 'lie Lyn1. F.~tae~o Coimbra •. loií.o l\foll• 
'll:S, Lt!U!\CÍO Gult'ão, Josú :'.'.faria. nu.ui :\.lve:0 • Eugenio 'l'oui-i
nho. L1~fit' V»llogo. P1:rnll1 Frontin . .Ratll Bi.u·ro~c>. l\faurkio ,],, 
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::mssio :E:'>! 2-i DE ::>!OVE::,\!BRO DE 1no 

Lacerda, José Gonçalves, Augusto ele Lima, Albertmo D1·um
mond, Ribeiro Junqueira, .:\merico Lopes, Josiá Bonifacio, Odi
lon de A:ndrade, Francii:ieo Bressane, 1''austo Ferraz, Moreira. 
Brandão, \Valdomiro <ic Magalhães, Ja.yme Gomes, Sal!es Ju
nior, Cario;; Garcia, Ferreira Braga, Oincinato Braga, l\larco
!ino Il;.t1'1'd.O, Jos(1 Lobo, Carlos de Campos, Arnolpho Azevedo, 
Ole;;;:uio Pinto, .Luiz Bartholomeu, .João Pernetta, Alvaró :Ba~ 
pti~rn. Rergio dt Olh·eira, úctavio Rocha, Domingos Masca
renha::;, Joaquim Oé:orio u Carlos Ma~imiiiano (!Ji/. 

O Sr. Pre:;idente - A lista de 1n·csen(;a accusa, o com:pa-
1c•;in10nto do ú7 Srs. Deputados. 

Aurc·sü o. ~e.~sã0. 

O Sr. Juvenal Lamar.tine (2" Secretario) procede á 1ei
lut·a da. a<;la da. sossão antecedente. a qual, {:, sem observaçõe:;. 
,,pprovada. 

O Sr. Presidente - .Pass~-::;0 ~í. húlura do expediente. 

O Sr. Alldracle Bf.':oerra ( ./'" Sec1·cta1'io ) prncede á leitur~ 
~it.r ~'-'f;Uint.,y 

EXPEDIEJll'.f'E 

üfficios: 

Do Ministeno do;; Negocios da f'azcuda, de 23 llo corrente. 
•:uviando as seguint.os 

l;:.IFOElMAÇÓES 

Bxmo. Sr. l" ::::ie..:rcLarlo ~itt Cumo.l'a do;, Dcput:i.dos -
J:m re'6posta uo of!'icio do V. Ex .. n. 25·~, de 2S de agoStü 
ultimo, tenho a. honi·a de transmitLir-lhe os inclusos quadro,:; 
organizados pela Inspcctoriu de Seguros r: um exemplar d-:i 
;·rgulamentO a {!Ue SI.> l'efcl'e O (leCi'CLO \\. !) • 07~. de 12 de de
~:Ctnbro de 1903. 

Reitero a \'. Ex. u!> p1·ote:::Los d·~ aHa i.:stima. e distincla, 
1;Dnsicteracão. - Homero Baptista. 



ANNEXO. I 
Quadro do ~apita!, das responsabilidades, das reservas technicas e deis fundos de garan,tia das companhias de seguros de vida no Brasil 

Capital 

Nomes Séde 

Inicial Social Healizad'o 

1. Amparaçiol'a (·!) .... . .. ICurHyba .. ~ ..... ~0:000$000 50:000$000 ~0;000$000 
2. Auxilio ás Familias (1). Campos .. ., .... ., -- Mutua -
3. Auxilio das ~amilias (1) . Piracicaba . . ..... - Mntua -
~. Bras'leira de Seguros ... S. Paulo ........ 600:000$000 600:000$000 358:0205000 
5. Caixa Geral da$ ·F;imilias Oistricto Federal. 1.600:000$000 :l.600:000$000 800:0001.)000 
ô. Caixa Popular .. ....... s. Luiz ......... - i'l'lutua -
7. Cruzeiro do Sul ..... . . Districto Federal . 800:000$000 480:000$000 480:000$000 
8. Equitativa dos E. U. do 

füaclil. : ....... .. . · ... Districto FedEiral. - Mutua -
9. Garantia da Amazo-

nia (2) . . ... ......... Belém .... .. . .... -- Mutua -
!O. Monte Pio das Familias. s. Paulo .. , ... . . - Mutua 

' 
-

li. Mundial (3) ............ Dlstricto Foderal. 150 : 000$00.0 200:000$000 200:000:000 
!2. Mutualidade Catholica 

Brasileirn ........... Districto Federai - Mutua -
!3. Mutua Paulista ( 1) . . ... s. Paulo ........ - ' Mutna --
14. Paulista de Se~11ros ... . s. Paulo ........ 300:0008000 300:000$0001 300:000$000 
15. A Providencia (1) ...... s. Paulo .. ...... 50:000$000 50:0009000 50:000$000 
lli. Previdencia do Sul. .... Porto Alegee .... . 1.000:000$000 1.000:000$000 400:000$000 
!i. Provisora. Riograndense. Porto Alegre ..... 300:000$000 600:000$000 300:000$000 
f8. S. Salvador (1) ........ S. Salvador . ..... - Mutua -
19. S. Paulo (4) .. .. ..... .. s. Paulo .... . ' .. 3 .000:000$000 3.000:000$000 300:000$000 
20 . -Sul America ...... . ... Oistricto Federal. 5.000:000$000 !:í 00:000$000 500:000$000 
21. Tranquilidade . .... . . .. s. Paulo_. -. . . ... 250:000$000 250:000$000 i8E::079$000 
22. Vera Cruz . . . ...... ... S. Salvador ...... --·- Mutua j -
23. Vital i c ia Pernam-

bt1cana ('!) ....... .. . Recife .. _ ... .. .. - Mutua -
24. Zona da Matta (1) ...... Leopoldina ...... . 100:000$000 390:200$000 348:226$712 
25. New York Life ......... New Yor~. , ..... - Mutua -
26. Portugal e Ultramar 

(Equitativa) (5) ...... Lisboa . ........ .. - - -

B .200:000$000 9.020:2008000 ,4.274:325$712 

" 

Responsabilidades por .c01;1tractos de segnro~ 
de vida 

Em Vencidos A veucer 

30/ 6/ 20 60 :658;'.iOOO - --
30/ 6/20 - - -
30/ 6/20 - -- -
30/ 6/20 - 2. 034 :.000$000 -
30/ 6/20 58 :010$000 12.025:71-1$'.>50 -
:lO/ 6/20 - 376:000$000 -

30/ 6/20 - 8.876:537SOOO -

.30/ 6/201 - \J6 . 500: 045$94i -

19/ 8/19 584 :120$990 29.415: 879$010 -
30/ 6/20 24:353$000 3. 884: 1,428000 -
30/ 6/20 29 : 373$00 .l 5.684:000$000 -

30/ 6/20 - 2 . .\,77: 685$000 -

:30 / 6/20 35:i09$000 ~ -

30; 6/20 - · -1 • 607: Hi9$800 --
30/ 6/20 2:287$000 -- -
31/12/19 - J.8. 508.: 32i$000 -

30/ 6/20 -- 13 .905:0008000 --

30/ 6 i20 - 1 -

2.16. :! 16: 6~;050001 .· 1 

:Ji/l~/19 - -
30/ 6/ 20 -- 90:000%000 -

30/ 6.1:w - 3 . :no: ooosooo -

30/ 6/20 --- - -
- - --- -

30/ 6/ 20 - 38. 160: 6ú0Si 10 $ 926.085 
1 

-- - - -

793 :910$990 g,52. 932: 0!"6$011 $ 926.035 
.. 

Reservas technicas 

- 1 -
·- -
- -

256:640$570 -
1.076:743$:148 

10:574$000 -
:l.633:361$510 

i 5. 996: 734$059 

8.853:265$79ô -··-
130 : 293$.3 30 -

51 :·122$100 -
38:941$040 

- -
639:835$340 

- --
5.045 :976$803 

125:216$100 
- -

40.060:451$000 -
- -

131:ii12$4í0 

- -
- -

7.086:8488000 s 183.0H 

- -

81. i 37: 57:5$266 $ 18:3. OH 

., .. 

Fundo 
de r eserva ou 
de garantia 

e de peculios 

7lS:i92892 
235:653$67 

50:000SOO 

i) 

6 
o 
') 316: 640$5 ;, 

43:000$00 o 

51o:103Sô7 o 
~1 :1•21$80· 

J 158: 000$001 

3 123: 152$90' 

98:230$1~ 

132: 066583: 

397: 204$43~ 
200:000$00 o 

-

2.365:661$021 

(1) Para estas sociedades, que exploram o seguro mutuo : (pcculios- contribuição por mo1'te), não ha. propriamente respomabilidades: ellas pagam o qL1e al'r~cadam Bfl:tre os socios, 
deiuziclo da porcentagem para as despezas; as importa.ncias que figuram como re3ponsabilidades vençidas são pe0venientes de ar.rncadação já feita entre os associados, CUJO pagamentos 
est.á dependendo de habilitação dos interressados. · 

(2) Esta sociedade !'oi encampada pela Previsora. Rio Grandeuse. . 
(3) Da importancia das responsabilidade.> vencidas, a de 'iO : 373SOOO é de peculios ;i,rrecadados - contribuição por morte . 

, (4) Esta companhia. f~i -autoriza.da no conente armo - decreto 1J. -If•.095, de 10 'ife março. , _ . 
. (5) Esta companhia foi autorizada no corrente a.nno - decreto a. l(e.115, de 25 d. e março - com. o capital do 1.000 : .. 00G$i1nO.O pan. as operaçoe~ no Brasil, sendo 300:000$000 para 

as:cte seguro de vida. · 
Aristoteles Guimarães, 2' escriptunirio. - Visto - Leop Ho Vossio lfrigido, inspetor interino. 

Annaes da Gamara.- Vol. XH ...:.. Pa.g . 276 - ! 



ANN:EXO H 

Quadro dos .dividendos e bonificações distribpidos pelas companhias de segm·os .. de vida em i9i5 a -1919 

Bonificações 

Nomes Dividendos 

Directores Segurados 
e mutualistas Fundadores 

Ampar;dora ........... , ................................. ;·: .. , .. 
2 Aux.ilio as Famili-as . . ..... . ... . · .. . :'. .... . .................. . . 

91: 588$989. 77:946$297 
~· 

Auxilio das Familias ... ,, ....... , ...... , . ........ . .. , ....... . 
11 Brasileira de Seguros ... , ................................ ... . 

Caixa Geral das Familias.~ ..... , .............. : ........... ... . 
130:000$000 '12: ooosooo 
88:000$000 

Caixa Popular . ....................................... , ...... . . 
í Crozeiro do Sul. ... . .. .. : . .... .. · ... , ........ . · ..... : ..... . . : .. . 
8 Equitativa dos Estados Unidos do Brasil ................... , .. . ; 
9 Garantia da Amazoüia .... ,., .... ; ............... , .. , ...... , ... . 

iO ;vrootepio da Familia ........... . .......................... , , .. 

32:000$000 . 117:4~3$300 

8:700$000 
H Mundial. . ................................... · .............. . .. . 
12 Mutualidade Catholica Brasileira ......... .. . , .............. : . . ' 
-J3 Mutua Paulista ..... , •... .... .. ....... : : . .................... . . 73 :.460$000_ 
14 Paulista de Seguros .. ... .................. , ... , ............. . 150:000$000 33: 37!;$040 
15 A Previdencia .............................................. . 
16 Previdencia do Sul . ...... .... .... , .. ..... . . , ....... .......... . 268: 000$000 < 90:360$-159 
17 Previsora Rio Grandense ............ -. ................... ''" . .. . 124:298$000 
18 São Salvador ..... · ...................... 1 .....••..•..••.•.. .. . 
1~ São Paulo ..... ......... .. ...... : ............................. . .. 
20 Sul America ........................... ; .. : ............... : .. . 575:000$000 
2-l Trallquil!idade .......... . ......... . ........................... . . 
22 Vera Cruz .... ! ...... .... ............... ... , , ... .. .. , ..... . . . 
23 Vitalícia Pernambucana ............. ·: .. , ..................... . '19: 090$402 25:453$882 5:820$137 
24 Zoqá da Matta ................ ... .......................... ~ .. 
2!í New York Life .. . .... . . . ..... . .......... .. . : ................ . 
26 Portugal e Ultramar (Equitativa) .......... .• ·.· ... : ........ .. . . 

1.458:886$989 314:930$898 142:937$182 5:820$-137 

. 
Mis(ptetes Guimarães, 2° escl'iptur'aeio. , Visto. -- Leopoldo Vos'sio Bri.gido, inspector inter'ino. 
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ANNEXO rn 
Quadro do capital, do numero de pensionados, das pensões, dos fundos inamovivel e de pensões das caixas de pensões e dos dividendos distribuídos em i9i5 a 1919 

'-
' 

Capital 

Numero de pensionados e valor Fundo de Dividendos 
Nomes. Séde annual da pensão em Fmtdo inamovível pensões 1915/i9i9 

Inicial Social Realizado 

l 1 

' ' 

1 Caixa Popular (1) ....... . .. . ... S; Luiz ............ - Mutua - 30/6;20 420 60$000 40.0:591$000 

2 Ecunomizadora PaLilista ........ S. Paulo ........... 50:000$000 50:000$000 50:000$000 30/6/20 9.355 114$000 7.886;090$75CI 4. 734:981/Wiü 20:424$225 

3 Mutualidade Catholíca Brasileira Districto Federal ... - Mutua -- 30/6/20 2.018 Hfí$700 - 4.905:067$823 

4 Perseverança Internacional (2) .. Districto Federal. .. 240 :000$000 240:000$000 2/i,0:000$000 30/G/20 --- - 137:430$660 - 14:400$000 

5 A Previdencia ........... · ... · ... S. Paulo ........... 50:000$000 50:000$000 1í0:000$000 30/6/20 8. 160 i20$000 10.525:453$916 4.535:123$488 

----

1 

340:000$000 340:000$000 340:000$000 19.953 440$000 18.954:566$326 14.255:172$781 34:824$225 

--· -
Visto. - Leopoldo Vossio Erigido, inspector interino. -- Ar·istoteles Giiimarães, 2º escripturario. 

(1) Esta sociedade suspendeu o pagamento da pensão em i9i8 e já apresentou novos calculos cm estuqo nesta Inspectoria. 
(2) Esta sociedade, que não chegou a distribuir pensão, liquidou a carteira de pensões conforme resolução da assembléa geral de 6 de dezembro de 19:19, deliberação essa tambem 

em estudo nesta rcparti'{ão. . 

ANNE~O IV 
Quadro d~s impostos e taxas de seguros de vida, terl'estres e maritimos pagos em i 9Hí a !9i 9 

e 
e 

Se li os appostos ! Imposto 
nos 

1 

de 
contractos fiscalização 

' 

719: 912$4181 ompanhias de segl1ros ct·e vida .................................. 553:972$285 

3. 79[):587$8561 orupanhias· de seguros terrestres e .maritiruos ..................... 3.2:1.5:649$43:!. 
(.. l 

1 
4.51.9:500$2741; 3.769:621$7:16 

1 

Visto. - Leopoldo Vossio Brigido, inspector interino. - Aristoteles Guimarães, i>º.escripturario. 

A quem fez a requisição. 

Anna.es da. Cama..ra.- Vól. XH - Pag. 276 - 3 -

Imposto 
de Total 

sorteios • 

-
266:982$84? i.540:867$;)46 

{ 
- ·7.015:237$287 

266:982$843 8.556:104$833 
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SESSÃO EM 24 Ol!: .NOVEMBRO OE 1920 

no Dr. João Pedro de Albuquerque, de 23 do corrente. 
~om:rn1micnndo que ns~umiu o cargo de dircctor da Deres~ 
Sani~nria Maritima e Fluvial. - Inlcirat.la . 

Telcgramma: 

S. Paulo, 22 de novf'.'mhro - Prt'sidl'nfo Cnmnrn do'I 
Depu fados - ll in - Cl'nl ro R"nubl k:rno Funcrinn'lrios Fe
Gera."::i nomr cla.:!se pos!nl corrcfos br;isileiros nprirlln V. R~. 
demais mC'mhM<- pura p;i8;;n;,:-rm ri-fm·ma ::ni~m"nlo Vl'ncim<'n
tos w~lla ncdicional. Synclicnnr.ia proYri. ex11br-rrinfcm0nle mi
serin VPr:;ronhosa larf'~ !3C'rviclorrs l\"nrfw. Verd:ino unica im
possihilidtirl<'s e:xütrncia ael11al Yl"'nf'imf'n!os i!l!!J. Cnrrt'ÍO!I 
reflrxos r.ivilizncâo neccssnrio vilnlirlnrll' d11 lima nai;fio não 
r:dsfcm com emrr"P-ado<i snr vitnlir.lnrlr' ori::-:inica imnossivci. 
pI"odm:ír. Dr-~~!1 Cas:i esperam mPRmé•!; prompta jusliça. -
Presidente, Ribeiro da I.u:. - Inteirada.. 

E' lida e vae a imprimir a seguinte 

REDA.CÇÃO 

N. 618- Hl20 

''edarr:lío firinl do projccto n. 2G8. de .f9 f R, da Cnmara. emen
dado peln Seru1do. que eslf.l.úel(':ce multns .~nTn·e cndn l<ico
rt?.otl'l:a rrue tra(<'aar sem o uw dos apparelhos preventi
vos confra a propa(Jação de inceridio. 

O Congresso Nacional decreta~· 
Art. i. º E' prohib1rlo, mis l'stroilns de 11'!'ro, 6<>i!lm pnr

tict1l re!', sejam da União, doo, l~sf:irin.o: ou rln~ municipins, o 
rmrrr-g-o de locnmf)l.ivas 1fos.provirh1s rln r~d('s nrotl"ctora 1 
IP"nr•ir:ls) c:ipn:r.es r!r. imnedir o incc•ndin p()r fag11lhns. na·~ 
pl::lntnr;ões. r1n!'>fn1?'"ª'"· mutt:u: on quae,;mrnr 011lrn~ hl'mfeilo
riM on vMtirn<'nf::1!'1 r'lm• t<>rrcnns mo.ri:inor-s c!a f'strnda. 

ArL 2. 0 .·\~ e~frudns dcYcr1io oonstrnir e mnnfer fechos 
em amhos os hvfoi; àa:;i llnhns. em todu :i. sim extC'nsüo. 

Art. 3. • A f'alb. do :ipporclho nrotl"!cfor n ouc se rcfpre 
r, nrt.. t º. assim comt• :'\ fall:i on má cnnsrrva~fio dos ff'cho-,; 
n que sP rrf~rP. o art. :?º. imnorta para :is rmprl'7.r\S parlicnla
rns nn multa de. 5ü0f.: :i. 1 :OOO~. :ilP.m da sat.isrncão do damno 
causado. 

Paragrap'tlo uníco. Nns r!'tradas nffici:11'~ a falta d<'ssr!I 
appnr<'lhos e <fos fochns cnmt.ihrn contr:ivpn1::to puniv"I com 
a mrsmn multa. l"J\lP rc>cahir:'t sotire 0 fnnf'rinnnrio <lirrcta
mr11fl' rrspons~vl'I prla omis~:.o. ou OPl:i. nr-i;:ligí'ncin dos seu.:: 
suhalf PrnM ínrt. ~2 da Constituícã.o Federal), sem prejuízo da 
responsabilicl:i,de civi.L 
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ArL. 4. º E' prohibido lançar residuos incandescentes dai:i 
fornal_has 6.s mar.r;ens das estradas. O lançamento desses resi
duos imporl:l para os machinistas e foguistas em contraven~ 
(;ão punivei com o. multa de 200S a 600$000. 

Art.. ;, . º Ac; muH.:i.s e$tahelc-cidas nesta lei serão cobradàs 
executivnmcnle e entregues á municipalidade do Jogar onde 
~t <ku a infracção, para serem applicadas, exclusivamente. a 
l'..1bras pi::ts, hospitacs • casas de caridade, e, na falta destas. ã 
·inslruc0üo publi~a primaria. 

Art. ô.~ r..evog::un-$e as disposições em contrario . 
Sair.. das Commisflõcs, 24 de novembro de '1920 . - Ca.tt.ro 

ReõeUo . -- P1·ado Lo1ies . - .To.~é Alves. 

E ' lida e vae o imprjmir 0 seguintP 

PROJ'EC1.'ô 

X. 6i9 - 192(• 

Mlto·ri:.n o pa{lam(Jnto de soldos ao capitão do C<rr~J(l dr:: Bom,j 
h1Yiros, VüJiorino Dom.í(los :M'o.ia. Junior 

A Cnmmissão de Finança$, tendo em vista o requeriment.c• 
.1,l capitão pharmaccutico do Corpo de Bombeiros, bacharel 
Victorino Domingues Maia Junior, em aue -pede autorize o 
Congre!i&O o pagamento dos soldos que lhe são devidos, cor-· 
.rrspondentc:;: ao período de 1 de janeiro de 1915 a fevei·ciro 
\lc 191í, em CJuc esteve ú dü::posição do Governo da Bahia, 
;•om licc-nçn do Governo da União. · 

Corn;ide-r::mdo que os direito~ do requerente, em rela<:;ão 
30S anr..os de 1\H3 e 19'14, qu~mdo esteve igualmente a dispo
~ição <lo GN~erno da Rahi:i, foram reconhecidos p elo Govor
no da União. que, por dPcret0 n. 12. 9H A. do 13 de mal'ço 
de i~18, ordenou o pagamrmto dos soidos respectivos; 

Qc>nsiderando qu~ o rcoonhcdrnento <la legitimidaúe <l~t 
pretcnção. que alimPnta o supplicante. consta do proprio <les
:oacho do Ministro do Interior. c=-:arad0 na pet.íci.io que lhP 
t.l irigi u e r:onc<>hido nestes tP.rmos: Diri.ia-so ao PO<ler Legif'-
!:it.ivo. pedindo que autorize 0 1)agamcnto; · 

Consider ando que o supplicantc provou não haver rec·~·
.bido elo Gove>rno do Est~1do ela Bahia, durante 0 t empo em 
C!~e estllve :.'1 sua c!isposir,fio. remuneraçfto al;::mma pe los ' :::rr-
vi~os. qu.~ porventura ihc prestou; · 

'....on:i.à~r:mdo Ql,ll', desse mod~. T)ã9 incide s ua . pr•~teu.~:<<, 
\10 dlSl):).,l(.J\'(1 do :ll'L n dn Cnnst1lu1çao dn Rcptlb!ir.a. qmrn 
.: tri V!'cln tis nr.r.u mulaÇ'Õl!s 1·~mur11!rad:is; 

. Considcn·ondo que f\ mesmo se verifie3 êm r<"!!:ir.i'ío n~· :ir. 
!Jf'.1. 10.~,. r;!ii l<'i n. 2. 9.'2~. de- 1 !H5 . que dispõe: .:10s funcci•·
nar10!" c1v1s ot; militares não podem exc.'r~ er c:argoi:. Pmp?'·' -



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 26/0S/201 5 10:25 - Pêgina 6 ae 28 

~·)s ou Juncçiiü,: i:mhliixt"- ,.,r~1.1·flmt~mda ·· ·•m1.11,nP.i'•içõi:~.~ d•.• .qual-· 
.'f.lll?r P.specic:i>; ... 

Con!:>:iderando. p·o1· ouf.r<, hHJo, <1Uc a lei· e:,.-p~~ial n.u-
111ero 2.::wo. de: 13 <:l:l dl')zembr0 d" rnrn, qu(~ Mguln ol"_~en
l' imcnto!'I dris mi!it.arf!S, fJPtermina, no art.. 17, que os off1cia~s 
•fo Exercit 0, ri.a Annada ,, r.Jn;~"cs ann exaH teriu) ~empre di
rf?ito 80 !'O.kto inherrmt~ ;ii; respeôtiVU!" patente;:, quaeequet 
·1ne sejam as commissões mil itaro~ ,. administrativas, borr.r'. 
"ºmo a~ f 111leC õl';i cleP.tiva,,: t'erfot•n" -" ,. l!>:<t.::idttBC<; QUf' :forem 
"·trnmii,dos a desempenhar: 

Gonsidcrun<lo que. no!; fm·1noi:i do t.trt. 19 da m&ima lPi 
11 • .2. 2fl0. são eauipar::ulos a os officiae.s do Exercito o •fa _.\ r-
1;-.:idn. o~ 'ril'J Cnr1io d" P.ombl')tros de> J)i~tricto .Federal: 

,Tulg(~ prOi\~deTlte a pretençã0 c!o ·:;Upplirant.r "' ~ubmetk 
~ aprecütclíf• ,, vnt" eia <::umara o i>P.f;!l)nf" 

~\rt.. i:' Fi~ u .Pode1.· Executivo autoriza.do a pagar ao . 
·l•r>itão pharmaceutic0 do Corpo de Bombeiros bacharel Viclo
L'ino Domingo~ Maia Junio1" os ;;oldo:: que lhe são devidos, 
'"Orrespondente~ ao ·p~riod0 d<.• 1 de janeiro .a~ HH5 ·a feve-
1·,~il'o de Hl17, em que P.Stevr: ;í. disposição do Governo da 
fbhia; abrindo pal'n e~st~ fim o,; neoeiisatio> e1·cdito~ . 

. A!~t.. .~.u Rrvop.tl.I'n-':'I.' a~ di0;po>:içõe~ . ~:n ()Onf.rario_ 

::;::i1n ilni' Commissõe,,. f 6 dC' novemhrP <l•~ 1920. --Carlo~· 
,,:._. Cam.1Jos, Prl.';;idc!lle . · - Osc~!i· ,")oor1'!s. - - Púr.h<!'.·o 'flfendei; . 
f!C'la,tor. ·-· Jll-bcrto Nm•anMi.o. --- Josi'Tio de AN1.1(.jo, vP.ncido . 
... . Ocim:io Roclw. -- Souzo. Casfro. - A ntonio Cai-los com 
\'Oto contrario pc>r· lllf! parecer que ~e trsfa (j "! um f:wÓr in-
111<;t.ifi<'nvcl. /\ nar.:fo não póde sm· onerada eom encargo~ 
• I"'"~ nnt:urez..~ .e f.· po:· ussi~tencia nellE's mw m::tis se agg:rav'\ 
.1 cris<? 'fman~cira. - · Ummw> 11t''VIG.. º" :! ~<'~rtl" r .. r•m •. ~ votn 
.... ~r . Ankni0 C:u·.t0,;: . 

!! Sr. Presidente " " . .EStit rind1t :1 lcit\n·~ do \!xPCdienfo. 
. . f.l<'.'.V• '!_ l)Onmnmic::.·I' :í. ~ :_amm·t~ que lcrmina ho.i<' o pr::u:o df· 
11·,•..: ~1~"'~ '-'<1 f' ·~·ai-n t:' rf!1:.Ph1m43r_o dr• Pmpnfln~ a ;1 p1'0.ím~tn ·111'' 
:·1•,•:r 'i ílr>t~ ('t1 :i ~<'1':'1 0:1 R~pohlir:a . <>m :~ u rli «cus~:ío . 

, O Sr: Joaquilll Osorio -· ~L·. P1·esiclc1He. •.• J111•na1. dt1 
i.,.,·,1m1!l'CW, " " !Jool.l'm ~·m 1!1J·l'fa n ot:iciou Qti.' o SJ'. Pl'e~i
•lw'.~•' da ~·~ Pl.lhlll':l rln\'OIVl'l':t. ao ~l"TI:t<l;• . SC! lll ":tilC[JÍOll<f['. :tpô~ 
1
1 i:1e,.'.:' nth11 1~nn,.;! i l 1 td .. 111:.il. :t t'c :~otnç:in u lt in1:1 m <1nf.•• vol.n.cl:1 

p11ln Co1w·1·t ~:~so P 1'1'fo1"Hlll'. ~l 11-1wos () :wultad 11~ •~ 1·1~diloi< par:. 
,it•<;11•~m ~fo fl\'?~o.:tl 1Jn. !-"' 111•11f.:u'i a ria rmnl!n. Ca sn f11) Con~re:::~o. 
. . l! .. .,~c :tl'/o lí•1 eon.~1r1Prado !10nf.t>n1 . n<.•:::l.a Camara eomo um 
·:· ~ · ~r!l , o.u eorno nma emenda do SJ" . .Presidl') nte d::-, Republica . 
• 1 

1101.11.'!'ma P•)t· 8, F-x. !o\1J~1.nnfarla no uéf(I 'lll~ formulou. d~ 
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~o ,\NNAES D.'\ CAMl\Rll 

qrrn não c·nhfa a nr'n1nirna nas duas Casas do Cong;:esso, Ca~ 
mara ou Srnado. e:xclusi\•amcnfe. crear cargos. etc. 

Sr. PrPsidPnf.n. nfío houve recno algum da parte <lo Sr. 
PrPsidenfn da Republica. nem emenda á douf.rina sustentada. 
por S. Ex. 

Comn foi P~sa a rlontrimt que s0mpre snsf.fmf.Pi, aa t.ri
bun:i. <fa Cnmara ílos nPnt1h1rlos, P. atl mr>smo anf.eriorm1mt~ 
ao 1,f.tn rle S. R~ .. en VPnho. cong-raf.nlando-mP com o chf'f~ 
da Naçfin. r11ctifirar a affirmaçi'ío f P.ifa honf.em ne~ta Câsa 
de fJlle 8. E:c modificara o .:wu modo de ver. 

Hojf' o Jornal do Corn1nercio. publica a seguinte varia.: 

~'\Ti>nlrnma. naridacie P~isf.P f'nf.rP o ::ido da Camara. 
v••fndo o :<innl) rms~arin T\Plo Sr. Pn'.!f:i.-fr>nte 'ia RPOll
Jilica. cfü=nPns:mdo por fpmpn indr>fr>rminado. com todos 
QS v"ncime-nfM e !!rafiflr:irÕE'!S :ir!rlir.ionaf'S e sr>m ins-
lll'rriío .dP s.;mi!P. nm funrr.ionario dP. sna SF>cre.laria. r 
o arfo rrrr>ntP <lo Cnr1t/rP..~so :nurm1->nfanrln vr>ncimr.ntos 
dr:> mnnrr>irn·rl0o; c:lo ~r-,,:ic:ln. QTJP. n Sr. Enil:ario Pe~<:oa. 
por di>ff•ff'nria ::10 Por'ler LeaislnUvo. nraha de devolver 
Sf'>m sanr,.'10 nrm ,,iffn. O nrim1>il'O P.nvolvia um11 an1>s .. 
tiío cnri stitttr.innnl. a <IP snhPT· si 11m1:1 s6 rnsa dn Ctm
fl1'Pssn. ql]r> TI~"l P (l 'PNfor f ,f>ogÍSlafiVO. p(Hfo rll'Tibf'l':ll' 
·rontr:i a 1Pi {?'Pral. s11htrahinrfo os s:l'.'us fnnccínria:rios 
:'ís rli>:p0siri'ír;; que r~1a ec:f.abelPCf' nan1 todos. No 'i'f'-
1rnndo "~"º· hn ::inPnas um:i. m1f'srnn dt'! cnm;enierwirr. 
a. r>:'i::Jmimn·: si o Cnnr1re.~.M Nocíonnl deve. no momenfr. 
do :inprfnr~u: mm afrnvf'~sntrios, P"f:ir a lll'!<"ment01r n<' 
ven,.iml'nfos rim: fnnf",.inn:iríos pnhlicos. ·Arrui nfífl hr~ 
11f>nhnma nni'!!'fão rnns!iturional. pois nin~1Pm rontesfa. 
~n r:rmryresso o poder. mas apena3 a convenienC\ia <lE" 
fazel-n. 

::\1io. pni<:. clnas consn!! :::nb<:hmcialmPnfe diVPr>:11f;. 
f'. Af-~im. nl'lo <:P comprP'hPnrlp hnm pornur i\ ~otrn:ãr. 
dnrla a lima t'lrw:i. !"f'r cnn:,ic'lt>rada um rect.!O ou 11m.:JJ 
émenda da sotui;~.o dada á oul ra. 

Vnn'fio ~r. 'flre~ictPnf P, rnm a lritnra dm•h vnria 011 .. ,; 
~·n!'n!>fr>f;frtw•lmPnf P i1mn '\'Rriri a11fori7a(fa. rertifir.ar n affir
mnf'iio hopfpm feita. l'OTI!:!'l'af11fanrln-m1» :iinrb. mna VP.Z rnm O 
CJi,,f(' rh ~:rri'ío. pnr vi>r rmi> ~. F\:'. prrst.i!:::ia .. pn·,· 1>s;<a. fórma.. 
n ht•n rlmil!'ina. 1'1111' rnnti1111n n affirmnr Sf'r n nnirn c:l"\lf.r;na 
con<:~ih1rinn:i.l, a 1.mica doutrina quo enr.ot'ltra. fundamenl.{l 
:na s;1 mnraI. 

Pl'r!"'i:::fo na minha doutrina. ~r. PrPsidf'nfP. n11rm1e eu 
Jl<>r:::-isf_o :::PmPrP. nn nrr.rfo: nn nf'fl n<'r>:i1>fi no Prro. 'T'Pimar no 
eTTo, m!':i ~tir no ~rrn !=eria rt'~lnwnf" uma e~fuoidPz. Man
tPr. r>nfrf'fnnf.o. o :irerfo. é um'.1 virlnrle- rar:i. mw· pror.uro ter 
l'"r(Jllf' Ni~fum0 srr ~Pmnrr> rnhi'l'Pnf P f' ·infrnn<:ig-Pnf P com as 
clotilrina!;' P. r.om os nrincir>iM 'ltle vrmho ~nstontando, de::de 
que me encontro na vida publica. (Muito bem.) 
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SESSÃO "F;M: 24 on NOVÍ!:?.!BRO l>E i020 

O Sr. Augusto de Lima (•) - Sr. Presidente .. quando 
bonlem orava o illustre re.prescnlante de S. Paulo, cujo nome 
peco vcnin pnrà declinar. o Sr. Carlos Gàrci:.l, fundamentando 
e. seu pro.Jecto relntivo á lot.eri::is e a jogos parmittidos, tive 
t:pportunidade de "apartear S. Ex:. quando justificava o jogo 
cnl.re pessoas de fortuna, immunisimdo-as d:is disposições do 
Çodigo Penal. Eu pergtJnlav:i a S. Ex. si não achava que a 
noss~ !P.gisl:ição. nessa parte, inclue uma disposição obsoleta. 
~uperstite das Ordenaf;.ões do Reino, vedando o jogo, e si tal 
di1>poi:;ição não se achava virtualmente revogad:i pela Consti
h:ição, qne garante, sem rc!óitrlc('!ln alguma, a propríedude em 
toda a sua plenitude. Occorre-me. com effeito. esta duvida, 
411e me parece de toda a procedenr.ia. A probibir;ão dos jogol' 
cln a7.ar. pr.las consequ~ncias gravP.c: que acarreta tal diversão, 
principnlmente entre menores, desfalc:mào-lhr.s o patrimo
nio. fP.if.os viclimas muitas vezes àa exploral)iio a lheia, essa. 
1füposiçii.o, dizia eu. [l:trece destoar de certos outros dispo
sitivos que garantem no individuo o uso, o goso 1: :i livre 
:;pplic:i.ção do que é ~cu. · 

Nem supponha :; Cama1-a que venho sustentar .aqui um 
paradoxo, paradoxo cme, pela su~ novidade, possa arrepia!' 
os escrnpulos daquellt?s que veem no panno verde a origem 
cJe uma grande parte cfas desgracac; que affligem o nosso me1o 
meia!. Desejo apenas chamar a attenção dos doutos para o 
~:xnme desta materia, que, exMtnmente porcme inclue a ten
tação de uma cousa prohibida é que se torna um fóco de 
ma!icia, de perversidade, com ClUe ordinariamente se arguem 
c;s objectos que não s5ô p ermilt.ldos . Ch egarei até a affirmar 
que a maçã do Paraizo, si não fossP vedada talvez não tivesse 
Jlrovoc.ado tão aguçado appeLite da parle de nossa p1·i
meira mãe. 

Assim tnmbem o jogo de azar, em todas as suas mani
festações, desde o dacio rudiment.:ir, dos vagabundos de es
trada, até a sua mais alta expressão do pocker· a-ristocratico. 
<ióurado muitas vez:~3 pela elegante prcsença das p ersonali
êades masculinos e fl'mininns que- enfeitam as rodas dipto
mat.icas. e.> jogo talvm: não offerecP.SI'~ t.antn attra.cção. si fosse 
francamente tolerado. 

Sou insuspeito, Sr. President.e, nesta matcrio., :porque o 
baralho só me de::p~rta reminiscencias da. infnncia, quando 
faz ia col!Pcções. de figuras - rei. valete. dama e az, - e dag 
r:ombinai:15e;: de carta<; s6 eonhecn. ·o jogo -:Trinta e .um>. a 
ldt.o de pato. (Ri.<:os.) Não sou, portnnto, ndv')gado d(l .jogo, 
!'f.' tn de iodos os azare!-: ao contrario: reconheço que a loteria 
e o pcior dos jogo!'!, e e o peior dos jogo!';, porque lava a. len
j •içiio á bolsá do rico e do pob1·<~ . 

O cit·ou l(l alfü1gido por ellà. ~m vc7. nc sPr nmn roda 
l!ffi torno do punno verde ó toda n fiupc1·fir.fo cio pai?., onde 

( · ) Este discurso não foi revisto pelo orador . 
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h3. h:ibitan!.('; napnz~o. de .'H1l'em ,de3portadoi:' ,pula ambfoã0. ~! 
1'ot"tnna. 

Ora, si a lei não .iulgon ainda opportuno sinã.v gravai.' a~ 
lr;terias com vm1;; para tirar o barato, não ve.i<> motivo e 
paridade pnl·a qnr~ ella vá fazer sentir a suo. :wr:ão, e prin
,~ip::ilmcnw a 1ma punição, sobre os que tentam um eapri~hc; 
dr, ::iortc, arrii::crmdo a,o,~ suas economíaf.'. 

Pergunto ú Casa; a lei tem acção e poderá quaJificar um 
acto de prodigalidadC', -0 gesto d1) um individuo qur incinem 
ilmu. not:i, de 5008, por exemplo, rna chamma de llma vela ? 
t~ertamcnt.o mm não; a lei não tem accão sobre E'Sflf' individno. 
Pirão que '> dinheiro é dclle. 

o F!n. FAUSTO FERK'z -·· E' um acto <le prodigalidade. 
O ~11. AUGUSTO DE Lr~u -- Um cavalheirc. qualquei• 

:1r.hn-s.o cm uma orgia e, ao cnves· de derrama;.• uma gar
~afa de champagnc, po1· um c.apricho Queima o dinheiro. 
f•r.rgu:nto: p6'ie-S() C'hamar a isto um s.cto attiogivol peln 
"i.znr da lei ? E' uma cont.r:ivencfio .policial ? Não. 

O o:!r:.. }.'11.ns·ro FEAAAz --·· Estfr sujeitl-. :1 ·int.erdi~.a(), 
r :n!l)(\ :H»rihrd d0 aBsignalar. 

o sn. ATJGU5TO DE LIMÃ -- E· um :wto de p1'odig=.llidade. 
•lissc o nobre Deputado. Em these, tambcm a interdicção por 
;:irodig-alirJwh' (ó mnt.erin obsoleta, pm·que vem -:·~actamentc 
1•,Jst.rini;h· u livre disposição de .propr'iedadr. qne ~ gar::mt.ida 
pela::: üJT1:-;tini0ões modo:rnas. 

l\r.1 r•r;güncn <ias 'Ürdenaçúe;, do Reino niio havia garantin 
•ln yrnpricdacie; no rogimcn absoluto a propriedade não em 
m:n,:; do q·ue uma concessfü" da corôa, uma conoessifo .nor partr 
.. 
1 ~1 )!tinc!pc. 02- subdí_tos eran~ ~sufl'~ctuarios, i:m ·rigor d~ 

<ln•mt.0. ""' llm:1 P1"'(lJ)l't<'.ri·:id•~ rr~gw . .:'.u.:n g'()8(l Jlw ~!':'! nutrir .. 
~nrln. · 

:'lc~t.a:-< dlfüi.iç~t'.'• a c1H'&:~ .tinha " direito de 1.e!a1• o •ln" 
"I'tt ~eu. Isst1 vem ,lo,s t,ompos mais remotos, em que sP. rc. 
~nl~vt1r11 3t~.: as arçGo;; do homem, em que os pa::>Seios, o ho .. 
~·arw da vida comrnum eram regulados, como ac.ontecia nas 
"nlhus mornwc:hia8 -0(• ;1.k:s:ico e Pcrú. para nii,., fo.lb1' na~ 
tnui~ :mtiga::i, d:1 Assyriu e do Egypto. 

No. l)volu~~ãn do d~spofi:::mo Quf~ t.erminou HL• rn;;imr::1 
·~i0•'tui;nc1. da>' Ordenaçõc~ do Ueino, ficou esta !'~~rie tle O!;·· 
trat,ifica\/Üe~ de costumes e de leis, que as Constituil}Õi3s mo
dificaram. ma3 qllf! os reformadores de ho,ic não tivllrnm :i 
c:oragcm dr. enfrentar. e, as;::im ficaram. e~B:lf; sm•vi?lals, com(l 
dizem º·" esüriptm.·e:; inglezc~. (~:;sn8 remini8cencias, essa~ sn· 
lien{)i::t.s •h vnl1:ontoillgia. social nas ONl~naçü~~ ú attc, infn. 
l izm<-nt.<'. • • llr:i!:':-!n l'•"t:l'nt.i;:simn C:odi~n Clivil nort'.'•':rva. na> 
;lj.~pnsiçi)e.~. · 

Rnt.r<• ·~!ln~. t.udo~ UI' qr.11' ~ü ~'úÍill'en1 ::iü uso ·1r~ .1woprir· 
riarle. flti;inrl(l. p~!n ··~piritn (ir.1 r11p:imrn modf'rnó. :i propril'-
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rlo.<ln i'<ó pódc :::offrer ns limitaçõ0s qufl sã:11 P,li:Íf!idas pl'JI;> 
cr:immodidade social como, ?Jerbi nratia .. • 

·O SR. NICi\NoR NASCIMENTO - A desapropria•;ão. 
o Sn. AUGUSTO DE LIMA --· ... a. dcsapropriar,ão por ui.i

lida.do publica, as disposições rotativas ás constr uccões das 
.~asas ci povoados, as . construcçõcs que devem obedecer 
n. certo plano: de modo que a hygiene publica não soffra; 
•lmfim a propriedade. como a liberdade individua\, só são Ii
mitaveis por exigencia de igual liberdade, de igual commo
didadc, <le iguacs direito:;; ·de q1m gosam n~ individuos qul' 
,·ivcm cm communhão. 

O SR. NmANoR NASCtMENTo - E' uma mueão consti
tnoional. Basta que o doliar passe d·e 3~S'OO para li!i!,700, narr.. 
11ue :i propriedade fique reduzida iá metade. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA - De rnodo que a propriedade:· 
como as outras proJeeções da .personalidade humana, que sr
acha.m formulaclas e garantidas pelo codigo das nações mo
dernas. s6 tem limitação na commum utilidade, por iguaf'i:: 
rlireito$ concernente uo individuo que os exe"I"ee. 

Foi para justificar esses apartes que tomei a liberdad;; 
de pedir a attenção da Casa e ,principalmente a daquellc$ 
que costumam meditar sobre a:s reformas l\llfl P.St.ão pedinctn 
O': nossos institutos juridic.:is. 

O SP.. NJCANOR NAsCIMENl'O - V. Ex. ba do concordai:· 
qUQ ns limitnçõcs ao direito {lf~ propriedade. com a taxação P. 
"r-::mlamcntar.ão do ,logo tt·-m um grande fun.rio de elegancia ... 

O .SR, At:GUSTo DE L1c-.B ...... De accôrdo. 
O Sn. NrCA.NoR NAscrEMTo - ••• um grande fundo ('Sthf' .. 

iico. 

O Sn. AuousTo DE LlMA - E' exacta a conclusão a que a 
Cama.ra chegou, que se ha caso em que € licito o jogo para 
os cffoitos do beneficencia. ou de melhor decoração da ·vi-O.a. 
qne pcrmitte maior conforto, não vejo motivo por que S<• 
1n·ivc de tão innoccnl~ grazer o misero operario que póde 
go<;.al--0 tambeni nas horas de i·ecreio, e, mediante cert::i.s rr.
·"fricções, não Sú pód(> trancar o jog-o a todo:,; aquelle~ flllf' <>àJ• 
wi Jun·s, emancipados, administradores de seus bem~. 

Dir-me-hão que os menores não d~vem Jogar. Dr• U('
cr'.ordo; porque aos menores não se pnrmittem rmt.ra~ diversõr.". 
1111•'. n.Jíás, não estão p'r<lhibidas. 

O Sn. NrcANoll NASCIMENTO - V. Ex. não acbn. qu~ cs~n.:~ 
lindissimas estações de jogos deviam ter um dia para edu
~a~;áo de opero.rios, cov:ia ser mnrcado um dia em QU!' o .ÍO""í• 
fosse Hvre para ellP-S. ~s;iim SE.\ e.ducariam n('tsss alt.1- ~f:~oÍH 
11.'! mo-ralidade ... 
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.\NNAEB DA CAMAM 

o SR. AUGUSTO DE l·IMA - Em regra de direito não se 
p6de abrir cxcepi:;ão a ninguem para o uso de uma preroga
tiva. 

Estamos em plena democracia, no rcgimen da igualdade. 
Não podemos m~~ar a um grupo social, a uma classe ao.uillo 
que concedemos ús outras. 

Nestas condiçõP.s, Sr. Presidente, eu deseJava que o illus
tre aulor do projecto, ao qual desde .iã hypotheco o meu 
voto ... 

O SR. NICANOR N.\sCIMENTo -- Niio hypotheco o meu voto, 
mas o meu applauso. 

O SP.. CARLOS GARCIA -- O assumpto é muito grave. Não 
se podia ir nelle rar-iclamente; fazia-se preciso ouvir a opi
nião dos collegas. 

o Sn. AUGUSTO DE LIMA - Não quero modificar o pro
jecto de V . Ex. 

Chamo a attenção do nobre Deputado, para que, paI'alie
l:ur..ente ao estudo do projecto, examine essas questões lale
raes de f.heoria do direito. Eu pecleria simplesmente, que, ao 
examinar o assumpto do seu pro.iecto, tambem examina$se 
S.. Ex. si ~e trata de um ado licito ou de excep1:fio a uma 
prohibir;ão penal. incluida no Codigo como cor.travenção po
!i('ial. S. Ex .. no funco, eshí. rfo accôrdo com o que acabo 
de eXpender. S. Ex. não il'i::i destacar de uma di~posir;flo do 
Co·di.a:o Penal, e::tabP.leci-Oa nartl todos os brasileiros. uma ex
cepc;fío. pcl:i mrnl .\'e ·:constituissc uma fonte de renda. Sel'ia 
uma immornlidade fazer-se 'font.e dE\ taxa()ão rrn de imp0sto 
um acto ilícito. 

O SR. CAm.os GARctA - A.Iludi simplesmente ao jogo. :& 
a lot.eria? 

o SEL AUGUSTO Dfj TAtl'fA -· A Ioterfa é um ,jo::ro mais no
civo e anti-economico oue o jngo de cnrtas, porquanto. no 
jogo de cart.as. todos. mais ou mrnos. sabPm o que vão pPrd?r 
e o <rne podem perder. Na loteria ha muita genf e que toma 
dinheiro emTJrestado para fazc~r a sua f•(zinha. Nesf.íls condi
ções. ponho f.ermo por hoje a rste impnrtantc assumpto. pro
mel ~endo voHar rnwndo se nchnr aqui o pro,ieclo do Senado 
.sobre o Codigo Penal. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. João Cabral - Sr.· Pr<.'~ident.e, creio aue a reda
eção final do proiecto da reforml\ dris tar!fas está eohre n 
mesa parn. ser ho_je anornvada, afim 1fo ser rcmeft.idn no Se
nado 1fo. ílepublica. Felicito a Camti.ra por este for.to. que r 
o resultndn do f'nmpromi"so 'qu13 a qm1si unanímirfadi' no'-' 
tnetnbros desta Casa tomnn o anno nas,:ado tie nfferecer no 
Govreno r-sle m_rio. pelo Gnvernn .inlg-ado nr>~rssario, para o 
saneamrmto do nMso sysfoma fiscri T aclnaneiro. 

Quero aproveif.ar-me da oocasiiín t.amhrm p:ira fi>li~itar 
á Camara pelo trabalho feito, e á digna Commissão Eepecia: 
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que de!Ie se occupou, e que, depois de mezes seguidos de la
bor indefeso, ohegou a resultados Uio apreciavels que, estou 
certo, o Senado da Republica pouco Lerá de emen.dar .o roes· 
mo, para que ainda esLe anno, seja transformado ~Dl lei, come 
é de.sejó lle todos. · 

Dirigindo minhas felicitações á honrada Commissão eu 
para ser sincero, &precíando devidamente o seu trabalho, em 
geral, julgando mesmo que merece louvores effusivos, quaut-0 
a certas parte5 que foram perfeitamente elaboradas, devo ·11-
zer que em um ou outro ponLo, não talvei: por falta de ca~ 
um dos collaboradores da mesma Commissâo ou desta em 
conjunclo, ma.s por defeitos proprio do;; nossos costumes par
!amenlares, que nesse momento não qu11ro criticar, está 
ainda mer·ecendo grandes reparos. Constituem mesmo - sr 
assim me é permittido dizer - as sessões a que me refiro. 
pontos negr08 do trabalho magnifico. 

Devo citar dous, pelo manos. Um· delles, aquella .pagina 
que se refere ao imposto sob1·e o papel e seus congeneres, 
livros, ele., que a Camara viu que foi a unica do project-0 
que provocou debate acalorado e - permitla-me a honrada 
t:ommissão dizel-o - debate em que ella não levou a me
lhor; pelo menos, deixou toda a Camara convencida de que 
.eila não teve razão em insistir pela intangibilidade de um 
Lrabalho, não perfeito ne6te part.icul.ar. 

Tive occasiào de aprescnlar uma ligeira emenda, uma 
!Simples clausul!l restrictiva, _teu<lo. ~m v!sta. ev.Har os con
l.l'abandos. A digna Co01011ssao reJe1Lou in lim~ne a mesm~ 
emenda. parece.me, sem a mínima ra.:ão. · 

Pefo menos nãc adduúu razões que pudessem abalar a 
con\ cção do humilde autor da emenda. Não quiz, pelo oom
:PL'Omisso que commigo mesmo ton:iei, de .não . embaraçar :te 
fórma alguma a passagem Cio proJeoto, discutir esses casos. 
mésnio porque a t,;amai·a sabe, que, depoie da aecapita-Oão 
niu t.Aimmi:isões, muito raramente a Cama.ra avoia emenelai: 
dt' .quaesquer Deputados. 

Preparei uma declaracão de voto, e nem esta tive op
pc.rtuniclaue de mandar á 1\lesa pele> atropeHo da sessiio ern 
que terminou essa votação. 

Nestas condições, p eço licença á Camara para adduzir a~ 
considerações que leria de. apresentai• nesse momento e qUl' 
agora trago ao conhcimenlo .de m(;)US illusLres col!egas su
mente em salisfac.;ão de n11aha consciencia e para oonhe~i-· 
rnenlo da outra (.;amara da Uepublíca, al'im de que essa, apre
ciando-as devidamente, emende ou não o projecto. 

D1si;ulindo, no auno passa<.lo, o projecto do orçamento do 
ilcccit:t, procurando coadjuvai· o Governo com as minhas 
afrou:\'.nr:las lu:i:es (não àpoiuctos qeraes) e experiencia cm ma.
teria tão essencial ao reandalQ de que estamos investidos, tive 
a honra de submetler á ap1·eciaçiio da Camar•a uma série do 
ooosidc1·a\:ôes tendo por fim demonstrar a vc1·acidade da se
guint~ lhese que ainda hoje sustento e ainda ninguem de 
frente combateu, sendo 8nles geralmente applaudid&, posto 
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r1ue aãt) aáoptada in lotum, eomo norma de eondúcta, pelos 
qttc 't·Jem a re~ponsabilidade do pode1•. 

Apl'c~entava-~c, 1;11liio, mai::; uma vez, o orçamento com 
âeficit e appC"Jlava-~f pa1·tt ()8 ·~onLriburnte::, impondo-llle~ 
nova:; taxa~ . 

.Ant.c;; J o impostos novo:;, dizia •fü, ou me:!rno da. aggl'ava
i;ão d0 algull::!, elevemos prover, cotn vontade firme, á arreca
dação 1::xaeta .do!'; cxístentcs, fulminando <le morte os contra
bandos e a fraude, canceliando sem restricr-ões os privilúgio~ 
das i:::enoúes e favol·es 1:?$peciaes. 

Os remedio::s qm~ me ptu·ecm·arn aconselha.veis contra. a 
fraude foram de trcs ·categorias, no meu discurso metbbdiea
mente e:{postos á Camara e ao paiz: 

1°, uma boa organizuc:!o das repart.íi;ões fiscaes, especial
mente do peesoal das rtipartições aduaneiras; 

tº, um bom processo cie de~pachos e conferencias; 
~"- um bom regimen de facturas consulares, indisponsa

n~l para a boa arrecadacão de toda taxação ad-valo1•em. 
O ~y:;t.emu. de facturas consulares, que aprewntei cm 

Iõ1•ma. de eme•.ida, logrou ser acceito pela Camara e tran:if01·
mou-sc i~m lei, com pequena alleracão, impc;sta ~iás pelo es
pirito <fraconiant> que ol'dinariamcnt.c domina as regiões fis
i:aes . Mas, desg·ra;;adamente, igual ::;orte não tiveram outras 
emendas que tambem tive a honra de apresentar e defender 
perante a Camara; e nem siquer andamento teve o projecto de 
lei dando uma nova organização e melhor classiifcação ás re
l)artiçõe!; de Fazenda, elemenlos esses todos neêe.ssarios á 
t:xeCuf./ão de qualquer plano financeiro verdadeiramente digno 
~est"' nome. 

O resultado e o qut:1 vemos: Campeia a fraude nal.i 
aduanas e em outros serviços de arrecadação da União, ape
iar dos sinceros esforços do honrado Sr. Ministro da Fazenda 
e de muitos funccionarios aduaneiros dignos e honestos cum-
pr idores dos seus deveres:- -

Sr. Presidente, neste paiz de tarifas altas, de organfaa
i~üo fiscal ás avessas, e de impunidade proverbial, o contra
bando e a t'raude hã-O de levar-nos á. ruina, por que, de c:asse 
em cla:>sc. invadindo al-é as camadas quasi divinas do bello 
sexo e <la· dilpomaeia, acabarão poi· cont&minar o proprio céo 
f:3 a natureza, nossos tradici<:maes proteclores. 

lnLerrompondo o meu discurso do anno passado o Depu
tado Veiga Miranda, cujo nome peco venia para decHnar, o 
cujo:; ::;entimentos cavalheire~-00~ e primorosa arte de dizer 
·tod08 3abcmos apreciar, exclamou: dla o contrabando pro
íissioll;ll; senhoras elegantes, QUe vã.o á Europa e de lá voltam 
\larreg-.idas <le joias, plumas, chapéos, etc.~ Mas nem o nobre 
DeputadQ nem eu nos apercebemos do contrabando diplnma-
t~. . 

i;iab~mos, <le facto, pelos. annuucios e noticias dos jor
lla~s, que a~ afamadas ... ~andormhas» continuam nQ seu :voo. d~ 
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~Jao, ~ vul!.:~.;, 1.:u111 p~·e,iuí 'l. •.> ·· H1Jl'lú1.:: im~a " tis.:Lt u pul'a 11 ~om
rnorüio honesto. 

E de <lfatinc-i.as •JamQ~ <~:;trnng-eh·ai; Lell!us uoticias tm:u
i1om, que, ~rtl E:eg-uidns viugons a . e1Ste bel1o paiz, cujo cêo dt· 
;.111il 0 r.ujM fac ilidades n~caes lé preciso accrescentar) tanto 
;;s cMantararn desde a primeira visita, trazimdo quiç.á passa
vo1.·t.ci:: diplom::i.ticCll" faz~m afi delicias dos altos salões, ao 
mesmo l.empo qu<' vü.o dispondo <t:il bon ·marché.~ do vasto 
,1·tück ele mocl:i1:1 e confecçõe;; que pa.~~aram pelas alfandega::;, 
tivre$ de quaesquor direitos. ainda com pre,iuizo do commerci<• 
honC'.:ito e elo paiz . 

E ouc dízer <fosse .;scan<laloso C<\80 da.s <iedas quci se ía.m 
tlespat:bànclo i>ob ai:: immunidadel" de 11ma le1;mi;~o de pai7. 
: ~mig-o·t · 

.l?m•mif.ta~mc a (;::unart1 tJU~- liU h!i:r .~stas notas publica.·· 
das a l'CSJ)cito. 

Scgulldo o ealcu:io rei.lo po1· um coilfor cnte e apl'esentado 
ao i-n ~pector da Alf~ndega, impo1·t.am em 33. 712 :$ -0s direitos 
pap{\!. dai-; lner r.:.ulor ias contidas cm 10 gr siYJes caixas, que 
oialli :;2 pretendiam retirar livres de qualquer OilUS, :'!. sombra 
.i;l, leg(l.ção de um tloi; pa iics amigos. da America do Sul. 

Ac'lrcscida~. porém, áquellas qúantias as relativas ás ta
' ª::; cJe direi tos o 2 % ouro. sobe a eerca de 61 :000$ a impol'
;1ucia •lo~ direito3 aduaneiro.~ de taes mercadorias . Os grau~ . 
. :es volume:; qnü nfio per tencem todos :.1 mesma partida. poi."' 
.. 1ue te<;!m, dous à marca. M . . P., <ious a E . P •.. dous a M. R •. 
,, quatro a A . L . . o. qu~ mais i;alienta a n.udacia dos que teu-
taram a fraude, couteom 45ô kílo;; de tecidos finissimm~ de 
:;eda pm·a.; 21G de seda e algodii.o e 45 de lã. além do outras 
·.ITleroadorias divel'sas em pequenas qu~ntidades . . 

O valot commercial de toda essa. mercadoria. calculado 
. l' ulo minimo, será. de 80:000$000. 

S em exaggero. pois. ~~ p óde :r.valinr- 1.1 ;,·.ontrabando- \~m 
;: 40: 0008000 • 

Segundo se' <liúa. h <t meze:>, <J inspect.!)r <l.<t Alfandega, om
)Jura ajnda não tivesse recebido os dados e informacões qut1 
tl \~ncarrcgado da legação se eompromettera a forn~er-lbc" 
relativamen Lc ao assumpto, i.ínlla da sua alçada. tomado ai" 
1iroviJ,)~cia;; dl.'!vidas pal'o. o l}:>clarecimcntú do caso. 

Ma~ nt~ lloj ei nada foi publicado a respniw da :::oiuçã11 

·ll?s.sc t·aso e ila sorte dos eontraband.isms . · 
Ouíros ca~os Himilliantes estão divulgados. m:i·i:: ;J. in~sma 

.·or tezia diplomatica nos manda 1mlar . 
P n:r.-!'11• mister. ,.;enlwr cs. cor r ig-ir as lH>-,; . .;a~ lvb a. l'~i;p~it·•) 

·ín ~b:.;nmpf.o, · 1~omo propm: ~í C11rnmis:-;ão r:lr, 1\u•ifas, ;;em t;o1· 
"'.!Vido; mas pCll.' oeu. ao m enu;;, ,: ritl}ei.'lo· a.~ .d;.;ttalar o:; fado:> 1 · 

:: ~dii• ús aut.1n·idadc,.; to1la :\ iml1licidadü :;ob t'(\ o :> iu<1ucril.J:; 
•.iuo :forem mnnr,1o.dq::: fo.wr; " é indisponsavol. mais, pur ~m 
1·:-h~vo tlUl', a.inna µor css~ lauc•. t> tonel cl<> erario ~st.i. com a!' 
Mlucla..-; :.ibvrtn:; t.'.· <tuv•Jmn;: 1•a!:1frt.al-as. !Ulki:: do pü~lil' 11,11 11<..1'1."i• 
110\·ao; '' " lft ribuiçGt .:; . 
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ANNAES DA C:AMARA 

Confio inteiramente na accão austera ~ dilisente do hon
~·ado Si·. Ministro da Fazenda. e do seu digno auxiliar que OL':i. 
está á frente d•< nossa principal alfandega; e não venll..>, por
!.anlo, fazer um requet·imento ao Governo, attendendo tambem 
ao melindre diplomatico dos honrados representantes desse$ 
9aizes am~os, ()ue, estou certo, são vicLimas de e~eculaçõe,, 
mercantis · criminosas de empregados subalternos, que saber~~> 
punir. 

Venho apenas pedir que se dG u muilJL' l1UlJlicidadc ao re
sultado dos inqueritos, para escarmento <.los culpados, e qu:; 
se tornem as medidas necessa1·ias p~u·a cohibit· esses e outros 
escoamentos da:; rendas publicas. Da minha parte, violentando 
~mbora a. convicção dn propria incompclcnci::i, .iú .propuz algu
mas que me pareceram mais ul.\gcntcs: Um modo mais effi-
1:iente e morali.wdol' de se conferirem nas t\lfandcgas as me:.-
t.:adorias import;idas para consumo (pro.jecto n. , de Hl20J 
o uma classificacã<i mais racional das repartiçõe.:; de Fazenda, 
com vantagens inestimaveis para o funccionalismo respe1;tivo 1~ 
µ:ira o fisco (p1·ojecto n . 446, de 1.919) . 

o SR. AUGUSTO DE L IMA - V. Ex. raferiu-se, lta púUCL, 
" abusos praticados por membros da diplomacia, que, sem col'
;·ectivo. trazem maiür bugag·em do que a permittida por lei. 
não foi isso? · 

O SR .• loÃo GABR'l.1, ..•. E importam g1met·o::;, ·:,,ní:Ümle 
•ll'füte. 

O SR . .AuousTo .UE LlMA ~- l'ois bem, esse coi'rectivo. mai~ 
poderoso do q\.1c qualquer lei, ü de applicacüo r1:,lativ;imcnte 
facil: consiste cm SCL'em nomeados p;ira a. tliplor..1::.cia sómexü•.1 
il::mens de perfeita moralidade, e a cujo r<."!>péfü• liaJa a eer~ 
t1~za de que nü.o farão passar contrabando. 

O SR. Joi..o CARDAL .....:..... Mas o nobre Dcoutai.l<,,; não póde 
~E'Sponder pelo procedimento das outra::; naçõc:5. Refiro-me 
aCis diplomatas de pai.zes estrangeiros. 

o Sn. AUGtJETo Dlil LIMA - Pois é, tambem pelos meio~ 
diplomnticos. fazer sentil' aos ;;overnoa respecth·os que c1;sas 
tiessoas. etn vez de grata:;, nilo podem reprcsen.tar a soberania 
do seu paiz. 

O Sn . . JoÃo CABRAL - Como vinha di1.endo, Sr. Pl'ciiidcnte, 
dous projeotos já tive a honra ele apresentar :\ t:amat·a. cn1 
bem do fi::co .. 

DP- um desses fazia !)arte um artigo r3:;tringindo a bcnç~(' 
l~Oncodi~a aos diplomatas acreditados junto ao Goven1o bras1· 
leira, aos generos importados dos respectivos paiLc.;;. . 

Note~se bem: A isenção para us ba15::i.gcns ~ tud:' 11u:rnw 
os diplomatas a respectivas familias Lrouxcssem comsü;o n
curia intacta. 

A restricção seria, apeuas, no sentido de não consentir-se 
.1;1a!}uelle abuso indecproso e P,rej~dicial aos interesse~ do pai.z. 
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de ímpGrtarem-Sé mercad-OI'ias d~ toda a parte, :i. cobl:lrto das 
~mmunidades diplomaticas que, evidentemente, não foram 
i:1•eadas pare. isso. Quanto aos gen€ros Clós respectivos paí?.es,. 
po1eriam os embabi:adores e ministros estrangeiros continuar 
u recebei- liivres. inteiramente de direito, ~omo at.6 aqui. 

Isto é q ({U<> ~ justo. A.té ahi vae a col'tezia internacional. 
E para delimitar bem o bom uso dessa regalia, e at.é um eert'' 
at.uso, que não se póde evitar, mas não permittir o crime con:.. 
:ra o fisco e a economia nacionacs. foi que se redigiu• cuidado-
.•amente aqueHe artigo de lei. · 

Ora, oiio teooo a.udamento os alludido;; projecto1:1, e vindo 
a discussão o de reforma. tarifaria ju·lguei asado, corrigir nv 
mesmo sentido o § 6° do seu art. 2°, com :L s6 introdcução ·ali 
d:i clausula restrictiva. - ·«dos respectivos 1paizes~. 

Todo mundo apreciou a emtinda d·~ .iu~tiça evidente ·~ <fa 
incunte5tavel conveoiencia para a economia nacional. 

A rnaiorin àa Commissão E 5p ecial de Tai'ifas, po1·ém. c.on- . 
·iemnou-a em um larooe em despeioo · á.~ inu:nunidadcs ctiploma
•jl'as, buscando apoio, ao que ouvi, no carunchosa principio df: 
1~~ lcrritorialida<ie . 

E' possivel que a Cornmissãu de Finanças não peu~e d<~ 
?Hesmo modo. E o autor da emenda, comquanW uão tenha. o::s 
.tltos conhecimerutos do direito d:e LP..gação, inditipensaveis pa1·a 
rns~lve1· t5o delicado ponto, pede permiossãQ para e:xhibir .::1 
•tue dizem a.l:;uns mestres a respeito dà legitimidade da emen-
• .I:~ proposta. . . 

o grande internacionalista italiano 'Gai•nazza-Amari cu
$Üm que entro as prerogativas concedidas ;í.s funcções dipto
maLica!), tem-~e querido, alguma::: vezes. inciuir a isenoão d~ 
impostol'.. , 

<.:Admittindo rnesa.i,o qull o o:mbaixador gosasst! de 
privilegio da exterrítoriedade, não seria isento dQ pa
gamento do imposto. 

·Póde um governo, por sua conveniencia, dispensar 
a embaixada do pagamento do imposto. Mas isto. ~ 
apenas um simples acto de cvrtezia, não obrigatorio em 
direito, e que provém muitas vezes d<> accOrdo entre as 
nações . 

O SR. AR!\IANDO Bu{u,i\MAQl;I -- Mas l}u~ exige a i•ecipr u-
l'idade . · 

O 811. JoÃo CABRA!. - O uuwr que venho uitanuo diz: 
· «Os embai:xadores rw.u 'POd~m ,.,~clamm• iBenç6es dos 

direitos de- o.lf aflll.ega. 
Esta excq:ição existiu outr'ora m:u; 13l'a uma ~on .. 

cessão de pura generosidade dos Estados. Foi est.abele
l"ida em uma época em que a~ missões el'am tempora
rias e os .µlinist.ros sabiam frequent~ro<lnte. E stes vae-

c.- Vol. UI ~Q 
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e...:vu11i t.oi'nav~ wxatol'ias , a.:.: visitas adu:ií:ieii'as. 
Quando se intMduziu o ·uso de legações ·permanente;; 
:t jmmunidade de que fallamos foi conservada, porém 
ocom:c taes abui.ios que mai8 tarde diversos Estados :.i 
àbOlíram ou pelo menos a restringiram considera'Vel-
mente. Com effcito, alguns governos, com o fim de per
mittir aos agentes diplomaticos receberem com fran
quia do estrangeiro os objectos neeessarios a seus es
tabel€cimentns., dispensa os direitos nUandegari.os no:> 
primeiros mezes c!_e sua chegada e lhes abrem para a!' 
necessidades quotidianas, um craditl} 3tmualmente de
terminado, além ® .Qual as .taxas tfo alfnudegn~ ~, .. 
oxigidas. 

Na Inglaterra não ha regra. p1·ccisa sobre \ist\' 
po'Oto. Mas o ministro estrangeiro qul) desejat> faze\• 
passar o mais insignificante on,i.:l".to tfeve munir-se d•' 
uma autorização especial. , 

E sta obrigação o põe ~ niNe~sida:i~ ·d~ se mqskar 
reservado afim de não fazer .Sl).Spcif.ar qurJ abusa fir: 
sua immunidade pessoal. . 

Mas os etnpt'egados <lãs ;ilú•n<ieg&$ não poderiam 
.ia.mais · abrir um volume destina.do ao Ministro e lP.·. 
omulo ~ Sello do gO?)erno estrangeiro, porque agindo 
desse nwdo vml:.i;vam o segred<> quu deve cercar os pa-. 
pcis do cmbaixndor (! ludo o que ·~oncerm> ·ás funcçõe~ 
d.iplomaticas. · 

Na verdade, Hestt: c:.i.su,· ., ..:o.viado ~xtraordinariú 
nãfJ está isento dos direitos de alf!lndega, mas, como a 
inspecção dos ob,jecto" pertencentes ao diplomata é in
t.erdicta, :i. isenção de entrada l'esulta forçosamente 
•testa interdiccão . Com efíeito. o::: papl:lis do agent~ di·
Plon.1atico ~ todo:; o:; objectos de que se muniu, estandc• 
f'OntidQs em .suas bagagens pessoacs a ísencão de visi t.:L 
" de taxa estende-~«~ aos objectos de ::;cu uso exclusivo. 
. Todavia, si a. alfandega tive1· a certeza o prov:• 
HTef'ragavel de <1uc, entre esses objectos, se encontr•1 
algum contrabando. •'1l:1 t~m " dir.-.it.o d<' proceder ~~ 
uma visita.>' · 

.)~;!Il ~a.S<l d..i. su;,;p~i~ .a., -~~.wi-a. ~e. h'QUnl. ü o :Ministro e 
,;1!l11c1ente ·I>ara f~er desaippa.reoer : todo1:i as duvidas, potqU(• 
nao é de presum.11· quo so aproveitie de &-uas füncCões pam 
fraud;ar o .E8tado _j~nto ao qu~l eqt-á acr~ita.do, recorrenâo ~ 
mentu·a e uo preJu1zo.~. (Di·oi. t b~te1'?Uitto11al P·ul'Jlique tro .. i. 
de c.\lonLamari Re-verl, II, pag. 238.). ' 

Quero divulg_ar esta douttrina pa.i•u. 1.1ue ~s m~nhas ·pa'1a
v1•us Lenham erfetto me$1D-O f óra de!. Gamara. • 
. . A Alfandega _Lergivorgc, titubeia, em~pip!'ica1· iestes ·pi·i.n

ctJ?IO~ o .eu ~escJo que o::; J'unccio~arios aduaneiros do meu 
??.l~ ~t~<lem o :i.~pt.o-, o- ~r . 'Mmistro d.a Fa"?:endo. dê n,; 
inS',.f.r.u:c.c~s ~ee:-ess;mas P.<m\ .qu(' i;,e: cQllif;l.~m ~ss~s i;w.uElQs .• · 
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ô SR. ARMANne> SuRLAMAQUI - v. E.'I'.. dá lieen~a para 
mna informação. 
· Por ocCQSifi.o da. Ccmferenoia .aia. Pa.11, , em Pari&, os mem
bros oossa COn!i3rencia foram d:tspensados até de pagar os su
:p&rfluios do impcst-o de oonsum-0 1POrQu-e toda f-actura era .ma
J<>rad:a. <ie itQ. ~ •. ~ os membros da funfcr-en.cfa, não ~aram 
esses 10· o/a. 

O BR. JoÃo ClABRA.r- - o nobre DepUJta<io es.tá. confundindo 
impostos pessooes -0 ide eonsumo com impostos ad"Qa.neiros.. E' 
o qoo se vaa vêr aqui na.s notas dos outros intemacion.ahstas 
l!U<e f..rag-0. , ' . . 

Apanho agora um americano. O inwrnacio-lilsta. ameri
'~aoo Thoodoro Woolsey (lnternatunuzi Law, pogs. 114 e i45). 
aiz tambem que é. antes por uma· co1•tezia naofooal, do que por 
úma <!-edueção da fJh'OOria <la ~'.lttei·rit-0rialidade, que não sãA> 
taxad(){! os bens dos embaii:adores ·e lg'osam de isenção d.os iin
ipost:os de enttada os arti~ por eBes importa.dos para. o seu 
.propri.o uso e ~de sua ~ilia • 

.A3 suas iznpor1.açôes,. entveta.nto. an<Les que cbegu6m á · 
ciua resideooi&, estão sujeitas á fiscaliz;a..i;:ão dós offieiaes das 
alfand~gas. e si el~ mandou vir contr.abain.dos, podem s&r 
confiscados. 

Gita. uma i.mmensidade de a.uto~s. desde .Binkercbacb. 
t! precedent~ lega.es, noticia.nodo abusos dessas iaenções, e re
medios que thes teem sid<- a.ppliea.dos, ás vezes besn energl.ea-
ilJleilte. · · · 

De .Mos.er colheu ·alie a infor~iio de que em Madrid, oo 
~nno de 1777,. algu.118 oreados do nuncio do Pa.pa metteram a 
;fazer um conimercio seol'&to de ra.Pi!. saben<io o que o GG
vel'lW. aem COlll>-u!tar o nuneio, - oomo é d~ ~ no caso de 
t-Odos os outros embaixadoréà - puniu os contraba.ndist&.e com 
o banimento. . 

E citando &.iãda. teie, ora autol'iz&ndo, ora suSipendendo e. 
·iaenQão, oonelwe: «De tudo isto resulta que a pratica. tem va
ri:1:do, que as iseuçOO& de dtreit.os nunca ~ivera.m por fim C<?
br1r quaesquer bens qwe não os neoessar1os para o uso · pn~ 
:vaóo do proprio embaixador, -e que nãX> haveria nenhuma deb• 
cortei.ia em abolir tal isen~ão.1>. · 

Os autores autrfacos e allemães, para citar .. tambem esta 
outra corrente -de intarnacionali'ltas. não ensinam outra eou8a. 
O Barão de Neumanu, antigo professor da Universidade de 
Vienna, escreveu (Jue o ministro b'O~a de i$enção de direitos 
aduaneiros e de cona11mo, e · quanto ás mercadorias que faça 
vii' do estrangeiro. Mas acrescenta: sem embargo, os abusos 
a que tem dado logar esta isenção dos consumos e das atfan.:. 
cegas teem obrigado a supprimil-a ·na maior parte dos Esta~ 
tios, que concedem ao mmistro a titulo de oompensação, já. 
\lma indemnização pecuniari:i. fixa, já autorização para in
troduzir com franquia, durante um periodo limitado, a partir 
de sua chegada e até uma quantidade limitnda tambem, os 
Dbjectos necessarios l}:\ra. a sua installaçõ<.o. Passado este pe
~iQdo, ;ls mercadpz:ia_s intl'.od_uzid!lS por con,ta dQ ministrQ são 
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oi:lj'lcto da. visita da alfandega, posto que não possam ser per
seguida;:: até sua cass; porém os despaehos e a~ «IDalas diplO·· 
rr.aticas~ confiados ~m l'egra geral aos correios de legação, 
uontinuam forçosamente isentos de toda a visita.> (Direito 
Internacional Pltbtico MOdernõ, traduccão de Aniceto Sela, 
pag~ 290.J 

No ~enlido acima exposto. de isencão restricta.0 as corde
nam:as de aduanas> da Hespanha abrem aos agentes diplo
maticos um crerlito de 50.000, 35.000, 20.000 e 15.000 pe
setas, segundo sua categoria, para inl.roducção livre de direi
tos ele generos neces;;arios ao se1.1 uso pessoal. (Aniceto Sela, 
r1ola ao autor citado ) 

O _grande Blust.:;chli torna bem preciso; c:O enviado é 
ohrigadu a usar de búa fé da f1anquia alfandegaria de quo 
ggoza para as necessidades de sua casa; não pôde exploral-a 
nem em fins commerdaes, nem em favor de terceiros. Os 
·anp1·egados das alfandegas podem, de resto, sem violar o 
uireito internacioual, visitar a~ mercadorias dirigidas aos en
viados, com a condicção de respeitai· sua residencia e de não 
tocar' nos seus-'archivos, carruagens.- ou objectos que o en-

. viador pedir que não sejam examinados, dando a segurança 
<ie q•rn não conLeem nenh-.ima mercadoria prohibida. E, em 
nota, accrescenta ; «A isenção das taxas alfandegarias repousa 
sobre à cortezia, antes que sobre motivos juridicoe, pois os 
dirci~o:; de entrada, de transito ou de sahida, J)Odem $er co .. 
brados sem óff11nça á~ immunidades do enviado. Da mesma 
forma· que o enviado deve pagar os -viveres, roupas ou movei~ 
de que tem n~cessidade, poderia satisfazel" os direitos de al
fandegas estabelecidos sobre estas mercadorias. 

A lei .aduaneira allemã de 18 de julho de i861·, art. f5, 
não reconheee ~sa isenção como absoluta, e autoriza unica
mente os diversos governos a conéederem guias livres aos en
viados, mas a expensas dos re~tivos governos dos Esta<lOk' 
do Império. Americanus {o Dr. Li iber) pronunciou-se tam
.bem nc Evennino Post de New-York. _de U de abril de 1869 
contra tal previlegio, ajuntando que são necessarias conven
ções especiaes para esse effeit..o. (Droit lnternatWnal Codi.fié, 
art .. 223.) 

Agora o nosso Lafayette: cMais talvez por Um sentiment<> 
de cortezia e de hospitalidade, do que por uma · necessidadt! 
da posicão .. os ministros publicos gozam da isençii.o dé certof 
imposlo8; :i. que são sujeitos os e:;1trangeiros domiciliados nu 
i;aiz.:i. E, depois de dizer que a. isenção se es:tende a todos º" 
1mposlos pessoaes, . mas, ()u1mt~ a impostos indirectos, só
mente aos direitos de sabida e de entrada, sobl"e os effeitos. 

· objectos e mercadorias, que elles trazem comsigo, o.u· mandam 
.\'ir .para seu uso e das pessoas da familia e comitiva, acres~ 
centa: «Para prevenir os abusos que occorrem quant.o ao im
I-Osto de importação e que, de,•e-se confessar, são, de todo 
."ponto, incompativeis com a dignidade e o decol"o dos minis
tr_os pU!Jlicos, os gQvernos viram~ae fOJ;'Qado~ ã. .. ado11tar ,cer~ 
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.roedidas ou énutellas, corno a de marear praso para a entra~ 
da livre de objeotos destinados ao primeiro estabelecimento, 
a de fixar ·o maximo de valores á importar por anuo, a dé 
exigir o pagamento nas alfandegas pàra restituir de_pois a im
i:ortancia dos direit0.3 rooebidos, a de fazer depender a isen
cção em cada caso de Rutorizaç[o especial. Passam pelas al
f1mdegas, livreR de exames e conferencias, as bagagens e ef
:t'eitos que os ministros trazem comsigo. São porém os vo
lumes, ulteriormente importados, sujeitos á certas deligen
oiás, que no entanto se dispensam mediante declarações do 
ministro quanto á. qualidade, quantidade e destino doa effei
tos contidos em tMs volumes.~ E nisto se apoia nas licc;ões de 
Martens, Kluber, Heffler, Woolsey, Méí'lin, Ballech, Calvo, 
Wheaton, Pradier e Veroamer. (Princípios de Dif'eito lnter
~acionai, vol. r, pag. 420.) 

O Sn. i\RMANDo BVRLAMAQUI - Sómente em theori&; não 
na pratica. 

O SR. JOÃO CABRAL - Esta é a pratica. 
o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Esta não é a pratica. Na 

. .\llemanba, por exemplo, que V. Ex. citou, os militares teem 
as suas bagagens livres. Os offioiaes de marinha la teem a 
ci12trada livre de tudo quando mandam buscar para si. 

o SR. JOÃO CABML - Não se trata de bagagens. A emenda 
refere-se á entrada consecufrva e quotidiana de generos des
tinados ao commerdo e que, com offici!)S de embaixaaa se fa
zem despachar sem pagar direitos. Este é um caso especial . 

. Não e o caso de entrada do embaixador. 
O SR. ARMANDO BURLANAQur - E' uma acousacão (JU& 

V. Ex. faz ao Corpo Diplomatico. · 
o SR. JoXo CAmµL - Não faco tal accusacão. 
O SR .. ARMA.Noo BVRLAMAQUI - V. Ex. prestaria servi~ 

úo .paiz fazendo denuncia. 
O SR. JoÃt> CABRAL - Cumpro, realmente, um dever, de-. 

nunciando o facto. O roeu discurso rei;roduz informaç~s de 
facto que a impren~a já publicou. Espero as medidas go- . 
vernamentaes a respeito.. Engana-se quem pensa que isto ~ 
uma aooúsaclio ao· Corpo Consular e Diplomatico. Nada tem 
de pesosal n~m me cumpriria denunciar pessoas, aliás, já in-
dicadas pela imprensa. · · 

Vou termonar, Sr. Presidente. E ntlo poderia fazer me
lhor do que lendo a opinião de um antigo diplomata ]latriclo, 
Henrique Lisbôa, que escreveu.: 

-iUne autre prérogative diplomatique, á laquelle 
nou~ a.vo~s dé.iã Oll l'occasion de faire allnslon, c'esl 
l'e:x:emption dos impôts et des droits de douane. Nom 
aunérfon!:! l'idée d'un accord entre les gouvernement11 
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· pour établir dcs râgtes généralcs et uniformes, afin QUà 
la . concession de cette franchlse réponde a.u. prinoipe 
de réciprocité qui droit tuc~''.lurs présider aux I".elations 
diplomatiques des Ét.at.es civilisés. Il nou11 sembre 
qu'une limite raisonnable, calculée sur les besoins an
nuels d()S chefs, secrétaires et. autres membros das mis
sions dipfozriatiques, devrait être adoptée pour la libre 
import.ation des cffects destin~s à -leur :usage per
aonnel. 

Cette limite pourra.it être ~f.ablie solt par rapport 
à la valem• des objects importés, soit en raison des 
drotui C1~ douanne auxqucls ces objeets seraient soumis. 

· La franchise illimitéc concédée dans beaucoup de pan 
donne parfo!!'! Jieu à d~ . abus ott bien souUi'Vé de3 
soupçons sur rusAge que le sagents dtplomaU_ques font 
de cettc prérogative qui est t.()ut à fait personnelle.i> 
(Les Fonctions Diflomatiques, pags. 62-63.') 

Abi t.em a Camal'a, além da evidente justiça e incontesta
vel conveniencia ·da medida proposta, como está ella dentro 
dos mais lidimos preceitos do direito internacional e dos usos 
ciiplomaticos. Oi: int.eresses nacionaes, a equidade e a pureza 
de costumes tão sómente foram os inspiradores do seu autor, 
que poderia soffrer em silencio a pécha de ignorante da sicen-. 
eia que professa, mas estremece ao vêr negar-se uma pensão 
~ pobres viuvas e orphamos de servido~s da Patria, ~xigi
rem-se, dia a dia, mais tributos do povo, emquanto se tolera 
e anima com a indifferença e até com meiguices indecorosos 
o contrabando e o peculato. (Mu.ito bem; muito bem~. Q ora-
do.,. <! c1tmpriznentruto . ) · ·. 

. O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expe-
d;enf.(11. . 

· O Sr. Carlos Jlaxtmfüano pronunciou um discurso quà 
será publicado depois. · 

O Sr. Presidente - Vae .. sc passar á ordem do cll!l~ 
iPausa.) . · 

Comparecem mais os Srs. Antonio Nógllcir~. Souza Cas• 
tro, Bento Miranda, Prado Lopes. Herculano . Parga, Pires 
Rebailo, João Cabral, Hcrminio Barroso, Thomaz · Accloly • 

. AlbP.rto Maranhão, João Elysio. u\lexandrino da Rocha, Aus-
tregesilo, Turiano Campello, Lauro Villa~ B03s, Pires de Car
valho. )lario Hermes, Ubaldino . de Attsis, Paoheeo Mendes, 
:E:Zpidio de Mesquita, Rampaio CorrC!a, Nlcanor Nascimento. 
Vicente Pirngibc, Lcngrubnr Filho, Azevedo Sodró, Jo~ Gui
mal'ães. José de Moi-acs, Verissimo de Mello, Marlo de Paula. 
Herculano Cesal'. João Prmido, .Tos~ Bonii'ooio, 1Antero Botelho, 
Vaz ode ~folio, Mello F'ra.nco, Barros Penteado, Prudente de 
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~ora~ FiÜfo, Eloy Chaves.; Sampaio Vidal, Rodrigues A!vc5 
!Filho, Pedro Costa, Manoel · Villaboim, João Simplicio. Cario" 
;?ênafiel, Ser.gio de OUveira. ~ Marr,al EscobaT . { 46) • 

:Deixam do comparecer os Srs. Arthur Collares MoNlÍfü . 
. l!,elix · Pacheco, · Annibal T oledo, Epbygenío d<l Salles, ~ta. 
Rego, Dórval Porto; Monteiro do Souza, Abel Chcrmont , Cller
mont de 'l\firanda, José Barreto, Agrippino Azevedo, Marinho 
'de Andrade, Moreira da. Rócha, '.rhomaz Ca,va.lcanti, Jldefonsn 
~\lbano, Affonso Barata, Cunha [,imn, Osca1• Soares, Simeão 
Leal, Balthazar . Pereira, Gon:i:aga Maranbüo, Antonio Vicente. 
!Arnaldo Bastos, Pédro Corr•}a, Ari!>larcho Lopes, · Julio de 
Mello, Nàtalicio Camboim, Alfredo >Jc Maya, Luiz Silveiro, 
~Diguel Palmeira, Mendonça Ma.rtins, Rodrigues Doria, M!a
Mel Nobre, Deodato Maia, . Pedro Lago, Octavio Mangabeira. 
tnatro Rebello, Arlinuo Fl•ago!'-o, ;João Mangabeira, Atfredo 
n.uy. Seabra. Filho. Arlin<io. I.eonr:, Torquato Moreira. Rodri
gues Lima, 'l\'funuelMonja1·dím, Uba.ldo Ramalhete, Antonio 
'.\guirre, Heitor de Souza, Oct.a.vio da Rocha Mi~nda, .i\..zurém 
;~rtado, Salles Filho, · Aristicl~i.; Cairc, M~ndes · Tavail'CS, Raul 
Barroso, Norival de Freitas, .T<lsé Tolentmo, Macedo Soare~. 
1lanoe1 Reis. Themiatocle$ de · Almeida, Buiirque de Nazareth, 
P.amiro Braga . .Francisco MhJ.•condes, Raul, F ernandes, Tei
:teira . Bl'audão, .Tosé Alvci;, l\lntta Machado, .::mveira Brum. 
·Francisco VaUadnres, Antonio Carlos, Emilio Jardim, Gomes 
Uma. Landulpho de M~albães, Zoroastro Alvarenga, Lamou
nier Godofredo, Josino <io Araujo, Raul S:í. Francisco Pao
liello. Alnor Prafa. · Honoral{I Alve:::. Camillo Prates. Ma.noel. 
'P'ulgoneio, Edgardc\ da Cunha, Raul Cardoso. Jos.; · Robert.o. 
'Alberto Sarment.o, Cesar Verguciro. Prudente <le ·i\foraes Filho . 
. V'liga Miranda. Pa.lmeir~ Ripper, .foão de Fm•ia, Ramos Ca
·i:.do, A..V're:: da Silv-.l, Ttlllo .Tayme, Saveri:.m~ .Marques, Pe
l'eira r .. eitc. Costa. Marquo!!, Ottoni .Maciel, Luiz Xavier. 
:\.bdon Baptista, Poreira 1fo Oliveira. Eugenia Mlüller . .C:elsc, 
.Bayma, Gumereindo Ribas, Evaris to Amaral. A\Jgusto Pestana . 
.\.lcides M111Ya, Nabn0n ,fl,.. Gouvf~:l. Fll)rf'.>~ lia. Cunha ~ Rarb-0&\ 
'1nn1ialv11!'< '1Q71 . 

O Sr. Preside11te ··· - A lista dt• PN'~·~nl'!:\ <IMl\i':a r. f!om
l ·~r{.1oimont~ do i03 s~. Di:lputados . 

Não ha . numc'rt> .para S•! ·prOCll'dcr á votucifo da8 maitwin,:: 
1Jn1~ ~o nr.hnm ~obrl' a mesa 1~ <ias const..'lnf.,..,, rfa nl'c:l~m ito dfa. 

l·a~sa-s~ ti~ matnrilli.: ~~rn ;lisnt1!lsiic•, 
. Discussão unica do pare-cm· \ln Comn1is~ão di) J<'ínu11çar.: 
··obro :is cmcnd.as offerccidas na 2• <li~ussão do projeeto nu
!~cro ~3f. de ~ 920, dispon~o sobrn o 1 ivre. tram:ito <los func
, 1onar10~ puhh~oo; em serviço; t'Om pnr('('('r dn Commissão de 
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Fiuancas ~obre as emenda$ offm·ecidas (vicie pr.ojecto nu
mero 531 A, do 1920). 

F..noerrada e adiada a votação. 
Discussão unica do parecer n. fi, de 1920, c()noedendo h 

r.enca ao Deputàào Raul Fernandes para representar o Bra
sil na conferenêia para crenção de um d3ureau> central :parn 
0 registro internacional e o exame doo pedido!: de patente ri" 
in'Vetlvão. · 

Encflrrada e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Constando da ordem do dia votação de 
materia considerada urgente, suspendo a. sêSsão por 20 mi
nutos, afim de aguardar numero legal. 

(Stcspena~-se a sessão á3 U hcsras e .'lQ m~utos). 

(_4's 14 horas e SO minutos, o Sr. Buenó Brandão, Prtsi .. 
ôt'ntr.. ,.~as.füme. á ca:dei1'a da Presidcncia) • · 

O Sr. Presideute - Reabre-se a sessão. 
Não havendo ainda numero pa.ra. so procedei· ás votaçôBr,. 

·:nu levant.ar a Sí•Ssíio. Q'Mignando para amanhã a seguint.a 

Vút.aQão do projecto n. H1'3 C, do 192()1, ii:'l::ando 11 de.:i
rieza do !'t1inistcrio da Fazenda para o exercício de i921; con1 
i)arecer da. Commissão de Finança:~. sobrP ns eniendn" aipre -
~:r.ntadas (a• discussão); · · 

.. Votnçüo do parecer n. 6. do i !l20, com~ud.endo líceuvu tt• • 
Depufatdo llaul Ferna.ndes pnrn repree..P.ntar e> Br:l.-;il no. conro -
r1•neia rpara croncão de um d3ureau:> central. para o registro 
internneional i:- o exame cios podidoo: de patente de invenção 
( 1ti.~cussüo unicn) : 

V o tacão do projeoto• n . 1i1 A., cl<! '1 !)20. a.u t.orizand" n ri <'-~ 
1>cr.<lar- 11t.ó i . 000 :COO:!!, para execução das obrai; de dcfoso. da·, 
l:\1H.urns marginne~ do rio Jequit.inhonhas: com pal'cccr favo · 
:i:avel da.<1 Commissõe~ rle Ob!'l11' Publicas <! dl' Finanças (::· 
discussão); 

Votncão do projocl.o u . tl2 A. do 1920, croan'do na Escol:t 
!\lili!.ar uma officino. de eleott'ici<,làde: Mm ~\\b$tiltltivo <la 
Comml!1são d'e Finanças (2• discussão); 

\•otacão rto pro,iecLo n.· :-123 A, de i 929, crcnndo o . .;ervict, 
norost.ul nns mm·gcns <fa F...strnd:i. dt~ Forro CenJral do Bras:. 
1~ da Eslrnda do Ferro Oe$te de Minas; com parecei· favorayr.i 
t.lns Commi~sões de Obra~ Publicas e de Finan~as •1• d1s
·:ussâo) ; .; ., .. . 
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Vota()ão d<~ prO.iecto 11 . ri ta. <Jc 1~20. aht·indo o ·credito d'r• 
;::? :492$988, para pagamento a João Baptista de Oliveira; com 
p:i.recer das Commissõ~s de Policia e de Finnnr}os, favoravel á.'l 
1m1endas apresentadas (vide pro.iec.to n . 513 A, de i920), ~~e-
1~t'dendo a vot.-'\~ão tio -requerim citi:t do Sr. Alvaro Hapt1st~ 
;2• discussão) ; 

Votação do ~'arrcer n . :m de rn:w, iw.lefe1·indo o reque · 
i•imento em que Joaquim Nunes Teixeiru, reclama eontr~ a e~e
v::ição de taxas na Estrada d~ Ferro Crmt.ral do Brasd (d1s .. 
mssão u:nica); 

.Votação daEl emendas do Senado ao proj-ecto n • . 65, d~ 
:W20, da Caroara, que ;regula. a e:ntra.dn · de estrange11'0S no 
tet•rí.f.orio nacional: com parecer da Commissão d e Cónsti- · 
tuicão e Justiça sobre as emendas (vide pro.iecto n . 65 A. dP 
1~20) (discussão un.iea) ; , 

Votação do projecto n. 443, de 1920, do Senado, autori
zando a ereação de hospitaes para mulheres e cuaµças tu
berculooas; com parecer da Commissão de Finanças opinanC1l' 
no sentido de ser a emenda apresentada e· des:t.acada para 
<1onsUtuir projeclo_ á parte, e ')')arecer da Commissão de Sam::tl"' 
Publica, favoravel á emenda (vi~ w·o.icc.to n. 443A, <tr. 
t92-0} (3ª disoussã.o}; · · 

Vofacão do projecto n . 243 A , d~ 1920. aut-Orizando n 
r.onst.ruoção de um edificio para os . Telcgra.phos. Correios P 

C'-01leeto.tia Fedétil.l dé Barbacena; com parr.cer favornve! dn 
C()mmissão de Finança6 (1 '- .discussão); . 

Votação do projecto li. 598, d P. 1920, autor izanClo a ábri.r 
o~ creditos . necess&rios par-a installaçao e funccíonamento -ja 
Faculdade de Odontologia; com parecer da Commissão ct ~ 
Jnstruccã<> Publitn (2ª discussão): 

Votação do projecto n. 572 A, de :1920, considerando df' 
utilidade publica a Associacão Profis;:ionnl Te:xtil: com pa~ 
recer favoravel da. Commissão de Constitnirõo r .JnstiQa (1• 
discussão); · · 

Votação do ~ubstitutivo da. Cornmissno de Fiminoas ª' ' 
pro,h~cto n. 584. de i 920, orea.ndo zonas fr!lnoas '3ª dls-
cu15são); · ' 

Votação do projeCito n. 580, de i 020, abrindo o erlNlito 
M·pcc,ial dA tS :25()$. para pagamento :i Etlii:ion MeMes 111~ 
t>hvmra (3• disoussão); 

Vot.nclio do projeeto n . 287 A, de 1920, npplienndo 
11,0 :0003. annualmente, para a desobst.rr.JOQ/fo do.q rlo11 Toc~m-· 
tms A Are.~ayn: com substit.nt.ivo da (}ommi~sllo d~ Flnan-
1.m~ (2• diacussão): 

. . Votacão d.o pro,ie~to n. 53~, d t: 1920. Mnsid(\ranclo <1f! 
u tilidade pubhoa a Liga P edagog-ica do Ensino Seoundario 
r.cm séde no Distrioto Federar: com oarP.cer favoravel d" 
r.ommissão de Coustituioão ~ Ju9tioa (2• <iisoueslio) ; 
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Vo.taçã.o do ;~rojeeto n. 587 A, d:e 1920,. ooilsideirando <fr 
1itílidade pubJiea o "AbrÍJgo do .Marinheiro,; com parecer fo.
vorav~l ~a C"mmissã{l de .Ccmstituição .,. Jnstil.l0 (1.. ::fü-
cussão}; · · 

Votação do pro.iéét:i u. 602, de rn20, -equipa.rando em 
vantagens e regalias os mestres e maebiriistas das iãnchaS d:i 
Directoria Geral dos Correios, aos de igua.l categoria da (1;. 
Sa.ude Publica; com pa.l'ecer oontral'io <fa CGmmissão •fo Fi -
nan~s (iA dism1ssão); 

V-0fução rlo pr()jooto n. 600, <le :1920, autorizando .a mau
<l<U" pager a-0s funccionarics addidos do Jardim Botan.ic<:r 
com parecer <'.(lntrario da Commissão de Fin~mça!! {P di,c:_ 
r.uSiBã.o); 

V-0t.ação do projeeto n. 599, doe t92-0, mandando eontaL" 
da :14 oo ag-0st0 de 1894 a antiguiodade de 2ª tonoote do actua! 
majol" do corpo de engenheiros Luiz Atto Gomes Ferraz; com 
parecel'.' contrario das Commissõas do Marinha n Guer:ra PI rt" 
Fin:mcn8 (P discussão); · . 

Vot~ão do projoot() n. 153 A, de 192fl, equiparando o~ 
wmoimenoos do consulltor . juridico do Ministerio da Viação 
aos <io d& Agricultura; com paTecr.r cont.rnrio da Commissãri 
eh• FfnanÇas ( 1° discussão) ; 

Vmacão do pwjooto n. 292 A~ 'de :t920, c«>nfand'o pelo dv
bro, para os effeftos da .reforma, o pariodo de i;ervi{'.O da Ex
·P€dição Mim.ar ao Estado da Bahia~ com parecei.' contrru-i1~ 
rla Corn:tnissão d~ Marinha. o Gu!!·rra. (1• discussão); 

Votl;'.\Qão do projooto n~ 307 '!(., de 1920, '3Ut:orizan:d-0 •· 
•lisp!"lndio de ~00:000$ com o prolmigamento do ramal de Ca
pella até a v1'1Ja de N. S. das Dôroo, em Sergipe; com pa~ 
Tecer da Commissât> de Finançae;, fàvoravel ã emenda apre
sentada, E?menda a<iditiva de.sita, e substituti~ <Ia lia Obra» 
Publicas (vide projooto n . 307 B. d~ 1920' (2ª discussão) : 

Votacão do projooto n •. 1f2 A', de 1920, comprebenden<l<l 
·• Est.aõo do Maranhão para o pagamento da quota ãddioiooat: 
rom parecer' da Com.missão -de Finanças, favora.vê1 ã emendn 
M<le projc-cto n. 4i2 B, de 1:920) (3' disoussão); 

:votacão oo parMê.I' n. 4v, dG Hl20, mandando archivar 
a irepresentaQão de commoroiantca da Entre Rios, pl'-Ot'ést.a.Titta 
r>.ont.ra o ccommercio de oari'!lade?- (discum;ão unica); 

Votação do pai•ec& n . .a, .<lo f920, -indeferindo ó roqu~~· 
c·iineni'to em que <> major Artbur Andrade o outros, pooom o~ 
favores do <d9crreto n. ~. r.oo. df' 29 .•fo novPTQbro de Hl17 
(dfacuesão unica); 

Vo~ão do paTecer n. ·'.!·2', de 1920, mandando archiv:F' 
o l'o.QUimm~t.o -0m qno Ra.ymundo Po.I'eira Calda~ pe<l'~ con
t.M:P,m r.lr> fef1l'P{' d'e .-:l'rvic-o (<lis~ussao unica'; 
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3ESSÃO EM ~4 '(jt, .SOVEMDRO ÕF1 i920 

·Votação do parecer n. 43, de 1~2(). mandando archivar 
o requerimento ~m que Fernando Alves de Souza Alã.o pede o 
restabeléeim.entO. do dispositivo da lei n. 2. 356, de 31 de de~ 
zembro de 1910 (discussão unica); 

Vota(:ão do projeeto n. 581, de 1920, abrindo o orediW 
de 6:000$, supplementar á verba 10·, dQ orçamentQ vigente d~ 
~f.inisterio da Guerra (3• disc.ussão) ; 

Votação do pro~ecto n. 605, de 1920, tornando _obrigato
ria a atracação dos navius nos cáes de portos brasileiros: com 
substitutivo da Commíssão. de ;Finanças (2• <l.iscussão); 

Vof.aQão do projectc> no. 585, de ~920, eonceden.d? 25 :000$ 
oomo auxilio a Pa.ulo Netto dos Reis, para. a terminação da 
seu apparelhoo de modifieação dos hydro~aviões; com parooer . 
favoravel da Commissito de Finam;as (2~ discussão); 

Votação do '.Projecto n. 320, de 1920, fixando o sub~idio 
e a ajuda de custo dos Senadores e .Deputados pa;a a legislá.·. 
tura de 1921 a 1923~ com parecer da Cominissão de Finan
ças, eontrario- á emenda apresentada (vide proj~.t0 n. 3:i!O A. 
de 1.920) (2• discussão); 

Votaoão do projeclQ n. 276, de i920, autorizando a. revi
são do contracto da Amazon Telegraph: com emenda da Com
rnissão de Finani;as ( 1"' discussiio) ; 

:VotaçãQ do proje<:to n. 5311, de 1920', óispondo sobre o 
Ih.Te translto d&s runociou;irios ~licos em ~erviço; l)Om 
:parecer da Oommissão de IFina.nçs,s sobre as emendas offe
:rooidas (vide project.o n. 53f. A, de 1920) (2 .. discussão).; 

Votação do prájjecto n. r.i33, de 1920, organizando os re
gistros publicos e dando outras providencias; com parecei' da 
Commissão de Constituição " .Tu!!tiça sobre a,!'; emendas 
(3" discussão) ; · 

Votncão do projectO n. 14.7 ~A'. de 1920, provi<lenciandd 
sobre os vencimentos <f os dooentes da. Escola de Minas de 
OUro Preto; com pa_recer contrario da Commissão de Finan~ 
ças ás emendas apresentada5: ('\·ide projeoto n . . n B, de 1919}' 
(3• discussão) ; · · 

VotBQão do requeritnento n. 70, de 1920, do Sr. Alfredo 
Ruy, pedindo que seja requisitado do Govemo o trabalho daJ 
commiss.'io nomeada para organizar um codieo de hlstiça mi-
litar; - ' 

Votação do re(luerimento n. 71, de 1920, do Sr. Mauricio 
de L:!.cerda, pedindo informações sobre o t'!mpastellamento dP 
ttm jorn~l em Fortaleza; · · 

. yot~iio do .r!3queri~ento ~· 73, dl' 1920, .do .sr. N,icanor 
~asc1mento, sobc1tando rnclusao, na ordem dn dia. inde~n-. 
<10nte de parecer. do proj~cto n. ~. d~ 1. 921). · 
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ANNEXO fl 

ll 

Qua.4ro dos divideudo.s 2 OO:Jifkações distr.ibt:iidos p~l<LI! com~anhias de segl11'os Je ú:fa cm ~ 91J a :1!H9 

:Nom(=t.s 

A111par.1dúra. • • • . . • • • • . • • • • • . • • . . • • . .••..••.••••••. 
Aaxilio ás F:i.1nilias ..•..•..•.•.••..•.• . • . ••..• . .•..•.•.•••..• 
At1~ilin t1tH 1'~amllia~ .... , ...• , . . ••• • , •••••••.••........••.... 
Hra.s.ileira de Scgol'Ó:> •.•.••...•..•.••••• •••• ••••• • ••••.• , . • •. 
Caixa. Gorai diJ.!i FamiJias .................... , •..•.•..••.•..•.. 
C.ai;i:::a. l-)opul::i.r. , ••..•••••.•••••••.••••.•.•••••••...••. ,, •. • ••.•. 
Crn.::ciro do Sal .....••... ~ •..•.•••.••... ,.~ - ...•.•• • .• •• ••.... 
Equit:'l.tiv~ dos Estado~ Unidos tio Bra.siJ, ........ , ........ , .. , . . 
Ga.i•at1ti1 d;\ An1;.Lzo11i.:i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;\]rJutepjo tia Fa1nilia ••• , •.••.•••.•••.•..•..••• •...••.••.... , . •• . • 
~.lundia.I ••.• , , ...•.......• , ............ ~ ... • · •.•••••.•...• • •• • 
Mutualidade Ga.th.olic~ Bra.si·lclra •......................... , : . . 
Mutua Pa ulit>ta. ..•••••••••• · •••••••.•.••• : •...•.•.••••...•..... 
Paulista. <lc gcgurct.;. .... :-...•..•............ . ...... 
A Pre\'idencia. ...............•. , . . _ .. . .. . ........ . ..... . ....• 
Pr~viden<:ia do su1 •••••••••••• •• , ••••••••• , • ••••• 1 ••.•••••••• 
Pn~lliso!."a. Rio G1•ã.nden:-..0 •• , •..•••••.•••....••••••••. ,, • ••••••. 
São Salvador .........•.......•........••. • ............ • ...... 
Slo Paulo ............................... . . . . . ... .. .... . .... . 
Sul .o\tnerica .................................................. . 
Tra.uquiHida.de .....•.............................. · ........... · 
Vera Ct"uz ••.•.•••.••.•. •• •..•••.•.•. • ....• • .......•......... 

Dividen.do:3 

9 ! : 58SS9S9 

!~O:OOOSOOO 
%:000$000 

32;0l)()SOOO 

150 : ooosooo 

~08: O-OOSOOO 
t 2·1: 298$õOO 

!:'i75:000SIJOO 

n:ooosooo 

8:~00~000 

1l:4COSDDO 
33:37-l~üftO 

90 :3ú0Si!i9 

ScgiuL·e.<los 
1 l l n ll'.lU!OlliS!aS 

Vitalicia. Percambnça.ua. ..•.. , .. , ... , .••.• , , .•...••• , •.. , . , .. . :l 9:090.S402 . 2~ :4:i3$882 
Zouã da. M<1.tta. ••.•......••......•... . • ..• • • • .••.••..•• , .. , .. . 
Ne\v York. Ltfc ••...•.......••••.••. . •.. , .. • .. , •. , • • •....•..•• 
Portugai a Ultrama1· (Equitativa.) ..••••.•... ,, .. .. .. . .... , ... ,. 

.Ari.~lotcfr~ (hcima1·Q:e.s, 2" escrlpturarlv. Visto.·-· Lcopoti;.lu Vossio Brigüfo, irrspecto~· inter:íllO. 

,,lLtt;1.os da. e.amara..- Vol. XII ~ Po.g. ~7Q ~ 2 

Fundador~ 

3:820~J5i 

~:8~0$!37 
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2· dlscu.ssão do projMto n. 583, d~ 1920, t:onsiderandó. dJ 
utilidade publica federal, 1>ara -os effe1tos dos arts: 10 .. e· 3!', 
§ 26, Constituicão, as doacões,. herancas, etc . , CUJOS rend.t-· 
mentos se · destinem á diffusão do 'ensino pl'imario e á cul-· 
tura. da língua patria; com parecer favoravel das Commissõr..~ 
de Cons~iluicão e Justi~a e de Finanças; . 
. · 2• di~cussã0 do projecto n . 596; 9.e 1920, àbr!ndo o cri:-
dito especial de. "\ :000$ para pagameno.o a Hermehndo Perei-
ra dos Santos • · 

Levanta-se a sessão ás 14 horas e 55 minutos. 

l484 SESSÃO, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1920 

·PRBS10ENCJA DO SR. BUENO "BRANDÃO, PRBSIOBNTm 

A's :13 horas comparecem os Srs. Bueno Brandão, Arthur 
Colla~·es Moreira, Andrade Bezerra, Juvenal Lamarline, . Octa
ciiio de Albuquerque, Dionysio Bantes, Prado Lopes, Lyra 
Castro, Herculano Parga, Cuqha Machado, Luiz Domingues. 
Rodrigues 1\lacbaào, João Cabral, Armando Burlamaqui, ThO·· 
maz. Rodrigues, Vicente Saboya, Osorio de 1Paiva, Frederic;: 
tBorges, Cunha· Lima, João Ely8io, Eduardo Tavares. Correm 
de Britto, Pereira de Lyra, Pedro Corrêa, Turiano Campello. 
Lníz Silveira. Lauro Villas Boas. Leoncio Galrão, Pachec(} 
Mendes. Alfredo Ruy, José· Maria, Raul Alves, ·Elpidio de Més
quit:l, Eugenia Tourinho, I,eão Veltoso, Antonio · Aguirrc. 
iPaulo de Frontin. Mendes Tavares, V icente Piragibe, Raul 
Barroso. l\fanoel Reis, Verlssimo de Meno. Maurício do La
cerda, José Gonl)alvcs, Augusto de Lima, Francisco Vallada
res, Antonio Carlos, Americo Lopes. Senna Figueiredo, Odilon 
de Andrade, Francisco Bressane, Fausto Ferraz, 'Moreira 
Brandão, Waldomiro de Magalhães, .Jayme Gomes., Ho'norall> 
~.\lves, Carlos · Garcia, Barros Penteado, Marcolino Bnrret.r•. 
Eloy Chaves, José Lobo, Carlos de Campos, Pereira Le>.il.P. 
Luiz :Bartholomeu. João Pernetta, Abdon Baptista, Alvaro Ba
-ptista. Ser'gio de Oliveira, Marçal de Escobar', Domingos Mas
carenhas, Barbosa GOMálves e .Joaquim Osol"io (72). 

O Sr. Pres•dente - A lista de presenca accusa o eompa
l'OOimento de 72 · Srs. Deputados. 

Abre:..se a .. .sessão. 

· O Sr. luvenal Lamar.Jne ·(~º Seci-eta'l'iO) procede á lei
tura. da acto. da sessão antecedente. a qual é, sem observa · 
çlies, approvada. 



c !mara aos DepLlaOos - lm"esso em 26/00/2015 10:27 ·Página 2 ae 143 

.... 
O Sr. Presidente - Passa'-se i leitura .d<> expediente. 

O Sr. Andrade 'Bezerra U'' Secretario) procede á leitura 
tio seguinte 

EXPEDJB.'lljTE 
Officios: · 
Do Sr. 1º Secretario do Senado de 24 do corrente, -00.m

muníciando qu·e aquella. Casa do Ccingre:::so Nacional aAoptou 
e nesta dat.a enviou -á sanccão as seguint.es prop_oªicões <test:; 
Camara: 

l\iandando· considerar livres de direitos -de consumo e u~ 
t?Xpefüentc 'dos generos livres ele <iil•eitos os aeroplanos, hY
di:opfanos, hydro-aeroplanos e apparelhos .semelhantes; 

Reconhecendo como de caracter official oe diplomas con
leridos pelas Escolas de Agr~momia e de Medicina Velerina-
ria. de aceõrdo com as condições que estabelece; - · 

.Autol'izando a abertura do credito especia.l de 63$200 _ 
!iara pagamento ào operario invalido da Ca:>a da !\:Ioeda, Al-
fredo Luiz Soares de Souza Teixeira; _ - -· 

Autorizando a abertura do aredito especial de ré1~ 
;;5 :672$997, para pagamento a l!'rancisco de Azev;édo Soare,; 
de Campos e Castro ~ 11;ua mulher, em virt.ude de sentença 
judiciaria; 

_..,.\umrfa;ando a abertura do credito ~Special <.14:' l'~i;,c 
:m; :31741828, ourq, que se -destina a justificar, no balanço do 
The.-;ouro, o pagamento feito, á vista. da. clausula de aonti'acto 
;l Societé de Const.ruction du Por~ de Pernambuco. ~- Inte1-
1·ada. 

Do ·Ministei.>io da Guerra, <l~ 23 ao corrente, enviao.uo 
ad 1Seguinte!.' 

tNFOIUrL\ÇÕEtl 

S1·. 1" iSecreLario da Camara d08 DeputadOG - Em vu
i.ude de i·equisicão da Commissão de Financ&s dessa. Camara, 
vos dignastes transmitir ao Minisi.erio a meu cargo, em or
iicio n. 1t3, de 29 ~'e maio do auno findo, o avulso do projectu 
n. 341, da mesma Csmara, <:onferindo reg-.tlias de funooioua-· 
-rios publicoo civis da União aos empregados <1iaristas da As
sistencia a Alie~.dos, no- Districto 'Federal, que oontla'em 
mais de dez annos de serviço, sem nol.a que os desabone; aruu 
de que se prestem esclarecimentos relativamente a1> pessoaiJ 
subalterJ;lo âo dito íllinistcrio em idanticas Qondicões. visto 
~.starem comprehendidos nesse pro.;eeto. 

Em solucão, cabe-me -0ommumcar-vo:;, para o1; duvil.lo.
fins, que àa.'I >tres vant.agens qun o p1•ojedo concede dua;; Ji1 
~slão abonadas: a licença o a. aposentadoria, sendo e~la. ns 
fót'!Xna. de -dispe-nsa do ponto, quanto ao operariado. · 
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Relartivamente. iá. estabilidade n() emprego, não par.eco 
.a.con.seJhavel que tal garantia eeja da.da a -umà tfasse cu,ic~ 
servV;os dependem muitas vezes de siLuaçóes de momento, 
a~ quaes desapparecem com a. c<>nclusã-o dos trabalhos. 

Semelhante medida viria ~normemente gtavar os co.
íres publicos, ail~m ~a eo-b_recarga; que_ elJes teriam de sup
poritar, si. for extend1<la a quaesquel." <h_ar1s~ a aposentad.~
!l"ia ou dJspenea de ponto a que allud1 acima, com r~laça'-' 
aos :10perarios. 

·seriam maiores' peias para a ·administração publica, cujo 
modo de a.gil' quanto a fünteion.arios de tal categori~ deve 
ser Jivre .:ie mo<io a ~r ella. ÓlfiPensal-o.s quando cessar·em 
os res1>00tivos trabalhos. 

Fóra desses princit>ios, -além de oneroso, o projecto DO~ 
rlerá tornar-se lei prejudicial á di6Ciplina administra.tiva.. 

Sande e fl','aternidade. -.... Colo~ras. - A quem féz ~ 
l'equiaicã.o. 

· ;$ão sucee&iivamente lidoo e ficam sobre ã :mesa até ul~ 
:tetior delib6ração, tres projectos oos Srs~ Austr~gilo, Fran~ 
.;;isco Valladares e Vicente Pil-agibe.. . 

$ã~ ~:uoo.~sivamente lidos e :vão a impl'.'ünir -:is ·seguintes 

Regu.l,t,r, a re~es.sao do 'cmarchismo; com parecer dàs 
Com:missões de Coustituição e Justiça e de Finança$ :so~ 
ln:e as emendas. apresentadas em a~ discussáo 

(!>~ $enadoi; '(Vide projecto n. 613, de 1919) 

o iprojooto n·. 3'74, de 1~. originario do Senado, já. e::;
teve perante esta Commissão, que a respeito emittiu dois pa
receres. 

No primeiro a Commissão acceitando o projecto declarou, 
~ntretanto, que se reservava o direito de, e moutras opportu
nidade, aperfeiçoal-o, aguardando a dlscussão em plenarfo. 

E'ttti'M:ido o projscto em segunda discUssão foram apre~ 
sentadas 10 emendas e voltando, assim, a proposição á Com• 
i:nissffo, procurou esta. d:i.r cumprimento á sua promessa, exa~ 
minando detidamente cada um dos seus artigos, fazendo um· 
tistudo detalhado do assumpto e concluindo por apresentar 
um subst.itutivo ao p.rojecto. 

'Em tercefra discussão novas emendas foram offercctda~ e âssim de novo volta o ~rojecto á Commissão. 
As emenda~ apresentadas são cm numero de 33 e sobre 

cada uma dellas será. dado () parecer que exprimir;.\ o voto 
da maio_I'.i~ d!l CQm.!Tii~~ã9. · · · · · 
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.$u1>P.r.ill1a:-~~-= . .ar.~.: .t. : 
<IJ.lO'r. s>,s~ript.o ;lt1.: (1u!Jlk<.»>. 

Ptir.1::cm: 

{) .a1·t ... tº e.atá. a::.sím Mncedioo: 

. ~Provocar diractamentc, por -escripto ou' l>or qual
, [u.:1· outro meio de "Publicidade, ou verbalmente, ern 
reuniões realizad:.s nas ruas, thrnitros, clubs. s~as de 
~::;soeiações, ou quaesquer logares publicos ou fran
queados ao publico, a pratica de crimes, taes oomo 
iiamno, deDredaçá(l; inccndio; homicidio com o i'im de 
subvérter ~ a.ctual f.)'rganização social. ~ 

A ewe-nda. quer qUI!· o at'tigo fique redigi® do. modo se
:,'ilinte: 

l'tovocat· directamente . · ~ px·a.ti<:!a de crimes taes . 
oolllO óamoo, do.predacão. . incendio, bomioidio, C()m -0 
rim d'e subve·rte1.· a :wtual l)t'i3n.izaç~ social ." 

~-\ emenda n. 28, diz: 
Ao ~. 1°, oude se àiz.: 
.::ceilular por doo!> a qUatt'O annú&P, iliga-.9e: d• "'1In <i. 

Jvus auno~ . · 

O nosso Codigo .Penal já. estabeiooe :i, figura delict.uo..sa. da 
t•l'uvoeação, determinando. 3rt.. 126, que eLla se dá. por es.cri
µtos imptesMs oo lit.hograpbados, que se distribuir&m pox· 
mais de 15 pessoas, ou pe>r discursos proferidos r m ipubliet\ 
i'CUiliüO. . 

O :irt.igo emendado <ieterminando o modo porque se pó<ie 
~ a prrovooa.ção, apenas. urocurou tornai• bem claro e expH
-0it.o O dispositivo, com O fim do 6Vif.al' erroneas in.tel'pi'eta-
1füe!', e a Commissão já teve oppcirtunidade de demonstrar que 
•i liberdado da palavra .. escript.a ou fallsda t.t11m seus limites, 
snffre sual.i restrictõe<:. . 

Supprimir a phrase ~onstante da emen<!R. u. 1 aiigul'a
~ .~ t\ Commissão basta:nt.e pe::-igooo, deixando ao intierprete ·um 
~rande arbiitri<>, que .Podem ser grandem.oote _prej·udiciaJ, })Ois 
permittirá a elle entender que, um simples gesto, pol" oxem
-plo, uma . simples :Palavra, uma i·apirla aprooíaçio f-eitn. em 
·.'.onversaQão particular, possa sc:r objecto de pesquizas. 

Ae legialaoões que eet'abel'ecem a figura <!éliotuosa <fa 
;Vrovooação, determinam, oomo o faz o oosso Codi6o Penal, os 
mciQs pelos q~s. ~ leya a .c~J'.eiW. .~ Qrime. ~:!!f qeneris, 
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não deixando :to criterio, ao ar bitrio· do julgado1· e.ssa deter·· 
minacão. 

Assim, a lei franceza. menciona eis discursos, gritos ou 
:imeacas nroferidos em legares ou reuniões publicas; os eséri
·ptos, os "impressos vendidos ou distribuido·s, ou expostos em 
lagares ou reuniões publicas, os cartazes expostos ao olhar <lo 
publico (lei de 29 ,de junho de 1891, art. 23). 
. Do mesmo mor.o o Oodigo Allemão pune aquelle que «pu

blicamente, deante de umà multidão, ou por dis~ribuíção ou 
publica affixação, por exposição de cscripto.s, ou outras re
producções, · etc., provoca.i· ••• certos e determinados crime;;. 

Semelhantemente procedem as leis -oenaes da Italia. d:> 
:Hespanha, da Republica Argentina. 

A Gommissão, pois, não aco~selha a ~úiceitação da •)meu
da n. i. 

A emenda n. 28 ·a esse artigo 1, substitue u· penalidade 
ahi estabelecida. que é de dous a quat.ro anno~ de pri&no ccl
Jular, po1· um a· dous annes. 

Na proposição do Senado a pena decretada erlL d1:. p1•faãu 
t:iell'uJar por <lous a cinco annos, .pena~idade essa igual a d;.i. 
Jei franceza, que ainda accrescenta a multa de 100 ~1 8. 000 
..francos. 

A Cornmissão, erente de que as grandes penalidades nãu 
terão n ·virtude de fazer desapparecer os criminosos, tanto 
rrmi.s quanto é sabido que quando as leis são severas, é d1• 
boa I1ermeneutica attenuar-lbes a seve:-idade, (liminUP. ~i 
rien:i. rnaxima de cinco para qu.atro annos de p.risão. 

A Commissfio, entretanto, acceit.a em parte a emenda. 
diminuirn:lo a penalidade minima. .que 6 <lc <loui> nnnm:i, par:.. 
:-.1m anuo, para uão se afast.ar das regras, ou normas estabe
lecidas no tn0sso Codí~o Penal, pois sempi:-e que es!,e pun•: 
" delinquente no maximo com a pena de· quatro annos. '!-;:'·· 
tahel~ce. no . gráo mínimo a pena de um anno. · 

EMENDAS NS. 2 •. 3, 4. Õ, .~ :e 30 

Essas emen<las - 2, :1, 4 e 5 - dizem re&peit{) ·ao a.rt. 2·. 
:>endo que a· de n .. 2, manda supprimir. n phrase .;pelos meio~ 
indicados no artigo antooedenteJ>; a de numel·o ::; propõe <t 
substitu:icão (ia palavra apoloi;la por «instiga<;ão:~; a de nu
mero 4 manda substituir oi:act!u.1tl organização social» pd:• 
µhrase -i:a ordem publica»; à 5ª propõe a suppressão da phra-
1;i.; final .i:ou. fazer pelos mesmos meios o elogio nos auiore" 
<lesses crimesJ>. 

A..; e1nendas visan1 substit.uir o art .. ~Q que <tispõe :. 

Fazel' pe1o~ meios indicados no al'ligo antec<"-· 
dente, a apologia dos crimes Pl'aticados com o fim dt~ 
o:Jou.b.vet'ter a aetual organização .social, ou fazer pelo8 
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mesmos meios o elogio cios a.uLores · desses ct·irnNJ», 
pelo seguinte: 

«Fazer a insLigação dos crimes pi:atic.t\dos conLra 
a ordem publica.» 

A esse art. 2º foram aprosenladas mais íluas emendas: 
u.s de numeras :;9 e 30- . A primeira manda substituir a pala
vrn «apologia» por «instigação», e é, assim, ident[ca a ele nu
mr~ro 3; a 2"· propõe a sup:pressão da p:hrasc «social, ou fazer 
polos mesmos meios o elog,io dos autores e/ossos crimes», fi-
L'D,ndo, desse modo, redigido o arL 2º: · · 

«Fazer, peras meios indicados no artigo antece
dente a apologia dos crimes p1·atictvdos com o fim de 
subverter a actnal organização.» 

Pm'ece1· 

~inguen1 seeiamonte podera sustentar que a, provocação, 
a infiel.a advoeat-ío não seja p!univel . 

Jleaime'llte seria a1Jsu1·dó admittir-sc que aquelles que 
r l'tn commettido o crime sob' a influencia de uma provocacão 
axrlente sejam resp,onsaveis perante a justiça e fiquem, en
lref:.anto, impunes os verdadeiros autores dos crimes, a:quel
!1.»s sem os quaes os actos criminosos não teriam sido prati-
1·ados. 

DaJü o dizer-se qu.e a provocação tem em si mesma a 
razfw de ser de sua criminalidade. 

Si assim é com relação á provocaoão, o mesmo pocler-
't'··ha dizer da apologia? · 

No fundo, a apologia é a cumplicidade por approvação, 
!': 11 elog'io do nosso antig·o clireito. · 

Na. occasião em que em França se cliscuLilt a lei de 1803, 
1fü. urna elas sessões ela Gamara dos Deputados, o Guarda S0l
J,,~ declarava que no fundo não existia uma grande diffe
rnnça entre· a provoe<wão mesmo .clirect.a nã0 seguida de ef
foi.to e a apologfa. 

O quo é com offoito n pr·oyocn(;.ão cliroct.a, perguntava o 
1:11a1·tla Sellos:/ · 

E' o consalho directamoúte dado ele commeLtm· o crime, 
iJ,, s1?guiI· os passos ide um :Leanshier. 

lii o Que é a apologia? Jf.' a glorificação desses pretendi
dos hcróes elo anarclüsmo, dados como exemplo a espit'ito;,; 
fracos e clevot.udos, que se dirige, assim, mats lentament;i, 
porém, com mais segurança, para o fim a quo se ,pro,põc. 

:8~ nlessa mesma sessão do Parlamento francez, o Sr. 
Jloisserin assim justificava a necessidade de se ptnl.ir lambem 
n apologia: o paneg1'rico elo crime é a mais directa. das i!rovo·
<;ações. Para, os espíritos :ftacos elle h'.ansiorm;;i, os peores 
.seelerados em heróes; P<V'ª os utopistas, para os desgraçados 
dlo ajunta á sua desesperança a miragem de se tornarem se.
lebi·os, ox:cita a sua imaginação_ ,já exal.tacb pelo soffrimento 

o.- VQl. :xu 20 
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1Ju1·u:Ul Ul'J'il'ia'. u c1 L:: t.k dr•z1·rnbrn d1 • .l89J, uelJcl(.1~ pul'J.i,111, 
; a;,'.. .::ou. ) . 

:umJJor·a toJo:; 1·1~euul11,t,:alll c1u1.· a a.yutusia. ,:, aiuikc,; vezes 
muito pcrig(l;;a. prejudieiaL rnai=- damHu:;a. do ·qlw a propria 
pro-vocação -dirccLa, for1:n ~11 1·· 1· t ·1'011hc1"i'l'- .-.r>. que o 1Je lido uc 
apologia 1~onstituc· ·urna. infrae1.;ã1.• ba;:;tw11t.c· Piastiea. 

No seu b·atauo Jus Direitus J'ulitieus ...., das Infl'at:1_;u1:.
·1Jela palavra, 1wlu 1 ~ s,..ri11t u t' ;pC'la. Ílll]H'1 '- ll~u, Lurn. :l-" , de F<•. -
11reguettcs, sií.o cilacfo~ r:Pr[.(1,; proce .,;~ os tJU t· c"liarnaram a atteri 
•:ão dos jurj;;l.~E;, corno JcnwnsLraUvn" da 1 •. ladi eida1/;~ 'Ili<'· ~1~ 
·pôde dar a ess:i. fig·m·a dr-J ir-l.t:1.1,':Jfl., 
· .A apolog:ia l:Qi ac:lwda 1wsla 1•l1ra .-;;n <\ .\ 1'r•.i1i ._\•ncia qu iz 

. ~Jllt> u heroit:o Vendré sen:[.i si:;c· .-obre sc11 foitu a Luyonetfa. lb 
:-uldado». :B~oi cuns.i<ler:Hl1.i 11w.•, na oeua.-,iüu em r.JUI' Vendr ~ 
,,;;;tava ~ubmel.f.ido a urn n· .~irni•n "xec~rJt: jonal, r:rn virtude d1) 
:0ua u.li.ima insrnTr-it;fí •1, a phr:i~ n f;1 zia "· ;,::Jor·i ti!:a1:·ií(I dp 
,,-;rndré.. · 

As eôr/1;.0:- de T(Jul1.1U ~ •-· dL·cidicaw qu" «Vi1«1 Hu.vui:l Chúl. 
1·iva Vaillant., Viva. li a .. "sa:;si1Jn (1_., _\fo1·l 1· au~ lJm·guezes. Vint. 
a anarchia., clHlslilu.jnnn a a1)lllú~· ia. d11 c.1•im,-, de assassil1a.to. 

J~s8as d1oc isôPs e !1uma1·<m1 :t ;1 /.f.('rn;iü1 de t:lia~~au mo ;; 
;/randu o TJCl'i:,:T• r11rn vóclr\ i l·;1z1•r uma ap uloJ;;ia du f<it:to .s lJlh' 
:poderiam ,. •. ,. 1.•u1i,.;ide.radu...; cünw l i,;;:auos :í tli :; f.(11· ia eont.c.rn -
1.1orane:1 ;· 1·un1P :::usi:e pl.iYPi,; rl1· :«"1'1•111 ap1·1·1·-iada:" flf.l .1· ~:\Ih 
UlJI, Sl18'UJ1<lo é•S suas S)'InJHÜbia.'< . 

. \fa,; o p1·,1.uriu Y:tl.>r!'gud.tl's d1 .,pui .s de 1111•u1;iuHat' " " 
fa.dos que ür. r::nn J11ga. t> a •>b.~rn·v;1 ~: ii11 d-1.· Cha~sau . . moska q 11.» 
todo o 1wrig1• de 2c1 t;sta.befo1;.: .. 1· a <.i i;,uJog-ia. vun11J L\l'imc sai . 

· gener'l'.s. Llf'."ti.r.ipa1·cc-1• desde '' u wll 1l:'nio <]Li(' se r,: tr.mda. qu v 
Hão Jrn.sta a :-x.ü;Le1rni;1 .Ju deli c; l.o. que :;e 11'.11ham emmc-i:.Ei" 
·:·:.ictus qua.lific.ados 1;rime,; Ji('\;L ki: ,_; JJ.lºC".~sar:iu (lllP 1.1 ora.d11 1· 
Ja(: tt o clogjo dcs~e:; .fad.u~. nnllu •11w pr11Yoe,uHlo inclü•cda -
mente a. prat.ic-a. de úwt.1Js :•emrl!Janir.0 . l:i.rn:antf..-1 a;;sim 11r11<i 

·~' •:mente, notiYa, 11•!I'i;: o-sa. ~-.i-; .11·i:-: sima , nn.,; nwio,; ·"oeia.1J:i . 
As em1•nJ:a,; au art.. ;.>v, 1.lu ,-ubstit.utiYu a pr1 ,sr.mta.L.lo pd;1 

(ommissão, niJ.<1 propõem a su1nire!"sftn de :;sp arti~-c•, mn.s sim 
a substituição Ju pa.ln.v1·a «apologia» JJ1 •r ·: .in,;ti~a\:ffo». 

A Commi.s . ..:füi aei-cdiLa ~ ut.ist':tM!l' os int.1;1·e~ .,P .'i da ,iu.-;Li1:;; 
n da ordem vulll ica, att.endcndc• ao H1esrno t.<•.rnpu ao intui 1~,., 
das emeada ,.; :'" 1> ~W. r· :ís [!Onderar:i)1>;; f e it.as vr;Jo 'illustri; 
''Jlrescnt.unLc da prime.ira., 1•.m ,1Jl e n:.:il'iO, :i Sr. Maurício :k 
:í.acerda, uHereccDdü o seguinte ,;\11.istit.uhvo a ''·~ ·º '' arl . : " 
1• rcd'i,L"iclu r.lo snguintli rundo: 

«FGZ l'J', pelo;-; uwio~ inJit.:uJ0.,; nu adigo :.wti_'l:l'
dcn,Le, ;,i.- apologia tlus 1·rimes JH·at.ictldu,; contra a aetu:il 
org-anizaeão :;oc-ial. ou fazer pelos nw~rn0 ;; meios :1 
1:log-iu dos autores de;;ses 1~ti1ues, ríUD.1 o i.utuito 1uu.ui 
Je:,;to de instigar a µratica dr~ novo~ 1·t·imr~ ;; da nwsrn.i 

L na turezn~. 
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l:i.\rE:q •'.\::; :,;,;. G E ·; 

.. \ú a!'I.. :>" fu1·am iliJJ'c scnt.a.d<i.~ ª·" t!!l11'.:ll.da". li ~ 'í , rn:u;~ 
1la11d1.1 a 11ri111dra, quo:: .Jcnuis de -~•ht'i:;ida». ;;~crcsecuf.c-:!i•: 
..• .Jit'e': tamNl l.l':I>, e a. ;:;ce-nrnla, 111 1ü ::<•},ia. :-;ulJ:-;Lif.u.ida. ~:avolo;1;u, 
por· <:: ín.stiS"J.,;fi.u'>. e «tlc1·u.uf..c ú >;.'> 1.1•-·1· .stws:~, n a~sirn 1.1 a rf.it_:';) 
;;" illl(' üi:::põ~: 

Bi a p1'<.1vu1:<1~~fü•. •k qu.1; t.ral;i, ._., ril'I. I" Jôr diri · 
gi1ü1. a mi iilul·es, :pra•; a~ 011 l.lI! iciuc,: •k 1:u1·poni.1,1Õ1\S 
miUJ.:.1l'i.zadas da. L'uiii.u •:. do::: .l!'.:-:1 . .:i.du:;:, 011. ~i a apolos·ia. 
a irue ~,~ 1·ckro "' urt. :!" ·f·~•L' feita p •n·ant.n os mt:~!ll\1~: 
rn Ui tare.:;, 1.H·ai:as u •1 o·Jificiai:>- <lc •.:1.1t1ior:11.:i3es mil itat'i·· 
:1.a<la~ rhi Uu i5o e •.li)~ E:8fado~)' . 

1• ,1:::~•> ,~ i>•~ l' rcüi:;it!u iJ•J ntnclo ,.,;e;.;uiul,t·.: 
(,·Si. \l , [.ll'U\'l.lt~U~'~º d1' 'llll.: IYaL;.1. ,·. Ul'l. l .. fOr diri. 

;;ítlu. t.l irecl.amc'i:Jt.e ·a. ntil it.:m.i~. pra(;Uti, on u.fificiae~- 1.k. 
ec•rp•JL'tl•.:üc~ 1J1i!itm·ütlt.1<1,; tia r.:ui(io r,; Jos Estaoo~, •-111 
;.;i u. iu~ l.i;;a~~ão •~ quo s~ i«:fe.r;:. 1) ;.n-i .. 3º fói• feit:i. ;w~ 
rnl}smos milita l'(.'~, p1·a1;as o u offida.1:~ d'! cc.iruora~;õc-; 
UI i.litat•izO•Ja>; d~L l! niàO 1." •J(J>; l~St.icf:J,;·> . 

1~u·1·or:e1· 

.\ 1~u1rnnis~<f.u ll<i•J \' •:! iucot1venieitte. e.;n qu~'' :,ieja. aceita a. 
i>1 1t~11tla u. ti. e quanto ú. ·; •, ,iulga-tt N'L'.ittdit~~1dtr. d~ante l1u 
.1mt·i;ocl)r d{l•.lo autct·iormenle . 

• \•) M'L .. \'' - - 8U.PJ.H'ÜU<L-S~ <:OU de 1:t1!0ItWHt'r ~1)gum do:: 
.: 1·i 111~s indicados uo art. 1º>) . 

Ao arl.. ri '' - Supprima-sc <><JU d~ •.:"miw:·(.t.n alcum do:> 
\'l'illlt'S indlctHl\Jl:i IH> ;n•J-. . 1º:.> . 

Pr1re1;e.r 

.Li':~~Ju t: aul.ü1· Lias uuas cmm1d<1:; 1r t1~ r_, ,. a•:h . ·í" r. ~í" 
Siqucm rcdigid•.'S u(• 'iC8'lliule modo: 

Art:. 'V. ~Fuzur 1!:Xplo<ll1· ~m •Jtli.fJcii>.::.' iJUlJ!ii::u~~ vu pal'
l.11,;uitffes, nas vias publh~as ou logari:~s ú·auqucadui; :iu J,)Ubtico. 
hi!mbas d~ dynmmte ou de <1ua.csquer outra:> matena~ c.:i:-. 
pll)sivas, com o intuito tlr.> cau:;s1: tumuH(\. •)u infund-il." t~
uwr. alaL·ma ou dc::;ordem» . 

.Art., !3.0 .::Collocar em euificios vubliCO:, tlU pat•titlulare;;:, 
lllts vias pul.llicas ou to:;a1·c.:,; f1·31m1ur~ados UL' publico, bombas 
•fo dynamito. ou de quae~quer out.l·as maLot'ias u:i:plosiva.~. 
1;L1.111 o intuiLo uc causar t.mnu lto, ü 1.1 i 11rundí1· í•.'!11•-r, ~llarnm 
·•u ticsordcm::>. 

~\s emenda.$ ::..-;. :11 ·~ ~:2 ma1hÜ!tl1 s:t1bsLil.u11• :t phra::i•' 
1!1Jt >:'•: 1!1l.uonl't«:t nos t•.rl:::. :, .. 0 r)'' <-:•)ti de qua•;~ ;1lltlr outras 
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rn:.tl.eriiJr,: 1~x1:iiüsiva.:;;, lJ•ir ''·vu 1:.uLro~ '~xplusivils ::;cünelli~nÍ·.'~ 
em seur; cffeitos~, ou de cffeilos iguaes aos dtt dynannte;;. 
. Aindn. manda a emenda n. 27 sutii;tit.uir nos arts.-. ,i" 
e fJº a :pafa.vra. <'.intuiLo~' por dim:i>. 

x Commissifo n.cceita <i.~ í.'ll'!Emdas ns. 8 e n qai:: mandn1Ji 
i;:u;pJirírnii· t..los ~.rt!':. li" P. riº a phrase «ou dt.: coromctter 
a.Lgum do!' ~rime~ rocncl,ionad'o~ no art.. i º-l', e deant.c d'n 
preceito gernL rsfabelecido n·~ nosso Cc•digo Penni, art.. _:?A 
3Upprimc dos mesmos artigos t::imbem 11 phrtl.'3e ~c.orn o i.n-
.tuito de cn.m:ar tumulto, 0u i:nfnn<lfr temor a!~rrn~. •.•u 
desordem:i>. . 

O nosso Codigo Pen:il r.s!.;i.hcleee •ml .;; al'l. ~4, ocpois 
de l.r~r dado em ú a::t. 3° ~i definiç[io de crime «que :1'" 
aeçõr.~ ou omissões eonLL'arias á l ci penul que não forem 
1:omru0Ltidas com intencfio 1·.rimiir,-0sa. 011 não n~;;nHarHm ,_:•: 
::ieglígenci:.L 1mprudcmci:i •.)\.1 imperici::t, não serão paesiwl~ 
de pena. 

.P:i.ra. lmww, poi!i', uma uc•;:ii0 conü·ada á lei -yena}, ·· 
preciso que haja conhecimento L' vontade, dando -se, ettt:"i•'· 
;im delict.o int.encionai ((lelictam dolosu-111.). Falf.ando um r1:1 
ouLro desses- -O>CJus elementos, rlá:- sP-, ou um dclicf.o não ü i
h~nejonal , delfoto de negligoocfa (r.taUctnm c1,lpvrí!m) 011 a 
ir.fracção deixa de existir, conforme se acha ou não incd
rninada pela lei. 

No :SysLcmn. do Híl.:':-iO Codigo ·Penal. o dolo. ou a vorc-
1.;Hfr: de commet.tcr uma ·accão. cn.ia eriminalid;Ú'ic é conhP
dd::i., é uma. eonclícão t.acita dé todo o crime, e o Iegi1'larlvt' 
n.ão oxprimc essa ~ondioão sinão W'J $ casos em qu~ e!Ie fülpr 
necesíõar'io de füzcr i:mtrar i1a definição do rrime. para evii:u· 
nma. faJsiJ. applicação da Jei, e. então. para designar o dcl01 

;:?"era.!. rlle He serve dos t.crmos: üonbccendo. coni conheei-· 
mcnf.o. scfontemcnte, •rnlnntari:'lnrnnte, !>cientemcnt.e e volut1-
f.ariamenf,e, <le J)roposit.o (Han!'!, Dirofü1 P1:nal <BE!fga. vol. 1. 
~ 290). ' 

Ncstai;. condi{:õc~, porf,ant.o, 1 nma-:=e de:;nooe:;sario decls
rar-sc, cm o,; nrfs. liº e 5º, <JlH) a collocaoão da~ bombas d~ 
íT;ç-nnmitc. (l1J :1 c>xplos!ío rl::i.s me~mn~ ó rom n intuito cr 
,·;rns.nr <llHrnm •.'U tnmulfo. oo <:(•mmeLicr tni>!: ci·}mes J1ll:' · 
l nnào qoc se use de um ifo.qu r.lle$ termo,:: acimn. rcfcri.d11•. 
•.k rnodc• ::i. +'vifar-sl' umn. fa.l.::n appliear.ão <la lri. cornp·~i
lind0 :i lll'IWil d;i intenção rrimi.1w•~a a qun.m accusa. 

Qunut0 ús ••men'fai'i ns. 27, (:1 f' 32. a Commii:!~ii0 a> 
act\citn, pois ,., seu <iest'.if'1 •'· fazr1· mnn l1>i rrul' não P"~sa 
l r.,r falsas inl.<>l'prefaçõcs. · 

O que SFl J)l'Oeura putiir ~iiu ··~~1.·::: attenu11.1'>1,:. que m:•. · 
Ji1.nwnte tcem :;e reproduzido, ~olll'i>Lndo nc~t.fl. C:npitaI r r.rn 
~, Paulo - :i colloL'J.1.:.fo. ~i:guid~. 1.1u ufio •k ~:<:plo~fü· (ir 
l.1umba~ de d?mamite. P. sondo a~t.c 1) :ittentado L;vpko. comPl'" 
l]ll~ H' dhrn. como. aJi:íP. (• fm:Nn a 1'1i fr:mcE~in r.' a h" li!(i. 
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·~ r..omo propõem as .:mendus, 'TUl'J 0:1 ffX:plosivos t~nhn.m eí
··,~ito~ igunes nn scmelhrtntes aos da d'1'flamite. 

h"MEN.DAS NS ., fO E 27 
~':\ . 1ú). _<\.o art.. íi" --· Bupprün~-se ,\OU de commettee 

: Ll~uru. dos cr.imes im.àieados no art. t ·~. e M~'!'f?SC'!rt~ P.-~I" -~au -. 
:~ i:üt1· dircr-fament.P-~. 

Parecer 
.Prop(.r:, :t. 1•1wrnda. qei• r• artigr, fi•'f\l P 1·1~digido do modo 

-•-.!:nint1•: 
..:Fabricar homhas de dynamil•) <•u dB quacsqur.r· 

.:•utras matei-ia;; e')Cf)losh•as, com o i11tuito de rous:i.r 
t.umulto, alllf'nl:J. OU i[.;>~Ol'Õ".'íil , nr:t a.11:cili:n- dfrecla
Ill1)nfo. l> 

~-\' cmondn n.. 27 quer l]U~ a r>llrase <-úu do •'..lttnesquer 
.\ntru;; .rna.t.t:l'ia::; explosivail:? sl:!:ia ;-;ub.sti t.nida 1101· «OU outros 
•:.\'.'plosivos semclliante:> t!m SffüS: 1).ffoitosl}. 

E;;sa m esma emenda marida que snbstitua.-so nü :H't '5" 
~~ riatavra intuito por cfim:<> • 

. Pelas razões exposkl>: nos pr:u:~•t:ct·~s ant<Jriores a Com
!!.li.:>são acecfüt a emend:~ ll. 27, cm stu.i 'Primoil'a p:i.rt.e, '' 
<rua.n t.o :\ de n. tCJ, não vG razfio p::na ~wr;eital-a.. tanto mait: 
•.rnantn fir,:1ri:t ;:l'.'m sentídr1, '1ll ilwom1)1.et.o :, final do a.rtigo .. 

:\<• arL. ·; 0 
-····· Supprima-;:o 4•)U •!1l1 oul.l'o IOSnl'». dcveud.o 

~~sirn. si•!;-undu 3- cmcndll n . ·H, l'ic;;r ·i·cdigído o tll'tíi;o: 
~J!'abricai:, vcnJ.cr, lt'nusportur, t ~ouservM· em sua. 

1•as:i. 'bomba;; dt~ d:yu amite, ou íjUacsquer out.t·ns mate
das - explf.lsivn;;. ,01•n1 lice:iea ,· fr\ a 11t01·id(.1'11! comp<~
t~ntc . " 

:\ cmcn<l:.i. 11. :.:t;_ rnawfa: supprimh· Lúdo u n l'L. í ". c :.:i. 
•l1! n. 27 pro.põe a. .i>ul>stituic.iio da phras e "ºu quaes1.1uer ou
il'a:; l11ateri:is cxµtosi·va ;: pm·,: 01t .111t r.:i!i . rt·plfJ~i\'( • ,.; ,,:1•nw !han-, 
lo:.~ t'fll 1'1!1.1':: r•fft•il~N'.0 • 

1'~'1.!(;f':I' 

, ~'~ Cummh:,.;à(1 :.wce il:t a cmeudn n. 21-;. r.iuo tn:uulci. sUJ>-
1i r 1rn1t· o :n·I.. 7". •' .:omu C(lll!>Oquullcb ,j 1.1lga p!'e,iudicadus n.:: 
,, : nl'ncia.~ n,;. 1 t ,. :.:7, quauto ao ar~. 7'' ·• 

J-: u~.::êila a Cunrnlis.;it(lt a emenda n. 21; não pnrqtrn .i u l
C:'_t l" dl'ill1Cel~Ssat·111. fJl''.:J.illdi.:ial ou .rw1·ii.;os1"1 (• di~po::.dLivP, mas 
:.:.1,., som.•nl1· 111•1·q111• ,Jtd;.::t·i'• rn~I r:r•llr.1<:.ndi) 111·1 · in·r~tJnf.,_.. lH'IJ .• 
• ~ 1.'t. t.... . ... 

'l'l'llla - ~·· tii ! u1HO· simpJ,.~ tonh'av,:111;iío1 <!UO 1)Xii:ltu <le:;ido 
qn~. ~1~ \'• : r i ri~lll.•' :i i ·~,<ili7:a~ão m;i.l:1:1·ia! d11 neto, sem provi\ 
1'hl·1g,1da e lll't_::Yr:t th JO(lw:ao ma.11'.tw:A. <io :J.S1"nte ~ como est :í 
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actua.Itnrmtc Fsu.r~1Lo ~o ost.nd0 da. Commissii.o nm: projcDto r:o
gitanclo de ce.rtus contravenções, f.n.es como uso de armas e i'à·· 
úrico, dctcn0i:i.o o u.so de polvor:i ou outros e~losivos seme
lhantes. ~ .comrnissão [)ar:l. ('~se, :ptôJecfa 'Jesl'o:cait"á o ar~ 
tigo -:~. · · · 

P.).tf4NOAS N~.-. 12. i'.1 E i .'f 

Ao :-1n. !l'' - Supprima-sc. 
'Paragra.pho unicn - Supprima-sA. 
Parag-.:i.pho urtico - ·Supprim~;-f:r ~P. ri' sor.iNlade tiVc>i' 

J'in~ r:·ppnstos :'i. nrdf>m ~or.fa.1. » 

Prr.rNX!I' 

O :1rl. 0'' est~:i!.uP: <::\o;, cwimí-'.:: <lol'inido~ no Codigo Pe~ 
P.~.l. :H-t.:. 20i e :'!S2 e 110 rlcrreto n. J .162, dP. 12 de dezem
two ,1,~ -tSflü, :-irL t". ns. 1 e 2, :J!'\ prnru: sr.l'iín <ln pd~G.11 
,•,-.l!ulo.r :i:·or frco;; mc?.e;; rti mn nnno. 

l1arug:r:ipb.i, unico • .Si forem falg~s n.s declnrni;:.ües a q\w 
~··· rí:'fer« o ~ 1 º dn arL :182, <lo Cor.ligo Pen:A ~. n socied::iflP. 
r.ív.;r fins opposío.; :'t. ordem soriul, o. uut.oridade far:'i. <lisper-· 
:>~r ::i reunião i: os chefes e rlirúcto.res soffrerão :1. !PP.Il:t il•• 
pri~~o re.llnlar por· um n dous ann_9s. 

•\s r:mendng propõem trcs :;;oluções: 
Prim.-:irn: ~up.prn.~:::llo cto nrt. !lº " re(':pcN-1rn nnr::i.grnpt,,·; 

t'1nifüL 
8e1.rnncto: ~uppressão. ::ipenU!-': 1Jn p::i.rag-rnph0 unico. 
Terr.ciru : suppressi\o apenas dn phrm:l" <:G a !iOcíedaü.~ 

li,·er fins oppostos :l ord.~m soei:lb 11u1~ se l'ni'nnk:i. Pm <i p[1 .. 

1·ftg-rn.pho unic•o d0 art.. ~)". 
O :ir!. !1° mandn. supprimir' pela ~men<ln n. :l2 rof<'rc-.~•' 

:10•' tu·t~. 20-i <?- 38:~ do Codig-o Penal C' ~o m·l.. 1 •·_ n~. t ,, 
:!. do do:cn·lo n. 1. 16~. rln 13 dP dczi>mbro d1' 18!1(). 

Trata-se ( mflnos .-, :i.rl . :l82) df' ·~rimei.; 1r:ont.rn n. librríl:• • 
.:i•.' iln t.rabnlho cnJ:1•: p~na·.' \'arfam cti: um mez a nm :·mno. 

O pr(\jectG do Senado elevara ns pPnn~ p:rr:. um a d•>i t; 
;inr:o~. m::i;.: :t r.~mi.mi~sii.o íl.u:md_o t.rw' (JUE' riar o SNl pri .. 
11v1rn .·p::ir·N~M· d1mmu111 '' P<'Tifll1d::i{lt:> pnrn frf';;: mev•<> a. nm 
:nmo. 

Evidrnf.c·mC'1tl r.i nfi11 hü •·xai;cwo rn!~:;;o a1.1g·mi>nt'n. se.n.:1,.1 
i r·f'i>;llriu rnr~rn d~ fa~l.n ,~. /l pr.nn Wfadr'! !"~t-:'lhdef"'id:i nn Cnrli . 
~n rrna1. 

(h1anl n :lt• f11•J. :114:>. dü C11rlip:,) Prnal. r11,ia ;.nJ)fH'í'~.~:•·• 
•· hnoh"m :rroposl:r un r.mnnrln n. 1."!. trnt:i-~,, rlr ;.1nC'if'ldarl1·~ 
"t'i;?l'•'(:l"'. diSflOlllfo <) (~j-idigro p,-.n3! 1) St'!;llinf.ro: 

<i:f:on3i{lf'r:t-t;:t1 sociodad~ sr.11reta. a t·nunião em ilin~ 
»•n·t.·1~ <• • dc:>l -l•rminncto loA":i.r. ,fo mnifl rir> sl'f.r> r1l':':f'.<1:"1~ 
t:Lt•~ ~oh Juramento ou. sem elll'I, se impu.zerem a obri-
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~:ll.iil.•1 d1· 11(·.1•.nlla.r ~\. :u.tf•lrirtacit•. p11hl io'.a ri · nh.ir·o·h1 da 
rm1nião, sn::. nr?,:nnii:t~1i<l inll'rn:i ~ (• iw.~1>n:tl dP. srn~ 
admin i~!rn..:;:ío:.i-. 

A pPnnlid:irlr-> 11riui ,1 dP. r; :1 1;; (f ia .~ dP. pri$ifo, rnas nM•r1\" 
r.Pn t:i () S 2º : 

· ~si for"m fals;i::: :is dc1~lar:t<:õ~s (r cfore- st>, ao ~ ·l". 
que ü:en f.a da ocna, dP~<i~ f'JUC ~(>, sr. fir.cr a aut.ot'idad" 
polfoial :i d<'clnrn.<;ão <lo fim " dM i11h1it0s <la i·~unirio) · 
e a sociedade tiv~r fim; l)ppostos á ordem social, a au-
t()l:idade fará <li~p('rsnr a r i>.uni.ão e o.os cht:!:es e dire
cfores imporà P.m donro :i. riena deste artig-o.:i>. 

i:fo primeiro caso .. a Commissão mant.eve a mesma ne .. 
nalidadc, ma!'> no segnndo, entendeu que o angmento pro-post.o 
no projccto do Senado devià ser acccito, pe.l:t gravidade do 
e:iso. e 1mtão o.proveiton a opport.nnidade o:n·n cor~igir um 
~i,,fcit.o r.xh:tento nn Codi~o Penril, qnal o que d:í. -competencia 
;í polir.in p:i.r:! impôr pen:i.~, n Pnt,fío r~digiu o paragraph n 
i ;n'lco do :H'L . 9º r.lo seguinte· modo: 

<:Si forl'm falsas a~ declarai;õcs :1 que se r efere 1l 

§ f• r'lo art .. ~82 ào Goctigo Pl'nat r. a soci edade tiYDl" 
fins cppostos {i ordem social. n :mtoridade far6. disper
"'ªT' a t°l"lJnifín. I' ('\:;\ l'hi!fí! ,. ~ rlÍl'('C'rf)I"''~ ,OQff'l'(\l'iÍ l1 :1 pr· if'I 
rll' pri$ttn cl'llufar po't' ~1m :t do\1!< annos.>. 

:\. C(\mmissão nfin vê t•azões par:i modifica1· o s~u pare ~ 
nf'SM~ 'l)Ont.o. e a$slm opina pel:1 rr:>,ii>ir;lif'.I fia s emenda< 
·12. 1 ~: e H . 

. \!' rmP.ndas m. t5 e 3:3 mmvfam snpprirnir o ari., 12 ·~ 
, .. . n~·'n.uentemrnt" o pnragrapho unir.o desse artigo. 

A emend:i n. J r. propõe. a ~uppressão d::i. phrase <:tenh:itH 
.1" não pcrsonnHrlnd.~ ,it1ridicn~ . C'IH" ~e "IlMnlt'n no corpo <f~, 
;1J't. 12. 

A Qmer:da n. 17 •11.icr- que subst.Hn:l-!'P (decretar a 111~··· 
::nluc:ã0:». pn!' <>:m·rl0nnr o fP.chamento por t l'mrn ril'term ir.acl".I. 
011 "mciu:into rhrrar :1 l'(lmmo~ão intl'-,tin~ ·""· 

_-\ <'ml'n:tn n. ;~ ntnnda !<llPJ.'l' ii);ir o p;11':1!!1' nphn 111 "'r' +, 
Pm·ecer . 

() ~n· / . · 1 .·~ l'Sf:I rl'di!!:'ido dn modo i'r~;rnint.e : 

.;;O f':nvPr·nn porlP!'Ú. d1!r.r(• t111· 11 di>'.~ol111; :1 i1 de U$~•·-
1•!:'·~•31'~. ~:.- nrlie:ilo~ 011. s('H~ ir<lnrlC'~ r·i,·i~ . 1;•nl1am n11 Hil•· 
p!'r.~ono.liOade .iurid irri ,, imp<>dit- o :-:"u 'funccionn -
tnl'nt ,·,, f]mmdo: 

n 1 incorram •'IY1 ac líl!': oppnsf.M aos .~~<.•s f ini::: 
b ~ n~ prat icar uodvos ao bl'm pu htir.11. 
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Ptm:lgro.pho unico . <0 ac!io de dissoluoão sei·1i 
fundamentado e e:q>edido pelo l\finisterio da Justir,;a 
"' N~gocios Interiores.> 

. Ao enf.t•ar o pro,jecto cm sna. scgund:l. discussão, o St·. 
Deputado Maurieio de Lac1~rda ot'fcr()ccn uma emenda ::mr
pressiv:i. do par:lgT:lpho unico, e a Commissão deu pa:rccm:· 
contrario a essa emenda, dizendo ~:a Commissao já tew 
•)pportunidnde no seu primitivo parecer de se manifestar a 
i·cspeiLo tlt~sso artigo e continúa a não vêr motivos para. C\t:J" 
s(•ja gupprimido o paPagrapho nnico desse artigo. Nos termo:' 
olo art.i:;L) 21 do Oodigo Civil, o Governo tem a ''ºmpel.e!lCÍa 
1•ara dissoh·cr ,~_por meio do um acLo u soeicda.dc, (]uando ili · 
cori•c .;m a~tos ·nocivos ao bem publico ou oppostos aos sr•n-: 
Jim:, n •l (fü;pnsitivo deter.minon que o neto foSSA fundamo1. 
tndo, r•arn qnr: os interessados ficassem conhec.endo dos moti
\'l)~ •JL.t•~ o Govct•no fevo pat':::t 1onmr a medidrL <ln. rlissoluçã.1, 
~ n~sirn, 1:nmo · .iá o disse a. Cflmmissão não llouv1~ ímmow•];. 
~ ' !'fJ:u;:tn 011 t1·imsfor•i-nr.i:i do nt.trihuiçrío, Londo sldo pa.rf.i
~: nl:u·i%tiil•l ·~ J'C.f)l' f'~•'n l :rnfe rio Governo prl'.'Ci !"ament.c incum-· 
l tido d" cxcrce!-a. . 

A questão, agora ,porém, deve ser posta cm out.ro!l tel'
mo3, pois, não é reproduzida sómente a emenda suppressiv:• 
do ])antgrapho unice. do art.. 1.2, ma!'i np\1arcl:nm dun:> emcn -
,i as - 15 e :33' - mand::mdo supp'rímfr todo o art. i2 . 

O ncss<.1 Codi~o Civil em seu a d .. ~o. § i". dcl<:rmina q ;1· · 
.;s sociedades, as agencias ou ns tabelccimentos do seguro:-. 
monLo-r:iio e caixas economicas nao f:'O podem constituir sem 
antorizai;.:io •fo Govcr-no. e a necnssidadn <fa autoriz:i.r,ão, nes
tl.t~S c.a;.;ns. 'rcsull.a de qnc. destinnnào-sc ess~s instítuios :. 
~-N·fr dinheiros de terceiros captando os scns contrihuinlr• .; 
l l O gl':mdc publico. cnt.rc o povo, dc,·n n Gov~rno conhcc!! r ,, 
::::n:t idoneidaJe. pat·:i. evitar ::ibt1sos. 

E'. na maioria dos casos. o intercscs dos dClSprote~i<lo,, 
<i:i fo!'tuna que o::dge este accrescimo dn. cautel:.i. E ' uma ra ·
:r::ir1 fl~ o!'dcm mais social do que simplesrncnt~ c.conomir.a. 

J:°:">Sa c:tplica1.)ão do dispositivo do Codi~o Civil· nos li dn<ia 
p1• l11 omi;u~n !.<~ f•t'. Glovi;. Bcvilartw1. ;w ·~ ·'m lllt' nl ar o al'I . ':.'11. 
crintnrmc se vu no voL I, pai;. 227. 

E como taes institutos necessitam de autori7.ac.ão ri:u·a 
~'~ r.•onstif.t1item. o Codigo Iogicamentt' dcn competencia <L•) 
Go\'Ct'llo pura cassar-me a autorizar.ão. desde que cIJ~~ :<" 
col~oc11H'm ~.:n ~ii.nai_:ão divcrim ctn q11u t inha. qnando con;;~ · 
.;;um •t anl.orizac.ão, e então cstabcloccu 11nn isso so dild 
•llHtn.tfo :t l)cssoa .\i.widica incorra .:im :\ct.os opp0$IO~ nor:: g(m~ 
fin~ .. ou quando nocivo$ :io bem publico. 

A::: >lrmais ~ociedadr.s indr)penrlmn <Ir·! nnl.oriz:u::ão do Gn · 
v,.1·111.i J•tu':t i'•~ 1•i:1nsf.il:uii•eC"1. 1! ns!: im ,·, Gon~t·no. consonn/.f' " 
•li···riositil·o do •~ •)di;;-n Civil niío h.-111 1'.11ni11r:tl'1w.itt para d i~ · 
i:oJvel- a s, •':-O ~o r.lln·s incorr:nn n:t~ .t11mi-1 h y pul-hC81':> a. q1w >'•\ 
1:••ft'I'•: o Ct.Jdii;o . ]~ :.< !<' falln '~ ' !l 1·:·1,lo; nr', dP rnndn qih\ ~ i a ::., · 
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cfot.iadu iudcpcn.Uc dt~ au !.orii:t\~ilo J:)t.ll'i~ se· c:onsLi~.uii" no..dtt hu 
a Nt$sar • 

• ·\ind:l. n CS!'lC rr.-.9'r•c•ito (;i'imnknla ú :.tUfol' d1; Codigo Civil:· 

<;~fio é elara a rcdac0ão dcst<: Ul'l.igo. 1\fai:.; adequa
ílamcnfo se l'!xpr~s~ára <) Pro,iccto, ante::: tio emendado 
lJülo Senado. O·pcnsam•)nt<• do <lispositivo é o seguinte: 
u f<OCi<"fa.dc c1·1w ·n.ccc~-.~'ita tfr rwto1·i.:;;<.;;t'io adm.inistrativa. 
1par:t :'o ~on·::;Ul.nir (a.rt.. '~'· § I). si i;o desviar do fim 
:J);\l'a o qunl :::e ori;aniWJ.l, l'nt.1·P-gat 1f.lo-sc n. oper'a;(;Õ('S 
diff1~1·c11 L(~~. u crdt'l a ralliio ·de :,:t;r na ordem juridica:<.>. 

O bistm·ico do acl.nal artigo 2 .1. u. :~. não n<lmitt.e outra 
í11L;,rprdu<;ã-0. E' bastante que <'e v~ja (}nf, o di::;positivo VO ·· 
J:l.ii0 ricla. Camnrn e.;:tava as.sim n"<ligido: 

.::Pela sua. díssolW)ã-0 em virLude do n.ct.o do Go-· 
verno, nos ca·:rns ern que esi(: en.ss..'l.r ct autoriza1:ão d•) 
f!Ue P-llas carcoom pa·t·a funccfonaT, por frauoor•:m ·t:i.~ 
sons fins on compromcttnr o inwr~sse puhlié-,;)) . 

N-0 Senndo. ú emincnL1~ St". :Roy P.arbél.~n. dl'n a r.• <liS·· 
:pn-, itiyo a !'iegu in~e l·ei1ael]ác> : 

~Pela Hm <lissoh11;fí.o f•l!l ·vit·t1Hl<:' de a.r-1.o du !Go
\'rrno. ca:::.~ando-Jhe i:\Slt-l :t ant.01'izá~ão d•i funcciouur. 
quando a l)i."~Sõa ju.ridica incona em :ii).o.,; üppü ~tüs aos 
SNl~ fin~ ou nocivo~ a•) Lr.m puhlico:.~. 

Ora.. l'-~nd•> a~im. é ,:faro qm~ todil a lr.i qne dilatar :i 
c .. nir>ctcnt~fa ;fo Governo l)::tra diss nlYúl' ~N~i•vi·ades outras qu1: 
n;!0 as qlll'l d~ll1~ dcpendmt1 para· s•' constit-uiir1~m. modificar::\. 
,, Cl)tJígo Ci\'il,. P. !~li f'Oisu não •:On\'t'.·m qu,• r•or P--nuruanto se 
fa~a. rrnírm<mtr •!lt1 nmn lc i p e na!. :n<:'iX(·1nos q1.11~ (• Codi:;o 
l':h:il fnuedolH!. 

h;sn. mitrr•tau!A., i1~1) qu~r di7.<'t' •JUI· (fovemo~ d ciX:'ll' 
-ri • .- ~a.m..paruda u P1~licla. na :>na ·f\mcc;ão dcúmsivn, d3: ordem 
.Pllbl it'a. e nrst.as r.ondi\:Õr.s. a Commissãr• a cccita. a emcmdn. 
n . 17. na par{.!.'. ~rn q U(! d i~. : «orden:w 11 foc.hamento P•)r 
1 .. ~ m1>0 dei ermiondo.-:.. f" ncs~" ~t,nt.ido da·rfi rmtra rt'dn.<'-tã-0 <H) 
a1·ti~1), nceni1.anc](1 lambem n emenda ll. ili . 

A omenda H. '.I 7 m:i.nda qu.~ o fcch;:unr:ut1• da8 sooiedn.J1~,;; 
~ ·' ·dt'; por <ilOll'lfJO th:krmina.dú l)ll .. ·m.q,11.1.p1to ihn·m· a. commo-
:·,;i, intestina. 

Como e~t{1 redig·ida n <!m••nda yi': . , ,, •1111· .-. -,,eo aul 1w 
rd •t'J\1it.I f' '.\ l'cchamcnt.o·: 

11) 11111· tmnp•.l dd1~1·111inado,. ,., ;i.~,,:im <J llttrtdo nfi.o h(1u\·1'!' 
•"'ll1lnw;ao intestina: 

b'; 01w1nanf,l) dural' a •.•ornmo1~:ín i11 t···);f.i11a . i:-:t.c• /\,. l'"l! .. 
q11:111 (.11 d tH':ll' n 1!!,;kt<IO dt· ~itin. ' 

E' •:vükn!.1.! )u!t'lHit.lfr a ' :l\tclllla. " t\) (·~1 :ww11k• das s>'.11~ü·
d:1cfos l~m 0 11t.1·:i ó.POl: ~i (ftlJe uft.0 :'L l'{tl<~ <'Sti\·1w o r1a.iz cm ostn.-0.--. 
•1n ."i i lfr., J'\Ol'•1t1r. ·~ntãr.i nfio se.ria cm;pr~i;s.rl•.1 .as :p:i.!11.vras -$ptit: 
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l.Pmp0 dd ... •r1niuadn,., vni·3 1i::tl'-RP.-bia :t redund::tnr,i:i. urna. \'e1: 
•111e o í\S.t.nrln 1fo sitio .o:i't pôd<' sPr rler.ri-tttrl0 «por J."muo rl~-~ 
t-0rmimirlo». . 

'.\ Oonunif'Si'to, 'lnl:rdm1l0, pat•a. evitar cwronfla.~ intet'prl'·
t~~\'i~s. rrrligirft o nrt.igo à(\ maneira mais r.lura.. 

CnmpI"l', por<'im, indagar-se: haverá 11eces:;dd.:1de. <li> -""' 
o1for:Jarflr em le.í QUC o GoYerno. durante .o témJ)I) t'm que du-
rn,r o e.;f.ndo de f!itfo, tem a fai:n1lcln,dc <lr. fr-chnr ns ~noieda.rl f'U 

r, ivi·~. a~:>Ot·in~ÕN>. ct.Í'.? 
_\ l°'.••JBlif.nicão F~dr1• :ll. <.·m '' arlig-o i:;o, •·-~i:tb•.'lo.'C:•.•: 

«Pocl1•1·-~·~-tia ~!ed;irar .. ~m <:'SI.ado <lo ,;ilio qualquc.1: 
r1:·L1•1,i: <lo t.-·rrit.Mio da Uniií.o, ~usprnd.r,n_IJo~s1~ ofii: ti.~ 
•im·mitias r:mtstiwr-~õn·1JfJ.Ç por t;:im.po dete.l"m•Í'n:adil. ,,.~,, 

,\1":. 01ie pont.o 01'.'\"•' "''r' í'.'Hti'.'ndifüi a ;,;u;.:.nrnsão cfr>:o~:n !l~l·~ 
rnntia>"? 

As dive1·g·l'neins (li"· ·uma .-,p1•r.n o•.por.n. p:il'a r:i. Y'~rm ;::1• 
~11·N,nL1iando . 

. Fmrlmlho cnt.Pn<le q1w a ConstStuicrt-0 u{]opt.ou '.l .,:j-~l.rm:i 
·h suspr.ns:io de todas :.i:,: g:ai•::i.ntrn-:; - menoi:: as <Jllíl rr~;:;pP..it.:ui1 
a vHla · -comt.anto que-. ~!om rd:v:ã.o :í;;; pcssõaa a ai1tnridai•· 
apnn.ns usr .rfa ·rll'trnc~í.0 nit ctr>~fl'l'l'í• p:im alp:-nm 1i10nh do t"l' .. 
1·itorio naeion::il. 

·no nwsmo • ;:;m\l ir. C:l,1'l•>S :>la-s:imHi::mo nos ~eus 1: i~•tHt · 
menlario;,; ;í C.onstitufrf1.0 Ilrasi!cira:.i.. Quer o Ccmg-re;:;.;o Xa
oion::il. ·~Sr!t'r,·c. •JUAl' 11 Execnt.ivo, não f"!sí.ando !'P.unido aQtrnil". 
sni>pcncl\!fll n·s ~a.r:rnt.ias e-onst.itucioaes, t'nnt 1·c&tricr,õ1c•;; s/~ .
nwnr.f' qnant.n :í.~ medid::is t'•)nti·::,. as 11e>;:>oas cm log(H' líi"to dr~.· 
l.in:ido ao:, t•/o;; d(~ cl'inws c(Jmmuus nu d~;;:t.€.rra.da:o; na.l"a nrt·· 
it'M >-it.io:• u,. t.et•rit.0t•in nacionnl. ·f:1)m t•cln~ií.o ii:<. c.:i.n~a~, <"l.
pod01·cs d·~ f°ll•J'fe rj,-, f!:~tadn ~i°L(• ampht~; dí\V('m. 'mt.rnt~i nf ,.. 
~•'r u:;;:i.do~. t:inf.n •1uaitt.t1 foi.·cm net·•'i':$1ll'iOi' i1~nn. 111·1'n·ni:· 1,11 
l •'Jll'imir a dü·:<nt•rl1'rn •)11 d1~f011de1· a 'Plltl'ia. 

°Elll .,.-•1;:ui.Ja , , ~!'. Carlos '.\laximili::mú ; .. .1iuinct·a. Y:11·i:-1" 
;'L('f.f•" (]li•' podem ~<'r lH'nt.i•~ndof: µe-los e :•;;:í.1:::; llo E~f"CULi W• 
(] 11 rnntú O ~itio, t.•t11I'f' OS f!UU(.'5 n f!UC diz T'l'"J.Wif n :ln ílircih 1 

.•°ir• :i.";:;oriacfln. 11~rn n diNMo dr- t'C'nniãn. 
0~ íJlll! assim ·~ntr•.ndr•n1 ha,;1:-iam-);·1.•.. sübt'i•Ludo na ci:·1•-

11urnin n no twrn.nj:;unr.nL0 (l·o nl'f... 80, 1:rn ::>ua:o dispoõ-1~õr:-; 
1'.~1mponr..nte~. bem nomo dn :-:eu •'spirit.o. O art,. $() s6 limit.a 
n,;; podr..rc:'! :'!obrr.1 a:< pC:'s~r•us. J.r.~n. 1•ri;:·nm•~nt.1,-~r. dei~:t--n;; 
ampJnz; :>olir•! n~ <·.oiea~. 

Ma~ ;.l~sim ni1o ú t'l)J.,;nd•'n1 .-11!11'0". 1•rd1'" .-.~ q1.1a•.'~ n 
1•rni11i:onl•' 8-1·. lh1y Burb<l~a . 

. 1;·1. HO); .:-:.;:•ns <:~\c.tN: Inc;un~Lit.uei•.1trn.e:S». f:w.endo rli:,;t.fnel::1•• 
••llt·l'•! ::.at•rint.in::: 1\Cl!J,-)t.itucion:Ll!i' •~ di1·c·il.n;; de ff\lí:'. i;;;sas p::ira11 
1.i::H. li'f!ifilznm. rm J)fll'lf' :t 1~nndi1;al) d1~ i;C~H'UHQR.. f•Ollt.ica (Il i 

.mrhr~i:ll. •!~l-rr>Yf' :í pa;;. Hl(l: <«CnmpN~ht'nde.-."f'., poi;;, .,,rn nr>." 
1·,1~n.;;: ·~e· •·••nfln~1'n..;:iio sor .. in.1, 11u fiN'f.nrb::i.çã0 \'inlrnt.n " nmpl~L 
ria i:irdern .• ~lJ~$ rn.~~nm nrntraliz:it' a ll<~ç.;in l'<'-P1'f'i'&iYa dn f'""· 
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11 .. 1. nuhlil'<'.) ... \'alnrnl N·:i. porfnnt•i. '1Ui:>, pa,t'r1 ::rnomati~;: 
rn:·n<'l e formidavcis como n~$rL$, <.n r,onsidera,s~e nncessann 
1 i mil.ar, a bem da salvação do E!>ta,.cl-0, a lihi:rdad.c illdividua:Z. . 

'F: ainda não hn. multo, 0 Senador Ruy BarJ)osa, pP,rantc n 
S~nad1), mosf.t'av::t (Dfnrio âo Cm101·r.sso Nocfon<tl <lc 10 de !JO-· 
1·rmbr6 d.~ t ()17). <lUC o r!slarlo ·rlc sitio no :Bra;;il f rmrn. ~ . s1m-
11lc.smenk a .,,u~prn>;fil) <la~ gni·:rnl in~ {]f'l'in ida ~ no nl'f. ~'<O, rli1 
f'.on<.t.il.uh;ãil. 

:r. o ~upr.~mo Trílrnnni. fllli>. :i ·íH'inr-ipio fleixou do~ cüc1hn
rer -Oü /t(J;/Jarrs-corpus rP.11ucrirlú duranf;e q esta.do de sitio. soh 
•:> :í'nnd:i.mC'nto de competir ~o Congi'l?SSO tomtw {lontas ao 
fi:xncutiYo <los nct.os !)rn.tica<los '{lor ellc emquaní.o o me5mo 
ilur:lsso, ultimamente tem ;;usLent.r1.do :l. .doul.I'ina .de que :i.t'•~ 
1\n dr.tenção. como no df)~ll't'M. ~ub:<:üt.Pm lihr.rdadf\;; que o 
~itin não p6d!l csm::igar • 

.Mas, com-0 qncr ·ciul'.l Gejn, no cu2-o não hn absolufam.~n l.n 
•!f'r:í'ssidade de s~ d~claru'. que dura:nt.e o sit.io, ou omqnanf~) 
nnrn-r a :ximm.ooao rnt.r.st.ma.. tem o GM·er!10 a :fac.ulda<lP ü~ 
·~rdenar o for·liamcnl.o rlas so~ir.dn(!cR ·OU s:vndicat.os. 011 a:::<:o--
1~iri.ci5es, de-sdc o momento crue SIJ d:í an Govrrno l?'.~:<:c lrtr·.~m •) 
direito. fórn do e~t.adn de sitio. 

Assim. :i Cnmmissão aer:niln a P.mr.nda. -na p:irtr• flll<' dií·. 
'Ordr.mir 11 fcr.bamenf.o pnr tom.pn detcr.minndo» . 

;\ti . . . 1:::, n. 1 - - Supprima-!"e . 
. '\.rt.. -13, 11 . 1: - Diga-se «SUb\'i:t·sU.o drt r.rderu 1.1ubli.::av .. 
~\~ emf\odns propõem on :t suppreS$àO (lu n. 1 r.o :irt. v1_ 

.-.;.! .:i. fo!nbst.it,uição da. phl'ltSf! ~subv~rsüo <ln ndn:i.I nrg-:mii:l<::í•• 
: •1t'mli:-, por .:.subversfiü da ordem rmhJir:i.~ . 

n n:rt.. i 3 OOi.ribeleoe: 
<i:Setão d::i. competencin. dn ,Ju:>Li<.;.'\ Fetii:ra l e pl.'n • 

.-:essados l\ ,julgn.dos de conformidade com us disposiç-01>:: 
da. lei n. 5 ·t5, dn :1 rle no\'f'.'tnhrn <li"\ lSÇ)S, M owim~;:: pri:
v istos nesta lei ~ 

I. Quanàp tiverem por .fim a ;;uhvn!:=ão da nrt.nni 
!'.lrganizar:fo ~or.!:;t. :'> 

Parer.1J1· 

:\. Cómmis~ão ,i:~ t.eve opporttJnidad1) lJ.: (Jiseutir lttt'f:':'l
tlií'nlf'. o ri,;:su.mpfo. ohjocto das dun:~ c>nl('ndn:l. f'. conf,r:t o vol.o 
(!o 1•nlal.cw, nnl-C'nctl'n ciuc o;: ~rimr;: <]ue vis:11n s ubverter n. or-
1!1;m l'Oi•i:'tl. <'Om.o crimos n olit.iroc:, <lr.vrm '4Pt· rror~s~atfo;;; 11 
.:n lg::ido;; flela .Tns1.í\)n. Federnl. 

A maioria dn. Conunis~ão mant.em. a-:~im " .;:f'n pnrl'rt>r, 
1•:io ac1:.:i!:.tt1do. poi;,:, '-'~ íitws f'.'lnimrta~. 
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A 1n·irneira manda substituir a pt::na estabelecida. em o 
art. 1•, que é de 2 a. !i ann<>s, por 3 à 6 mezas. . 

Esta émenda. dese ser considei·ada prejudicada. d~anto d.o 
J:àrecer sobre n. emenda 28. F.: deante desse parecer, o cotn o~ 
mesmos fundamentos, opina a. Commi.~são no sentido de sere11l 
1·0jeitad:i.;; H.S mncndas us. 2~ e 2:'!, diminuindo, entretanto, ii. 
mesma Gommissão, as pena.lidade:s estabelecidas nos arts. 2. 1 • 

:~. coní'ôI'me se verá do substitutivo_ 
Estuúada8, assim, as emendas. at:ceita.s urml.8, rejei~ada~ 

1:ut.ras ~~ modificadas ou aeceifas cm p:i.rte algumas, a Com
missão passa a redigir, em definitivo, o :substitutivo que, com 
:: devida venia do Senado, aprü$ent ::-. ao projecto que aquella 
~~sa do Parlamento lhe enviou. · 

Juij,1-a (lOUvenien~ est.abelccet' lli1 seu substiLutivo a fi
hura rlclictuosa da ::;imples pI'ovocação directa aos crime.; ct~, 
homicídio. lt>~'lÕ<ls (>01,"poracs, r<>nh('I. in0endio, <!amno. àive~::<1 
da <}UC Sú a.ofla prevista no :irt. L E'· uma. 1'a!ha de que ;;1· 
t ·~seu lo ~i nos:;a lei penal, e v:n:io.~ codigos de na(;Õe.s cufü·~~ 
'!t'"OSigriam nos seus d!spCtsitivos r·.~~a infraccão . 

O projecto do Senado tinha m:mdado ouc O·" erimes prc'·· 
,.isLo:; nos art.s. 13ti, 137. i3S, 13!1. ~-H, 1·'.!2, H.4, 'f!iD princ. n 
g I, 1!>2, 15$, ::>26 a 392 ~ 2'!. do Cod:ig-i) Penal, l'os;;wn punido.;, 
•·oni prisão collula1· poi· :, a 1~ annos, quando prat.icn.dos po!· 
meiü de bombu;; ti t dynamitt' ou d<~ •.1uae$qner ontrus mate·· 
:·ia;,, e:i..:plosivas . 

.No seu segundo p::i.recer a Commigsúo jugou :lcerta.do 
>-upprinür esse •Wtigo, estabe-lccendo um principio geral u 
.rti:.-peiLo, isto é. de~.-minando constituir uma cirourostancüi. 
:igg1·avanttl - t(Jr o delinqueutt! commettido ú círme por meio 
,.;í~ dynamite ou de qualquer outra ma.teria explosiva . 

.t;xam\nandv mais detidwncut.e o á~t>nmpto, a C.:ommlssãi· 
·.~i.::· ufigur:i. umis gttrnntidos d:.i. ll"ropriedade e da. vida o dbi
_positivo Jo Senado. ~ consoante o seu modo de pensar, qua.nt0 
at'. f;T'.l.Til11'!.~~ penalidade", dimiD.Uf" :~ estubelef'ida TIO prnjcct o.1 
,:no 6 do 4 a :12 armo~ p:;.r;J. ~ ;.i ~ annas. 

1:' (J ~eguinte " "'ubstitutivo: 

'O ·('.nno.tresso .\'acional del'1·da: 

~-\rt.. L~ P1·ov0óur dir<H:tamentc, pur' ·~St:"ripio, {•ll po:· 
q11alquet üut.ro n1d0 (fe ·'[Hlhlicida. •. k, Ml ·vcrL:i.lrnent.e \'Ili 

-1·euniue,, :i•ealizooa:; nn» 1•uas,then.t.ro~. duh::;, sédes Jc, a~
~or:iac.õc:;. ütl .:1uae!'quel· togn.1•c1; -publh:o~ ou t'ratumeado;; :in 
)JUblfoo. a prati(~:i. dr) crirne,;1, ta.e!; como Jamno, depredar;:1°1, 
incenriio. homiddifl. 1·om ~· i'im: ti': !'nhvr•rl.:~1· a :u·tna l 1)~·c:·a .. 
ttizu.çfü·, ·s,.>cial. 

IP1.•rm.;' I•d:-:::ío 1·l'llulat' '[•O!.' tll!i i'l11 q~t(t!1'1) a111w;.. 

. Art.. .'..;." l;·a~er, pelo!> itll'i•).~ i11diea1fo.,; lJt• al'ti.i;o ant.0t' '·· 

.r:l 1~nt,f-, :1 nrio!(•i::-i:.i ·l•.1,. 1.-rim•."' i•ra1.ie-~1fo,,; ,;1)11l·1·a. a a·~tml! •.1:·-
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::anirucr~u ;;u1:jaJ. vlt l'a~,, r:1· !J1'\\15 nwi>ú.1u.; rl1eiu.,;· ... i!lugío do." 
t i?1i.,1r~~. d ... sse.~ •:t·imi"~B. 1.·•:i1n o :iltl.uíf.o .ma.rdfost.1.1 .-J,, in ,;:l,i;;;1.t· 
:• IJral.h :a de no•:o;: .c1:im% riu. UK'"rn.:.i. ;mturPz:1 : 

P1~1i::1 : 1)1·isã 0 C(' l\n l:n: J)úr ;:, .;,, mr::t.•~!' ·a ·11.111 :w.11t1. 

Al.'L :;." ~i ~\ pr:OVt)C:lO,:::Í.{) ~fo <llll'. l.l'(\t:\ 11 al'l,. J", f01: '.lÍ :
r.i.~ida di1·udame-11l.e :i. mi·lif.a.rl:':;:, m·a..;~s ou <.l!'f.it: iac;: do ·~01·
·;1oraçuc-!:\ militare.s -<l:t Uniã1'.> ·~ rlo;,: J~sL.'l.do ;.: . •lll ·Si a a.rw
.r•g>ca. on elogio 1fo que Lrnta. ·:> arf .. 2n. :forr~m :fiiit~)S pera.nl . ., 
.. ~- im~:smos mílit:rr~.::, prn,çaE:. Olt orrkian;: º'~ L:1)1·pl'.lrit4:.•1C'>;; mi
ij t.::i.rilr..1d:.i>= 1.b. l i n.iilu oLt dos Est:1dL1;:~ 

PNt:i. ~ Pri;;.ã.0 (:etlula 1· : .X1) c:l!:'t• 4,, 1,Jt' 1.•\·1_\C;) !::'w , p o.r crous 
:L cincL1 :1nnos; iio eas<:> rln. 1nstig:ição. por, 11m ;:L dous annos. 

,\.l.'Í •. :\ ." F:J~ .• ?:· '"xpl.odi1· •'li' 1•rlil"ic.itls ·11u]Jli.;:0$ ou parl.i-
1'.1Jl:.ll'Ll$ . 11.:-i:; via,,; .1.1ublkas O ll :os-~u·c s ft·;mituca.d0$ ;1.v 1111-
i•li•l1). l.ltimlm:; de <iY·llaUIÍ Le v l t •ie .:•u·l.i:.(1;; ··xplo:frvo:; igua•: ,:. 
•'•n ~t~TJ~ eHeitos. ao~ da dyn::.mitt) . 

P1:·11:1.: prí~ií •. • 1:<:'1 ln l:n: jl(ll' lflll :t. l(U<LI !'o) .;t['lfl•JS. 

Art.. ;,_.. livlltll'~1t ·. uo;; lo;,:a1·.;~ ;llt!i1,;:i.dL•,.: no ;n-f,ig •J a.ut..:~ 
: i •• ,., t11.1111IHL$ d« • lyua1n i l~.' •H1 ·d~·. ••1ll·l'l)i'- "Xplo-; ivo~ igtl~P;; .• 
·:JJJ :,;1~ 1 1,,; ":!rfl::'il.(i5. U(•~ 1fa, dymwiif.rc'. 

1. '•~n:t:. t11·i;;ão 1:'t•llu lar 1'(•1· :::.-i,,: m··ze.:-: a d<Ju~ :i.uno~ • 
. \ l'L t;·· . Falir i t :i r· 11omba::; V.e dy110,roit;:. ou ue oul..ru.:; <>X

; .f ;J~i n n: h; i.wes, e111 sen::: eff+~ito::>, aos d:.i dynam'ite. eom ú 
inf,ui!.(I t.l•! ca1J sar t.nmuh.o, alarn1a, ou d.e.:;Qruem -Oll ue com~ 
w <•f.lcr ;:~Jzum do!> (·tint·:~ ·in<lir.:ido;;. H\• a~ ·t.. ·l '' .• on. d o <iu::ú
lia1· a s u:I· o:c,~uç:lo; 

~Pena: · pri.;;:h) ;,:el!11h1r pLW $OÍ6 lu.:~ • .::,; a 4.!oi::; anno:,., 
,, rL. • ." '?rovocat.' direct:lmeul<t.>. tiulu:s rutiio.s indicadv~ 

'.io ai·L :· i ", :L pratic;L ~~ <il'im~:: f~1 r> c; .:omr• úamno, d ep1>edação, 
ll ll.'Cndio . . t 'OUbO. br. IDiCldW •• 

!~~n:i.: prisão 1Hllul:w por ~·~·i:;. rne:t.t!t' ~· i.!wi6 aUD.oS •. 
A.1·l . . 8." Con~ertarem-s'~ •)U asscmiarC'n1-:>1i dua:s ou mai::; 

;.• :,,:-:\'.;1 ,.: ~•<Ir-a :1 p1·at im1 d e q ualqu er• d O$ 1~d r11r:; indic.:::td(•ii nCl 
a i: [ ••. ·t" .. 

P1 11n1 : \ .• 1·i ~ ú1.1 r.t'lln1;~r pt.•l" !;ci:~ ;11~·~" ;1 duis anrt0~-

:\1•t •· !l." Nu$ cdm~ dt;fiuiú~ nu \;udig~\ Penal, nl'L:'. :.'·U·í 
" ::1::-;~ , .. HL' 1kr~rdo li. ·l . '.16:..'. U~ ·l ~ du :;t:tc rni.Jl"() de 18901 a r
! i~(t 1··. w=. ·1. ('. ~-a:,: ~l t: ll\\::\ ;: •. •1•ií11 tk: p1:i:;:ií .. l'Clhrlat.' por w.·~~ 
·1neze,:; a unJ allllL•., 

Pa.t·ngru!?.ho uni,~. ::li fo"rem fal!:làs ~s •frd ara1:üe:; a. ~IU" 
···: 1·cf1.~r~. " ~f ·l" d(• · :1 rL :~~~ fü) Codig:t) Pe11"'l e ã sociúda<le 
:.[\·e1· fius l)ppu->to~ <i 01·ckm ~oda!. <i aul,~wida,de policial f:m.i. 
•l i:-"Opei-sa1· a i·t!trniüo. 1.· os clle.fet' i· tlirl:ld0L"'~ ;; ~•Tfrer~fo ;l pcoa 
d ;- 1.m1 :1 ifni~ muv·•.;.; •fo pl'h;fi•_• ("•llul:n•. ' 
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.\rL -.10,, O:; ul'itue:;; Ji: IC!nüciui(t 1.:apitulaúo:i Ii:..i . lei rill
lll~!!'U :: . !.10:.'. d1: :!1::; uc• :,;ct1~nLl.J1·u <fo lU 1::;, tiÜO iuafian<;aveis . 

. \t·t .. J.! .. ~i o~ crime:; p1·üvi.~tos uos àl't!:i. 13ti, 137, 13R. 
!:.!1 

•• 1_ 'l.i L 1-i:!. l·H . .t.'l -í µl'inc .. ~ :,; 1º, 130, Hij. 1 :j:J, 3~G u 
;;w. ~ ::". ludo.,; do Cuuig·o Penal. forem prnticaüos por iw:iu 
<le l1uml.ia;; U'-' d:rnamil..t: óu de uuti·u:,; •)xplosive>:,; igm1c~. ·~w 
~ei1;; cfl'cit.o:;, ao::; tia dyuumiLc . , 

L-'c11a: pl'isão e;cl!ula1· por Jui;; a uil.v a!HIU" . 
. \l'L 1::!. (> (.;:uvt:!l'llV µoucra uri.lcnur 0 l"ccllu1t1e11 lu. iJul' 

l~111pt• l.lo::t.m·mi!1auo, de associa~õci:, s:y11dicatus e ,;ocilld'!-d•?,,; 
1i1vi::; 11ucindu 111co1·ra1JJ CHI acto::: nocivo~ ao bem pulJitco. 

:~ Lº ;\ L• :P(•l.lé1· .Jutli-<.:ial'io 1;omµcLL', poL'éllJ. _ucc1·ctae a 
.Jj~:;ulW'.ftO CHI UC~:âu })l'Op 1·ü1. de ÍÓl'llla t' •Jn1lllil. r1t1. prOlllO·· 
yhla pelo l\füi}:;tcrio ~ublico.. . . . 

~ :!-. • O acLo do <.;>overllú :>ura. l unda111~utadv •: cx.peuHln 
lJelu ~J\1 inistru <ltL .Tw;liça. e :'foJ;ociu:; lnteriore;; :;i ·a, socie<lauc. 
õli:'SOuiaçfio. -0u ::;yndicutiJ f1mccional' H<.• Di$triclL1 1redl!ral '>l.t 
110 1'efritorio do Acl'L'. 

_\t·I • 1:.J •. Serão üa a:utJJpdi:.:111;ia da 
'in·oces:;;ados ·~ Juli;u<lo:; dr~ i.:onformidwfo 
'da !d u. ::; 1f>. '-' '-' :; ._i,, JtO\' f! llllJrn ri el8ll1', 
n-esf.a lei: 

J11,:Li1"1 l·'et.J.~ral 1: 
L'v1{i ~~ uisposiçú1.: ~ 
u::; i;l'ime:; previstL1;; 

1", qu::m;.i.1.1 f ivcee111 vu1· fim :i ~uL1.cr;:;:l•J chi ttL'tm1l org·u-· 
11iz;1ção social; 

-~.,, quamlú l:>l'tJjUUlCal'l:llll lll\l l-1Clli puJJ!icv .l'eueral úl.l 
}}arLicular, que cste,i~ l:iOb U g·uart.!a. ut!posito úU aUmiUiê-
trw;üo do Go\·emo Federal; . • 

:.:•·, quando pratieado COH[l'tl. Ju11'.ccio11;:i11:fo fudi.:raf, n 111 
<.\\.'.li.!, ou pol' ~nolivo do ex:crcicio de suas 1·unc~:ões: 

-í ". nas hypottwscs do art,. 3° desta t~i .. 
~ 1 .'' ·Nos demais cU$1J:' ~el'fü1 da eumpelellda )Ja1·;1 t• 

J.Jl'úc~::<:o e julgamento: 
1i ; n o Districto Federal O:: .JUlzt:.:i de diwitl.) do crilu~. 

Ol>i:\.'rrndo o disposto nos a.1·l:; .. ::!G5 e 266, do decreto 11. 9 .. :!ü~:. 
(Je ~8 d~ ú~zembro de 1911 ; 

b) no 'l'erritorio do Acn'. ú.:i :i uizcs Je direito do 1a•ii11•) 
"11~l!t'\":.tdü o uisµo;;to 110 ' at·t. ~l!i7 . do <lec1'etL• n. H.831, de ·1:.: 
1.li.- outubro d\'.•. 1912 .· 

§ ~-u 1'os E::;tmlo:-; ii 'IH'oce::;.;.u t! v .iulga1H1.!11Lu .-:t.•1·üu J'd!•.•> 
n··~ t L~1·11w,; (~ na 1:011fut·midut.11.~ lia,; l'c8p~dival:> lds . 

. \ri. 1 ·í • ltevogani-~e as 1..fü;posi~~õe:i cm contrario. 
i::trla tias Ct>mnüs;:;õe:s,' ~) de novembro de 1Y.20. - · <:w1j11i 

~llaclw.du, Presidente. -- fo1•i.~simo de lllelto, Rela~l)t'. - ,\·1·
U11du Leoni. ·-- 1'w·ümo (Jom~-µr:llo. ·- Prude7Lte de MO?'aes. -·-· 
,f1;s<J fJvn·eto. ·-· .frnvipho A:e·vedú. - Gomercindo fübi:u1. 

O in·oject.o 11. 3H. uost.t: tmno, vt:iu ú. Conuni:;süo de I.r'1 ·· 
mulÇtl.$, a.fim de que enrt. opi11a::.::ie SC1br'l! a emenda H. ~r;, 
Hltmdaudo despendP.t' :.tt~ a (lllilIJ.tia d~ '1008 pa.rà 1~UCtW*'l'~ 
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nai;ãó de dou:" ex.t.•IHpli.i.r~: ., d:.t lei. <.ftl :~ ·Uu t.11'(),Í tll.ltv 1.' l:i:l'Ullu u , 
~ er1du um 'f.lar a a Bibliotltl:{;i:J. Naçiuu<J.I , vll\fo toda:; a,; le is sãv 
, ,çlle~i.:i-0na<.!u~. nu D ü.i1·io Offü.:wf., qll•~ a~ vublica, ·~ ú ttli:'•i 
.para uma. aa:;ociai;ão p:mticular .. ___ o que 1ic1.cla. jusLifica . .\ 
+;11)end11 não m er ece. porto.nlil. <1.pprov:i.ção . 

&!la. da$ Comr.ni8sueii, ~r, dn uovemuro de W~ú . -·- Gur
luii Lir: Uam.po~, l'I'!}Si<lcnie ,,. .ftc!af;or. ___, Antom·o Pachr.•:u 
.llc1ul~s. - · · Svu:;<J. CastNJ. - -- Ud:rlos 11-la:J:i:rnilia·nu. Octa·1;ü.. 
Í l rJclta. - ·- Ci11çi'rJ1.! tO Br11uo. ··- . Sm11pf11:,., eo7'1'i.:(I, ·-··· ..-tlócr-tu 
N (1ra11.fvJ,u. 

N. 

N . -

Au u1·J. :"', ~llPl'l' illil• ->'•" ·•1.·1_, J, ,,, 111 .,.i•.1 . .; iudii..,ad(o.5 !h.t ai'· 
1 \ :;•J a n l •!C'·1''>lc11 t1•» . .. ... 

-~. 1. 

~a ª'·l\1 al Hl'~.!;a.tdza~~~h~ :-::.:wial r. &\Ji.1..:.titutt-~1~ 
i.,:Jeu1'. 

N. ü 
. \ '-' :i l'I. . :-:" : 

,\1•c1·e!:ce111.e-~·' : <.li1·i!.!·i.Ja "'di l'ec· l.<•lil •! 11 t.•.' . 

:O:ub.~ til·U ~I- S- ;; ~IJ.~1i'il11.:;d;1 p1_ll' ..: i n .~ Ji;:·:.11;à11 e 
J."•I' ... \:a1.., :-·-.:-. 

N. 8 
·''·' a 1·! . ~ \• . 

• 1 . • 

~ll l •l.)l°illlll·· ~ (' <ii. llU ,J,, l!·•.ll'llllldl •.·r . l'i(• .:>. 

~. 9 
; \ 1,1 a.1·1 • ;;•1 : 

~ UJ>P r· i Ilia - ~e •>t•l I UI~ 1•(1 u 11111!f ! 1.•1• a lgulll do.~ 

' ' llet·:.iu !.e i):=\.> 

('. ) ' i.11J t::-i, de.-· 
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' "' 

N. !O 

t':iu1i!J t·ir1.1a-. ..;e <tull ifo .::unune~Lce .aJ .. wu du:> t;dWl:!S iu<li
i;arlos uo at·t,. tº.~ o acc-t:c:>c~nt.c-so: <J:au:s:ilia1• i.lirP-ctam•füt~l> - · 

'N. 11 
. .\u art.. ·;•: 
Sup·p·l'ima--s~~ .:i:uu N.U ~ti l·l'O lu1,o5at'+>. 

N. 13 

Paragr.ap·li,_1 1.111ic{1 Supprima.-:>e.· 
<.:!'! a. ::iociP.dade iivcr fim: •)PJ'X>St.os á ordem :;ucia.l"'. 

~ - :15 

:-i. l6 

.\.t"I.. 1:: - · · ~U'i1fit'i lJl :.1 -;.1· "l,~uhatu ( ' ll uifo pei·sonalidadú 
j 1 11·í•Jica~. 

~. l7 

"\xl. 1:; - ··· i:-uui:>LiLuiJ.-~e .:<ul).crelar a: cl.i::;;:;olucã.u» µur ·"1•r· 
•k utu· u :J'ecliamento pw: tampo d0tr.l'minudo ou cmqucmt.o dn
•· :11· ~1 · ~•)n1llVJ !~ri0 inte;;:t.in:i~ . 

N . lS 

K .· -J!I 

Arl. 1:;. · 11. 1 ~1.q •[.ll' l lll:I-,.;, . : 

'.'\. 'l · IJ11~a-~c: .. ';11l · ,·~ r~ii.u dn 111·à·.~w vulJlic:a. 
~aia da~ :<t.1-•S~l~~. d~ OULtlhro d1~ 10~0. ·- Jlt.tll·l'it:t:u d1.~ 

7. 11•.'•' l'Üll, 

:"\, :!l 
\,, ::ic·I . J' ; 

1.'l'Ua: JJJ'i::iãu 1ll't' (!'•!;:, ;1 ·~l~b ru~zee. 
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N. 22 
Ao art . :i•: 
l)ena: prisão rior um a lres me11.es. 

N •. 23 
à o art. 3°: 
P ena: prisão por seis a um anno. 

N . 2.:1 

:Aecr~~enLe-se onde convier: 

N. 25 

'.ArL. 0 ·Governo abrirá o credito de 100$, para. en-
caderna.ção ele dous exemplares desta lei. que serão remett.i
dos e .conservados a Bibliotheca •:\acional e a g!crios::i. <rAoção 
Social Nacionalista:i>. 

Sala êl:is sessões, :>etembro ele ·1920 ., - Mau1·icio àe 
Lacerda. 

N. 26 

.Sup,prima.-se o arL. 7º. - Pmtl(1 de Frontin. 

N . 27 

·Aos arts, · 4º, 5°, 6º e 7º retire-se 4.0U de qualquer ou
fr:i.s mat.erias e:1:plos1vas" e substit.ua-sc por «ou outros ex
plosivos semelhantes em seus effeilos:t . 

Aos art.s. -íº, 5º e 6°, substitua- se a palavra ~intuito~ 
pela ~fim» ~ 

Sala das sessões, C> de outubro de 1920. - D~otllJ.to Maia. 

N. 28 . 
Ao nrt. iª: 
Onde diz cellular por dous a quatro nnnos, diga-se: «de 

um a dous nnnos:i.. 
Sala das sessões. 7 de oulubro de 1!:120. - Nicanor Nas

cimento. 

Ao arL. "º .., . N. 29 

Subst.ilua-sc u palavra q:apolo;r!o.:1- por «instigação~. 

Sa la das sessões. 7 d~ ou! ubro de 1920. NicaJto1· N<JJ1-
â mcnto. · 

C.- Vol, .XlI :ti 
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.\NNAES U..\. CAM ... l\..\ 

N. 30 
A.o art. 2°: 
Supprima-se deste «soei ah> dada a. phrase, até o i'inal. 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1920. - Nicanor Na.8-

ci.mento. 

~- 31 
Ao art. 4º: 
Substi tua-se a expressão <Ou de outras qUaesciuer mate

rias P.xplosivas> por cou outros explosivos, de effeit.os iguaes 
aos da dynamite> . 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1920. - Nicanor Nas
cimenco. 

N. 32 
Ao art. 5": 
Identica á proposta ao art: 4•, em vez de outras materias 

explosivas ou outras maLerias explosivas de e1'1'eitos iguaes á 
dynamite. 

Sala das. sessões, 7 de outubro de 1920. - Nicarwr Nas
cimento. 

N. 33 
Ao art. 12: 
SuppI'.ima-se. 
Sala das sessões; 7 <lé outubro de 1920. - Nica.nor Nas

cimento. 

Pl\o.rnc·ro N. 613, UE 1\H!J. 

(Do Senado) 

O Con~esso Nacional decreia : 
:\ri.. i.º Constituem crimes: 
I. A provocacão ao damno, fur to, roubo, assalto, incen

•Jio, homlcidio e á suppressão ou subversão da actual orga
nização da sociedade ou de algum de seus institutos lesa.e~ 
- pena de pril>ãn cellular rior dous a cinco annos. 

Considera-se •Provoc..>acão a apologia feita· verbalmente 
ou por escriplo ou por qunlquer outro· meio de ptJblici
dade, nas ruas, tl1entros ou as~ociacües ou i·eun iões onrte 
quer que J'uilecicinem, de lodos Ol:i mr.ios de aL'l:ão ditet:la 
pa1·a qualquer dos fins acima iudicouos. 

Pat·agrupho un lco. Si a provC'><:ação for l'eitn a mililarl!.~. 
a praças ou officiaas de Policia com o fim de indm.il-os a 
dM;obedv>cer noR seus superiore~ · e s1.1hir-val-o~ <'.ontra as :rn -
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,;1;;sSÃO · EM 25 OE XOVE.M13RO DE 1920 

toridades constituídas - pana de [lrisão ooJlular por tres 
a oi to annos. · 

U. A fubricac;ão de bombli.5 do dynamite ou de quaes
quer outI·as rnal~L"ias ex1J lo::1i vas, sem lL·ausµoi·te, ou em-
1wcgo com o mtuito ele causai· tumulto, a larma ou desordem 
ou de commetter algum do,, crime::; pt·~visLo::; no nu1ueru a11te- · 
1~edentc - vona de .pi isã.u n•llu lar por Lrcs a oito a.IUlOS. 

Reputam-se fabricadas ou conduzifias para fins crimi
nosos as bomba.s ou maLerlas e::.:p lc.sivas encontra.elas em poder 
de a.narchistas ou agitadcr·cs conhecido.; . 

Art. 2.º Si os crimes previstos nos arts. ·136, i37, 138, 
139, U i , 142, 1-14, H9 princ . e § 1°, 150, 152, 153, 326 a 32!.l, 
§ 2", do Codigo Penal forom praLic•ados por meio <.lo bombas 
de dynamite ou de quaesquer oult·as materías explosivas -
pena de prisão cellular p OL' quatro a doze annos. 

P.<.l.ragràpho unico. Si por cffcilo desses crímes for posLa 
cm perigo a vida de al:;ucm, ou resultar a morte de uma. 
ou mais pessoas - p<ma de pl'isão pol' oito a 20 annos, no 
primeiro caso, e por 12 a 30 annos, no S(;:g uudo. · 

Art. 3.º Si os crímes de homicidio e de lesões corporacs 
('Codlgo Penal, arts . 2!J.l, 205, 3CIS e 304) fol'em praticados 
por meio de b 0mbas de dynamite ou de quaesquer outras 
materias e~plosivas, serão punidas: 

a) no caso de homicidio, com a p ena de prisão cellular 
por 20 a 3() annos; . 

b) no caso doo art. 303 do Coõigo Penal, com a pena de 
prisão cellular por quatro a iO annos : 

e) no caso do art. 304 princ-. do Codi;ro Penal. com 
.pena da mesma nahlrP.za, pQr seis a 15 annos; 

d) no C:àso do paragrapho unico desse artigo, com pena 
t.la mesma natureza. por cinco a 12 annos. 

Art. 4.º Concertarem-se dua!I ou mais pessoas para a 
exacuçãn de alg:11m dos crimes menrinnndos nos numP.ros an
tecedPnt P.S. ou a:<sociarem-se para a sua pratica continuada. 
embora não SP..iam · elles especial men ti> determinados - pena 
fio pri$:1\0 cellular por um a cinc-o annos. 

Art. 5 . 0 As pr.n:i.s dos arts. 2tF1, 205 e 206 do Codigo 
Pf!nRI com Ili nadas <'(lm o decreto n. ·J. ·l !12, de f2 de .de
l(Cmbro. sorão elevadaf: para um a d rni s a nnos. 

Art. 5.• A pena do art. 382 do Codigo l>enal set•á de 
seis mezes a um anno. 

J>nrns;!'rarho unico . Or.norrcnfe o cn!'o prl'v il'to no § 2" 
do mesrno ar ligo. a pena 81.'rá de um a dous nnnos. 

Al't. 7. " Nos rriml'.s de Cl\lf! tra ia a nr esf'nle lei. a ten
! nt i vn r. 1)•1nida coro :is pemis e!'1 tnhcleohia.c;1 para o.s fi 01i~fn~ 
~unsummado~. 
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Art. $.º O Governo 1poderá dissolver e impedir o funccio
namento d'e sociedades civis -0u de syndicatos, tenham ou não 
pe1•sonalidade jurídica, quando inc.orram em actos oppostos 
aos seus fins ou nocivos · ao bem publico. (Codigo Civil, ar-
tigo 21, n. m.). . 

Paragrapho unico . O aclo de dissolução será fundamen
tado e expedido pelo Ministro da Justiça e Negocios Inte
riores. 

Art. 9.4 Serão da cornpetencia da Justica Fed1eral e pro
cessados e julgados de conformidade com . as disposições da. 
lei n. 515, de 3 de novembro de · 1898, os crimes {P'l'evistos 
nesta lei: 

a) ·quando o incitamento ou a apologia tiver por fim a. 
suppressão ou a subverção da actua1 organização na sooie
dade, ou de alguns de seus institutos legaes; 

b) quando prejudicarem ou puderem prejudicar um bem 
publico federal ou particulnr que esteja sob a, ·guarda, depo
sito ou administraeão do Governo Fed1eral; 

e) quando forem p1•atieados contra funccionarios ou au
toridaàe federal, ou cootra corporac;:ões que exercam funcções 
federaes ou podéres politicos; 

d) quando a provocação fôr feita. a officiaes ou praça~ 
do Exercito e da. Armada. 

Paragrapho unice. Os cremais Corimes previsLos nesta ld 
:>ão da comveteucia da justica local do Districto Federal, ulü 
Territorio do Acre ou dos Estados, serão process:tdos e jul
gados pelos juízes de direito e de comarca, dentro dos limites 
de sua re~ectiva circumseripcão. 

Art. iO. Dá-se flagrante nestes crimes: 
I. Quando alguma pessoa t'Or en-0ontrada fazenclc1 a pro

vo~ação, a que se refere o u. I do art. i º . 
TI. Quando qualquer pessoa fôr encontra.cJa trazendlo 

comsiS'.o bomba ou materiaes explosivos para os fins de que 
trata o n . H do mesmo artigo. 

IH. Quando, na- residencia de alguem, fõr descoberta al
guma dessas bombas ou ma.terias . explosivas. ou quaesquel' 
substanria~ proprias para fabricai-as clandestinamente e para 
fins criminosos. 

Art. 1 ! . Os objectos destinados au preparo llas bomuas 
ou . tnatr>rias exnlosivos. bPm como as substancias da su:L 
compusicão. serão confiscados . 

.Art. :12. Os crimes de lenocinio. capi tulados na lei nu
mero 2. 992, de 25 die SE>tembro <ie 1915. seriio inafiançaveis. 

Art. 13. Revogam-se as disposicõei.:i em contrario. 
Senado Federal, 8 <IP nov1>mbro de HH9 . -Manoel Alen

car Guimnrães, PrP.SirlPnte intr.rino. - Pedro da C1rnh.n Pe
drosa, 1 • SecrPlario inter ino. - He~·meriegildo Lopes de 
Mo)YJes, 2° Sesretario interino.· 

"· 
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.. SESS~'\.o EM 25 DE ~OVEMBRO D-E 1{120 

PROJFCTOS 

N. 620 - 1920 

Abí'e ó credito da 230:000$, supplementar á verba 2º, do or
camento vigente . do Mini.gterin da Viação e Obras Pu-
blica.~ . . 

Em mensagem de 26 de outubro ultimo, o Sr .. Presidente 
ãa Republica solicita ao Congresso Nacional a. necessaria auto- · 
rizaç.ão para abrir um credito supplementar na ímpot"tancia. 
de 230: 000$, para occorrer á deficiencia da verba 2• - Cor-. 
reios - · da vigente lei orçamentaria ( art. 52 n. 2, da lei nu
mero 3. 991, de 5 de janeiro de 1920) . 

A exposição de motivos npresen!ada ao Sr. Presidente da 
Rcpublfoa pelo Sr. Ministro da Visr,ão e Obt'as Publicas de
clara que os 230 :000$ de qne trata a mensagem <levem ser 
assim distribuídos pelas seguintes consignações e sub-consi
gnações da alludida verba 2•: 

:Para conducção de malas, etc . . • . . . . • • • • 
Para. material (artigos de expediente), etc . 
Para aluguel e conservação de casa.$. . • . • . 
Pnra cventuaes . . . . . • . . . . . . • . • . • . . • 

. 20:0008000 
50:000$000 

150:000$000 
10:000$000 

Os termos da exposição de motivos justificam cabalmente 
a concessão do credito solicitado pelo Poder Executivo; peio 
que é a Commissão de Financas de parecer que ao. julga
h1~nt.r. da Gamara dove ;~er oíferecido o se~int.e projecto de 
!~1: 

O Congresso Nacional resôl\r~: 
Art. 1 . • E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Ministerio da Viação e Obras Publicas, um crooito de 230 :ODO$. 
~uppiementar á verba 2• do nrt. 52 da lei n. 3.!l91, -de 5 dF" 
,janeir o de 1 !l20, assim distribuídos: 
P::ira a sub-consignação a:Condu~rio d~ malas, 

e te • " . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . . 20 : CIOO~{){l() 
J>nra a sub-consignaç!'io «!\btorial (urtigas dP. 

P.:tpediente), cte . :i> ...... .. .... ·•• • • 50:000$000 
J"lar:i a sub-consignação cA.tugucl e consct·vatão 

dfl casas para as rt:!pnrf.i cões postnf!.!I, l1Lc.;o 150:000$000 
.J'l:l;-a a sub-consignnç.ão «EVl'ntune~> . . . . . . 10:000,000 

A rt. 2. ft Rrwogam-so 11~ disposicü1:1s crn contrario. 

$ala <lns Cnmmisst"iN;, ~!3 d!' nnvmnhr·o d<' i!120. - Carlos 
ri·; Cnmnos. Presidc•nlc!. ·- .'iaoq1flio Co~·1•1•irc. Relator. - ()cta-
11111 fü1r-ha. - Sou;:;cr Castro. -· Cm·lns J[(f;cim ilirmo. - Alberto 
J.tm·anhâ?· - Antonio Garfos. - Ciw:iru1fn /Jrnua. - Octav.io 
.~lrm(fabet?•a . 
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' 
Srs. mi-mhros <lo Congresso Naciopal - Tenho :i. honra de 

subtnE-1.tflr :'t YOSsa esclarecida delibc-rai;.ão o assumplo cons- ' 
Lnnt~ ela inclusa exposição que me foi dirigida pelo Sr. ' Mi~ 
ni~tro dn Viação e Obras Publicas. acerca da necessidar:l& de 
um credito supplementar na ;mportancia de 230 :000$, para 
nccorrer á f!11ficiencia da v l'Jrba 2' - Correios - da vigente!> 
I ~i ortarnentaria. 

Rio de Janeiro, 2õ dr. outubro dr:: 1920, 99• dfl Ind·epen
àeocia r. 32º da Republica. --- Epitacio Pessóa. 

Sr. Presiàente da Republica . - Tenho a honra àe suh
metter :i. vossa apreciação a exposição ,justificativa da inde-
clinavnl ner.flssidade de um credito supplP.mentar na impor
tancia df' 230: 000$. para ocrorr-er á deficieneia da verba 2- -
Correios - do vigente exercício. 

De~de o principio do anno, logo após a distribuição dos 
credit.M votados, se verificou a deficir.ncia das dotações orça
rnenta!'ias, em relação aos sílrviços postaes, tendo em vi~t.a o 
augment.o dos varias serviços ordinarios. á alt.a constant!' rlos 
precoa do>: materiaes e a dos $alaríos do pessoal empregado 
uos serviços de conducção de malas, quer por administração, 
quer por contracto. 

Essn defícíencia foi COtJlputada. pela Direc toria Geral dos 
CorreioA. em 85 0 :000$, repartindo-se do seguinte modo as 
sommas necessarfas para cobrir os deficit3 das varias consi
gnações e sub-consignacõee: 

Para r-onrlnrdio do malas, etc . ... ... - .... . . . 
Para ajuda d~ custo, passa~ens, etc ... .. .. . . 
Para gratifica~iio aos empregados dos correios 

ambnlantes . . ... .. ..•..... . ..••.•. 
l'ara artigos de expediente, etc . .. ..•. .. •. . .. 
Para event.uaes. . . . . . - . - .... . ... .. ... .. . . 

100:000~000 
50:000$000 

50:000~000 
300:00íl8íl00 

50:000$000 

A Uirectoria Geral do!! Correios j ustificou a necessidade 
do reforco para taes dotações com argumentos significativos 
aue pai;so n expor. 

Diadamente se avolnmnm embaraços decorrenll"S do ex
lraordinario dC'senvo:!vimento dns serviços postaes, em todas 
as reparlições dos Correios brasileiros. 

O'.i cmadros estatisticos annexos, embora se refiram apc-
1111s au · servico de registrados. comprovam esse desenvolvi
mento, cumprindo ter- se em vista que as expedicões do :;cr
, ·ii;o d·~ currcdpondcncia ordinaria augmonlain dia a dia r.ón
~iclcl'RYr.lmentc tornando muito prccario o apparelhamento 
0011 Corrr.ios du Republica. 

O Alrnnxurifndo G<'rnl não dispõr. de saccos o mnrle>Jns 
para n~ di'·"rso~ serviç.os. apP.znr dos C!';forcn~ emprop:ndos pelo. 
nirec!<Wia Cerni dos r.orreios para rr.~ularizar os l!UpprimPn-
1os. o q11r. é ahsnlnfnmf"n fe impossível dentro das consigrrnções 
, ·1·,·anwniarias. tal a alt.a dos preços e o augmento do consum(l. 
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O ~npprimento de saccos em larga escala para todat ae 
rcpartii;õe~ post acs da R~publica é_ medida urgente e o reforço 
de 300 :OOO:;; p or si não bastaria para sa t.isfazel' a esta grandé 
ne'.lesc;íuacle dos Correios. A inutilização dos sac~os pelo uso, 
t• desenvolvimento das exped ições e a falta de devolução desse 
rnat.eri:d, por parte dos Correios estrangeiros, collocam os 
nossos em ext.remas aperturas. 

Act,nalmonte, porém, as maiores difficuldades que sorfre 
· a administração: derivam da. alta dos preços dos afügueis dos 
predios. O deficit verificado em n dotação orcamentaria para 
v exe:-cfoi'C> corrente subiu u tresentos coo tos de réis . Só os 
:rngmentos exigidos para pagamento dos alugueis da sét:le da 
Adminh:tração em S . Paulo e da ag<>ncia da Avcrnida Rio 
:Branco moi1tam con,iuntamente a 100 :000$. dos quaes sesbenta 
para .) alu.~ucJ dessa agencia . Não ó do cxlranhar que os au
loimentos de aluguel tenham alcançado em conjunto aqud~a. 
;mportar.cia. por ler sido geral o au~ment.o nas capitae.CJ dos 
differ1mt.es Est3dos, sendo exorbitante nn Capital Federal. 

Esse auP,:mcnto de dP-spezn nõ.o podia ter sido previsto ao 
t.er organizada a tabella orçamentaria para estP. exercício. 

Com r c lação ao serviço de conducção de malas, occorreu 
facto · :fonlico : os est.afeLas e os conf.ractantes exigiram au
gmen~'> de salarios que a administrncão teve de a ttender para 
i1ão pt·ejudicar o p'ublfoo com a i:;uppressão tio serviço. As
!.im, o pedido de reforço de JOO :0005 ficou muito aquem das 
ueces.:>irJades l'f:'acs do movirn1>nt.o postal. 

O pedido do reforço dP. 50 :000$ para n sub-consignacão 
'-'Aiudn de custo e passagens. etc.». decorreu da ellevaclio dos 
preços de f.ransportcs das rtiffere:ntes emprezas e linhas do 
Governo. 

O reforco pedido para .::Ora 1 ificl\CÕes aos P.mpregado<l do! 
correios ambulantes, etc.:i> impoz-se pelo de!'envolvimentn iln!'l 
respectivos $ervicos. mnito PSpeoialmentP. nos Estarfns do Rio 
C.~::-ande '10 Sul nté Espirito Santo e rle Alagoas até o Rio Grande 
do Nort.-. onde tae~ necessidades mais ~e fazem sentir . 

·r.;rna-se tambem nece~i;ario augmr'!ll.nr a consiimacl.lo 
<>EventnUP$», pnr onde corrrm as in<ll'm:1 iza!'fini:i por e:octr'iv.ioe 
1iP valorP.s e a~ cfoc;per.a~ õecorrPntp,c; <iP ac~ident~s e do lrnns
porf P. dr. bO.J::a!:'rns e outra:; . A dolacão do ·r.orrP.nt.e anno !oi 
msuffr"fontn, senrlo prrr.iso nm refori:o de 50 contos. 

E:;;L<1ndo .iá <lecorririo;; <iUa~ i cinco ~C''.'l:tos do nnno, a Dire1-
rtnria <1'nrnl dos Corr~ios não t~rin applioncão parn os 
850 :OOOS por d la ~ntt'riMm l'n t e solir.itndo~ e que não chPi::-a.
rmn :.\ i=;l't pl'dirios no r.nn::rrnsro:o, o C]lll' m0f.ivn11 :i qnpJ'IM~Qlin 
ÚP n l~wnas a~l'nr.ia~. por fn lt:'l d" Vl'rbn parn condnccito ele 
maln~ f· alll1:mr.! de cnqns: n rrd11r.r,:iio rm ::rrnnrln nnml'ro de 
vin~l'n ·~ rm divPr'~a~ linhnc; no,..faPI' , P. imp!'diu <ltlC fOSM•m 
1•1·rr1cla,: 1~m·M• linhas .inl . .:nrin<: ll<!r.r<:!'nrin~. . 

()~ ~nnnrirnl'nt.ns dr mnll'r inJ fi 11•om l!l'and~m<'nl<> l1l'P,iu
ili r·arln;: nofrirlnmPnfe 11 rir. !'-llrrn<: rar11 n;;: r.orr<>~pnndenrias, 
cine nfi•) raro fii:aram r<.'W.fa.e. tendo se lançado mf~o om gr\\nde 
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e~calá. tios malotés do papel feitos até com papet de jornal, e· 
para min0ra1· a perigosa situação que se antolha, a Directoria 
GC'ral p<>diu por adeantamento ao contractanle o supprimento 
cie 10. ooo t>accos que deveria. t•eceber no anno proximo fu
turo. O füPPrimento de artigos de expediente e moveis ficou 
2bsolulamente muito aquem do necessario. 

In.~peccões urgentes e numerosos serviQos de conducção 
!deixaram de :ier effectuados por falta de credito; os servicos 
dos 1~0l'reios ambulaI).tes e de agentes embarcados nenhum 
melhoramento receberam. . 

A reparação e a r.onservacão dos predios não poude ser 
atLendida. O prcdio em que se acha a Directoria Geral dos 
Correios conlim'1a imprestavel, devido a ~;uas condições de hy
gi.ene e á impossibilidad.:i de uma conveniente adaptação. As 
:agencia"> e succursaes, em geral, não se acham conveniente
mente installadas. 

De~!é modo foi possível passar a Directoria Geral dos 
Correio;;, até aqui, sem os rf).forços solicitados, mas ainda 
agora 'it' faz p:-eciso que o Poder Legislativo conceda pelo me
nos a importancia de 230 contos de réis, que se repartirá pe
ias segt•int.es consignações e sub-consignações: 
Para c;Conduc.~ão de malas, etc.» ........••... 
l 1ara Mnterial (artigos de expediente, etc.), •. 
Para ~ . .\luguel e conservacão de casas:s-, ••••• 
Para 'ltEvent.u'.lcs~ • • ... ·-· ·-· ........•.....•• 

Somma ..•.. -..... ·- ...........•..... ·-

20:0008000 
50:000:<'000 

150:00USOOO 
10:00ú$000 

230:000$000 
As conside1·ações ,;:í addnzidas Justificam certamente o 

J•edido, :mas a~ora se tornr; preciso salientar que este rMorço 
é- indisp·Jnsav~l. Ha de~pezas que r.orrém Dor taes titulo-:; que 
r•ão s.; podem supprirnir, porque. correspondem a serviços que 
.5ão ítr1pr1>sclndivois. 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1920. - /. Pires d(} Rio. 

O Sr. Presidente - Eslâ finda a leitura do expediente. 
i\.cham-se ~obrP :í. nwsa i z•rs rcqu rrimenfo" que vão Sl'l' 

liàM. 
São i;ucccssi\·nnwnll' lido!'.. apoiado!> <' po!>.ioi;; l"m cli&('U$-

8ilo 05 Sl'.'g"uinl<'S · · 

N. ;:, 

ilNJlH'iro (JUP, prlo inl LTmr:(!i1) í.la Mesn, o Govor110 in
·J'oi·uw <'cun qu1.• aulur.·i;(a(:flu 11•:.ml P u~:rndo dr• ciur• i11IN'nw
di111·i11~ l •'I' ndqui1•l1.ln 1 íl.ulos na pl'a1~n ou a· q1wm 1i~ ndquir·i1r 
diri~cl an11•/"\I ro, 

~ala da:-:: :w:!FÜ<'s, ~tí dn iw\·rmbl'o Ll1! !!l:!O. - Mau.r'icio d•! 
Lacerda. 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 26/06/2015 10:27- Página 30 ae 143 

SESS.:\O EM. .25 DE NOVEMBRO DE 1920 

Justificncão - Junto como elucidativos na parte exposi
tiva um artigo do O Jornal e outro do Correio da JlamNi .. 

LIBELLO 

Ha dias cscreviamos as seguintes palavras: 

A LIQUIDAÇÃO , 

Temos ind~cios sc:;uros de oue está a l.~rmir1ar a long-:Ã 
t•ombinacão financeira planeada p1~lci Ministro da Fazcnr.!a, n 
,]iri;:dda no.tu ralmente, aqui e na Europ.n, por p essoa!'- de sua 
confiança. 

Poi· émquanto nos Lemos limit::;.do a aprec.iar apenas as 
c'cmsequencias dr.ssa meada na nossa v ida cconomica, em to
das as sual' repercussões; mas, aqui con;io lá. vimos acompa
nhanido-a. minuciosamente . 

.Joaquim Murtinho conseguiu rcali7.al' alg:umas operacõc: 
.•uc lhe valem a ~ralidão nacional : mas nem todos possuem e.. 
.n:a habili(]ade n i>m podem dispor de clemrmlos para exe... 
c:u'lal-as. 

Outrr. fnctor que não se p6de deixnl' de levar em contá 
/ICSSCS C'1.SOS, é a op-portuniclade' Foi tambrm o de que se i!:,
quccnu, por um molivo cu por oult'o, o Ministro da Fazenoa. 

O Presidente da Rcpubli'Ca esl.á, sem duvida, embalar1o 
prla ospe-r:rnr.a de que den lro cm brcvc o seu n ome appare
::cr a ai.:crescido de novo prestigio, em conseque.ncia de factos 
('lJJ:l 111::u·una o publico if;IlOL·a .. 

Tnfclizm f'n te se engana, mais uma vez, o Presi<lente da 
ncpublica, como se en;:;ana deixando-si~ conduzir pelo seu i.l

"h1slr<' Secretario da Fazenda 

Hojl' \ 'amos c~plical-as, o que servirá ao mesmo te mpo 
t1nm Jri:::~r mais uma vez. n. nossa attit.udr cm face da orien
t:11:flo finun<'t' Í[':t do Governo. 

Lo:;o qu" o Sr. Epitacio Pt>ssoa assumiu a presidimc ~a da 
TIPpublil'a e mmunciou os Iarg:og pro,i ecl.n$ cJp. s.cns. emprenen
<li11wnto,.;., loctos L>S qu<! conlw cfam a $itua(;üo dcfic.H.u1' in d L} 
'J' h,•:-:ow·c: SI' pel'~unt:i.vam n:ltt1ra!mr.nf.e r.om c:rur> r:er,ur!;()s iriri. 
r, ~t·. P1·!'~ic!<~nt1~ fin:mcf:'n!- t)S , 

Com•'1:a l'am a cin~~il :w o!' ém1s bonln;: 1l,1nis comnmns 
1ll'~:<as L'ir C'urns1 !1neia~: emi~são f\ll c>mprr:::!imo. Mas a. cadn. 
oo:do · ror1·1!spon<l ia um desrncntir!,1 officinl: ú que .ití. r.stnvtt 

:::~<:r>nlnflo o grancJc. plano finnnc-i'iro. 
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~~ncebido com uma audacia, ·verdadeiramente !'!SSOmbro~ 
SlL ellc consi~tia C'!ffi c;e remeLterem oara a Eiurona todos os 
nossos re-cursos dr, passivei u1·1·r:cadacão, destinando-os ahi :i 
compra dr. tilulos brasileil·os, e outros . 

...... ru a I'lHTlf!SSa do dmtwlrv ~p).·,JV~itava-se o cambio, mi. ... 
'1i'i!1"Ua épuca favoravel; para a compra dos titules, a sua bab::c.; 
•.<~<ação, ;:í.que11e rnomE'nto. 

,.,_<Jq11iridos osf.e:;_, co-nsidcra{~os ouro, <r~obr1~ o seu par:.,. 
'~m iL•l iriun10" nn. propor<:ão ele 5 paro. l. 

An 51'. l!~pila1.: io P!Jss(HL caberia a gloria de t.er resr;atad•1 
g·óndc parto da fHvi·da brasileira e de levar avante os seu~ 
cmpr1'l1Cndirnentos; o Sl'. Homero Baptista multiplicaria p01· 
seis o~ minguado;; haveres <lo Thrsouro. · 

Mas, -- plano conc,,.bido por cs1)eculaclores e bolsistas -
.;!lt~S nãn viram nem a ~a inopportunicladc, nem os seu>: 
dcsa.sLrndos effeiLos eco·nomico!'- e, a1r~m clissn. o ronduzil'am 
corn impe.rir.ia ou má f(•. · 

A INOPPORTUNIOADE 

Contrahi'dos por neccssidadrs reconbrn:iida.s e destinados a 
fins 1·eproductivos, os cmprl'Slimos do Brasil hão de ser reS[;a
tado~ a seu p:-azo ou paulaliname-nte, com os saldos que ~1) 
forem verificando a nosso favor -

A nossa situação perante os outros paizcs era. ínvcjave1-, 
e, in-r.rcmentando u proãucção. aug-montapdo a e:x:porlá<:uo. 
l.udo levava a crl\r qur pouco a pouco chegaríamos solida
ml'nf.E' tio mesmo rcsultadc. 

AfusU!r-sc deste cnminho sr.ria comoromclter o paiz cm 
nvcnl'uras e especnlnçõ~s pc·rigosas. Foi o que se fez, e al' 
ron~NllH'noins não lnl'daram. 

O DESASTRE 

Emquanln se t•emcttiam fundos para a Europa, com im
pcril'in ou mú fé, como adf'ante veremos, mãos avidas e sor
rateims, de' p0.~sc do segredo, cspecu lavam desabridamrnlú 
na trn.b:a. deixando na prat;a a mais penosa itnPl'CS$ãO e com-
1wonwll rndo sfriamen LP o bom nome do Governo. 

Aliús o sc~redo nãn era impcrmeavel: á bocca pequena 
se l'a laYa. N<ls mesmos fomos avisados de que, cm virtude de 
ll'all8:1·r:1:1'\1>~ do Thcso\lro. verificar-~e-in uma forte depressão 
no eambio e fornCls convidados u cRpecula.r. 

A 1·cmt>ssa do:; dinbciros \pl!'oduziu a incvit.avel bo.ix:a 
cnmhinl. cnm qUE~ eontnvam os (!Spnouladoros. 

E" la aditou o;: pr·f'i;us d0 lodf'.':l os. nosgos :['.lrodur.1 os no 
ostrnnzni r·u~. pnl':i l~·snn ns twµ-orios. n npml'n 1 nu o valor da 
i mpnrl:-1.i:i'io. Pl't\i ucl ic'C'll Indas as noY:is in iciãtivafl. 

Inrnmwr:i~ vezes l~Xplii:irmo~ a "-~trf'iln lhrneão àn dccn.
dencin elo cambio com a depreciação dos nossos produdos. 
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S;vnthctisando succr.i:;~ivog arlicos anteriores, de uma. 
rei ta c.qcreviamos, com rclac;ão ao c-afé: 

«Xas corMlaçõN; cio cambio com o café, podem-se veri
ficnr quatro h~•pot.lieses: cambin b:l-ixo firm<'!, cambio a.lto 
rirmr.. cambio l•tn ascmwão 1~ r.ambio cm dcr.a<Jencia. 

Ve.inmos cada uma dessas hypothcscs. · 
' Cambio baixo finnr. -- Com o camb io b:iixo firme, isto 
1;. com a nossa moeda. desvnlorizacJa no cslran:;ciro, JJma mcr
"adoria qua este.i a. aqui cm alta,pôdn esLat' nos m ercados cxtorio
r r.s a .Prf'ços pnr'fr.it::imcnle ::icces:siveis, em conscqucncia da 
difl'cwenca de moedas. · 

O cambio haixo firme augmenta. portanto, a capacidade 
:t<~onisiliva dos mcrtx1<Jos estrangei ros e favorece a cxporta
\:iin . na·hi o aphorisma dos fazendeiros de que <tCarnbio baixo, 
eafü alto>. , 

Cambio n.tlo firme .:_ ·Com o c:unhio allo firme. dá-se o 
"nntrario. O::; nc~ocios seguem o seus curs0 normal e o preço 
do cnf~ se regula apenas p1ila lei da offorta e da prooura, 
isto ,;_ pelas n t•ccssidad(IS do co.1surnidor e pela quantidade da 
i;a f ra. 

Cambio em dccadcncin - Com o cambio em decadencia, 
rli:i a dia u nossa· moeda se ~csvalori za. 

A!'sim 'temos rruc os "ª!ores :s,ncr,essivos, tligamos. de 
:ians. em franoos, são : 

500$. cambio de iS - !lli3 francos. 
500~. cambio de 17 - R9t francos: 
!500~. cambio de 1G - 838 fra~icos. 
500&, cambio de i5 - 7~6 fruncos. 
500$. C"ambio de 1 li - 733 f'rancos, 

il~sprez:mdo-se a.s frticcões . 

$uppr.nhamos que um exportador lf'nha uma quantidade 
d·1 caf1'1 a Pxport.ar, para a França, no valor de 500$000. 

Como as expOl't.açõcs SQ fazem cm moeda estrangeira., lc
l'l'rnOs q.ue a mesma quantir.lad1) de cafl'.., custando aqui os 
mr.smoi: quinhentos mil réi:s. é o ífot•ccida em .Franca, pelo cx:
]IC'rtador. succcssivam<'nle, em virlude da quéda do cambio. 
plir ~1-3 frnnços. sn1 francos. 838 francos. 7S6 francos e 733 
francos . 

. ·Assim temos. que. o preço .do café crnbom fi r me aqui, 
•'~fa em <lccadencia no ostrangeiro . 

Ora, é nm prí'c-eilo cC\!Umercfal ·-· Que ninguem compra 
111na merNHlorin eu,io rn·oc0 r;;tú 1!1n qrn;da, - pnr:.i c\•itur um 
pr1•juizo no dia scg·uintc. 

Por eon;;0()t11~11cia. rJ:í-sc :i i·clrnr.ç~o dn r.onsu.midor. 
Por onl1·0 ln<ln. '' ç·xpot'taclor fJlH~ l.cm 500$ a c~portar, 

··m v c;o: de 1·1fl'\!l'l'l'e1· nr1etrns o,:; 5110$ que 11nssue realmcnlc, of
íP:'HCt' muito rni:.is: f11W(lt1f': frehand o n negocio hoje, amanhã 
<'fü' ainda i:;anlln na rli l'fe rençn do rmmbio, <'! assim por deante. 
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Yerifiúam-.~c. portanto, estes dous factos: retracção 'du 
consumidor e augrncnto de offerta. Fórma-se assim um eh·-· 
culo vicioso: augmento de offcrta,s, maior retracção; maior 
retraci;.ão, augmento de offertas. 

E um e outro precipitam a baixa do café. 
Cessam os negocio~. cae o cambio, por falta <le letras d~ 

exportação. 
Estabelece-se então um segundo circulo vicioso: cae \J 

ea.mbio, cac o café: cac o caft", cae o cambio. 
Cambio cm asccnc,ão - Com o cambio em ascenção vr.

rifica-!'c n contrario: dia a dia a no5sa moeda se valoriza.. 
Assim, 500$ vão Yalendo successivamcntc, ao cambio de H. 
15. 16, 17 C' 'iS. 733 fra,ncos, 78G francos, 838 francos, S!H 
francos e !"J.1.3 francos. 

o exportador ,que fízer ho,ic, ao carnlJlo de 15, uma o:r
fcrta do 500$ do café. ist0 é, 7SG ft'aµcos, perde <linheiro 111) 

cambio: porque, no dia sc;?uintC', 786 francos ,já não valem 
500!\\. -- valem m('ncs. 

Dú-se, 11ortanto. ncl'fo caso, a reí.raccão ,c(o cxportaclot·; 
ni'iü se fa~cm offertas. E"· o c·on.sumidor quem procura a mcr
c&doriu. e a procuru. sem offorle, J\11. a a 1ta.. 

F.:' 'o Ycndedor quem faz o prcoo. 
Com ª' poliLica financeira do Sr. Homero Baptista, fa

zr.r1do li haixa -do cambio. verificou-se a tcrceria l\ypothcs(•: 
~<cambio em der.adcncia», que desvalori:r.on a exportação, conu.1 
p!.'UVúmos. » 

:\0~se dia rhf'g:arnos a ft\z('r urcvisuC'.s sobre oscillaçõe,; (!,, 
nafr! r.m Nova Yorl,, quC' os factos confirmaram, rnmo tecm 
1:oufirmacto nt.é hojr>. 

O quo se diz <lo caf,~ pódc-M nffirmar. P-m g<lral. rlM 
r.n[,ros. produclos df' 0:.-.:portaeãn. 

"\~sim t cmo;::; qlH' o Gov('rno: 
"1", lh~f:valorizou cm cerra de 800 mil ronLos :-. s:il'e:i. tlrr 

f'nfú que. de 278 a ::r1robo, caiu a H$500; 
:!º. augrnenton ~m rerca dP /iOO mil ronlo:;. o Ynlnr fl:i. 

nossa importação; 
:i•, p:wal~.~ou o;; 110g-orios: 
liº, desvalorizou, Lalvr.z. d1' ~no mil ronl.os os no,.so;;: on

tros productos de oxportnç:ão; 
f1", angmcnt.ou ík 1rnm eil'rn. <JIH' lltlO podpmn;;: r.alr.uln1·. ,, 

·valor elas inwortaciil~~ tio C:o\'C'r11n. 4•1J11111 maf.-rinl pnra a.,: 
i'sfralfa>: ,1,_, forro. carvão para 11 Llnyd I' para a Ct>ul rui. ma
terial llal'a nbra;., sf'l'vii;o ür .inrns '' runoi.·1 iza1.:fin rh: dividas 
<la Fni;[n <' do~ EM~dns. rff' .. 

A~siin podNnlls avaliar n,.; pn•,jui:ws rli>1·rn·1·pn(t~f; d:, \l(lisn 
i'Ol'\:-Uda " JH'rr.ipjl:-Hh1 do cnrnhio. Pll'! ri'!'"ª f!i• d1111s milhu•'-' 
do eonLos, - sc:>m. contar as in ieial.ivas qm: mo1·rct·am e os lu-
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H<>" quo it·ü1m i·:.·1H·0Ju;i,i1· •111udlt~ ~omma iw g·yro cunlinuadu 
ü')~ ne[:l·o1:-iu~. 

l\tás :.il1!m cJ,~ llC'fa::;fa ·~nl :;i. 11 11 ~:;111a. a 1·erups;;a dos dinhci-
1•n.:: por i11t.1·1·mcdio do .Buuco d1J llru~il ," foi conduzida com im
pt•ricia nn mü. fú. 

J.1a1·a •.1uc -~· -i en~e nda da r:ai111.•u l1~ 1'81:1 pa.l'lt' , dcv•~mo,; 
:1:11.1~:- t'X_pli c.: tit' a aJ;,;·un;; do;: rn,:;,.,u,.; l•1ilot'tl~. alheios ao;; ni'g-o
du~. o.• 'llW s1.~,inm lr::in::=ac1;õe,; ·caml:tiul's. 

'(im oxpu1•tado1: r:om.~U.P p:.u·a " 1•,.,11·a11;;·1:it·u tllltU d.dL'L'rni
uadu 111iantidadn dc.i 1111~rcado1·i;.1.s_. 1..'m i1ag·tiruL·11to 4fa nual r1:
cl'he HHJ~da ~·);fl'allf'"CÜ:a, lllli.l cfo HU1fa ~Pt·Ye, Uqlti. 

:Xo a!:tu du 1·N1wlte1· a l.IWL'tlador:ia. Y<W a um halll;•) o 
ll'o1·a J'>UL' moeda Hacíonal a •.·::;t1·:wgeira.' (são as lelra::; de e:i:-
Jllll'La1_,iio). de 1:uja cu!Jraw:a fica o lHrni:o (•ncan•cgado, cm 
:.:-l.'1'àl. a llOvcnta clias. 
- l•1: pos:;n 1.ht mo<.· da • !:;( t·augcirn, o lJa1wo pl'UCUl'a Yendcl-a. 
:1.:•s i lllJ) Lll'ladon•:;, 11m: d1~lla l tccc::silam p:.i1·u l>agar as sua:> 
1· uc um 1 ne ncl as. 

Dahi deconcm a~ u:>eilluvü1:::1 do c::unbi•J. 
A afl'l ucncin UL> nwrC'ado (11.• gl'ande i1un~nt'O d•.) ktras ;Jt~ 

,_.xpoduefin si:;11irica quL' ha un · cstrani:;'!.•it·cl :::aldos a nosso fa
"' 11• e. i101' colll:«!llllcncüt. u no,;::;a rnueda ~e vuto t'iza. o o caru
i1iu :;libe. 

L'.ulllo a;, cobt'<lll\!U~ ltll ,_!sL1·a11g·cfru. l'unriadas ao::; barrno.~ . 
. «· fazem, em g-l-ra l. a !lO lliu~. ell1•,;. JJ<n· :ma VP:r.. riuando di~
r.iíem d L' k it-a:< de txporln~•Ü<.l, Vl'll1.km i:amhi11 a S UUS ft'C
g"ll llze,;, a UO dia:;. }lut· nma. luxa uiai :s favoravl.'!. 

Qualquc1· cmpt•cza pa1•tlcular. obrígada a l'1!tncLL.e1· l'lll'Ll'" 
,·1.n11ma:; puru a Europa (e. ]lQr CLlllscq1ll'neia. inlC't'e:s:;:ada na 
,.,;l::J.bilidnd'~ ou na ulla du cnmbiu) fal-o-ía l:Olll t.oclo o cni
tlnllo. comprandu pouco a pouco. a 90 d ia~. e nos dias d 1\ 
rnniot' al'flueucia ao ml·t·cado de lel.1·a:;: df~ 1'xport..u i;;ã u. 

i\'.ão foi, no emLun(o. 1!slt.•. o prrn.:cdinw11l.u do Banc1) do 
)lra~il, por l•onla dn T!11~ som·u. 

La111~ou-s•.• ful'ioimi1wn1.. 0 ~cm l~l'Í ll'ri\1 11a rcomrwa Ili: 
;.:l':u:ú1~,., sonrn1us. l.odos ri:; dio.i>. :;1~m 1•xn.mi11ar· as conclíi;;ó~s 1fo 
1·· ·~h;t1•nc ia (to. n11're:i.do. 1:om1H·a11du all! pi11· l.c'll!grumrnu { i"! 11 

,;_ <i lnxa mai!< <k,,:fav1ll':tv d nussh·t·I. pm·qnc. 1wsf.L\ (;aso (\:< 

h:rneos :;-fio obl'i~nclos a lan1·:u· tnüo cll' :<t·us credilus llí• l',;
l 1·a11g·1_;iro) ct'mo',.;i Li\'1 ~:,;:;c~·o ·fim Pl'O[Jo:::il.ad•J 1:fi> ho.b::ur o cani
hi11. fa:.: l'ncio o jo:.:o do!:i 1.':>p e~u lado1·1~s. com ~t·a,·n dumno par-;t 
o h•Jm cone•~ ilo elo Gov01·111). 

J.la im1wricia ou mii ff. l11.n1v1' :-:1•m 1.lt1,·ida 1.nt1 ou mais 
1·nlpnd11:::. cn,in 1·c:::pom::abilidad1• dPvr.• ~··1· apu r·ada. 

Touoil 1•:,;st>s l'ndc1s o Sr. P 1•psid1_•11lL• da Hrpuhlic:\ p<)der:i. 
w 1·i l'il'ar l"i 1 ivt•1· no Banco (]o B1•11sil uma 111·-"~on <fo 5;ua con
.fia11t_•n. nn hi, 1~•-•rfn'-' indit':H;iir:s _(l:\nt ;i j1J'1_18idenr:i:t 1)1\ .HaU~U 
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.ANNAES DA CAMAJ\A 

do .Brasil, que, por intermedio dos especuladores, terá St:!lr. 
duvida, r ecebido o cheie da nação. 

08 TITULIJS 

Realizada a primeira pal'te do pr.ogramma era necessal'i•i 
:uJiciar a se;unda : a compra dos titulas. f'Jn todos os pro .. 
.i eclos e substitutivos da emissão appat'('cia esta. phl'asc cou
stantP.: 4:pode1·á u Governo cmitu1· ~obr1~ 'JS títulos ouro qu" 
possufr ou- fõr adquil'indo~ . 

Collonestavu.-sc a Lransnc~::-10. 
Vcrificou-;;c então esse extranho pheoomeno: quando ..: 

Banco do Brasil precipitava a bab•a do ·cambio, quando -.:; :; 
negocios paraly."avam, quando todos os nossos .produclos 2•J 
c.lesvalorizavarn, quando perdíamos t.O<l-0s os saldos a no::;;•J 
favor, L.iío durumcnle conquistados durante a guerra e chc:;a
vamos á Iamcr.Lavel situação de agora, os nossos litulos su .. 
biam lenta o seguramcnlo ele cotacão nra Europo. . De quaren<a 
e tantos, ao fim de alguns mezes chegaram honwm a 71 (os 
do f unding» . ) 

A que attribu ir essa alta? Compras do Governo ou dns 
e~pcculadores, 4ue esperam revendel-os ao Governo, sem du
vida a bom preço, no momento opporturlD? Compras de um 
e de ouLrol>? 

A transacção, no. emi.anto, con tinua e já se d ivulga qut' 
o Govern~ destina grande parte do empr.~~timo em pcrspe· 
e tiva á acquisi1:ão destes titulos. · 

A ESPECULAÇÃO 

.A especula~·ão na baixa do cambio e na alta dos titu lo;;, 
t-Onduzida com tão condemnaYcl falta de patriotismo, poder.i 
deixar aos seu:.:; autores um lucro que oscille, conforme n~ 
circumstancias, entre cincoenta e cem mil eontos . 

O ASPECTO L EGAL 

Mas com que direito, baseado em que lei enLrnu o Go· 
verno a comprar ti tulas? ,. 

Nada, nem 1,1ma lei. nem uma. palavra o autoriza a isLiJ · 
Ji: si clle os. compra pot• intcrmedio d6 ag· nles, de que moo.IJ 
poder:! verificar, no m om ento da transifer~ncin., o verclad cirv 
prer;o por quo t:Ues foram ad~iridps '? 

O Er' FEl'rü l\IOl\AI, 

Não so'illuda o $r. Presidente d n Rc.pu blica : quem qu i
:rnr informaf!õi e: imbr e os nct-0s do Hov<'rno. não dev!l COt'I'"!' 
aos nwios da im("lt·cnsa nnm da poli l íca. mas ú pro~n. :\o 
mP.io dos nc.go1~i os. como qun nor encanto, tudo reper r.n tc. 11'' 
tudn ~ ·-~ ~ ah~, 
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Quem acompanhava. a cspcculacão desenfreada, quem .via. 
u remessa dos dinheiros para n. Europa seguia a alta dos t,j •. 
lulos no estrangeiro t) :w nwsmo tempo ouvia as declaracões. 
do Sr. llliníslro da. .lfazancJo. d1~ que não inlc::1·v inha no merca-
1lu do cambio, c ujá. decudencia al~ribuia. aos baucos estra.n-
2oiros, quem a.l;sjtfa <! tirgamzasJâo de um veràadeirll syndi
·~lo para especular na rui11a do (;ai;i,, na baixa do cambio e 
na alta dos Lilulos, - não podia deixar de s·orrir piedosa-
ment.e da ingenuidade official. · 

Era o sacrificio . do prestigio. <io Governo . 

Desde o inicio da 1:1.nncssa de fundos para a Europa an
tc.·t:ip;hnos os Sf:us fun estos r c.c:t1ltndm;. Previmo~ a baü:a dl• 
t·ambio e as suas conseqU<' rw 'as. lndic;tmo:> o remedio. 

Cumprimos o nosso de'I er: a.:.sim pudessem todos dizer o 
mesmo . Sentimo-nos bcrn perante n-ós mesmos e pecante o 
1:ublico. 

(; sn.. Ptn:sJDENTE DA HEPUBLIC.:A 

Temo:; a. certeza de que o ~l·. Presidente da Republica, 
fo i illudido ron sua boa k . Sem!)re alhdo aos assumptos ecG
nomicos que estavam fóra. da sua espllcra de acção, náo podia 
:i.tinar com phenomenos cuja previsãc. muit..l.s Vt:ZP.s- escapa. 
aos que envelhecem maimseando essa ingvat,a esDecialidade. 

Ao seu Ministro da. Fazenda competia. ampara.I-o ness!l 
1•mergeMia. 

Torne agora, o Sr . Presidente as providencias que .,julgar 
i!CL'Z'tadas. Muito terá quo fazer ,para. resW.ul'"tu· as finança.;; 
do pniz e o abàlado prestigio do Governo. 

Enfrente corajosamente a situo.cão, cerque-se de bons 
elernentos, e ver á que á tarefa Que lhe cabe talvez se;a ainda 
mais facil do que se póde suppôt_. 

o GOVERNO E O CAMRIO 

O Jo,.nal do Commercio publicou hontem a sua primeira. 
i·m·w em dt,fol>a d0 Governo, a proposito de arguições que a 
cstn te~m i;it.lo feitas, por ind ifferenca ou ~\lmplicidade na 
violenta b a i:xa d tJ cambio, mauifosta.dit ha dous dias . Até 
1:M' lo ponto p1·ocedr. <l clr.fc$a do Jornal. Com eHeito, o Sr. 
Ev itacio Pcii~0a não póde sC\r o uníco responsabilizado pelo 
plil'.'nomeno ,1c dP.prr.ciacão <la nossa moeda, a reflectir cada 
vez in:iis sob1·c o rambil.l, dPsimimnndo o commercio, pa.raly
sa•11•c1 as tran~ac<;:õt>s e prodt\7-indo o mal-es tar geral , que por 
lüll\) o paíz se v:i~ a~w;ravando n cada momento, com as maio
t·n~ ~ppt·ch<:1 1sõef1 pelo QtJC será o dia de amanhã. Erro~ 
<l•"•'11mnlad10~· d0~ govrl' no::. . imprnvídencia r.lc commet'<liantes 
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1~ i11du5[L·.iaus. ,j•.>gatina elo tcrri10 sobre os nossos p1·oducLo~ 
c:xp(irLavP.is Jp maior valia ~connmica, notadamenlc o café, o 
uma cou:l'iar.1;a .::e~::t nos r~x1w<I iP11l1•1:1 <le occãsi[o, como as 
ell1i:"súes de papcl-mocdn, vir•r·am . a 1wuco e pouco, e.reando 
a r,on,iuntnrn. qur ahi está. l\fas n crrlo (i quo de alguma 
re~ponsuJ)i lidacl1~ iv~lo acluul n~lm.lc1 de cousas não se póclP. 
cximfr u Pre;.idenlc ll::l. Rrpublir.n . 

..:\ propri<!- ·varia do Jornal do Comuw·1·cio é disso a mai~ 
'-'vitlP!tle üemonst.1•açlí.o. Fui ln-nu>< I' l la <lt• que o Sr. Epitac:c. 
Pei:isCia autorizou a op1~rai:f10 1fo 1:111'11 l'tl 1fo titulo do fundimJ 
fomi d~ 1908, no valor nominnl clr> m,n.ou libras esterlinas na 
iwac:a (((~ Nova. York. Ft~iln 11 crnlvPr·:fio no cambio do c\i('I. da 
rnucda íng"lez::i, i~ara a ari1t 1·it·a1rn. 1111 hi ~:e inrr.r·· (]Ue o. The
<:ou1·0 ?\acit11"Jal se respon::;ahiI l:wu pot• 1Jou::i milhões e ;;0i,,een
Los mil dollars, Sl:m que ul1\ ui;t11·u i.c11l1á st.l1'gido q:i:,,lquet· 
arremedo de justificativa po1• purl e tio Governo, que autori
zou a. operação. A vurirl nind1t inl'orma que, além dos refe
ridos ti tu los, foram adquiriuu:; unll'O!:>, por · inlermedio dv 
Banco Portugnez do Drn)Oil, 110 vulol' de duzentas mil libras, 1; 
a um particular, «que se n111'esonlon ao Thcsouro», na somma 
à·~ mil e quatrocentas. 

Ao Governo devem soln·111• Ul\.Jilus razões para assim pro
i:üt.lc1·. Mas é necessario que clhu; ~f'.jull1 conhecidas, :;obretu
llo quando a acquisi~~ão daqw•l!PM pa.11C'is ;;ignii'icou i·em~s:;a 1fo 
nilort~s para o exterior, couco1·1·l'rnln dt.•:-;L'<ll'te para a dcp1·e-;
t"ão sobre a nossa moeda, exp1·!'~1'11 1111 baixa do eambio. Ha, 
1:trLo. um phcnomeno que explit·u a lmixa e de modo a at
l~'nuar as responsubilidadC's do (lm·1·r·11u; é a diminuicão das 
f·Y:porta1;t1es de alguni- nrl.ii:n~ noM~n>l. em contravosição ao 
augmento de impot·taçfüi rwln~ c•111·ur~illll'Udas feitas em volu
me tai, que causam rlcseq'u i llln·io, cont rn nós, da balança 
1·0mrnercail. Mas quando "º tJNIHll n""~ª nspc~to ordinario de 
l'ommercio, u acção prcjudirlul do Gu,·erno se faz sentir eni 
1iutros casos. Um <lelles é a 11rwt1111puc,:iio da rede ferroviaria 
<.Jo Rio Grande do Sul. 

A Comp~gnie Auxilinil'l• 1•.chl\·11 1111 . .- pcorcs condi~õcs ~': 
···poca em que o Governo 11 1•1wnn1111111. l'ara livl'ar-sc dos cn-
1:m·gos. a quP. n:io podin enr1'1•~p1111d"1" nccr.itaria do ccrt() 
qunlqllf'l' c:xprdirnt.(\ fit1aw·1•h•11, q1 1 1 ~ i;alvaguardasse t1S seu;; 
lnt.erl,SRr.s. Cmn l'mi~siio 11.. t 11 u ltN 1m1: ionat:>s !ileria po1· ella 
admittida imm0diatamPnln 11111 111111urn~nto <i'l "t:cnmnaç.:io, '\ 
que não mais se podia sul.ilr·n h 1 f'. t ut•~ Pl'Um as suas faltas de 
cmm11rimcnto tll.' obri;:mt;•ic•l< 1•n11 I i'adtinl'~ e as dif'ficuldadú~ 
j~m satisfazei-as. Ao cnvé~ dr! urna L•mh~~ão àe titulos, o Go
verno cnvcrndou por outr•o rnmlnlw. isto é. fez tudo a di
nheiro, cn~1·nndo no nwrc:udo ú11 c•:unhinos. E o facto é que, 
por mais .i:parcelladnmenlo:i. 11111• ~r· Pl'fol:t.Ua!>Se a l'õlla inter
venção ness~ mercado, não pnd 111 Piia deixr,p d0 concorrer 
11ara o estado deploravel 1•1n t'JUC• ~•· uchu agora 0 cambio. O 
mesmo se deu com a en1~nmpnci10 du 1101·to cto fl.io Grnnd('. 
r1ue o Governo levo elo pagar cu111 1 ·W milhõ~s de francos! .. 
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Ei.sa cmi:;racão de vo.lorc!-1, que o Governo não soube ím
p~dir, i.:cur.e.>cida á falta de :>1~;;u rauça de um pro~ramma fi-
1,anceiro, é CJW! tom ddcrminado, ·ao seu aspcclo decisivo, a 
c?·ísc de comn1en•io o d<! uaHLhio t•rn que :;e debatem as nos-
Eas praças. · 

Se o Prr.si<lr.nlu da ltepuhlica c;;Liv1!r disposto a a .>::h.l.mir 
em face da !'Íllla\;ão financeira uma altitude l!nergica, de que 
resall.e uma dirccl.ri:i; ;;egura. que c:nn;:i.:;;t,a 11rincipalmenLe em 
rigorosi;;:sima l"<'.onomia cDl\t.:Hn1mlc ao equilíbrio orc:rn1~n
tal'io, o sea Gov~rno ainda poderá !>alvat·-.se, sob este aspe
(:to. O capital é dl!scontiado. l~nconlramlo meio >;olíclo e pro-
11icio o.o seu des<~nvclvimcnlo, •)!>fra procli;io:s. Se ctcpa1'a, 
porémi um Go\'crno indeci~o cm fu1~c da!:i cireumst.ancias, 
volta- hc as costas, e enL~o ~obrevem a c1·ise. 

E' a nosi;a crise. 

N. 76 

Requeiro que, pelo intcrmediú da l\íesa, o Chefe de Po
licia informe quanLos indi\'iduos tem preso sem nol3, de 
culpa, depois de 2!i. horas da sua detenção e se j.i foram 
apreh.endidos, e inutilizados os instrumentos de castigos cor
poraes, inclusive os chamados ~bonaehns» e exisf.entes na. 
Policia CenLral, Casa dt• D.clDnÇfí•\ Culonia Corl'eccional e a 
mót' parte das uelegacias du referido Districto Federal. 
:ileq,1eh·o outrosirn que :>tJ sulicilo cópia do inquerito poli
cia! sobre o espancamento 1fo um indiciado de moeda t'alsa, 
feito aquell~ por m·dcm do llclc:,;ado auxiliar Armando Vida!. 

Sala das sessões, :.m tln oovtJml.11·0 ele f!l20. - Mauricio 
de Lacerda. 

·". 77 
Req1Jei1•0 que, pelo intc:-mr.dio da Mesa, se solicite ao 

•:hefe ele Policia do Estado do Hio, ini'ormar:üos sobre a pri
.;l\o, motivo d~sla, nome do:> operados presus e procedencia 
da. denun()ia tle espancamentu dO$ mesmos. quaes os autor.es 
dessas, e ludo que ficou apur::ido do inquP.riLo mandado abrir 
:1 respe ito, t~. b om assim, <lo:> motivos da prisão de oµlr.os 
•merarios, elo nome Anionio Merlans e Caetano Fernandes, 
tGdos da Companhia. Costeka. . 

·Sala das ~sst>e;.:, :?5 di:- novcmbt·o de Hl2ü. -- ilfmo·i.ci.o · 
u'e Lace1·da. 

,Jl!S'I'lli'ICAÇÃO 

Como jusLificaçã:o junlo o artigo do Sr. Paulo Barreto 
n a noticia inserta. na Patrüt. jornal <liri:;ido pelo mesmo. 

O operaria Antonio ~lerlans tr:ihalhava no serviço de 
..: ~rvúo du casa Lag-c & Irmãos. ~m Nitheroy. desde o dfa 10 
lio corrente. Durante uns 10 dias permaneceu alli ganhando 

e.- vot.m 21: 
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hunu~tauwnle, '>L'JU L(Utl alg'Uein li\·u,,;~e. ;; ú.1zel'·lhc l'Cparu~. 
~\nte-!wnt1;m, ua ücL:a~ião cm que :icl fazi·a. a Jormut..urtl llu -
bituál '.\Icrlun8 .,: uulro" l:ornpanhriro:; 1'et.:r~bm·a.m urLl1:1t1 ili· 
cornptÍru-wr ti. 11(•] ii:ki. d:i.t1u r~lla d dai.IP.- pal'a iüentificarcm~::;1'.. 

-- Paciencia ! di:;serarn dle:s e 1.:onforme o u~.>, P-1Lcam1-
ilharam-~•; 1lara n u.~cripLol'iu <les;;ll: dupc~àcncia <lu. Co::;t.ei1::' 
pedifüh1 •) i:ahfo ut• sua!:> conta':', pu1s lmn:un rfü;Olndu rei t
i-arem-si~ da -t:n~a. F~i. U1!Vh1 '' ('i'.lflttÜ:\1) \V•~rn•·1;k qui~ u:;; nf.
tcndeu: 

- Poi~ :;írn, ma:; \"U\Oê>i ~ú pod•ll'l! i:1::1.;dJer n ;JúU ::>tlldu ;_1n 
~Jufüia. _ . 

- Gvmu na puli.,iu:'! )i0:-; "'·''no::; nrn11rec;-udu:-: da. L:u::;l,eit·;; . 
. n:!'l~ t.emo:-; a ver 1:um o E:,;tutlu! Qtw1•1:mw~ i'Ct'.t:l>cr· aqui. 

ln:::iunt.:;:;; dcpui;; af>p:u·cdam ll•) Jo1.:;.i.l \]Ualt'o p1•a\)a:; •.in 
•polit.:ia i1umirwn:;1!. 'l'L•azi::un Ol'Lll~m th~ ·leY:Jl' ·para :~ dlr!fa·· 
t.ur~ l!s -dou::- ti·<l.balhucl1)t'e:'i. m·endei·um-n'o~. .E::::t.r.,; nfí.o n-· 
sisl!irarn - 1) •J t.:apaltu:, n1~1.:unham.lo ús pr~;;;::;a;; UllJ offici•: 
dirigido :.! '\-'vlida, 1mtn~guu-o ús pra\;as para (!Ut.! o apL'1!,;en-
fas::em, com u:> Jdido::;, ua. l'.enlra.J. 

Aqui. os dou~ uperal'ios foram obi·i;;ado,,: a l.J•.:nlifk:t.tl'
:::e. Depois dblo mdtido:; uo xaurez onde fo~a1·arn ~tLé •hout•:111 
,; lu1·d\:. O ~apat.az: \Vcl'm:t:l~ tti;;:u8l°Lta-o:::, no tal papelud11.1. 
de cst.ar1·n1 in~tigtmdo v.-; •.knwi~ l-J'ttbalhaclore;.; pni:L' un\:1 
nu\'a. u ,•IJ·cc. . . · 

·Sr. Luiz <le !'.\h;nu~t;,;, cl10fc .Pülici<.1.I uu l::::ilm!u 1.lu Hiu -
I-'ermit.la o chefe .Je l'>úhvroy lt QU::<adia de um billwl.i• "011 1 
a bahia de ue permeio. Li llontom no:> jü1.·nnc:;; Lli:.1 como u?t1 
uma t'idacic d<.! 1 íbcrdaclt.•. 1.-.urn :1>\ t.l'tHlir;ijP;; politku;; ,.,,. 
uma pteiad1~ de t).~lauista~ de deReot'lino, Pm uma cicla:w 
tJDOC .iü. varia~ vez1::,; s:1h:uu i:i Eslaclo Q homem que :-i•! etrnw:. 
:\ilo Petanha - a policia re5olveu esl.rcur-;;~! 1w . .i.H!i,;~t <:1.:::
IJ:'.lfl•::amcnto de opc1:ar•ios», pulhismo i·cviv'.ido no Di.~t.1·kt • 1 
pcll) incoucobivel Geminiano dn F1:arn:a. J:: -i>'Sú ri:allm'ul" 
a'fflig-iu-mc. · 

~\. princii?iiu, jov1;u chefo ).Icnuze::;, euJu um puue\.t di.; :.:v -
:uLit:ismo, pO{lcriami1s dizer que ~it.lwt·oy obodcL:t.m ;i lei J1· 
imil.acão. E' a civili:.:aeão de beil·a de pra.iu.. Porque 1J Uh::u·
lcs !\taurra~ e o Lcon Dauúd sfii'i na 1'~rarn~a c0nti•:.i. u~ judçt1" 
donos de toda:; as posições polilica:,; e finànccfra;:;, um ban!lt> 
<lc mcquetrefres bct'l'a aqui, u jaeobinismo contrn. o'3 por .. 
tu;;uezcs que :.rabalham. l!~ pol'que o füo pensa. azul ou -ve;:
<le, para fingi;; de :Nova York ou Berlim, onde julga. o pen
samento verde ou azul, t-oLlo o Brasil dá para copia•· o Rw, 
:peor <lçi ·que o Río C?Pi:l. à Europa, sem plau.sivel razão_ ~.:a-
1la. mais müuml, pois, 9u,c a sua concc1lr.üç. ela ordcni pu
bl1t.::i. como chc-fo dQ Pohc1:i fosse ::wh:tt• (]Ul.'; ::;endo u 01•dern 
o Ht:nriquc Lage e não sendo a 0l)11dicncia a cs::;a o1'llefii ,, 
-OflN'at•io, a neccs!:>ir.la.dc :::>Ct'ia cspanc:n· o opni•at·io accu~a~!·.1 
do :;r::md.e crime de não CIUPr'Gt' s0rvir na Cost~tra'. 

O chofe de: P<)liciCI. de l\'ithcn1y nJo polit'l'i:t t11~us:u· d:: 
uutro modo: 
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Jº, vul'il ll" p•.;n-;:11: '~011• .. ~" ;·.l:Ll·uu llél. ;;u mino;;: ,:~ oet· 
~·m~·.ervadot·: 

·)º po•·fna1• ;:. ~;i~· ~,~ .... iJ.n ilC~ \.• ·d~·, àt~ r;~1·eL>to c~for~:·'J ill' l'•~-
fkxà~; • · · -

3º, po1·qüe a n111da ;,;t:l'a i ,:. dud.u iJél<> liuvcruv l'cCiei·a l 
., a. polir.ia cl~·s.-<· 1..:u1.rí:l'no e:;p:.utc:;1 l•S 1n·e ;.;o~. prew.h- opera
; ·;.,, l : l'.'{p(irla-os pa.l'a n inl.Ct'.!•1:· ot•)lff••s iJ; ~ pt~iwacta;; . 

:\Ia;; Íl: .~ '-' ,·: a t:l' fi>:xü1_1 :>v•.'!1t.ic::.1, a · qu t' ri •.k 1.ollu, ti . que 
•li: tanto pr•m;ar 1 •.1do.~ e•-: uutr·o;;: id i0 ! ;1 . .:;. ' .·: •1J:ti:-: ·wioLa tunda. 
· :~vauwndo •J de~aniuw, a J•.:l:;•;n:m.;.:1 , a frnq n°: ;w. moral de:,:
l'i!Jradol'a dr.: 4~nc:r:; i a,; . 

. Fal! :w du a . .,••J'iu, u uer]n1. :si· . L;.i.i,,. {.!..; .\l.t~nez c~~ - urn 
:•iE'k t!Ltc 111.in,;nnLc:.: rw. !ll'i~fül .;;un; e.,1;a110tmwn lo, mt.•i;-
11;u U•l C·L'im inoso:;. 1:::: L•t · ~ ['l't\ilt>. ~StLi att'::tl\:.t(!O. (::·.tã. 
·~m ·\!e;(. du eou::;ct·\,ado1·. r1 rr:1voc:twl1.1 ;; !'l'\'1.lil,u. Eu v·~jo 
vd<:o;; n•tra lo:; do,; .i orna~.~ qü ·~ o clicr·~ ,; ml)r:-o e at6 sympa
iii?1;0. ema. da:; ner..L':::::;icta rlt!~ úa .iun~n1,uiJ1~ l! pen:>o:l.l' por 
•.\0n-t.a. proprw . Policia é uma g-,wan~üi ::;ct·aL porqú~ lodo~ 
·;iô~ t•. 1mg·:ilno~. l! um Lrnbalho de prevenção e (le hal'monitt. 
;w i;nfrenlat· tb questõt·;: sociae>:.~, (! lh' o ,; no~::!O~ p;overno::; 
·~u c1·~m r~uvcncnar, ainda eom u i dé;i (J e 1888,. (:on1'undindt., 
•>f'Ol'al.'iO t:Olll ~'seravo. E policia que, alum •fo prender quem 
1üi(1 commcl LL' u ci·ime. e::; panca hom·~ns au µrendei-os, em. 
\1!z. lle c;;t:l.r a hasofi::J.1· de <;cap itãO elo malto». devia em 
nome da:c; classes com:ervudon.is, estat· no xilindró esp1~rancto 
" .:;vcrediclum~' do jul'y. · 

O ..:hcJ•~ :\fen•~Ze :' i.:tHflll'tllLl e uu1 cl't'O ;.: t•a ve ·pai' a t1. ~ua. 
•::H'1·~fra. pat':!. a ,,;ua ;.unbi(:ão C:c .jover!. p u t;a a ~na persona
lnladc, ,,.i-: 1•1!11;;a (}omo (1 vcl llo Geminiami. nu :;;e .iul;;-a · crw 
•:-;k1 na •JL'dú!lt deixanch1 que em :.'ii tilerny •.>~ p~lli c iae,; ~;;-
1nmqul.'m 0 µ 1n·:n·io,;. Eu. ].'r..,sidcnl t:, (.:) por 1;1))1;;•::(J\\cncia con
.;.~ 1·vado1'. t r:r i:.t ú dc~pl't\7. L!l' do~ :!(;t~ l ~· i l ill ' O >C<! IH~({jrJo "'.!(: (!e
l:ÚocifiO e de l'it:ar cori\·01.wicln i1' l' '~ '-'·.)Z(l\'nlm1!nt1 : da fall.:t rt~ 
r0mprch 1.::ns[lu do mumcn lo. mu~tsada· 1Jl:)lo :nr.·u auxiliar. 

O podet· s•í ,: pod~r. 1.11H't !U•} i1.1d(1.;:; rnj~ qa.;:'Cll!Os 1;uc c:l lt' 
" ::e.ia, B pat'a que o qucir:rn.io;; ,·: prr,.'.\s•l •lüi-' '.'1 11' l'(·~pr~il·· 
a h~í. que é a gal'antia g r·t·aL Uma p:t!'c:1:1l:1 tlu anlorii:laüe 
·11.J •: 1~xho1•bilu. contra um;1, f) '!t:>:'l•:t "!t1dvrt::.:;1 •'1.•a !izu ao:; ullW" 
d<~ todo::: não o lr.r-1.'ot·, ma,; o l'i<licu lo .s i 11 i .,:t1·0 L! d~~põc 1;vul r:1, 
•nu rmiz inteiro 1: o Si.lU r eJ;ifllL'll. Crna. Yt·~. t:o11vL·1·.~ando t:mr• 
" l' t•c::;idenle ac-lua l ela llepublica ~obre a o p1c:~!fw ~ocial. ro
m•mtndu pelti in epci:i ela p 0lkin, S. l~x. via b t:•m d iz1rnd o lJUl' 
•l('Vil!' i:lmos. •1m v1·~z d1~ Pt"~lld er, f<\7.1'1' nmu 1~01 • ll':1 1wor··~ 
::~rnda. O ant.i;:;o (h•rnini:11w ra:'. f1 i:Dni1·:u·i•1. ·.\ln ;; i :>~o i~üo •.'· 
)~:zilo para. quí-., pot• ('Oll!ag·io, " ... 11 cr .. •l1' ~\ i th ~1·n ~· ltunli1•;11 
'"' <'t:i.ia <HH Vid i~al u.1 .Esh1dn lllti~ Í.<ºJil na p1·t•,'icl1.inei:i e.• ~r . 
. \i<!Ll l \'ci;;·:i, cnm ;i pri~ur~~UP<t<;ií <.1 oJi• ,1u g·1\\<."1 l.:tl' n cti.l'fu,•fi;, 
·lo·· l'i1.·:-i11n e• c·0 1 1 ~Pq11.~nlP.tlÜ•nt~i Je r:1·;•a1· um:t vill,1 110va :n11-
:·:1 i , a vi 1.it; cj:1 H• .. tfi<t 1 _·tlYJ~··~ i,~nlL' i~ dit•1.11.\.t.n prir:!. :t ::lt:rar;fi" fu ·· 
:.1;":i . 
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Al-.NAES DA CAMAM 

Esse disparate de ser Viàigal, essa mosfruosidade depõe 
principa!mc!lLe contra ·a intcl!igcncia do chefe. Eu creio que 
o Sr. Menezes não e:;l~1 ainda com o ful'or valctudinario e se
mi-inconsciente de (fominiano. Dalli pedir-lhe accc!tar umo 
Ilmbranr;a .insta: - solf.c os dous operarias, peça-lhe<; des
culpas, e ponha na cadeia. ~implesmente, a cap:rngada que 
o; espancou. abusancfo elo nome da Policia e do Governo e\~ 
Estado do Rio. - João do füa. 

Encerradas sueccssivamr~1te a discu~são dos rPqnerim~n· 
tos ns. 75, 75 e 77, e adiada a votacão. 

O Sr. CaJ.•los Garcia.(•)- Sr. Pré'siictite, a impren,~; 
dc<;ta r:api1.al notido11 qtw o Lloy.1 Bra.sl!eiro prct.enfle susrender. e:: 
já. s11spo:1deu, a ~arreir;\ de variorrs d•)S portos dc:i [g11ape e C;m~n6a. 
:zor1a 1110.I"ltima do districto que t:)nho a honra de rcprewnta.t· ne .. t~ 
Cas:i. 

Não pos;o absolutamcmtc acre'litar, Sr. Prosidcntn, na ,·eraci
dade <iessà noticia, pOl'<JllC si o gnvcrno tivcir conhecimento do ma! 
que vao pro.Jtiz:r áquclia zona e~sc acto do Lloyd, rclativamr.nt \ :i 
proillcç1\o agricl'.lla. naturalmcu~e ha de fazei· com que essa emprcoa 
d~s;sla desse propo•ito. . 

E:' sa.bldo que todo cornmerci.o desses portos, Igu:i.pu e C;inanéa. \' 
fci'o 'o:n a C:1 pi tal Fe ·!oral. lia muitos annos, <le<do o tempo • io 
[n11•01•io, to las as tra.usac\üc;;; com:nr1·eiae3 ct·arn feitas na>< praças d·) 
Jguape e Gana n6a, ten.lo por ha:;e a. CUa:io l'.io llio de Janeiro. 

A cxpDrtnçilo de at'i'OZ, e:n gran·ic c1ua11ti 11a.de, de1n:'. n lava dn~~~ 
porto. Ató no~o co1lLinua a sei· as;i.n o cornmcrcio daquellcs podo~. 

NJ.o é absnlutam~nte r:i:ioavnI qne, tenc!o o Lnyd Ikasileir0 .fica.do 
o unico cnca1·1·e;:ado d:.::;s:) so1·1·ir:o do nàvrgaçio de cabotag:;lll, p·.r 
isso q110 tc1n a SllO\'CrlÇàO do go\·c~·no, te.ado exr.lui.'lo tcda o qualquer 
concurr011ci:1., d.) uma hora pal':t outl":t, cm um momento como c~'-C, 
venha dcdal".'.tl" '"'º 03 seus \'ap.1l'cs n;io mai{ tocar.1.o naqucltcs parlo-;, 
de:x;mlo M~in\ de sct·vii: il. pi'O lucç~~o a;;1·il.lola daqnclla. zcma. 

O SI1. AnO:\'lO AGt:rtn!IF: - ?•fo Espidto Sa.nto, o Lloyd a.bandonui;. 
lia oit.o anuo;;, o po1'to de S. illat.hcus. 

O Sn. CAnr.os G.mcn - Ib cerc:i. de tres anno9, eu fi:;-; sci<m".t• 
ao go\·cr110 de QllO era p·ociso soccorrcr a praç~ ele U<1rre;11,;. 
o cntl'C!po5to rio ga·lo 0•1Lre S. P<1ub, ;\liuas,. Goyaz e csUl Cap:tal. 
dizendo cprn, rlca.nto d·1s cfülifül lado~ 1laq~1c11a pra.ç'l, ora rn.>cJ.;s 11·it1 
que o GoVP.I"!\) r.1ss~ Clll so :L'.01'1'0 dos (']'l;l(jorcs Cl invcrni~~as, de mo ·10 
qnc a Capital Fc lc1•;1.l nl'l.o vic~~~ a soffrcr, no li111 dn.;t.c anno. o c;1~ 
caredmento da carn~ vm·.ln. O f;ic :.o cst.:i s.1 \'crific:in hJ-:l car110 c;1j 
enca1·ccen·lo e o a~~tmhnrcamcnto <lo !;a lo 11aq11etla z1>na. foí fdt l 
pt1las companhi1;; frigori Oca,;. Si. al:'or;i. vem tarn llom o Lfoyd dimi
nuir ou suppri1uil" a~ viagens dos portos do Cau;inl!a. e !guapo, crost:1) .. 

:(•)_ Este discurso não foi revisto pelo or3dor. 
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r·io a~ díffi~ul'.ladcs cio llio de Jai:ciro quanto a g"cncro; de primeira 
r.cccssi.!adJ, co1110 o a.l'roz ..• 

1) Sn. l\L\un1crn D~ J..\r,rmo\ -V". E:i;:. pó(b ac:Tc;;;~ontar quanto 
ao tran <porto p:1ra o po1·1.o d.~ lg-tr~ rc, hn.stat·i:t no Lloyd fa7.e1· uma 
;ir.111c11::t d1•:Lgag1~m n:t<; c:1t1"adot do 1ne>1110, para po:1p:i.r 2 ~ ho1•as de 
via_;;e:n, 12 d<) Ja.Jo ol:1 lllu Co·111)ri:l:1. noutro; 1:l at6 lg11ape. Nio ha. 
tr:i. 1spo~·te pe\o i11·e1•i!Jt', po:•q1ie o Govc:no 1lc S. Pa:ilt> proro:;~u o 
pr:izo da com:cssl<1 da. e;tl'ada de fc1TO p:u·a lt..:v;i.r os tdl11os- até 
fü!Jcira. 

O Sn. CAnLos G.\ncr"- O nohrc Dcp11tado que me h'>nra com e 
.,eu apa.1·te pei·C·)L't'úu aqucll;i zo11a, pGlu que folla. com pc1·feito CJDhe
t1imeuto da cau~a. 

ü Sn.. M ·~umcro ~:; I..\CEr:D.\-Zon:i. futnri::~ima, de gr:i.ndo cultura. 

O Sn. CAnLos G,u1cr,1- A V'.lrchfo é cs~a: tr~nd, si ·ro a.nan·lona.
ilo~ o.~ po;·to.~ de l;;11ap;) e Ca11a11e:i.. nio (j110.·c11r!o a cmr}l'(!<:a. do Lloyd 
eoutinna.r com a narcga.1(1ó. ó is;o lc\·:n· a n101·tc [L pt•o ·Jm:ç1o lo~al. 

E~ton co~l\'Cncido d3 que o Governo igHOl'-l por completo esta 
cirnamstancià.. 

N Sn. ;lfamuc10 .OE r,11.cmtn.,-S,fo du:n c!darlm esquecidas no lito
r·al paulis~a. 

O Sn. C,\TlLos HAnr::r.\- Nln é po.~;in•I, absolnta.n1ente, admittir:-"'Se 
:. suppros~lo da cart·eira de vnporc~ pa1•:1. a•;nolb z.oua.. 

O Sn. MAURrcro oi;: LAccr.oA-Apoialo. 

O Sn. CAnLD<; f.AncrA-Esp0.l'l "11;e o !JO\'erno atf.encfa. a. P.Stc meu 
11p;icllo. (111~ 6 foito u:'lo só do,; port:J;; a quo m.~ rJJiro, sonJ.o tarubJm 
<l:i. C;ipi~al da R.epllblica. 

Era. o que tiuha a di1rc.:-. (Jluito bem: m11ilo bem). 

O Sr. Fausto Ferraz - Sr .. Prcsidrnt•'. quctn::!o V. E~. 
presidiu .tJs deJ1inos do Est~ido tln .'linns. mP.:·e~.i de seu 
benemerito governo a honeu. ele dir;,;ir· n nci:iarti;;ào de Ex:
pnnsão Commcr~ial do Bst.ado. 

Exe1•cendo essas ai.J.rifl:iuicür~;o;. r>1.·uenrei eslufl.n~ us pro
blemas mais palpit,ani('!'i da. r.xp:m"3i\ú ·~conumfoti ,: coinmcr
d,il daqurlla unidade ela. Federnl,'.f'.O. roi a:::~i·.n qw., entre os 
m;li~ impurt.n.nl•'S a:;smnptos c~dclados pr.ln r1.•ri;.wtir;ão, que 
dirigia. llão pas~ou dc:::rlflrcclJid:.i n ni0u e"pil'il.,l H nccessi
dn<fo dn dolal' o Eslndo dr~. l\I ina" ,J.-, mn ªPP'll'dhament.o 
:;propl'la!ln par:1 SL1:.1 irnpod.ar;:Io. 

Mina,:. Eslado 1·1·nt1·nl. ·tlqwnd unt•·! de prn'i1:ls cic~ E:;t.:.tdos 
··l:·cmuvizinhos. ·ncc:<~;.;sil.n., it1t.:(llli.<~ :'U~Yelm••11i1'. de que a 
Cn i:iQ, pr lo seu Cnnp·ess;o, fac i l it 0 o <i<'f:<•11 \'t:1\ v\ml'nto ào seu 
tr, rnnir~reio. E' a~sim 0ue, qmuKlo rcc1':r.!(1r de um j01·n:i.l, 
:::i. capita! ele me1l Estado, procurei tr~zet· :í <lb~ussão pu-· 
'..ili-;<> o assumpto de qut;>. ·me vou occupar. 
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,\ capit.nl du .Eatado, dotada ho.ir~ de \'Ül.r,:üo forL't:u rJ,, 
bitola. larp, po1•I an to lig~da 31) porto do n i G de .Janeiro, SCll'I 
·~ontinuid::uJr• rh- bG Jcka•;;1o [Wla :E.;;ti·ncta de F1)r:·o Ccmlral .rl1) 
Brasil, scmlu j;í. uni ponto eonvergente de f'Strat.l:i.s de fcrrr• 
<.1110 p1·c11_,L11·nrn Iignt· u::: divr~t·sa~ zonas du Estado com a ca
pilol; Jkl111 ~-fop·i;~•rnl.e (JUI" po0:5tW hoj~] bancos. ~acando par;, 
t.ocla.s as 11eaças do paiz e l'ôt·a do puiz; que p0S:';\.1c lumbt;n1 
.)ú beni dr·~·mv11lvid1.1 •) •.'.omnw1·r:io que faz la1·gas trarnmcçuc:_ 
.núo ~ó ci"J!Yl u~ i:.1·aça::; J1-.. fúra .• ~om<'l ttimbcm eorn ª" de denl!·;, 
do Esl.ndo; Bcllo Hol'Íwnl-e qile. inc:on!r.sl.nveJm.:11t.0, ha rJ:' 
sr.r, no futuro, tan f;'l.'nnde centi•n eh' (•ivilizaç(io, no corar,ãri 
rJo Jkasil. hem merece que ~L Cam:-i.ni dos: Oepntados. fo. 
mando cm consideração os nrgumentos qut' venho i,pr~scnl-r..r. 
dote-a ele- um ;i.ppar0!hn q11c_• f:J (" ililP a imporiar:iio direcf« 
•ifl .;etrangeirn . 

..:\<, rfld1J1· da eapital dr~ :\lina,, 1"Xi!:'l.en: mu11.a.c fabc!e;1:
<.le di\·1:t·:~n .s h1LlL1>:tri::i~.- \·u,ja 1H·orluc-erío. :11) •m1 l'u<: <lH Ir~ 
aindri. sal1ida pot· intel'mf'Clfo r:lo proprio ''('i1H11Pr••10 elo 'I:'s 
;:-i1fo, ,·._ pela~ l'Ondi<]l'l'es ;· .~p.:•ciaes ()m qne C'Si.(' "P. cncontr:i 
1~xpo1• [.nda pat·a. a Capital ela Republica. t'. dcpoi~. ''tn :•rior·n•.
:_·r;cfo~oar:h::i lia pura r• prop1•io r.onsumo ·do Estado. 

Em relação. ao d~;;enn>Jvimen.to uctual d1~ :-•''li {!<11lm!<'l'Ct·'· 
tenho n honri1 de; offorecer :.'t Camara dos DepuVtcios o s0 
guint.e quadra synr,ptico <'ia .Tunfa Conmwrci:ll ::o Est~rir'. 
r1•lativo ao periodo d1' -l !'lflfi ao pl'imeiro semcstr1~ de ·J 92(1. 

F $!,P 41.11Hil'r• lliiO 1·1·1wl!.~enla absolutamente. <1" facto. " 
napilnl •}tnprng·in n•.l rnri1n-,.~1·cio elo E!';l::tclo. 11oi· i;:,:o q1.1c h·~ 
milhares dP eo.s("l~ qnr' 11[{0 t'eg'i~l.Ptct•nin n ;~ ~~U.) doctnnen~u .. 
na .. Jlmtn. Conmwr.rio.l, Sêndo ([U0. e.:::le;:. rc~ish'os se fazr:m. 
z)!Jl' fac11ldad1_> logaL P•"l'anlc (li; ,iui;Wi' rins l'C'$l)()J•tiv~" Cü 
mcrcu~. d<' n10rl0 fnl<' ;hfll"ll•· quadrn n:"in !'1'[H'C . .;ci1h ;i. ~onim :1 
:.oi.o! dn rapi!:il rle toda~ :1~ co,.:m: .~ommPl'ClaC!:s ::!!' l\!ina~. 
wrn~ .. 111~ mo~!1·.1 a imporinlll'ia <! o vulto d~ to.! l!lovinwnl•·-

'~p;·•·~en to. rnmhL~]ll. St•. J'l'(!>'Í d0n tr., llnl riundrn que d< 
lfl()l!."i !''.l :~ inmor l:iç1íu <' :1 1~xpnrl :.1CãC1 rl•> _c;;:!.a1:](, ,fo ~IÍH:l)-. 

S~g-unrfo P. ll1!•m:n:;c-ni -rlc S. F.)\. o Sr. Arlln1:- ,fa. Sil\~ 
:Rernnr<.?PS :t cxri11rtuc;ilo. •'Til Hlltl. foi d<' ·íD::.!.::ig; c·rm(11~. T:n, 
~·P.l~çfir, :í. imwir: :ie1o do l<~~t ndo rJ., i\Iimli-1. in li~f 11.mnntt:i. n:I•' 
!.em ·11m:1 ··~l at.i.,.:l.ir·~1. 1111•· me J--;llia,,;~I' Ju.,,·J ,, ·~~ ! 11d(1, t:rnt .. 
denll''-' ilri_,- pri1wipin,.: d1· 1«:ri11omifl_ poli! icr1 t' i'i11m1•·n~. :1 irn-
1:.orto('fi1-. d•' um p~1i:r, •'•PliYUI•'. mai::-- ou :1W11•J.'. ·1 ~uo ex
portn•_~fi_r, ,. si ,; :l!<~im. pocl·r.r·~mo!:' rlur ao F.:,;fnch) •'1• '.\Jin:i~ :: 
;p~diu l!•l :rno mi_I •'"nt11,.: rl1· irnpnl'h1~i'i·• rnrri ífl'..'.:1.~; "ºn'''· 
n:l. .~11n i~Xporr il.~'iln, 

,\;1 z11tl:t qu. 1:ha111:u·i:ul10<. 1.1.'ilH 1ri!i11l:'.1·i:1 1i·-· Bdlu H•<
J'izl•nl1\ •Í\'Ulll(· d" uma "~f[lti~ti .":'I. frita pol' rni1•1 " J)LW rll' 
;;01:,ian:<·>'. llonwn;.: p1·al ic:.:1>' •'íll a~,:;um11Lc"' 1'i•lJlt'Wr1:ia1· .. ~ r, 
impo1·l.ur::"íu rh.'S!':l. zona pndPl'ia .~01• r:ik111t1du. :1rirro:xim:irl:1 .. 
r11 •~ntP 1•m 11 . 00n 1·onl.L'.~, 
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nivirli pnr·:r. nwfhNln :-i. z1mn. f.rihufàrlri 4'.'m ('fH:).íro ~Jar:5t•~. 
(L.Jr1) : 

De 1 • elas.se: 
Jl!'lln Horizonte'. Formí~a. Pilangny, Cur

vcllo. Piraporn, 8. Francisco, .Ja1maria 
,, 8nnla Lnr.in. a. :;i;r,on :M0$000 ..• -··... ~O.MO:OOO~O(HJ · 

n.~ ::.• c.:laf-'~I'.': 

l"ar:t. rt.aúna. :-::ant.a Bnt•bnrn, -Ouro f>rcto. 
Dirimanl.ina. Bnr.nopolis. Sctr? Lagôas e 
.Ponte Nova. a l .ri0'1:0fl0$(l0íl. . ....... 12,1]!)1J:OrJOSOOO 

De ::i• e· los.se: 
S:inrl• Antonio cln :\IonJI', Ilapi'•~crirn. Jta.:. 

hírn. !\!al'in.nna. Entr~ fiios, Suro, :\Iont"'" 
i"1!nro~ <' Dôr<'5 do fnàny:~ :'(. soo :OOfJSOOo 

..\.I.,·inopoli:::, C:wtt:, Sabarü. Conccii;ãu. 'San!:.. 

I~. ·'i ~i(i: ()00\f:OIJO 

Qnit.cria, :\bact6. Dom Dt'Spacho " Si'lo 
João Baptista. n .;oo: 000~000 ...... , _. ~l. ~00 :OOG30Ll0 

T.1tal ... , .. ... , .. . ... . .. , . . . . . . . . -íl.1100 :0008000 

.lnli;o, St·. Pr.:-~iclcnte, q11c rlcant() deste;; dados cst.ifütir.c;s e rie
a.ute <la rossibilidacic dr. se t.ran~forrmw a C'.'aph::tl do Estado ·cm um 
imporio de intporta('ii.o rlirer.t.,'l. d., eqt:ran~~ir·o . o Congrcs.c;o Nncional 
n;io tem o rli!'cit.Q cl~ negar ao Esi;;tdo de :\Iinns um apparclho quCo 
·,;f'rfo. uma ampliaç;1o dos colis posta.~1..•· p.'l.rn. q1ie o (.':ommcrcio da. ra
pit.11 do E-;t:ido po.~sn dcsatt mi ver :i. sna. n.ctivída.de mn beneficio do 
grasil C<>ntral, scrn prc,iuizo :ih:um do~ intcro~sm; fiscae.;;; da U1!!;10. 

A~ mi:>l'ca.doL'i3S cond11;.i:ln:; ató n Ilio à~ .í;:i.ociro cm tmnsatla.n-
1 lcos pcdcriam ;;or dcsomharca<ia!: dos mt'.smei:; no c{tcs ri.:> porto em 
vagõc!. da Centt·al do Br:i..-;il, em lot:içno compiet:i .. o quo daria Irear a 
•:randc economia d0 tretos n trauspot'tada!: p•:u·a. o E.st:i.do do Minas 
~.ü·~ mesmo P.m c:nrnbr,ir):~ e;:pc~i:l.es que <;r• ri1amariam trens :rnpor-
1 adore::;. 

Lá scl'ia111 dflsca.1·regado.;.; cm a.rmazcns pa1'fl. i<:.t.o destinado·~ Tl<i 
•10\'a ~.:; t.i.Qii.o que !-!!t constróc n~qucll:i ci1hrle wlJ a \·igibucia d<i Df')
Je<.:::11cia Fi~c:tl p;i.ga.ndo os import:i doL-e" ~ l'C$'!h."'Cl0Í\'OO imposto,; e tax0.t~ 
:1dua.11oira!-! nn rwicltet 1fa ~ llucl [.fa. delP.;::1 cio., .;; m 1 .1 n .!:;mCl'\(.11 rlC' dr>~· 
!'llz:i." ~<'m prejui;:o pnm º" (•õfrr.~; ,fa. Vniiio. . 

T:i I ari·nc:i.da<';ãO aqim foit:i , :rng-mcn ta1•ia •) rnlto d:t lcdcr:tl 
)iúndo om <widouci:\ •:• r.ontrillut<') do Eâ ado d.:. '.\linas na rpceita ela. 
S:tr:.ão, smo pilrturliar :i.1J;:olut.1.111c11tc ao t rabalho do ThC'sonro NadC1-
11:i I. A 1i.•caliz~~o uo >:cnHdo de se evit ar r.outr:ib~ndo P. dC'~vio ÜI' 
1n"rcadorins <lar-sa-ia. de mo:io perfeito e completo. A mercarfori:t 
ria Rio-destino Bello Horiionte seria. tl':tm;bordarfa dM na;-fo~ para 
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os ;irma.iens da alfandega. ou mclhol' daq11elbs direcfa.m .~nta pwa. o~ 
rngiies 1lit Central. Uma vez complet:i a lot.af(iO e fec'.1ad H e l 1rra
dus. o~ ditos vílg1)e:;, se1·iam formados os trcns-importa·forns qnc po~· 
sua vez, soh rigol'osa fis•.!aliza~ãG. tl'ansHaria.m do Bió n BeUo !In
rízonte. 

Sr. Pc·<l~iticnt{l. este proc:isso' rt~o é ttma novirladc. E11tr(~ 1)11tro:-; 
pafaes po<l~rcmo-:; C'ítar a. S11i~,;a q11rJ ímporr.a. at:«woz d1 pai?!c~ n~t1·~11 • 
~i!iro~; a Alle111:rnlla. on 'le tal systcrna te:n feito sua. g ·:tml:•J.a iit ii1s· · 
trial e cornrrnL'tiiil; o~ Es~ados Uuí los oude a. pt·a.ticabiii la le ri 1 ~~'3 .. 
tema é pcrir.ít:i.; além de outL'os povos já. em uso o g'JS(I dc.~t:r; :::allit:H· 
costume commercial. 

Entre nós. n1.o é tambem, St'. Pt·ee.i(lcmte. uma nnv\darle o q1t(, 
;i.cabo d3 c:q1ôr. E' sahi .lo q1>1!. o:; tr::msatl=intko~ uã.o cling:un a P1.1t't•• 
Alt~g:re e PC'l 1ta.;;; só aport.ain á cida·1e <lo Rio Gran ie. Ent.rctii.n•.o, ª'~ 
mec·cadoria~ que se de~tin;tm a Po1·to Alegre e Pclotas, on 'lc lia 'Alfa.ri· 
de;as, s<í.o i l'a.'1sportallas em navios espt\Cill.% e narc~ç;t~ 11du:rnuira' 
para a.qucU;i ciü1J~. onde pagam os impostos de imp'.>r-ta•;.'lo. 

Ora. 1'1cs-de qnn a Uni;1o tem a Estrada de Ferro Ce11tral cio fk;; 
si\ füra11 lo este porto á C'l.(lital do Er.:t•1do de Min~s por tnn~ d rJe.to~. 
e fis(;alir.~do;; 1xila a.J nini~l.rar;io publ:c 1,n-~o ac!10, Sr. Prc~i ·Je>:1te. qnr· 
ditTe1·euça pnr.:~a e:i:isl.ir entre o j.Jro~osso aclopr.ado p;ir:i o Ili o Gt·a n·:k 
do g,il, <pianto a Pclotas e Purto Alegre, e este que po lcd~ s'.W \ll'O 
posto par:\ o set•rii;o d~ u-.·i.m:porte cut.re a c,.Lpital do E,;tu •io de jfiaa<.. 
e a Capit:i.l da llepublica. , 

o Sn. At.VARO RAPTf>TA - Para o Esta•lo dr:l l\linas SCl'il r,~il') p<il' 
erra, ~ no Rio Gi·;rnd~ ú feito p:il.' agua. . 

O Sn. f'.tUSTO F1mnAz - Nio .ha. difforença pàra. o (J,ue t.t1nho c..::11 
vi~t~ .• 

O Si\ . .-\T.vAno IlAPTlÚA -A diffur-.. rnça.·é enol'nrn. i'lessc caso V .E~. 
tein co;no pe>t•t:) de lfollo Ho~·izonta. o do Hio de .fanciro. 

O Sn. FAUSTO P'mrnAz - As m·:!:·c.td:H•ias p:idar:-to ir d:.qni rlir,~cf.;• 
mente á Capit:il de ~[i1w.s em tr:rnsito. 

O 'ln. ALv,\no íl.\P'ffSTA - V. Ex •• c:mt1(), g':lncra.lisc ;i, medid~ 
ma.n fando crca~ a.!fo•1de;;:ts em to lusa,; ei-la io~ d~ cc1•ta. imput·tanci:1. 

O SA. fAusro Fi::r.iar. - ;\proveitari:\ a. Estrnda de f'ei·r i Ce111wl 
do Br.i~il. 

O Sn. Luir. Dour:'iGUE' - E sem b:Lidcaç:lo. 

O Sri • .To:;:o C.\B!UL- O Ot'a.'.!<W •iuci• pm·tos francos. 

OSn. nE.\"fO Dll \lm.\\"0.\-.);'~ ho11ve 111n:1 'iCZ IJrna t;cml •ti'i<l ,,,. 
alrantlo;a cm:.;. Paulo, riuo t1.i.o dl~ll .re~11lta.10. 

o S11. r.w~-ro FEAllAi - :-;. P.tuto c::;til dopt:-vlo de lltn ma.::nit\:li'• 
porto no pi·opt•io E;r.:l lO e st>r11ido t>N' oiitim~ est1·ad:~ de ferro. · 

O :;1t. Fi1us·ro 'fr::11nAz - E' um meio de m:i.tar a ii.ióa, que offo
reço, ne~~e momouto, á. a.~touçao da C:a.ai<u·a. . 
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O SR. ALVA.no BArr1iT.&. - Não apoiado; o Gover-no. iri pondl)-a 
cm pratica. ao.:; poucos, · 

O 811. PAusro FERRAZ - Poi!\ b3m; cnt'i.o, comecemo<; por aqui, 
;l:vias as cr>ndíçõ:is de transp::>t'te e scgutaoca. que oft'er.:ice a Estrada 
Je Feri•o Ccnt1·al do BL·a::.il. · 

O St\. Ar.vAno ll11.1>r.rsrit - Est.ou de :iccõr'do; mas V. Ex. gene-
1·alise a idéa. 

;Ui nas tom o porto do fUo de faneim, que é ile to:ic> o Brasil. 
O Sit. F.1.usTo Fe:RRA:il - ls~·i 11b~ol 11t!l.meot:i n 'V) imp:ide que 

1tinas possa a!>pirar esse melhoramento junto da s.ta Capital. 
O Stt. AtvAno 3AP1'!STA - Entto generalizarei para to".ias a:: 

.;idades que tiverem estradas de rcr1·0. 
O Sn. FAus1·0 fEtinAz - A gcnel"alizaçiio d<i que falia V. E:t . 

-1•.!'ia o meio de matar a idéa. 

O 811. ALVARO ílArTtSTA - ()Governo iria. r:.ii:endo as poncos. 

O Sa. FAU!;TO Fi:;nnAz - Comecemos t:iutão por Jli!.1as. 

o Sn. FAUSTO FERRAZ - Os "E;;t;l;io:; mal'itimris, qne teem raei-
1icla•fo de transr.01·(cs rrn riliruos e flaviacs, nun•~a se po lc.wd.o íhsurgir 
·.~ootra. nma idéa qu'e lhes n'i.o traz rrejuiz.o <i.lgum, ante.~ vein ;;.nirnar 
,. dcscnvolrnr o Brasil Central. 

O Sn. ALVA no BAr>nsu -- V. E.x:. t1.Stã (m~anado. suppondo quu 
1110 oj)ponbo a essa i :ié.i. -~ 

O Sn . FAuSTo Frnn.\z - Nem :\latto Grosso, nem Go;i•:iT. e.c;tá na;> 
•:ondiçõcs de Bello 1-lorizonte . A in\'o::açlo d3. !Wtnralizaç\o da 
medida n:l.o pórii! vir, pois, rlc fó:·:na ~t~utna, d~ encont.L·o ao começo 
J:i prJ.tica desse systol!la para füu:Ls • 

. .\ cxp:):·t.aç.\o cto E:>lad 1 de ~lin:i·• , uma vcx c~t:ibclccillo o com· 
111e1·cb ili 1·octo p~la. Capit:tl do E~·;:i.:l• 1 c om 1) e -tran~'l.iro so fa "Í<I., pelo 
rncs:no app;i.rclh~ co111rnercial. datfa:; a.~ fü.~• ilitl~lrloJ 011 po~sibilidatlm; 
,fo C1'pandiçü.o atrri~·e?. cio seu torl'iturio. 

Or~. os m~;;mos impo.~t1s qml a Alfan ·Jc:!:• ·lo Hi1) .te Janeiro cobt'li 
,;i~ri:im cobra :fo;: nu po;;to fi"~al ou no po~co :llfatl h1;;;irio da capital rlo 
Esta.d•·· 

~ Unii.o p""l::ir1e, '}Omo ;>o;:~uem tod'ls a.' C"lpit:ws doo:; E.c;t:idos, as 
' ua..; dde 'l;:tCia..; ti<;·.·a-:is. Es•.a.; são 1.ml: :tr1··~"!':t la~ n ~ arroc:td;tção da." 
1•carhs fcdl!ra'.l~ dcntt·() do to :·~·it.ori() tlJ.i E ;t.a:l tH. 

Tcn ltJ rcalii~ado. a. P' ~""lido da. .~;;.;·)ci-u;io Cüm'" ' 't'11i: ~I de minl1a 
tc•rr.1, 11m:t c ·. 11fo1·,~ nci:i 11 :) di"l ·1.2 ·lo a~ i.-to <L~ t·.l!:l . a pr(iposito do 
!IK111 :t: E' 1n• .tv11I a imp1ir1 .. ii;i.•> .J 1t'<:<:ta do t»Lt·;i.11~ ~i1·~l. via Hio, p!l.t'a. 
llcll > lloi•ii mt.t• "! I·;· rn111 l l1~111 P '''i~1 1 I a 1:~1)L1:'r.·~ (;\n d i,·1Jc:t11. do E~ta• la 
•lc llin :i; 1n r :i. o e•tram.piN p ir n ·.·llll llo1·i:: 1 ntr~. d:t 11.it> de Ja1rniro '! 
"til'1J oppo"l:1111i fade. Si·. P1-.):id :rnté, ::fo h .. ;c ril" e·n p :iqucno bllmto 
>!.;(a~ mi11hai; it!~as, quo lo;r:u·:i. :n ~r:tud H :i.pp!auso5 e :i.pprovaçlo do 
bonr.ldo Pi•o;ldeute s. Ex. o Sr. Arttlut" Berna.rd<:3. 
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Consultando o Sr. ddegttdn fi.;;cal do Tbasouro Nacional cm Min:, =· 
nccrca. dos conceitos contidos nesse folheto, tive a. honra de rci•t'lhl'r 
çJaquclle bonenierito sm•...-idor da nação, a ~:.:gui.nt.f' ~arta: ('IS\ 

«Bcltb llodzonte, 2S cio àgo;;to do HlíW. · 
fü:mo. Sr.-, Di>. Fàtrsto Fürraz - J\linbas sn nclaf1úP:; - Sobre :i. p;, .. 

lastra. q11e Y. Ex. fez a 12 i!o corrente n.l "Oédn 1fa :\ssoclaç;ío r.orn
meroi:l.l, occorre-mc t:lizl)r qllo .inlgo c:xceHonr~ ri pro.iccto do sorr111 
desamb.1l'aç:idas aqui as mercannrias q\lc o~ c.·.omrnordnntAs dr.~t(' F'.
i;;i.do importarom directarocnte. 

O z•ccolhimcnto dos dírcit.os <lc imporlaçã.o ao~ coft•c;; 1Jl"st.:i dclc
ga.ci& .f: n entrega. da; mc1·<~:1dO!'ia~ aoó' cic,::Unatm:•ios nenhuma dim{'.nl-
d<1.dc olfcrc<',(\. . 

A1c:unr; se1·\·i<:os a.duaneiro!i, como a fiscaliz-uci1o do <lest,ino d••;: 
ai:"tia:os" ímport;ndos com iscnçiío ·Je impo.st::is; o préparo 1los prorcs,.:c.s 
d~ dispcosa dos mesmos impostos pura. os cstabolceimeato.~ que gos~rn1 
di:i f:woros e cobr.'.>nça. rJos direitos d:is encmmncncl:is postnr-~. ~~' 
;;.('t.iialmente já feitos ('Or l)Sta clelvgaci:i .• 

Assim não pass:iri;i. de amp!iaçiw ela secção já. o):i!;tcnte, cGm 
m:i.is al~tm:> con!Cren tes, o SCt'\'iço quo o pro}ect.o de V, Ex. ;i.ttribllí• 
,, <~sta ridegacfa. (J qne é mais diillcil e que, por~mto. deve mcr<"!c• ~r 
maior cuidado na lei e principalmente no i·cgul::l.mcnto, é o t.ransport" 
âo~ volmnes ua est:rada r].1 forro pc1.ra. 1i:i•J kivcr foc.:iiidadl' (li'.\ dc<;1·in 
d() mercadod.'.ls. · 
. Boi:Jre as vautagc.<l.> que te!'ií.O 0:1 commcrciantcs deste Est.ado ,, 
especi3lruente desta Capital nUo ha nccessic!adc de füllar-so, porqun <• 
poicstr:i de Y • .Ex.deixou ~ufllcfontemenil'.' wov1d::i::: ,;eml"\lhantro,; v:.i;; .. 
lJ~etlS. 

· Com g1·a.ndcs sobras a renda. federal no 11osso Estnclo dá par:. ::i 
•"il"tdo das despczn.~ que:~. Uniil.o faz cm l.\Iinm;.. 

O :i.ccrcseimo <la.. renda que trará a lúi projoctacfo, <'O}tar:í 1'.or.1 
:,qttôll.1s a~·ult<:.das solmi.f. para o Th('\:óllro Nacional e servirá p:t.r:> :, 
prm·n. de que ô takc7. a. maior p.•rt,1 <mm riur• o nosso F.~t.Qdn ér.n· 
.~nrrr. P3l'3. (I~ con'()S da UnUlo. 

Essa purte nilo fica Jimlt:id:i :w:; a.pproxtmatlos 20.0DO oonrn;; 4u;· 
"º :i.rrecad~m aqui. porque Minas indirectammante concorr13 l'.'om c!.:
.1.cnas de milhares de contos p:ir:i. n~ Alfa.ndeg:is d".> ílio, S:1ntos. fü!·ii:• 
i~ nctoria t:l conscquentcmentn para ()~ lmrmstn~ dn rr.nc:umn 11''·: 
L''"~pect.i~cs Esta.do<; e Distrl0t\I fcd,~1·1fJ. 

Snb~crcrn-mc com tod;t ~ estira. 
Da V. Ei;, ;1 migo ('. adrnfra.dm". --· .fm;,; i3il.1:cira _ ,, 
~o que concerne~~ fisc3.Ji;:açã.o, diz o dnlcgadri fiwal quo "º ítr1·.· ,. 

rnai;: difficil o qne, portanto, deve mcwnce1• maior (~uida.do n:i. l!'\i •'· . 
priOl'.lflê\lmi:mtc no rogula.mcnto, é n t.ran~p\lrt.~ do~> '-"Oluml~3 na e-:: 
t.rn.n:i. de fnrro J':ir:1 n:'in h;i,wn· f;l.<"i!ictncil:' ;10 dQ~\'i<I nx• nl<'f(';1 . 
• il)1'i:i.~." 

Tí l't' opi.iorl.uuià.'.ltle r.k• \)!'•J•'.11r;1 r 1) ~r·. clíre:rt0t· 1!:1 Esrr.~ tb •i· • 
!""erro Coat1·.1l do Bra.~a e cor.rer.'.>,1r Mm ~- $.: •• 1 rn~pl'lltn rlo~rc IJll.•i•" · 
itn c:r.rt:i. do referido funccücnw.rio. 

O Sr. 01•. Ass1i' Hibeiro, di.»coJ·routln .,oJ.,;•o /) :\1';;un1pio, dcclo.1·.,1 1· 
wc qnr.o n110 ha. ah.c:olutam~ntC'. difficuld.1de n0.s..c::i ii<;c:,i!iiação; (jlH~ ,1 
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quo ocaorrc a rcspGiüi (fo,.; lw'.ll'<.~:tdr,•·i:i.:, importada.s do ílio dt1 Janeiro 
pal'u; o Estado d.e Mi11a,~, ou para. qualquer ponto do (Jaiz, poder-sc-bi;~ 
1lar com rclatirn scguranç:a. qu:1.n tr.1 ás mn·c:tdot"i:t!; impo!'tad:i.s dh'P.·· 
atamente <.lo cst.rangciro. 

Antes, havcri:i, muito m:1i< fis~:i.lizac(i.o e oog1ll':i.nc::i., 11ma. vc·t. qu.-; 
l).<;.:;ls mercacloria.s, jmport.ncl:\·i 11nJ05 trnúsa.tlanticos e éonduzidas pa.rn. 
05 \'a~õe:-1 do C:í.es do Pol'to, cujo tr:i,nsportc ·é faeilimo, a fülcaliz:i.<;fü) 
:i.lfandcr;a.rfa. ~e1·i:i. absolutam<'nte ::.c~gtn·a. E, i:P, J,01;\-f.l!\'Se 11m ou o•.;trn 
Ü?. r. to, isso ~e dá. em toda. µ:~rtc do mundei. 

)fas, asooverou-mc S. f.>. que, dadas :t;; 1n.·ovidenci:Js dn ;;;m·cm1 
1.l';l7.idas a;; nwi·cadoria.s dircct.J.mcm1.c dos t.l'ans::.t.t.1nt.kos par:i r..s ,.~ · 
g~> alfünd~ga.rios. l;lspccia.lment.o de;;tinado!<. il. r.~cebel-ar. e, att.l'!n
rlendo iÍ. cúnfü1•oncia. rigoro.;a. dos~a pa.:;;;..1,gem. :i. fü:caiizn<:;ão s1:\°er'a 
do fecha.monto desses v,1gõo.;. á fiscal i:1.a11ãÕ 11;;. e~trada. a do proµric> 
cor110 ãlíand~i;a.rio, dos seus conferente;;, qun ~c1.·i:J.m 03 :mxilia.ros d~~ 
r.onductorcs dos trens a.ti! a Pa.pit:i.1 do f.swdo. •) 0ont:raba.nclo ~'lrJ~. 
qrw<'i que impo3sivel. 

:-Sr. Presidente, todos os: di:i.s os joru(l.es .;.nannciarr, qua li port(I 
clv Bio de J:meir1) nilo tem rnai;; log.;.1· pasa J.rmaz(ln:tr a.s mercadcri:i.;;. 
que as alfanrleg:i.:;; cstã.o. :illarrott1.das. d:i.hi rc>.ulta.ndo vord:vleir:J, bal· 
bnrdia e confusão quanto a. colloca.Çii.o, :i rfopo:>icã.r, 1los:;;.'\>: mcrc:i 
tlnri:i ;; dcntt'O dos respecfü·os :irmazcas. · . 

01·.l, ::;; ~e póde levai• a effeito a id(!a, por rr.im aprcwnt.-id;i , r.i. : 

~~rcm a>. mercadorias tra.nsport.adas directa.mcntt". dos tra.nsil1,\t\ntic?~ 
pa.r~ os vagões da. Coutru.l, pelo menos so desafogaria. o poC'lo do R10 
de Ja.neil•o, o qu~ sorfa. 1Jm b~nr.íic lo p:tr:i r. r,nmm'!rr.io P. pn.t'n. a 
administra.çfío publica. 

A classe do ceíllmcrcio do Bst:.Jo de Min~.~, representada peh.. 
Associação Commer Cial, que r •1úne em seu ~cio qna.;;i todo5 os gr a.ader. 
l'lcn-oolantes do Es.tado, acol:'oçooti cs~a mính:i. !dêa. <'Om um o uro.cm 
\'ultuoso do omcios, tolegra.mmn~ e <.:arta,- , dizendo que in~ontosta
vclrucnte um projecto de t.~l no S(:tltido de t'ac tliinr 3. impo\'ta1;ão d:
r ccta. ."1.o fü;t.a.do de :\fio<?.~ !>Cria. de \'a.nt<i.gcm i 1nmens:1. ou:t. o i tese.n-
Yolvimcnto commereial e iudus!.ria.l da.queUe Estado. • 

Deveria. reeorda.r a. Camarn do.> Deputados qu~ ;;i ;:i, Gapital 
•!O E~tado do i\linas se kansfol·rno.:.;sC'> cm um c m})Orjo pI"incipM de 
importaç[i.o directa do est1•angoiro. a sua activida;le indnstrial e C'om
mercia.I C()nvertcl-a-ia. cm um t'C!'dadeit'o centro dn irradiaç11o d1, 
forcas e cnol'gias, atra.vcf; o~ \':?.;;tos sm•r.ües d•· Brasil. 

. f} Rio S. Pr.incisco. po.l' exemplo, ó caudaloso, fr:rneamcmu na
,:ugo.vcl om lug&. extensão; entretanto. as popula<;-00$ de suas m::i.r
~;-cns veem lnctando com as m:i.iot'•'> difficuld:i.dos p:ir1i ohtooção do." 
;;i1;rcaclorias àe qat.: procis..? .• 

Pois ha111. convertida .:im um gmuck• 11mpo!'io dr. i1nporta.;.~1 . 
•lireéta .i Capital mineira, r1aturaimente as •lgua-,: d.:tqnclle rio sariau1 
i-ulcadai-: po1• enorme quantidade de n:tvio:• cir. toda.s ~\s cspcci<>.;:, •: 
~ t\stimu!aria. cxtr:iocdinaria.mcnte :i. :i:;:rir.ultur:t nn-;: !lna~ t.CL'l'll '
margina.es, de innega.'t'cl fertilidade. 

Aproposito do a.ssnmpto, aim!a tive oppo~tunidadc óo mo t:ntc11-
'~\ltn Q Sr. inspector d a. A lfandcg:t j.lo Rio de .J :moiro , a quem expuz a 
questão, J)edindo :1 a balisadn opiniii.o <la sua ~apaci•J.ade, da. sua. pratfo:i. 
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Aqnelle dí~·n') f1m1~cionario dMl:trotl <rua, co12 rnlai;!l:Q :i c'hr:i.l'lr;g 
do~\ l\!)'l4l1S; p'l.1'a a. Ul\i i.{), o\"a í.l'dill'crcntc ci1n clh f,l,~~ roa.li :i:a.d.~ 
aqui 011 :t!fi. 11 1n<1. l.'07. q111 se ofé;;e a :i.rrõ!::11.d,\l('iO e:fJcth'a.. 

Q11an~.o ;'~ p'.l~;i bíli l :td~ ma.teria.\ da s;lrc1n :H m:i1·cn lofrt<: tr'lns
p'lrh las do;r.c rn1·r.o f)'l.\' L :1. Ga.t1:t:1l da :'>Un:n, .fap:i•d!:t iH> d3 011tr?. 
ref)ti.rtiçil? - a. E~~t·a.da de Ferrl) C1nt1•itl do llL'a.~il, q110, c:irt:J.meut.e, 
o faria co•n :t>l rlcvid:ts S('gu1•ar11;as fücae3. 

Ora.. wna vez que e;;ta. co•v·luz o~ gonoro> .íi imrnrt;d')> e incor
porndo3 it ri111u3z:i. d:> Di;;LL'ict<> Po iera.1, 11 'lo h:i.via. ra.r.1.') on.ra. se con
sirlerat· 1Híli::il a. imp:>rt~l(ã.O para o Estad:> d3 '.:\lina.3, com o temlr de 
contrabando. . 

Aírufa qunnto á. cobrl\R~:i. d'.>s iroroste>s na capit:\l d'.l :'llina<:. :i 

cat't:J. do S1·. José Silvorio, qua ac1bci de br, rmtcnt~ia a sua rns~ibili
da:ie. E, cnv~rs:i.1docorn esse fü11ccion·1rio rela.ti\·a.mcnt:i a<> num •ro 
de CO'lí•won te< -d~ qne nc::e;.sita.va. para inici;tr o s:ir\'iço em Bcllo 
Horizonte. a Tit•mou'"'.me que, apenas co:n dous, s'.lm c rca.r !ogirc~. 
pois que p·1doriilm s3r tra11sfüntlos da.riui 011 do qunl iuer 0 •1tra alfan
de:;:1. o com o p~o:1l cxi:.t~·tt.c na Dc\e;;a.cia. Fiscal , faria a. coníel'e11cia 
e a. cofirança. d!ls res(le~tívo;; impo;;to~. . 

Assim, Sr. Presido ate, a mcriida. qt1~ 'Y'en!Jo a.ivo;and:), em b oM
ficio cio E;;t:ido ele M nas, c')mo ex..Oirect.or da rn:i. l'l'ptir tiç'to do 
c1mmercio, é rle,sa;; que n .to pod;}m oncoutrar na Camara dos Depu
tado:J uma só o'1iccç'I.'>. 

fü>s E•t:tdos Urtitloq, o geriio daqnclle fl<IVO é inri1rns'ion:ivelmcn~e 
:no gr:md~ exemrle> para to los o;; outros cm rnate l'ia de co·nrner cio; 
e l<i. a. fa~!licla;.lc de im1)o;•taç·Lo é ele tal or :bm, riuo qualquer ci ladiQ, 
em qua!quor 1nnto central do p<ti7., po.lc fa:tct' a sn:i. cnco-n m1:m ·b no 
e.~trttngciro; e,;s·t encomrn.:ln la. entra, a.tr:1.vé;; os ;>orto~ do3 Es tados 
Uni:io!; , e n~ p1•opria. loc~ l1 lada, junto a rcpartiçao fi :;cal da Uuiio 
Amoric.: !na, o cid<dln pa!:a o s:>u imrosto. · · 

Nós, q110 to•no; um s~1·t.,1.6 imrncnso. que necess:tarnos <la a.ctivt
da.dc, e ac til•ida. lc exerci ·fa. ()'.}lo comm3rcio a qua.l. i11co11t::i~tavcl· 
mante. provoca a p :·o·fo~ç 'lo, u<'i.o po lemos negar a:J Est.i.:io da .\linai! 
os meio:; de urn 1 ia. impo1·t.:t1· dit·cctamcmte do e3tra11geiro as 1J1~1·ca.~ 
dot>ia~ do qne cai-eco. . 

TN•'ei A co:1sidcraçtio da Casa arn pro.jccto de lei a respoit'> oc:;to 
<lssnmpto ; e o:>J)~ro qne, sQndo a Cam:i.ra.. na s•la rn:l.ioria con;it:tuida 
do rc r:·cscritan te~ rlc Estado~ pcswkbres d~ gr.1nde~ rio~ nav<iirarcis, 
e de facilidades d:J tr:1n:;po1·tc 1oal'l:Ln:>, o~ 111eu; hoara.dos <:nll e;;a~, 
me·litamh sob1:0 c;;t~ eas::i, de granile valor para a. vitalU :t'ic Jo 
scrttio bra;i loiro. prrn;t.:m1 ao mesmo ;i. su;\ prccio:;a co!labora<rLo nlo 
'i'Qcusa.udo a.o E,;ta·.lo de .\Ii11:is o :nti•l';tzer a u1na a.~f)ira.ç:l.o tfLO ju,;t~ 
e t:í.o ramav(ll como é essa a q110 me ac:i.1Jo de rcforii·. E~rrro, poi~. 
q11e o honr:' lo relator da Hecúita. perfilhe a. idfa que a\"~.!Jo do cxpur 
e a faça. fi~ur~r no;; orç.imcrntos do..;tc a1mo. (,'lfaito bc,.r.; muito bem. 
O orado'I' é comprirncntado.) 

O Sr. An.<lrn.de He7.lorrn. ('f• Sccrct1u·io\ - Sr. Prc· 
.si-Jante, unt rlo~ ju1•111e,; tlo;;ta. ca1>1t;tl () Pai:;, 1\0t.iciou om "'~ª e•fr:;lo 
·de hoje. quo a. So~rot:Ll'ia. di. Ca.mu.ra h::ivia. pot' ellgano rcmJttiJQ á 
saacça.o do Pod~ ~~ocutivo um& resolução lagls!ativ•, que deyeria. ser 
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enea:rrtio'ha:ia :i.o Sona.do. Tratava~sc do projecto que abria credito 
para pagamento·a pr.s·oal dc.;ta. ultima ca:-a uo Con3rosso • 

.;l rcdacç'.\o 'laqucllc matutino fo! mal i1:10rmarla. O al!udido pro
iocto, tc11do ,;oílHclo aqui um:i. emcncla, çml.lora de re:"la.cçio, ~ómcn~e 
para toi•nar claro quo o c1·cdiLo, eu.ia alicrtur:i. so autol'izava, era de 
natureza. especial, volwu, como devia., ao Sc11;do, ílondJ era oginar1o. 
Tenho á. m 10 tüo ;;ó a redacçle> fln :1l do .:;e projccto, bem cou10 a. 
cópia <lo omcio com que foi cndad:t :i outra ca.;:a do Cong1·csso, no día. 
17 do cot'1·e11to me?., e ainda. o liv1·0 rio proto::ollo, do qual consta. a. 
~ssignatura. do c~mpr··~a :lo do Sc11:vlo. que o 1·ec::!bcll. E mull1ot' do 
<11Je is co, aqui e~t(1 o Diario rio Con;11·css.•, c111 q ue fui publicada. a acta 
da sc:>slo do ::icnad·> de 19 do corrcnLc, d;i qual cousta quo o rcfot•ido 
p••oj··cto foi lido ali no expediente da.que!l1.1. cs~il.o , tomando ou. il>8. 
do Hl20. 

A critica. d'O J>ai:. é. portanto, dcstit11i i a. de qu<ifcpier fun 'lamento 
e e~tou certo de que <Jli<.'! mesmo o Niconbccer;,í.. Jeantc dos factos 
o:tposro~. 

Q11cro ;ipr·oveitar a oppor·Lunidadc 110 ach;;n··nte na tribuna, para 
~;~Ji:::nwr ai11da ulll a. ill.iusti,11 coronictt.ida. por ouu·o orgào da. im
preas;i. ü Con·cio tia lla11hã contra a Ca.ni:wa. b~c ruatuü110 c~11su
rou a nos;a ;:cmora !:m t·orncttet' ao Sl!nn.do o 1wojccto do orcMmento 
dil Guef1·a.. i\las, a \erdadc é tltJO a re lal·ç;'w liual dcs.<e orça11:ento fOi 
approvado na t:crde de s11bb:1do, ::!O tlo c<n·1·cnto, sendo cnvíaoJo;; o~ 
:·especti\·us autn~t·.1phos ria primeira. 1101·a <l"' :>c.>slo de quana-fofra, 
2t. A demora dus uous dias, de sc;llu da ú tc1·r:;i-.feira. , íoi dmi·la 
apenas ao scr1 i:;o de ío1prcs.s.io e cot-i-ce~ão dos 111e~mos autog1•0.pbos 
t1a imprcns: ~. Nenhuma. raz.\o tinha <) Con·i:iu dn Jf1mllü na. critica 
feita, p:>r PSSC motivo, . i Camrrra do:; Deí'uta.dos. Era o q ue tinha à 
diz~r. (Muito hem; muito bem.) 

O Sr. Presidenie -- E stá finda a hor:i destinada ao e:x:pe
óientr.. 

Vac-sc passar u 01·dcm do dia. (Pausa. ) 
Comparecem nuli:o; os SL'!:'. An!.~•oio No:;ueÜ'a, Souza Cas~ 

iro. Brnto de Mfrancla .. Pires Hehello. Unrrnirw Harroso. Tho··· 
maz Accioly, Tliomaz Cavalc:rnli, .JiJ~é Angust.o, Alberto Ma
t•anh.iio, Gcrvasio :FioravanLe, Arnaldo Uaslos, Alexandrino da 
:.Rorha, E sliieio C:oimbra, .\l1Slrcgesilo. Arislarcho Lopes, 
Julio de Mcllo, João Mcn<!zcs, Deodt\lo Muin. Octavio Manga-· 
IJeil'a, Pires d.~ Cnrvalho, Ctist ro R obcllo. Ubnldino de Assis, 
.Tollo l\Iangab d !'a, Arlindo J,eon1>, Muno<'! Moniard im, Sam
paio Corrêa, Snllcs .Filho, I,cngrubcr !"ilho, Azevedo Sodré. 
João Guimarães, Bnurque de Nuzaretl1, .To8é de .Motaes, Maril1 
de Paula, _José Alves. H c-rcnlano Ccsiu-, Ribeiro Junqueira. 
João Penido, · .To~é Bonifacio, Antero Botelho, Josino de 
~~mujo, Vtiz de llfoJ!o, Mel/o Franco, Snllcs Junior, .Ferreir11 
Brag-a, Cincinato Brag-a, Albel'lo Sarmento, Prudente de Mo
rac;:;; Filho, Sampnio Vidal, Pedro Cosi.a, Manoel Villaboim, 
Arnolpho AzcvNio. O!cgario Pinto, Gomcrt:inde> Ribas, Joãl> 
Simplicio, Carlos P enafiel, Oetavio Rocha ~ Carlos Muimi .. 
liano .(57). 
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ü..:ixarn dt~ ·~u111pa1·L:1,..:1• o:: Sr.~. J/t:lb: Pae.h~eu, Annib;ll 
'l.'ukdu. Ephígi;n i() rJ~ ~al!1~~, C'oilta lkgo. DorvaJ Podo, i'lütl-· 
Lúir'ü <lc ;:::otr;,a, :\bt~l Cl1cL'monl, ClH·mrnnf, dP :\J.i.t·arnla, Jo:;, ; 

:Ua.rn:lu, ,\gt•ippü10 ,,\z<!\'1~llo, l\Cui:inho d•~ An~lt':i:rl•~. l.\1.ot'•>ira da 
Hodw.. Uui::f(m:;o Alb:uin. At't'nn,;:o Barata, Ooi'ea1: Sua!'1!-'. ~im<:~\ .. 
. Leal, Ha11.lwzu1· 1~1.'reii.-:1: <:ionzag:i. i.\lat•aÚltãu, /ültc1ni1) "Vic1~1Ül'. 
'~aktl ii:-in Camboi m, Alfe1;c(t d·~ ilfoya, i\liguel Palln-eir:n. !1!1 ~11 -
•iou(,!a :\htl'i.in~. HodJ:i~nc,; J)orra, !líano1.:l :\ulm•. Pl:Ut'o La,;1:-. 
~la1·io }1"1·rne~. A1·1indu F1·a.:..:n:::J, :-::eal:H'a Fillto, Tor,·ruato Mc.·
l'í.!Ü'a, Hodl'i<;U<~~ Lirn;i, Ullul.do füm1all1dl·. lkito1: til' :-)ouz:i. 
Oi;:l:a'.:i.~· ._1,,. Hod1a. :\li1·amh1, _\.zm:•jrn l''ur•fa,fo. tS.ieano1: N•J;;ci-·· 
mcuto, .·\t'i;o;LidL:~ Cétit·;•_ ,i\;~1rivnl dl: F:•eil.a~·- .)<Fik Toluntitw. 
:\fai;edo ~O;l!'es, Tlit•mislod[!,,; d1~ . 'IJmeiJ<l. ilarnirn Bra:,;:a, l•'ra11-
d~1.:o l\1a1T1mdt!~, P..aul J~'et'lHlllÜ<:,;. 'J,'1\ixi.j1·a lkandiiu, c\.lbi.il'lÍllU 
Onmi1rn1)1H!. Matla l\1:.wf1<1do. Silvr:iL·n Bnun. Emilio .J"<lrdim, 
1 :om>',; Lirna. Landul1)\JO d·~· )fa::;alhãe~. l:v1·~a~t,1·0 Alvar..:u~a·. 
L:mwLwil:1· Godofredo. Haul ~á. '!'randi:eo Paolicllo. Ahto1· 
Prata, Gamillo .l'r:.itc~. :\lé!::JOC'l j;ul~cn~ io. E.(i:;ard<) d~ Cunha, 
!laul CaPdo~ei, .Jo:::13 Hober-lo, CPs:n· Yet'fl'\H)it'o. Vci;.ta ~i ir;llltb. 
·Pal m1;i t'~t B i•Jlp1:1· •. Toão G'~ :F,u·i~. Hüdt·iguc~ Alv1~,.: Filho. ltun1••" 
Caia(JO. .\y1'(),; da ::Silva. Tullo · .faym1). ::;1Net:i:m1• !\farqrn•::, 
CosltL ~la1·qul~~. Otton! .:\Jaei1~1. ·r.uiz Xaviot·, Pm·eü«i de 01!
v•:i t•:t, :cu::•~uio MiHlt>t', Celso Haynm. B\larislo AmaL·al. ·August·~ 
l'"':,_.,w~1 . Akide~ :\faya . . Xabucu d•.• GolWl~ê, •.· Flor0::: tfa Cunh;• 
. ~ .. · ; . 

1 H\DE:\l üo D!A 

O Sr.. Presidente - A lista tlt' prcscnc~a UllCUsa {J compa.-· 
l"":hiwnfo uc '!::!() St·:-'. J);,!pula1,!os. • 

Val!-5•~ proceder :i~ votG(;ões da;,; m<lteria.; qut! se ach~m 
~•.•l.H'•: ,,, mP.sa I.' das \'Ott~Lanf.1!S da m·dr:rn do dia. 

JJ._.,_,,, ao~ no1J1· .... ~ nc-1mla·do,,: qll1:. <Jceupem ,.:ua .~ 1;adeira~, 
.J'ans11.) 
. Vií.P ""t: 1:1.m,;id1:1·ado~ 1.1b.kdo~ rJ1• dclil.Jc1•a.,;::io, ! t•c>; lH'l• · 
,ice-fo~ 

1::;~ir.· -~lwt:.l\SSivamen(.•.: Zitlt.i.: ~ consideratlo::; t'l1jeeto de d~
Ji IY •1•t11:;:;,~. '·'·"' ;;:'::; ll ili fr:'" 

J>Rü,l !:l!Tll :'· 

.\. f»:!I - '19jt} 

,iu,l l• ;·~•'! 11 ..-!~ci.s<io !(,) ·1•cgalarnenlu 1fo~- (.'((iJ;as Economic:ai; 
Pcdm•acs 

1,1 1:L•ll;,;rc~,.;\1 l\:UL:ional cleel'etn: 
A1·L ·1 :· Fic:1 <> G1Jverno aut.01·i;r.au(l ê1. !'•W•!.t' :1 r•).~l!l:1-

ritenlo da~ caixa~ m:1momi..:.as f1~der:1i>s \d1.·c:l't~lr1 u. t 1 .. 8~0 , !1" 
~~ •.k d1-.wmln·o de HH;:>). mecliunLn as :>•'g'uint0,; h(ls•~Sl: 

<l.: l; nda unrn ~la;; l'::tix:i~ l~eouomic~~"' fodct·n1!•; "01·!!''.i 
:Ldmin;sL1·a<la poi· 'l\?H f•r.Jn.~elh1\ r1u1.• l-~1·:;. nm pr/'.\sidC'Jtf•' ,. 
11uatrn di1.,~l.'t(lrf'.':.i: 



SESSAo E::VI 25 DE c\OVEMBRO DE 1920 ' 31H 

à .1 os conselhos administrativos desses <éStabeder>imento~, 
c"~l'Virão srntuilf1mente e ficarão após ;i. sanção da pre~enV 
'"i, compostos de um representank do Governo, funcciona
;·iu de Fazenda de alta categOi'ia, como presidenLe, dos geren-. 
t.::s dGs caixas cconomicas, de d:ua~. pessoas idoncas· de rcpre
·"DLação SOl~ial, e de um <:onsultOL' juridico, sendo esse corpu 
·.li· administl'acloi'es, inclusiY·') os [(('rentes, nomeados •: dc
!•titlidos por clccn~to do Governo, pc:ssoa.s de :sua confiança, 
:·.c:ndo mantidos os acLuao:> g•.'l'l'ritcs com a~ vant:igens do ro
' u!arncuto em vigol'; 

e:) as caix,as econornit;.as poderiío cmprcstat· aos funccio-· 
,,;11·ioti publicos eivis 011 militares e ao.': operarios dos qua
·Jr'os cffcctivos da União ::itó dous tcrc;.os d1.~ sous vcncimen-
11Js annu::ie;:, mediante o:s juros de 10 ';d ao anno, com con·· 
i;;na•,;i'io cm i'oll1a de riagamcnto e outret,; garantia~ que fu

: (•DJ ncecssarias a ess·~ fnn, e peiu prarn <lc 36 mezes; 
d) ::i.os acluaes funccionarios serJo respeitados pelos con

.-ê1lws aàministrat.ivos os direitos do accesso, mesmo na exc ... 

. 'Jr;ão ela rnforma, 1-;endo os ag·entcs das filiaes e agencia~ 
desses estabelecimentos. funccionarios em commissão tirado.;; 
dos quadroii dos 1" e ;.; 0 escripturario:;; 

e) dos aeto:> Jo conselho haverá rei.: urso pant o Mini:::tru 
ti:t Fazenda. 

Ar!. L'' fü;\ ogaru-s·~ as clispo::.ições em contrario. 
Sala das sessões, '.25 de novembm de Hl'.:0. - Vice11te t.la 

1, Piragiúc. ·- A' {;t)mmissão de Finança~, 

s. G:2:2 -- rn:.:o 
Cu1•a·1.it: lra.ru1uiu pO:>!al para a con·cspundc11cia Ja ,lc:o.demi11 

lf,: Medicino 

'-' LollgT.-:c;.,u .\a(;ionaJ {kcrct.a; 
,\rL L" Fiea c~l.abclecida u. franquia 11osLal, par;i, a cor·

. ".'pondencia da Acadernia. i\acional de '.\füdicina .-
.\rl. :.'." F'kam revogGdas as disposições em contrario. 
Hio d•.' Janeiro. :.' í d!' 110Yern!J1"J de Hi.'!(1. ·-- J .. 1usfr·:·~ 

(J 1 'silu. 

\. 15:_>;; 1 H::.:u 

. .\ 11/url;:,11. U <:Oil·~Íi'liC/'.tlO de li.li/. 1:dij'ici:u jJUl'U US COJ•l'eiu;-; 1: 'f•.'·· 
lcura;;/ws e (.'Ol[ccloriu Federal <fo J11i: de P(ítn 

O C:ong-1.·c·ssu ,\aeiunal l'ernh e: 
Acl.. L" E.' o ~oder Executivo aui.ui·izadu a 11JaJl(iut' r.u11-

,: l'llil: na e idat!c· de Juiz <l<• Fóra um edi !'icio proprio 11a.t~1 
i;un·eios, Te!cgraphos r' Col!ectorias .F(•dL'l'acs. podendo de~
Jtt•fü!1:r aL1~ HJO:ü\.J.i}:t\00-0 (cento e eineoenl..a contos de r•'i~ 1 • 

. \rt. :! . º Hevog·am-sH as rlisposi<;úes em eontrarib. 
8ala daH :-:pssões, 25 <le uovembro elo 19~-0, T'mn•·i."'' 11 

\'111/(l(.fotes. -·- A' Commis.são cfo Finanf:aQ, 



3!í2 A.N NAE8 DA CAMAK;,_ 

O Sr. Presídente - Vou submetter a votos duas redacções 
firiaes. 

E' lida a redacção final do p ro,jecto n. 536 B. de 1920 
(Tarifas , aàuaP.eiras) . 

O Sr: Mau.ricio de Lacerda (pela 01·cJern ) - Sr. Presi-· 
dente, p edi a p alavra p ara um · pequeno esclarecimento. Na~ 
disposições transitarias, a referencia da emenda, de que fui 
nutor, é, conforme aos artigos que antecedem, es tes a qur 
me vou reportar claramente, feita á Companhia tie Trans
portes Aereos e não á Companhia de Transporte:> em geral. 

Approvada a redacção fina l do proj ec to ·n. 536 B. ri ,., 
1920 (Tarifas aduaneiras), sendo enviada ao Sen3.l!o. 

E' lida e, sem observações, approvada a ra;~ a. cção fina ' 
()o projecto n. 618, de 1920, sendo remettido á sancção . 

O Sr. Presidente --- Passa-se ás votações co'1 ~tantes do. 
urdem do dia. 

Votacão do projecto n . 193 C, de 1920, fixando a despez;; 
do Ministerio da Fazenda para o exercic.io de 192 l; com pa
recer da Commissão de F inanças Rober as em enda$ apre t:en .. 
tadas (3ª discussão ) . 

( ORQAM~NTO DA Ji'AZENDA ) 

O Sr. Presidente --- Acha-se sobre a m esa o seguinfr 

REQUERIMEN'fQ 

Requeiro que a emenda n. 2, d o plenario, dfJ orçamente; 
da Fazenda (n . 193 C, de 1920), uma vez apprnvada. se.j i-.. 
destacada para cons.Lituir projeclo em separado. 

Sala das sessões, 23 de novembro de 1.920 . ·-- Jlfow'i cin 
cte Lace1·da. 

O Sr. Mau.ricio de Lacerda ( pela orrtemj -- Sr. 
Presidente. ant. ·\s de se in:ciar 3. votaçlo, venho rcq11 erer a V. Ex . . 
submeLtr.ndo es-;e roque · imenro á arecch c;ão do nr u di !!; llO collcg:a . 
r elator do orr,amcnto. qun a emenda n . 2 seja deBt.acada, uma voz 
approvarla. pa1'<1 CJ 11 stit11il' pro ircto á par (e. 

Os argumentos do perPce1· s1o. rdativos a ca~os ou pr~·ce:len te> 
que ab:>_olnt.amcnte se ent0nctem com o da emenda em qnestão. Se 
esses rfrecedcn ~ e~ rleram logar a ahusos, a negocios excusos, pouco 
confessaveis, vcrdac:le soja que a emenda a que faço refe"encia '> nilo 
póde dar,- quer peh destino da 111ediia, pelo seu object.ivo e pelos 
sens motivos, quer pelos termos cm q1rn é pQsta a qticst1o,- lo.l\'ar a. 
nonh11m desses n~gocios, nem tampouco ao; costumados esbulhos a 
que o nohre rélat1r se referiu, como sotrriuas pela Fazenda Nacional, 
am medidas i:\e;;le jacz. . · 



tiESS:\O fü\l ~G DE SOVE.\rl.if\O DE 19:.'.0 

Nesta.s co udi<;,fies , os ddt:ii.u~ da l'orn1J, pl!l' 111n[5,;fw , :lG algum ;(~ 
passagcus, que dcssc1u 1uaíor d;ire1.;J. :i.o disposit ivo, poderão se r eor -
ri~idos, sí, approvad<t a 0111enda n d ust.it.cad;l para co11stituir pro.iecl.o 
;', parte, for fatallta.do cmeu<la.t' o l.exto •.lo rel'1;rído tli~po::;itivo . . 

:\ t'li::iposí</Lu, :Sr. l'l'Cside11 tu, é rel;~tiva, i.:0111'01·u1c explteou o 
uol;lrc Dep11tadu pelu OistrieLo Fl'.dora.I, a Lerrcnus <1dqu iridos pela 
a1JLig<t C<Jlllpauhia do ~ l el l1oramentos a .\J i<.noel P1; ixuto de Lacerda, a.Ui 
residc1J te. füi! u1J1a p;i.rto •foste tcn:euo, l'u i construid.J. <L e~ tação e os 
demais tH'Op1·ios daqnella Companhia . . \1;1.i~ tarde. n~. administração 
Frontin, creio que a ,;c~ u11da , S. Ex. rc~ adquirir o restante da 
faienda Monte :Sinai q1w •;011.1pruhc11clc to .la. a rnrtcute do povoado 
Gove rnador Portella. Esse povoado tm1dc <t crn~i.:e1· inc;outa.velmente . 

ü proprio dcse11volvimo11Lt• do scrviçu rtHTuvi<~t·io e a crca1;.ão de 
dcpo~ tos ali feitos ua ;tdmirlÍ~traçii.<J Frnnt.in; rlnlcl'miuaram forçosa
mente cou::;trut.;ções. 

Não IJa possibilid~,de rlc fatel-as si11;1.o tw l;e1·1·e11u cuutiguo áquel
le~ adquiridos pela. Estrada de Ferl'O. 

Em tacs t.;Oudições, a. emeud;i d{L ;i. 1nwlida ;w govel'lIO de modo a. 
desenvolver-se ali o povoado . 

Notou o honrado 1·clator que rlcvi ;L a. Ca.mM'a Muuieipal mandar 
levantar as plantas d.os terrenos do que c.a·:ec;e e que a. emenda manda 
Yendcr , e notou que poderia dar loga1· e:;sa venda a que os te1Teuos 
fo>selli adquiridos pot· aça.mb;trc<Hlot·cs para os l'evender mais 
caros. 

Em primeiro loga1·, n<l.o eompete it Gamara .lhmieipal fazei· essa. 
pla.llta, porque nilo é proprietat·ia. Jos tel'renos uern candidata á. 
acquisição ou vendas desses tel'l'011os . Faz a planta. quem quer veudel' 
il sua propriedade~ 

Mas qaa.ndo houve5Se nece;;sidado de l'azer a. planta. d11.s ruas a 
aln·ü·, isso póde set· feito em occó;·do di.recto cntl'e o Governo da 
Liniã.o e a rnw.tidpulidacle nt\ execução da .lei ou autorização 
dada . 

Em segundo lugar, quanto a.o 1·eoeio dessos tenenos serem com
prados por aça1ubarcadore~, a e111enda, não dá legar a esta presu111-
p•1ão, porque, dizendo que se deve vender em lotes pat'lo da fazenda., 
uucle se viio abrÍl' rnas, est;í. claeo, esses ter~ooo;; 1üi.o irão sel'vir panL 
nl!tura., sinfLo pua editiea.çfLo . Si alguma. entretanto, · adquirir 
l;odos os lotes de terrenos, arlquil'c-os em pra11a., pelo preço que os 
aiesmos alcançarem . . Si, iu;ds tal'de, os revender pol' preço maiot", o 
Govel'l1o da União mio pócle ser tutor 11em cut'Mlot• dos que adquiri
rem suas propriedades . 

Demais, si o governo nã.o si quizer sujei tal' ao preço da. ,pl'imeira 
praça, poderá. levar esses terl'enos a seguuda ou êJ, terceira., ou mesmo 
fazer a venda directamente. 

Mas, como o honrado Relator 4ue1· cernar de todos os cuidados a 
1.e.ansa.c1;ão <~ que me · at:abo ue l'Oferil', e como ella é 'essGncial ao 
desenvolvimento cles::;e povoa.do, porque agol'a megmo o governo mu
i:i idpal pensa devido ao augmento de sua relida a.Ili sempre mrescente 
e1n installar um districto do município, pe~o a V. Ex. se digne con
sultar :i. Gamara, sobre si oo nseute que, umíJ. vez appr'O\'ada a emenda, 
constitua prujecto á parte. 

e.- Yol. XII 2S 



31ii ANNAES DA GAMARA' 

O Sn. PAULO DE l?RONI'L'í - Podct·ia ta mbem o Governo vendet' 
lo tes intercallados,conser vando outros pal'a. vender por melhol' preço 
em occasião opportuna. 

O Sn. illAURICIO DE LACE!UJA - Qualquer dessas suggestões é apro
veit.avel. Podem ser os lotes a que se retere o nobre Deputado pelo 
Districto Federal intercallados, para me servir d;i sua expres~ão cor
rente nesta phase de discussã.o na emenda. 

Nesta~ condições, dada a venia do honrado relator, %rmnlo ore
queri1nento a que'já me referi. (ilfuito bem). 

O Sr. Oarlol!I Maxiuúliano (Pela 01·dem)-Si·. Pee
sidente, &8 considerações que me trouxeram á tl"ibuna tinham toda. 
razão de ser e não as posso retirar. 

Não exigi que os proponentes dessa medida. levantasseru a planta 
da fazenda, sinão a do povoado que está. sob sua administra(;iw e do 
pedaçi10 de que nec·essitam, das ruas novas que querern abrir no 
terreno destinado ás novas edificações. 

· O SR. MA.uRicro DE LACl':R DA - Nesta parte , apoia,do. 
O Sn. CAllLOS i\IAxrn1LIANO - Era natural que cu pedisse amplas 

especificações. O Governo venderia. uma área. de terreno, sepa
rando a riecessaria para as ruas e, impondo prazos para a edifi· 
cação, como se faz, em geral, todas as vezes que se dão concessões 
dessa ordem de parte do patrimonio nacional para augmentar 
ou desenvolve!' esta. on aqnella localidade. 

Concordo, portanto, com o requerimento do 1Jobre Deputado. 
Não reformo o presente parecer, porque ji não é meu; mas, a 

emenda receberá ela propria commissão novo pa;>ecer e es~e não 
será forçosamente emitticlo sem que venha ao nosso conhecimento os 
documentos necessarios, até mesmo uma pequena planta que dê 
ligeira impressão J1 Carnara daq uillo que vae conceder. 

Feito isto, eu' 'mesmo como relator, offerecerei á Commissi1o 
parecer favora.ve!. 

Quanto a emenda 11. 1, trata·so tambern de uma medida de 
utilidadé, por um lado , 1J1as que nã.o póde ser r esÔlvido em projecto 
desta natureza. ~lantenho o meu parecer contra o facto de ser, eru 
orçamentos, tomada uma delibera(;ão de tão grande monta. Con· 
cordo tambem em que ella seja . approvada e destacada para ser 
::mbmettida a. estudos mais de nlora.dos e receber então novo parecer. 
( ~foito bem). 

O Sr. Presideni-e .. Vou submetter a votos as emendas 
da Commissão. 

Approvadas successinmeuce as seguintes 

E~!ENOAS DA COMMlSSÃO 

N. i 

Verba. 10", :;ub-0011signa(~ão «.\ia.teria! e eoui'ecçào. de ;ellos 11 
outras fórnrnlas de franquia. e cheques postaes": 

Diminuida de 50:000$, oaro, e augmeatada. elo i.iu:OOOS, papel. 



A emenda propo~ta reduz a de~peza , porque, ao c;imbfo adual, 
5U :OOOS , ouro , corrc~poudo111 a 1uab ele 1;;o:uuos, papel. E' 11til a 
modific<.L<;ão, porq ne impede de rnz que ;;e a.rlquiram sellos no cstra1.1-
gei ro, quaudo existe estabelecimento otlicia l apparelhado para J'ab1·1-
eal-os. Por outro lado, a erneuda ev it;t o pedido, que viria fataltncute, 
ante a insufücienc.üa da verba papel já votada, pediria para couvertcC' 
em papel os 50:000$ , ouro. 

Verba 2i~ - Fiscalízaç1lo e mai~ despezas elos impostos de con
s11mo e de transporte, Sub-c:;onsignação: 

Porcentagens, diaria.s, passagen:; e transporte, sub·· 
stituição dos iaspectores e fbcaes, e para ma-
terial. .... " .......... , .... , ............... . 5.200 :0001)000 
Especi fique-se melhor, pouc!o termo à c;ondomuad <i 

verba " Pessoal" com a «;\Ia teria[,, nas leis de meios. 
confusão da 

Substitua-se a sub-consignac;ão pelas seguintes: 
l'orc;entagcus, diarias, passagens e transporte, sub

stituição cios inspectores fiscae:; .............• 
Jlla teria!. ............. , ..........• , ........... . 

~.7\JO:OOU$000 

500:000SOOO 

Sr. Pre$idente - Vou submel;ter a votos as emendas dos 
:)rs . Deputados. \ . 

Votação da seguinte emen1fa: 
Ficam fundidas as verbas 3" e 4" refe1·entes aos· juros da DivilLi. 

luterna funda.da e aos juros dos ernprestimo:; internos, na impor
tancia de 60 .7ü6: i34$ .-lici·culano Ccsar. 

Approvada para ser dest.acada e coust.i tuir projccto cru separado. 
Votação dct seguinte emenda: 

N. 2 
:\ccresceutc-se: 
«Artigo additivo. O Governo podel'á. veuder em lotes os t.er1·mios 

eia Fazenda do !\fonte Siuai, sitos em Governadol' l'ortella , desde · a. 
divisa da mesma fazenda até ás vertentes que separam as aguas do 
l1ibeírào de Ubá, elas · que vão ter ao rio Sant'Auna».-Pa1.tlo ele 
Pi·ontin. • 

Appl'Ovada. · 
Approv ado o rel'erido requerimento do Sr • .l\fanricio de Lacerda, 

pedindo para ser destacado e con;;tituir_ proJecto em sepa!'ado a 
emenda n. 2. 

Votação da seguinte emenda 

N., 3 
A.o art. 4° : 
Accrccen te-se : 
«Quando for dispens;ida a concul'!'cnc; i<1 puuii(j<L, o Govel'llo 

publicará, com 1rntecedencia de dez dias, pelo menos, claquelle eru 



que Li1•e1· de fawl' n ajuste uu Ul)11t.racto, <i relaç;i,u do;; ul>jeutos <t 
adquirir e o preço ·de cada urn.,, -- Paulo rle F1·ontin. 

Approvada. 

Votação da seguinte emenda 

N. 4 

. .\o a,rt. 2º, 1i : 

Na tabella B, onde se diz cdubsiclios aos Deputados e i)enado!'es, 
etc.'" substitua-se assim : «Subsidio e ajuda de <.:usto aos Depnta.do;: 
e Senadores - Pelo que for preciso durnute as prnrogal1ões e devido 
ao preenchimento de vagas.» - PaHlo ele Frontin. 

Approvacfa. · 

Votação da :>eguinte emenda : 

Ao a,rt. :lº: 

I. Redu:rn-se a ouro .•...... , . , .............. . 
II. Reduza,-se a ouro ......... , .........•...... 

3:.l. 728: -10ti$t:il:\!I 
:J, 319: 99ti$587 

Paulo rle P1·011tin. 

O Sr. Paul,o de l:<~ron-tin (pnm encuminhar a votação) 
- Sr. Presidente, tive opportunida.de de discutir a emenda n. :; e de 
ouvir as razões expostas pelo illustrc Helator do orçamento da F1t
zenda . 

. Como este assumpto uJ.o foi l:omplet<rnwute estudado pela Com~ 
missão de Fhrnrn:iaS e, ~enclo·eu mostrado qne, uas vcl'bas const;rntes 
da tabeila explicativa, havia. algumas em libra:-; cstcl'li na;, q uaudo de
viam ser em francos, _:;olicito de V. Ex. ;i retil'a,da. da emenda, po1·
quanto ao orçamento da receita aprcsentei uma emenda que atteudt: 
do mesmo modo ao object1vo que tenho em vista,. ( nfoito bem; muito 
bern.) 

O Sr. Presidente-Deliro o requeri1uento de retira<l<> dr.\ 
V. Ex. . 

Votação da seguiu te emenda: 

N. li 

A' verua l\l"-Coller~tOLºÚki-Ollde diz "l'arn c:qiedieute da,; duas 
<.:ollectorias da capit;tl do Estado de :3. P11ttlo, etc.,,, diga-se: «Pa.ra. 
expediente das quatro t..:ollectorias, ele.,, (ornai::: eomo est{i).-olniol
pho A:;e vedo • 

Approvada. 
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Votar:ão da 'egninte emrnda.: 

A cc1·escrrnte-se: 

Artigo additirn. l"iea. o Governo 1;111torizarlo a cerler á Santa. 
C:asa da ~lisericordia do Hio rle .laneiro. para mr.lhorar o accm:sn e 
j)íl!'mitfir o estabelecimento d11 elevador para. o !Iospit.al do Nossa. 
Sr.nhora da Sande. no morro 1fa Gamboa. o '''º f' iwso do terreno 
para. este fim uccess:i.rio. com l'rr.nf1' pa1·a a rn~L ela Ga.mhon .. -Pm1/o 
ri~ Front'in. 

Approvada. 

Approvado em 3ª discus.:;iio e envi;ido á Commissfi.o de Finanças 
para a rndacçílo final o projer.'to n. 19:l R, rle HJ·20 (Orça.monto da. 
Fazenda.). 

O Sr. Carloi;;: Ma:xhn.ilian.o (pP,/a. oTrlnm.) requer 
r. oht.1Jrn dispen~a. rle imprllss:i.o rl i1 reda1 ·ção final d<• projncf.o n. 193 D, 
dr. :1()20. nfim dr C:íl!' immndi;itarnente votnda.. 

E' Jirla. P, ;.:em· oh~nvaçõe~ , iqiprovad;1 a se~nintr 

REDAC.ÇÃO 

N. ·19::! D ·- 1\120 

P, r·rlac!:iío f<nrtl do projeclo n. 19.'I, r/e ·IUPO, q11e fi.1·a a" 'dr!.~pe~a do 
Jfinislurio rlrt Prt~enrla. pwro o e.1~e1·cir:io rle 191JJ. 

O Congresso Nar.ional rrsolvr: 
Arl.. :1.º O PrP.sidcmle da Répuhliea fi autorizado a üe.~

r1rmdrr ]WIO !\Iinislerio da Fazenda, eom OR SP.l'VÍÇOR designados 
Hil .' sr!:!·ninl.rs wl'bas. a quantia de 118.Rtri :fí70$923. omo. e 
rln Hífi . 8ff7: f1R:í*:1ifi . papel. r a applirar 6 rnnr!a rspecial na 
:;omma dP 1 . 8.?8 : :J!"ifí!li. 011ro. r 9. 563: 878$450. papel: 

1 . .Tnros. amortizafjão e . 
mais despezas da di-
vida externa ..... . . 

;:! • Tdem e amortização do 
ernpresl.imo 'externo 
para o resgate das 
PStradas de ferro en-
rampailas ........ . 

:l, Tdrm da divida in-
lrrna ....... ..... .. . . 

4. Idem idem dos em
prrp,f.ímos int.ernM. 

Ouro Papel 

43.637:875$559 

26. 643 :.184$000 
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Augrnenl.ada de 3. 500 :000$, 
de juros de 5 o/o 
sobre 70.000: 000$ de 
apolices, para atten
der a despezas dos 
rninisterios da Ma
rinha, da Guerra da 
Viação . e Obras Pu-
blicas .. ....... . .. . 

J. Tnactivos, pensionistas 
e beneficiarias do 
montepio ....... . .. . 

;(l, Thescmro N!lJcionall ... . 
7 . Tribunal de ·contas . . 
S.. Recebedoria do Dis-

tricto Federal .... : . 
0. Caixa de Amortização. 

1 O. Casa da Moeda: 
An gmentada de 200 :000$, 

papel, para fabrica
ção . de sellos e ou
tras formulas de 
;franquia ·e cheques 
postaes .. . .. . ... . . 

Diminui da de '50 :000$. 
ouro. e augmentadri 
d:e 50-:1()1()10\~, papel, 
na sub-consignacão 
<(?lfatrrial e confec
ção de sellos e outras 
formulas de franquia 
·e cheques postaes . . 

11 . Imprensa Nacional e 
Diario Offiqial .... 

12. Laboratorio Nacional 
de Analyses ..... . . . 

13 . Directoria de 'Estatí s
tica ôommercial: 

Augment.ada de 16 :000$, 
sendo 10 :000$. na suh
consignação « Machi .:. 
nas», por effeito ela 
haixa do cambio, 
que.determinou a alta 
cfo dollar. moeda ~lll 

Onro 

100:000$000 

50:000$000 

Papel 

3'1.773:040$000 

28.672 : !i19~088 

2.320:3·lG$ 11 flil 

1. '343 :270$000 

1. 078: 100$000 

583:520$1)00 

1 . n78 :n7:-i$7üll 

1 .f128:573$fll)i) 

4.153:240$000 

108:050$000 
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que são pagos os 
alugueis das machi
nas, e de 6 : 000$, 
na sub-consignação 
« Objectos de expe
diente, etc.;>, por 
identico motivo e 
por ter sido eleva
do o preço dos car
tões para as machi-: 

Ouro Papel 

n:as Hollerich' ».... .. . ... ·, . . ,·;·-. ·, · .;~ .. ·.· 709:800$000 
14. Inspectoria de Segu-

ros .-............ · .. . 

15. Admtnistração e custeio 
dos proprios na-
cionaes ........... ·"· 

16 . Delega'Ci as Fiscaes ., 
Substituida a tabella do 

« 1Material ~ ·da De-
_ legac,ia Fiscal de 
Pernambuco, p e l a 
seguinte: 

J\:cqu isição e encadernação 
de livros, papel e 
outros art igos, com
pra e concerto de 
moveis, illuminação, 
publicação de editaes, 
assignatura do Dia
rio Off icial, serviço 
telegraphico e tele-. 
phonico, agua, as
seio, etc., despezas 
judicia·es, acondicio
namento de remessa 
de numerario e sel-
fos, 18 :000.$000 .... 

17. A.Uandegas : 

Augmentada de 49':200$, 
para alugueis de ar
mazens para a Al
fandega de ,Porto 
Alegre 

Augmentada de f3 :010$, 
para ser :adoptada, 

. ..... · .. ' ..... 2õ7:520$000 

242~840$000 

..... 

. ..... · .... ... ' 3.()09:234'009 
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parn o Mat.erial da 
Alfandega da Bahia, 
1t mesmn discrimina
\1ão da r.ahella para a 
de .Pernamhnr-o, ~ 
!!'estabelecida, para 
1 t) :000$, a flub-con~ 
signa('ãn - E:qJe
dienl.e - da Allan 
degà de Porto Alegre. 

Augmentada íle 18"l':587~500 
para a el~vaçfio . do 
numero ds traball;,11-
rloreR. a~sim di!!Ct'i
minada: 

Mais fi trab11-
lh-adol'~S em 
Manáo::i . . . 18 :25ô~útJó 

Mais 15 ti•aba-
lhactores no 
Pará . ... . . 24 :697$600 

Mais ao t.raba-
lhadores no 
Maranhão . 43 :800~000 

Mais 30 traba-
lhadores no 
Ceará •. . . . 5t : tô0$000 

Mais 30 traba-
Ih ado re-s• cm 
Porto Alegre .. 'iJ.~ :870$'000 

18i :.587$50D 

18 . Agencias aduaneira~ e 
mesas dt> 1·enrlas ... 

rn. t~o lle('I orim~ . 

Onde ;;e diz: (<São Pn.ulo. 
:\fafe1·í:il. Expedi1.'l"il 1' 
dn,. flua~ r.ollecto
l'ia~ », cHga-~1· : «dr..> 
cfllrtlro M'Ollo1'fOria..;\'>. 

20. Empregados addidos .. 
!:! 1 . Fi.,<•al iza6in (• mais 

despezús dos im
posl os de consumo 
e de transporte. ~ .. 

Cl 111•0 

·13. ~03 : 476$859 

2.0S!i :f92$99!:l 

{). 0.00: 0(1.11$(1·0fl 

483 :42:UH2-4 
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Onde se diz: «. Porcenta
gens, diarias, pas
sagens e transpor
tes, substituições dos 
inspect.ores e fi.scaes 
e para m a t. e r i a l 
5.21010: '()100$», r:\'iga
se: « Porcentagens, 
diarias, passagens f' 
transporf.e. substit,ui
ções dos inspectores 
e fiscaes lr.700:10'00$. 
Material 500 :000~010'0 

22., Ajudas de custo .... . . 
23 ,, Juros de bilhetes do 

Theso1.1ro , ..... ., ..... , 
24 .. Idem dos ernprestimos 

do cofre de orphã.os 
25 .. Idem dos depositos das 

Caixas Econornicas e 
Montes de · Soccorro. 

26 .. Idem dive:rsos ...... . 
27. Commissões e corre-

tagens ....... , ...... . 
28 .• Despezas eventuaes .. . 
29. Rep~s~ções e resti-

tmçoes .......... . 
30. Exercícios findos .... . 
31 .. Substit.uições , ..... .. . 
32., Obras ............ ,. .. 
33. Inspecção das repar

ticões de Fazenda e 
oútros servir.os ex-
trao;rdinarios ...... . 

3L Porcentagens· sob r e 
vencimentos: 

Para pagamento do an
gment.o provisorio de 
vencimentos, conce
didos a funcciona
rios effectivos on 
interinos, operarias 
e diaristas ........ . 

Ouro 

50:000$000 

60:000$000 
300:000$000 

150:000$000 
50:000$000 

P:ipel 
I • ' i:. 

ti. 372 : 000•$000 
230:000$000 

50:000$000 

500:000~000 

1.3.000:000$000 
50:000$000 

38:000$000 
150:000$000 

600:000!ll000 
3.000:000$000 

100:000ljl000 
600:000$000 

244:000$000 

4. 52,7 :!188$807 

Total. . . . . . . . . . 18. 8()7: 5701!\!12:1 156. 807: 1 R5$3i6 
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APPLICAÇ.fo DA RENDA 
ESPECfAL 

1 . Fundo de resgate do 
papel-moeda. (Sus- . 
pensa neste exerci
cio, ficando a verba 
incorporada· á des
peza geral, nos ter
mos da lei n. 3.070 A. 
de 31 .de dézembrÓ 
de 1915) ..... 

2. Idem de garantia do pa
pel-moeda. (Suspen
sa neste exercício, 

ficando a verba in
corporada á despeza 
geral, nos termos da 
lei n. 3.070 A, de 
31 de dezembro de 
1915) ........... ,.-..... ,.,"l 

3 . Idem para a Caixa de 
Resgate da.s apoiices 
das estradas de fer
ro encampadas. (Sus
pensa a applicação 
especial neste exer
cício, ficando a verha 
incorporada á des
peza geral nos ter
mos da lei n. 3.070 A, 
de 31 de dezembro 
de 1915) ., ........ ·; 

4. Idem de amortização 
dos emprestimos in-

$ 

Pa119l 

$ 

$ 

ternos , ...... , . .. . . $ $ 

5 . Idem para ·as obras de . 
melhoramentos dos 
portos ......... ·:·"· .. $ $ 

6. Idem destinado ás obras 
contra as seccas do 
nordéste brasileiro. . 1. 828 :355$000 9. oo.l:878$450 

Somma 1.. 828 :355$000 9. 563 :878$450 
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Art. 2. º E' o Governo autorizado: 

a) . a abrir, no exercicio de 1921. creditos supplementares, 
até o maximo de 5. 000: 008$, 1ás vro,rbas indicadas na tabella B, 
que acompanha a presente lei. A's verbas - Soccorros pu
blicos ~ e - Exercícios findos - poderá o Governo abrir os 
creditas supplementares em qualquer mez do exercício, com
tanto que sua totalidade, computada com os demais creditas 
abertos, não exceda do maximo . fixado, respeitada, quanto á 
verba - Exerci cios findos - a disposição da lei n. 3. 260, de 
3 de setembro · de 188!1, art. 11. No maximo fixado por este 
artigo não comprehendem os creditos abertos aos ns. 5, 6, 7 
e 8, do orçamento do Ministerio do Interior e ns. 1, 2, 3 e 4' 
do areamento do Ministerio da Fazenda: 

b) a liquidar os debitos dos bancos; provenientes de au
xílios á lavoura: 

e) a conceder o premio de 50$ por tonelada aos navios 
que forem construidos na Republica e cu.ia arqueação seja 
superior a 10 toneladas, podendo abrir os creditas que forem 
necessarios; 

d) a abrir o credito necessario, até a quantia de 50-:000$, 
para a despeza com a impressão da nova tarifa aduaneira il
lustrada; 

e) a abrir os creditas n·ecessarios para pagar, desde ja
neiro de 1921, e por semestres adeantados. as subvenções a 
inst.ituto·s beneficentes ou scientificos desta Capital, contem
plados ta1nbem na lei orçamentaria rpara i920, e M despezas 
por essa fórma realizadas serão consideradas como despezas a 
classificar, para serem escriptnradas opportunamente. 

f) a ceder :l. Santa Cai:;a da iMisericordia do Hio de Janeiro. 
para mrlhorar o accesso P pprmif.tir o estabeleéimento d~ 
rlovador para n Hospif:al de Nossa Sen'hora da. Sande. no 
morro da Gambôa, o uso e goso do terreno para este firri ne
rrs~ario . . conio frente para n. ·rna da Gambôa. 

Art. 3.º Aos directores das Secrebirias do Senado e da 
Camara dos 1Deput.ados. l\fordomia do Palacio da Presidencia 
da Republica e Secretaria do Supremo Tribunal Federal serão 
entregues em quatro prestações iguaes, adeantadas. no eo
rneço dos mezes de janeiro. abril. julho e outubro, mediante 
requisir;.ão competente, as quantias destinadas ao material das 
mesmas repartições incluídas na presente lei, e integralmente, 
as concedidas em creditas concernentes á mesma verba «Ma
terial'>. 

Arf.. 4.º O fornecimento do material destinado ás repar
tições ou serviços de qualquer ministerio ficará subordinado 
ao regímen da concurrencia publica, podendo, porém, o Go
verno. quando isso se tornar m;ijq conveniente. a adquirir 
ess·e material sem concurrencia publica, embor~, para isso 
se.ia mister fazer o pagamento á vista. * Lº Quando for ·dispefüadt:i. a concurrerncia publica:, o 
Governo pnblicnrá, com anf.ecedcrwi;i de dez dias, pelo menos, 
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darp1Pl!r. em que liver de fner o ajust.c ou contracto. n re
laçi'í.o dos objectos a adquirir e o preço de cada um. 

§ 2.º O Tribunal de Contas fo11á a.~ disl-rib11ições de cre 
dit.o solicitadas por autoridades competentes, afim de íJIH' 
flM'a sr.r cnmpeidR a part.r .final do art.i!!:o precrd·entr,. 

Art.. 5. º O Tribunal dP ·Cont.as. ao fazer. no com eco -do 
·nxrrcicio, a distrihnicão ao Thesouro e ~.s Delegacias Fiscaes 
rle creditos orçamentilriof\ no Minist.erio da Fazenda, incluirá 
na tahella dos mesmm; as verbas « Eventuaes », «A.indas de 
ensto ». segundo as importancias indicadas como necessariaro 
pela Directoria da Despeza Publica. Os dispendios, porém, por 
r,onta de taes creditas s'ó poderã.o ser autorizados pelo Minis
terio da Fazenda, quando par.a jsso est.iver legalmente auf.o
rizado. 

Art .. 6.º As quotas que são abonadas ac:is funccionario!;'. 
aduaneiros, como parte integr.ant.e dos seus vencimentos, con
tinuarão permanentemente a ser. calculadas, convertendo-se n 
parte ouro em .papel ao cambio de 27' d. por mil réis. e rtid-: 
r!i0ionando-Re o product.o da conversã.o á parte papel.-
- Art. 7.º As publi0ações feitas no Dian'.o Official e que 
digam respeito a interesse de particulares. ser1io paga8 adRan-
t.adamente pelos mesmos. · 

Art. 8.º Nenhum credit.o supplernentar será concedido 
sem que, junto ao pedido, venha discriminada e doct1menta
damente a conta da despeza, que esgotou o credito orçamen
tnrio respectivo. 

ArL 9.º O Governo não fará uso de autorização alguma 
qne importe despeza, sem declarar préviamente .e de modo ex
presso o saldo verificado do credito orçamentar.io para oe
eorrer á mesma despeza. 

Art. 10. <Continuará a funccionar em 1921, a actual 
Commissão Especial de Exame do Cofre de Orphãos, afim de 
ultimar a nova escripturação que será entregue ao -Ministerio 
da Fazenda, popendo o Governo abrir o~ r,red!tos neces~arios 
pRra des·pender com o pp~soal e 1rn1ferrnl af.0 a quant.in. de 
'.l 8 : 000$000. :!> 

Arj,. 1 i. A Imprensa Nacional não executará trabalho 
nlgum parl.icular gratuitamente, sinã.o em virtude de lei, sob 
pena de ficar o respectivo rlirect.or obrigado a indemnizar. a 
di:><;pPza niío antorizada. 

§ 1.º Nenhuma encommr:mda particular será executada 
sem o deposito prévio da metadr, . do preço a.iu>itado: nem en-
1reg·ue, sem o pagamento da outra metade . 

§ 2.º Todo e qualquer trabalho graphico do Estado será 
ohrigatoriamenf.e exe.cul.ado na Imprensa Nacional. salvo o da1< 
repai'tü;ões f(Ue fcnham já n seu ~mrviço organizado e, em vir.
tnde dos respef'l.i vos reg11 l anwn tos. o possam exeeu t.ar dire
clamente. 



"\rL. 'f.2. l<'ieam appl'uvados os creditas '~ia somnw. dB 
:!.<090:9:í131~5::Hi, omo. e G3.31;J:P30$/6J. paprl, consLanle da 
tabella A. 

ArL. 13. llevogarn-so as cl isposições em contrario. 
8ala das Gurn111i::;:0õe~. dc tlilYem!Jru clt: t 920. - Cw·lus 

t.le Ca111.pus, Presidente. - Cal'los Jl.a.cimiliuno. - Antonio Pa
checo Mendes. - Antonio Ca!'lus. --- Sonza Cast1'G·. - Octnvfo 
Rocha. -- Uincinato Bi·aga. - · .. )lwipaiu Co1Têa. 

TABELLA A 

Leis ns. 589, de 9 de setembro de 1850, art. 4º, § 6°; " 2.348, 
de 25 de agosto de 1873, art. 20 · 

Creditas abertos de 1 de janeiro de 1919 a i2 de abril 
de 1920, por conta do exercício de 1919: 

MINISTERIO DA JUS'l'IÇA E NE
GOCIOS INTERIORES 

Decreto n. 13 .254, de 12 de 
fevereiro de 1919 

Abre o credito especial de 
4 :200$, ouro, para pa
gamento do premio de 
viagem ao engenheiro ci
vil Flavio Torres Ribeiro 
de Castro ............. . 

Dec1•eto n. 13 .390, de 8 de 
janeiro de 1919 

Abre o crediLo especial de 
113: 937ri;5&0, para auxi
liar a despeza com a ma
nutenção de 167 escolas 
creadas no Estado do Rio 
Grande do Sul. ....... . 

1:Jec1'eto n. 13 .436, de 22 de 
janefro de 191 !J · 

Abre o credito de 4 : 200$, 
ouro, .para occorrer ao 
pagamento do premio de 
viagem concedido ao ba
charel Alexandre José 
Barbosa Lima .• .. ...... 

Ouro Papel 

4 :200~1000 

113:nns~u 

1:2ooeooo 



~\NNAES DA GAMAR..~ 

Decreto n. l'!l. 460, de 5 de 
f eve1'ei1'0 de 1919 

Abre o credito especial de 
175: 900$160, para auxi
liar despezas effectuadas, 
em 1918, com a manu
tenção de escolas creadas 
em zonas de nucleos co
loniaes no Estado de San-
ta Catharina .......... . 

Decreto n. 13.461, de 5 de" 
fevereiro de ,j 919 

Al.Jre o credito especial de 
4: 200$, ouro, para pa
gamento do premio de · 
viagem concedido ao 
bacharel P e dr o Sá, 
alumno l'aureado, da tur
ma de 1914, da Faculda
de de Direito do Recife. 

Dec1'eto n. 13 .494, de S de 
março de 1919 

Abre o credito de 82 :800$, 
supplementar á . verba 
n. 13 do art. 2º da lei de 
areamento do · exercw10 
de 1919 •...... 

Decreto n .. 13. 573, de 30 de 
abril de 1919 

Abre o credito especial de 
10 :000$ para attender ás 
despezas com o pessoal 
e material empregado 
nà servico de expedição 
de e-arteiras eleit0>raes, 
neste anno, no Districto 
Federal. ........ . 

Dec1·eto n. 13 .59lJ, de 7 de 
maio de 1919 

Allre o credito· extraordina
rio de 206 :645$997, para 
pagamento de despezas 
realizadas em 1918, em 

Ouro 

4:200$000 

P~pel 

175:900$iô0 

82:800$0fH'J 

i0:000$õ00 



SESSÃO .ll:M 25 DE NOVEMBRO DE '1920 - à&7 

consequencia da epide
mia da grippe que rei
nou ultimamente nesta 
Capital, nos Estados e 
no 'I'erritorio do Acre .. 

Decreto n. 13.645, de 13 de 
junho de 1919 

Abre o credilO· extraordína
rio de 5. 000; 000$000, 
para auxiliar as popu
laçõe,; Jlagelladas ele di
versas zonas do· paiz, 
para a,;segurar a defesá 
sanitar ia dos portos e· 
proceder á prophylaxia 
de moles lias que reinam 
em varios pontos da Re-
publica ....... . 

Vec1'eto n . .f3.656, iie 25 de 
junho de 1919 

Abre o credito de 4-90 :520$006, 
supplementar á verba 
n. 31, do art. 2º da lei 
de orçamento do exerci
cio de 1919 .•... . . 

Dec1·eto n. 13. 821, de .2.2 de 
outubro de 1919 

Abre o _ credito de 4 :200$, 
ouro, para pagamento do 
.premio de viagem confe
rido ao alumno laureado, 
da turma de 1915, da Fa
culdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, Dr. João 
de Souza Mendes Junior 

Decreto n. 13 . 944, de 81 de 
dezemb1·0 de 19# 9 

Abre o credito extraordinario 
de 1. 240 :763$621, para 
auxiliar ás populações 
flagelladas de diversas 
zonas do paiz, .para as
segurar a defesa sanita-

Ouro Papel 

5.000:000$000 

. . ~ ... ' ' ..... 

4:200$006 



ria tlos portos e para 
proceder á prophylaxia 
de molestias que reinam 
em varios pontos do paiz 

Decreto n. 13.945, de 31 de 
dezembro de f 919 

Abre, por conta do exer
cício de 1919, o credito 
797 :548'$·386, supplemcn
tar ás verbas. 5", G•, '7' 
e s• do art. 2º da lei or
çamentaria vigente, para 
despezas coma prorogação 
da aotual sessão do Con
gresso Nacional até 31. 
de dezembro de 19f9 ... 

MINl8'l'ERio DAS nELAÇÕES 
EXTERIORES 

Decreto n. 13. 738, de 27 de 
outubro de 1919 

Abre o credito supplementa1· 
de 42: 500$, papel, á ver
ba 1 • - Secretaria de 
Estado - do art. 24 da 
lei n. 13. t"!74, de 7 de 
janeiro de 1919 ........ . 

Dec1·eto n. 14. 017, de 21 de 
janeiro de 1920 

Abre o credito especial tle 
173: 155$536, ouro, :para 
pagamento das despezas 
relativas á contribuição 
do Brasil .para a Liga 

Ouro 

797:548$386 

16:800$000 8.119:115$750 

••••• 1 •• ~ ••• 4.2: 5UO~l000 

das Naçl1es.. .. .. .. .. .. . 173: i55$536 

1'73: f551f·536 42:5001JJOOO 



MíNIS1'Eíl.10 DA MAnINHA 

lJi:ereto n . ./3 .614, de 2·f de ma-io de 1919 

:\bre o credito especiai de iOO :000$, desti
nado á realizacão de operacõos relativas 
aos terrenos de propriedade nacional e 
sob a jurisdiccão do mesmc· ministerio, 
em varios Estados . . . . . . . . . . . . • . 

JJer:reto n. 13.81!.1, de ·16 de outtibro de 1919 

j.Jn·e u cr1~ditu de· :2.IGK:c!ii:3JG:J. papel, 
para pagamento de despezas de cara
cter extraordinario realizadas no pe
ríodo de 3'1 de julho de 1917 a 18 de 

. 369 

100;000$000 

junho de 19HJ . . . . . . . . . . . . . . . . 2. rns: 477$355 

Decreto n. 13. 950. de 31 de dezembro 
de -,1919 

Abre o credito de 403 :591$500, para occor-
rer a diversas despezas a cargo da Ma-
rinha .......•. ...••....... 

DécPeto ns 13. 965 A, de 7 de janeiro 
de -19·19 

,\ bre o creclilo especial de 1~ :690$, pata 
exe~UQ~O dp ~ispc~!º r_10 iyt. :l.O da lei 
n . ..,.61!1, ue 1 de ,Janeiro ao 19Hl .... 

MINISTERlO DA G(J]J':RlH 

!Jcereto n. 13 .!í.52. de 29 de 
janeiro de ·Í 919 

ÔíU'O 

403:õ91UOO 

i9:690'®0 

2.691:76''863 

:\l1re c1·eàitos o::;peciaos para 
<L ·execução do.s serviços 
de que trata a alinea e 
do art. 5<í da lei n. 3.67 4, 
de 7 de janeiro de 19i9. 80:000$000 5.000;000$000 

Decr·eto n. ·13.519. de 26 de 
maTt;o de ·1919 

:\bre o credito de 69:()96.$771, 
supplementar á verba 1 • 
- Administra{)ão - do 
orçamento para. o exer
cicio de 19"19 . , . . . . . . 
o.-Vol, :XII 

·'.'-' ......... ·"·-- .6g:096$771 
24 



:nv ' ANNAES DA C:AMAM 

Decreto n. 13 .534, de 2 de 
obi·íl de 1919 

Abre o credito de 39 :884$644, 
supplementar á verba 3ª 
do art. 35 da lei n. 3.67 4, 
de 7 d,e janeiro ultimo .. 

Decreto n. 13. 666, de 25 de 
junho de 1919 

Abre o credito de 44 :9'10$, 
supplementar á verba 7ª 
- Serviço de Saude -
do orçamento ;para o 
exercício actual ....... . 

Decreto n. 13 .692, de 16 de 
julho de '1919 · 

Abre o credito especial de 
135 :231$846, para paga
mento de despezas con
cernentes á verba 1 ª do 
art. 36 da lei n. 3.674, 
de 7 de janeiro de 1919 

IJecreto n. 13 .695, de 16 de 
julho de '1919 

Abre ó credito especial Je 
H5 :340$, para attender 
ao :pagamento de des
pez.as com o pagamento 
de diarias, em 1919, aos 
operarias da~ officinas de 
alfaiates e corrieiros da 
Intendencia da Guerra ..• 

Ouro 

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

Papel 

39:884$644 

44:!H~OOO 

•, ' 

i;J5 :23•f$84ti 

H5 :340$000 

80~0-00$000 5.404:463$261 

MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS 
PUBLICAS 

Dec?'eto n . 13 .!H3, de o/9 qe 
niarço de 1919 · 

AI.ire o credito de 702: 064$, 
destinado á reparação do 
leii.o e obras d'arte de 
toda a Estrada de Ferro 
Rio d'Quro .....• ··<'l· . .-:."'···'"·" •.• : .. ··· ·.-:·:.- •.•. ; •. 
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JJcCl'elo n. 13.JS2, de .2 d e 
a/Jr il de 19./ 9 

í\IJi·o o crediLo exLraordinario 
de 1. 200:000$, ·par a at
tend er <i despeza com a 
resLauraçãn urgente do 
material fixo e rodante 
ua EsLl'ada ele F erro 

· ·oeste de Minas ........ . 

JJ ccreto n . 13 .. ?78, de .7 de 
maio de 1919 

~\br e o credito extraordinario 
de 3. 000: 000$, ,para o 
inicio de obras t:lesti
uadas a minorar os Rof
frimentos dos sertanejos 
do Nordeste, actuallliente 
assolado pelo flagello da 

Ouro ·f'upcl 

1:200:000$000 

secca. . . . . . . . . . . . . . . . . " ... : ... , . . • 3 .Oi:IO i 000$00-0 

Dcc·1•clo n. 13.579, de 7 de 
ma'io de J 9 J 9 

,\brn o credito extraordina-
. naric de 50 :000$ desti

nado aos trabalhos de 
experiencia do appare-
lho «Grelhas Rotativas 
Prado Filllo~.. . . . . 

J)eai:to n. J 3 . 580, de 7 de 
inaio de 1919 

Ab 1· e u cretlilo cxlraordina
r iu de 50: 000$000 para 
atteuder ás despczas com 
a censura postal no cor
reu te · excrcicio . . . . 

J.)1;r: 'l'Clo n. J 3. 58 ·1, de 7 de 
maio de 19./9 

Abl'C e e redilo de 2.000 :000~ 
a fim de occorrer á~ des
pczas rom os serviços a 
cargo da 5, divisão pro
visoria da Estrada de 
Ferro Noroest~ do B.1·asil 

S0:000$000 

50:000$000 

. • • - ' . •• ~ • t ~- •• ~- . 2 .:QOO. :_QOO$OOQ 



31:2 

lb;i·eto n. 13.61/, de 21 de 
maio de 19·! 9 

.\b1'é o c1·editD de 50 :000$ 
para execução das me
didas constantes do de
creto n. 13.515, de .22 
de março de 1919, e 
conservação dos mate-
·riaes sequestrados .. 

Deci·eto n. 13 .678, de 2 de 
julho de 1919 

:Abre o credito de 1.800:000$, 
ouro, para pagamento de 
uma prestação contra
ctual á Compagnie Fran
i;aise du Port de Rio 

Ouro 

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

Grande do Sul. . . 1.800 :000$000 

Decreto n. 13. 689, de 9 de 
julho de ·1919 

Abre o credito de 800 :000$ 
para construcção do pre
dio destinado aos tele
graphos da cidade de 
Bello Horisonte .. 

Decreto n. 18. 724, de 14 de 
agosto de 19'19 

Abre os creditos especiaes de 
2.800:000$ para despe
zas urgentes com a con
strucção e prolongainen- · 
to de linhas ferreas nos 
Estados do No'rdeste. e 
àe i. 200 :000$000 para 
acquisição de material 
fixo e rodante para as 
mesmas estradas. ~ 

Decreto n. 13 .801, de 9 de 
outubro de 1949 

Abr.e o credito extraordinario 
de 400:000$, para at
tender ás despezas com 
os estuâos da Estrada de 
Ferro }lio Negro a Caxias 

Papel 

50 : 000$00(J 

8-00: 000$00 : 

4.000:000$000 

400:000$00Q 



Decreto n .. .f 3. 829, de 23 de 
ou.tubro de 19J 9 

Abre o oredito extraordinario 
de 5.000 :000$, para a 
continuação das obras 
destinadas a minorar os 
soffrimentos dos sertar
nejos do Nordeste, actual
mente assolados pelo fla-

' Ouro 

gello da secca ...... : ... _ ......••. · .. 

nccreto n. 13. 830, de 23 de 
J Utttb1'0 de .f919 

/\])re o credito de 2.2. '()0(}:000$, 
para attender a · despezas 
<la Estrada de Ferro Cen-
tral do Brasil. ......... . 

J)f'cpeto n. 13 .857, de 5 de 
novembro de 4919 

Abl'e o c1·edito extraordinario 
de 1 . 025 : Oüü$, para at
tender ás despezas da 
Estrada de Ferro Noroes-
te do Brasil ........... . 

])r1creto n . ./3. 885, de 25 de 
novembro de 1919 

Abre o credito de 50 :000$, 
para continuação das 
obras de saneamento da 
.Baixada Fiumin.ense .... 

Papel 

5.ooo:OOQ$600 

22.000:00Q$000 

I . 025 : O(){),'SO{)O' 

50:000$000 

-1.800:000$000 40.327:664$000 

MlNIS'l'ERJO DA. AGRICULTUfu\, INDUSTRIA E 
GOMMERCIO 

' Decreto n. f H. 500, de l 2 de nw1·r;o de 4 919 

Abre o credito de 250 :000$, destinado ao pa
gamento de subvenção devida á Compa
nhia Auto-Viação Goyana, para con
strucr.ão da estrada de rodagem ligando 
floncador. ponto terminal da Estrada de 
Ferro Go)'ar., ::\ eapifal rio Estado de Goyaz 

Pa.pel 

250 :000$00[1 



' ANNAES DA OAMIJ\A'. 

Decreto n. .f S. 528, de 27 de março de 19·19 

Abre o credito exLraordinario de 300 :000$, 
para atLender a despezas do Comrnissa
riaclo da Alimentação Publica no cor-
rente anno . . .... . .....•.............. 

Decreto n. 43.588, de 7 de maio de 1919 

1\ bre o credito de IJ5 :000$, para pagamento 
de premios a Felisberto Coelho, como 
plantador de tl'igo no Estado do Rio 
Grande 'do Sul, nos armos de 1912, 1913 
õ 191/L .. , ............. . ............ . 

nec1'e to n. 1.1. 59 ·1, de 7 de maio de 19.f9 

Ahrr. o credito de 30: 000$, para. occorrer ao 
.pagamento a Avelino '.\Iachado Borges, <l0 
i1remios como plantador de trigo no Es
tado do Hin Grande do Sul nos annos 
de J911 e 1912 .......... .. ....... ' .. 

Decreto n . H.H92, de .7 de maio de 1919 

:\hrn o credito de :1 f): J 59$999, para attendm' 
ao pagamento ele vencimentos de lente 
cathedrati co da Escola Superior de Agri
cult.ura r l\Iedicina Vcterinaria, Dr . .Ar-
1hur do Prado, no perioclo ele 9 de no-
Yemhro de -.l!HR . . . ................ , . . • 

J)rr.reto 11 13. tW1, de .9 de mriio de 1!119 

.i\hrr. o cecdilo de 70 :000$, supplementar :l 
sub--consignaeão «Acf!uisição de vacci-
nas, etc . ». da verba 15• do art. 911 da 
lei n. 3. 454, de 6 de janeiro de 1.918. 

3{)0 :OOOfOIJO 

'15 :OOO$Oun 

1 \l : •l 59$999 

70: 000$1)00 

DecJ>eto n . 1!L64-f, de 11 de junho de '19.f9 

Abre o credito extraordinario de J. 500: OO()lf , 
paea tornar l"l'ffectivo o emprestimn ·de 
igual importancia á Companhia Cnrbo -
n.ifrra rlr Urussanga. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . úOO: OOü$000 

Dec1·etn n. 1.'J.804. de H rfe outuln·n 
de 191 .? 

AbrC' n crP-d i f.o de 150 :000$, para attender a 
despeza" com o custeio (pessoal e ma-
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teria!) da Escola Normal e Profissional 
«\Venceslau Braz», no periodo de 1 º de 
agosto a 31 de dezemlbro dr, 1919., •... 

Decreto n. ·f.'1 .847. de 15 de outuoro 
de 1919 

Ahre o credito especial de 200 :000$, para 
atlemler a d'espezas do Commissariado 
de Alimentação, no corrente exercício 

MIN!STERIO DA FAZENDA 

Derreto n. 13 .473, de 19 dt1 
fevereiro de 1919 

Papel 

150 :OOÓ$0'i.l0 

200:000$0õ0 

2. 564 : 1159$999 

Ouro Papel 
A brc o credito especial de 

G :000$, ouro, para pa
gamento da ajuda de 
custo devida a Mario de 
Belfort Ramos, por sua 
promoção a 1 º secreta
rio de legação. . . . . . 

Decreto n. 13 .474, de /9 de 
fevereiro de 1919 

'Abre o credito especial de 
G : 000$, ouro, para ,pa
gamento da ajuda de 
custo devida a Arminio 
de Mello Franco por sua 
promcção ao cargo de 1 • 
secretario de legação 

Decreto n. f 3. 492, de 5 de 
marco de ·1919 

A hre o credito especial de 
H : 500$645, papel, para 
occorrer ao pagamento 
ele differenças de pen
sões ele meio soldo devi
das a D. Francisca de 
lVIesquitri Telles . . . . . . 

6:oooeooo 

6:000$000 ,. 

14:500$1545. 
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37ti - AX~AE8 OA CA?.lAl\.'a. -

Dr.cr1~to u . 1-1.511. de '16 de 
aln·il dr: 1919 

Ab1•c n ·credito especial de 
!)·: OOOS. ouro. paro pa
garr.enf.o a D. Alico Al
ccforado. da ajuda de 
t:usto que ~P.u fallecido 
marido. o ministro ple
n ipotoriciar io A I f r e d o 
üirlos Alcoforado, dei
xou de reeeb!lr por sua 
r emo<;.ão pa.rn a :tJegaçãc 
•}m Havana. uo :mno de 
1f.) l;} __ .. -· . •• • 

Der.reto tt. f3.!i68. de u; d.e 
ubrll d.e 19t9 

Abre ·o cr~dito e>:pecinl de 
H :062:3214 parn resti
tuir ao Dr . .. Vicente Sa
raiva de Carvalho Neiva. · 
o imposto que lhe foi 
descontado quando audi
tor geral da Marinha .. 

Decreto n .. ·13 . 58$. de 7 de 
maio de /9/9 

Ahre o credito especial de 
9 :769$514 para oceorrer 
ao pagamento de _pen
;.;ões de meio soldo e 
.montepio, devidas a DD. 
Delphina Heilt'iqueta 
Val~adas Garr.cxo Fer
reira. e Honorina -Celeste 

Ou: o 

9 :000$óOO 

Valladas Garroxo. · .. ..• . . .....• 

Deci·eto n . .f3.1;99. de H de 
maio de /919 

Abre o credil-0 especial de 
ô ;10ti$ôt16, 11ara paga~ 
mcnto de. pensões de 
m-0utepio a quo- tem di-
1·eilo D . A o na Alves da 

Papal 

B :0&2$2U 

. .. 9:769$5H 

~Uva ... . . ... . . . • • . . .. . . .. . . • • . • • . .. • • . . •. 6:i068GG6 
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Dac1•vle> 11 • . f:: ,li·J7, d1• 28 rll! 
maio de 1919 

Abre o credito especial de 
1 :276$920, para paga
mento das differencas de 
vencimentos devidas ao 
fiel de armazem, enln-
6to, da Alfandega da ci
<lade <lo Rio Grande, Raul 
Carlos de Noronha e Sil
va, e relativas aos exer
cícios de 191.6 a 1~1$ .. · 

DeC'l'eto n . ./3 .618, de 28 de 
maio de ·19#9 

.AJire o . credito espe.;:íal de 
1. :71.2~08, ,para ocoorrer 
ao pagamento de diffe
renças de vencimentos ao 
fiel de armazam, · extin
r.to, d:i. Alfàiideg;i do 
P:u·á • . José Florencio No
gueira, e relativas aos 
exercicios de 1917 e 19:tS 

Dec·reto n . .J3.7H, de 6 de 
agos~o de ·1919 

Abre o credito especial de 
10 :800$, :para occotrér 
ao pagamento do pre
mio a que tem direito 
Vicente dos Santos Ca
neco &: Comp., pela. con
struccão. em seus esta
leiros, do ccutter:i- deno
minado Batelão n. i .. 

Decreto n. .f 3. 647. de !18 d.e 
maio de ·I 9.f 9 

.Abre o credito especial de 
G .172 : G54$431. vara pa
gatnento á Compnnhiti 
Nacional ele Nnve~âo 
Costeira, em virtud~ 'ln 
art. '16~. ~ 2°, dn. lei nn
mern 3. lt5-i, de. ~ de Ja
neiro de 1918 ... . •. , . . , . . ... . . . . . .. . 

1?'1 :000$000 

t l•, 

i :2'7~92Q 

. !O : 900$0HO 

t\ .1 n :6M$~Si 
6.227 :8828@88 
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ll7i ANN'AES DA CAMARX 

HECAPITU~AQÃO 

Ministerio da Justif)n. . . 
l\finisterío rio Exterior .. 
1\Iinisterio d:i. ~farinha .. 
Ministerio ct:i. Guerra .. 
l\finistcr'io d:i. Viacão .. 
1\linislcrio da Ag-riculfm•:i. .. 
)f. inísl.erir:i da Fnzendn .. 

Ouro 

16 :S00.$000 
173:155$536 

80:000$-000 
1 • ~ºº: 000$000 

21:0-00$000 

Papel 

8. i18: 115$750 
ll2: 500~.0UO 

2. 691 :764$85:; 
5. 404 : -í63$2Gi 

4·0 • 327 : 06 4BOOO 
2. 564.: 159$999 
6.227 :882$898 

2.090 :955$536 65.375:950$701 

TABELLA :s· 

Verbas do .orçamento para as quaes o Governo poderá abrir 
credito supplementar no exercicio de 1921, de accõrdo com 
as leis ns. 589, de 9 de seteml>ro de 1850; 2.348, de 25 d!) 
agosto de 1873, e 429, de 16 de dezembro de :1896, art. 8", 
n . 1; e art. 23 da lei n. 490, de 16 de dezemliro de 1897 e 
lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898, art. 54, n. i. ' · 

lV!INJSTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTJ>RIORES 

Sotr,O-r1'0S publicas. 
Subsidias aos Dep!itados e Senadores __, Pelo que for pi·e-

ciso <Jnrante as prorogaoões. . 
Secrcta1·ia do Senado e da Cama1•a dos Deputados·- Pelo 

scrvi1;0 s tenogi-aphico e de redaccão e publical.:ãO dos debate;; 
r.lurnn!.e ris prcrogaç.ões. 

:MINJSTERIO DAS REL~.\('ÕES F.XTEC\IORES 

T?:rt1·aorrlinarias no exte1•ior. 

Ml!'ISTERIO DA MARINl!A 

1fo,ç2,it.aes - Pelm: medicnmentos e lltensilios. 
Cln.~.~e.~ inactivas - Pelo soldo de officiaes e prncns. 
M1i.n·i..:tíes de l)occa - Pr.lo snstent.c <' dietn. das gna1·11i~ 

çiies do$ 1Íavios. da Armndn. 
,1/11.ufri:i!Js ·n.a·vaes - Pelos cnsos fot·tnilns de avaria, wut·· 

fra:;in:-:. ciii.iamcnto de objcctos ao mar e outros sinistro;;. 
Fi·l'le - Para ccrnmissão de >inq11e, pnssngcns aulol'i7.ncla., 

pOl' .Jei, fretes de vojumc$ e ajudas de. custo. 
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B·1:entuae.~ -- Para tratamento de officiaes e pracas em 
11m·l.os _esti·ang1)iros e em Estn•fo$ ondi: não ha hospitaes e en
f..•rm;n·ia_s ~ parn dt•.spe;:as d r. r~n lel'1'::11nento ~ gratificnções 
. ~ .-; Lrao1·d 111:wias rld1~rminada!' i1oi· lei. 

l\l.l :-,- JS1.'J>lllO DA (õTJ.T>RTl.\ 

Sc1·vü;o de so1trlc - Pelos medii:1Hnent11s e ulensilios :o 
vi·aças de pret. 

Soldo, etapas e u1·atifico.çõ1.~s de liJ·u.ças - Pelns q ue oc-
1·11ncrem al~m da irnriortaucia c:ou;; ignada. 

Clas"ses inocUcaN .,..__ Pelas rJtUIJa:> das pl'at.:a:-; invalicta~ f;l 

soldo de officiaes e praças r eformados. 
Ajudas de custo - Pelas que se abonarem aos o"f!iciae~ 

que viajam em commissões de serviço . 
. lh1/('1'i(c/, - DiY L\ 1·:'!a!' tlL'~IJtJz;i_.:; pelo t.rai1!'.\p(1r:le <le J.1·0.r1a;;._ 

MINISTERIO DA VlAÇÃO E: OBflAS PUBLICAS 

Garantia de juros de estradas de ferro e porto~· - Pelo 
quo excedei' ao decreLado . 

MINISTERIO D.A FAZENDA 

J111•n.~ r. am(')1•1i;r11;1ío 1· -mnis rl11sp1•:.ng dn. !lfvüla . c:i;terna, 
Jm•os da divida intei·11a fundada - Pelos que occo1•rerem 

no ouso de fundar-se parte da divida . fluclnante ou de se
fazP.rcm operações de credito . 

Jm·os e amo1· ti :.n.r;Jo dos em1J1•eslimos internos. 
J1wos da divida irzscripta, eic. - Pelos reclamados além 

1!0 nlgnrismo ori,:ado. 
Inacti·vos, pens·lonistas e beneficim•ios <los montepios -

Pelas aposentadorias, pela -pensão, roeio soldo. montepio e 
funer:il, quando a consignação não for sufficiente. 

Cai-ca de Amortização - Pelo feitio e nssignaturn de 
notas. · 

Recebedcria - Pelas porcentagens aos empregados quando 
as consignações não forem surficientes. 

Alfandegas - Pelas porcentagens aos empregttcios, quando 
a~ consigna~ões excederem ao credito \•ot:tdo . '" 

MesQ8 de rendas e collectorias --, Pelas porcent.ngens ao!! 
empregados, quando niio bastar o credito votado. 

FiscaUzat;r'io e mais despe;as de impostos de c•onsmno e 
de t1·anspo1·ie - Pelas porcentagens, llinrias, passugens e 
transporte. . . .. . ·- - ·· ... 
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'AJ?J,l],qs de custo - Pelas qUe f Or('!m reelamad:lS âléµi t111 
quantia oi>Çada. 

Ju1•os <li1H11·svs - .P,>Jas import.~rwias .qn~ formn. p~··:cif:as 
aJém das consignadas •. 

Juro~ de büketes do .The$01tro - Idem, idem. 
Ce>mmissões e corretauens - Pelo que fÓr neceS1>ari11 

além da somma concedida. . · 
Juros . de em.westi mos do Cofre de· OrpMios - Pelos que 

forem reclamados, si a sua importaneia exceder á do cl.'edil11 
'lotado. 

Ju1'fJs d<Js àepositos das Cai:J:as' Ec01Wmica8 e d(Js Montes 
de Soccorro - Pelos qne forem devidos além do r.redit.o vo~ 
mdo.· 

&ercicios fiwlos - .Pelas apooentadorias, ~naões. oroe-. 
nados, soldos e outros vencimentos marcados em lei e ou~ 
<lespezas nos casos do art. i 1 <la lei n. 2. 330, de 3 de se~ 
tembro dei~. . 

Reposiçõe3 e restituições - Pelos pagamentos reela.mado!I, 
quando a imporrancia d-ellas excedet' . á consignação. 

O Sr. P,residente - ·· O projecto v·a.c '~º Sena(iO. 
Xot~~~ão do pm·c~er ii . ú, de i920, <JODCt~dendo licença. uo 

J)CJputado füml Fel'nandes 1>ara cepresenuu· o ·~r3$il nt~ 1~ü11.
for~ncia para creação de um <JBurcau» central para o l'e~ 
gistro inte1'nacio.nn.1 ~ 1) exam e (!OS pP.didos de patmü.e d~· i ri 
yençãu <<li.~ussão uni<.:a) . 

~\J•;pro\·::ido e.m ~ ·di~cni::sao unica o ;;<:guin.t.e 

Em dat n. de !!t 1fa nõvcmbro de. 1919 o Sr. Pt·e:::.it:!oo!.e tia 
RefJUhlie.'\ · ~olic:if(ln do (;ong:re~so a precisa licenç.t para. ~u"' 
pudesse :\ceeita1· (1 Deputado Raul :Fernande~. então, em Pa
ti:;. a commissão dP. l't~P.t;esent.ar o Brasil na conferencia. pnr;i 
a 't' l'Nt<Jão de um 71io·eQ.lr. cent1·nl 1)aru. o t•e.gi sf.ro· int~rnaciomt! 
(' o exame dos podidos d·?, J>tltentcs tle inveneiio a. se renliza1· 
:iHi JlO m e;0-;mr> mez . :r::~·t rt Cnmi~i=ão nada toado a oppr..,. i'.· ,fo 
paree~1· qu<' :<e · com:eca a J ioe,nça t'm boa hoi;.i. solicil.ada PL'l1 ~ 
Gove1'no par~ aprnvP.ifa.t· os :ierviços do iHustr1~ l'l~prp,s~,nt.nnk 
fhimincus~ n:i11nl?>Ha llOmmiss1í0 .i:nrernnoiona.1 . 

.P:-! l'f'Cif•:to Hr.l ,1t~))' ··rn ~ c>~"SCS or;rji~os <fo ]i<'!enf:a J cvem i•n-
1.ns tru.nsfüir pela C:ommisslio de Poderes, mas <lúsde ou1· i1 

·1\t\»~a (1S enc::uuinh1.1., 1•(1m<1 o r>rç·~~ntc-. S"'l;tH1do o seu .:ili,if'•'i•.1 
" não ~egund1) a. su:i nai.lJl'l!Z<J,,, ás c~ommis.<;Õ~i' tt~<~hnira~ 1•1Jli1-
oet.e-nt.es, nã() u~m o'luddt~ C!Jll •.':tarar· ::i. resp·~iW o :::eu p tH'1'•:N· 
como o supr·::i. b:utt~ t'i·pt.o . 
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Votn\;iío· do pi·o.iectn ll- J ''ii. A. de iH:!U, auilorí:r.andt• a 
(k~JJ•:ncer nl.1.! 1. 000; Ufl0$ ,para •;:xi.•eu•;ã,1 Jns ul.m.ts de \lcf•:3:i. 
dii" cul!.Ul'a$ margi11ar•~ d(• ril• -h.i.qui t.inllo>11ha. L~o.mt pa!'f!<ll'I' 
f:1voravel da :; Commi~->í)n.-; d,, t'l':-r:l~ Ptiblk:.t;; i~ do• Finaw:a~ 
o,;)" discussão ) . 

. :\.p.pl'O\' a·~:fo ·~Jll .'!" d[~(.'U"$Úll () >'•.'itU ifl l V arti:N do 

O Cllrll,'1.'eSst• Na.cionnl dc1:!·dn. : 

Ficit o U<>V1>.1·110 au:,)rizadu a ill'"P''mk.1- :u ,i; a. quant.fa d·~ 
l. HLIO: ooos ~ rui-1 eont-os). para ·~xe-0w~ãr1 <l<1$ ohr:tl> qu(~ for•im 
,iul i:;ada::: m~C<'-~:ll'ias (~ .:l~fr::::l. •h5 l·-ull.:uru\' nmrginac.-; c!o rir.> 
./1!1tuitin.houlrn. uo E:::tado da .Bahi:J, COJll rt l:•~:,'l.dnriz::lção ua,; 
·.-uas ma1·grms. ohras do: dC!f esa º' •l<!:>obstnLcc;ão dns .-:cus a.l'
J'lucnl.e>'. nhd'lvfo parn. t•>'S<' flni '-'" t1~c-P.:>sn1·i";: cn~dif.f1~. 

O Sr. P.resídente -- O .pr1.•j1<cf;o paS!':t IL :J" di:::eussãu. 

O Sr. Pires de Carvalho (pela untl:m.) i·eQLWr e obtem 
•tbrH•ns:i. d(• inh~rstfoio para o pr0Jr.clo n.. 1'i't ,\ , de Hl20. fi
~·1H·:n· na. ontem dtJ dia da ser.soo sei;,-uinte. 

Vot.a.c;.ão do pr()jec\t.n n. ~2 A. dj~ i.920. l'l'P.i'.ln(ln u:i. .E$l!c•l:1 
~\.liliLar \lnlU o'l'fici:iia d•~ r~kcL1·icid:lil•!: n •m ~ ub!:\f.it,uth·1t, '~'~ 
r.nmmif'8ào de 1-'in:mea~ (:.!•. di!=1.~ns~fío ) . 

O Sr. P).·esidente - A este prnjl>('.ÍQ tl t'.l>mm ! ~;·à(> .:ie l"i-. 
uaw;.as 0fi'C'receu o seguillte 

Sti BS'l'I'l'lí'rcv,. _., 

O Congi·~~~o Naeion a.l dcr.r•~fa: 

Art. i . ~ l:'ic.a a.líerado '' quadi~·-' •h1 pN;,;;n :i 1 •)ÍYil ela E~
<'•.>la Militar·. i:<.>n:;:W.ui<lo a.,.;,'lim: 
l 1•lt!cf.1'ieisi,a. ... • •• _ . _ •. __ • __ .•• . ... . .... .. 
-J ajud<l.OU.'1-' fie •'l1•ct.t•i0i:::tü a ::; :tlítt)::< at1111ta·~·" · 
:.: datylographos a 3 :600$ mmuaes .. _ .... - . . . 
~ •.~.arpintci1'(•~ n. f. :800~ annuaf~s. ·: . ... _ . - . . . . 
J ,f~l'n'iro a 1 :8008 annuaes ..... _ .. . .. . - - .. . 
l l!lll'riciro a l :800$ ;'1.llnmte>'. -.- ....... . .... . 
1 .1>ed1·eü'i • ::i 1 :SOO:+: annuaes ............... . 
J f Prra<lor a r :~oo::: :lmmar(' .. _ .. _ .. , . ..... . 
2 n.iudan~1·~ dP ferrador n. "l : :!01)$ :11m11af.'". - . . 

Hl ~e1·v1~ntes ;:i -1 :li'208 :\nnut~1~;.; - •.. _ ... _ .... ... . 

- -.-.;ti, 

::; : ·HJ0$t)f)tl 
i>:ü008UOO 
i:2.(10~00U 
:: :600~1XIO 
'1:800$000 
1 :800800tt 
( :800$00\1 
1. :S00*10(W 
·:; : !100~0011 
t>~ : SOOSOú 

96:600!SOOO 
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.'1.l'L. 2." Do actuai quaifru !iC\t reuuzídu a i.luus o 1n1-
mc1·u de feitores e a dous o numero de continuos. 

_.\ rt. ~:. º O pe:;soal d vii eonst:i.nte do quadro actual :;ur-
fl'erá apeu11s <t ultci·a1;ão constante do at't. 2". 

A.1·~. .J." He\·ogam-se as disposiç.ões elll cuuLru,do. 
Vou submcllcl' a votos v subs!UtuLfro . 
..-\.ppnwados :;uccessivanH!ULL! em ;-;• Jiscu·ssão os ai·Ls. l", 

;;•, :;• e ·í", do referido substitutivo· da Connnis.são de Fiuun-. 
ças, fica1vJo Pl't:judfoatlo o p.rojecto primitivo. · 

O Sr. Presidente - O projecto substitutivo passa à 3• 
ciscussãO.· 

Vota1:-ão do p1·ojccto n. 323 A, de 1920, ct·canc!o o ~cl'
vir.~o florestal nas margens <la Bslrada de Ferro Central du 
Brasil '~ da Estrada de }'erro OesLe de Minas; com pa:recel' fa
•voravcl das Commissões de obras Publicas a de Fín:i.nca.s (1' 
di~cussão) . 

. Appll'ovado em 1 ~ discussão o sc:;uintc. 

PROJ'ECTO 

N. 323 ~~ ~ 1920 

O Congresso Naciom1{ dellrela: 

ArL 'l. ° Fica ci·eado na Est..;r<lda ce Feno Central do 
.B!.'li:;i! c na J<;stradu de Ferro Oeste <lc !llinas, o serviço fli.\·· 
i·c.<:lul parti o fornecimento de dormentes, madei1"<1s de con-
5t.n1crão o lenha das referidas esL1'adas. 

:(rt.. 2. • Pa~a a execucão dos scrvi~os de riuc wgilu o 
arf .. iº, fica o P1·e$iuente da Republica autorizado a atlqui1•i1•. 
naf' margens ca Eslrada de Ferro Cenlral do B-rasil. até cinco 
mil hectares de terrenos ap1•opriados á sylvicuHul'a paru 
nelles prom4)ver o plan't..io de cucalyplus e de onlras madeira: 
ade11uadas. 

Art. 3." Fica. igualmente autorizado o Presidente da. llc
puhlica a adquirir nas mari;ens da Estrada. tlD Ferro OesL~ 
de :Minas, nu ponio qüe julgat· mais conveniente, :ité dous ~1il 
P- quinhootos hecLurcs de lcrt'cnos apropriados ao mesmo j'1m 

que o~ do art.. ·2·. 
Art. .í." Fic;i abc1·f..o. ao ~hnistet·io da. Viaeão e Obraõ 

l'11hlica~. o ·e1·edito 1.li~ f•OO: 000$ {scisronlos eon:t.-0;; de réis ; , 
::;r~ndo .wo:orios. d<>stinados á cxeep(;fin desta lei 1m parte rn·· 
la tiva á l~~l.l'ada de Ferro Ccnlt'ill du BL·asil e ~00: OOQ$ a 
()-C$~C de Mina~. · 

Art .. S ._º Revoga1U-S~ as disposicõe~ ow cou_trario .•. 



SESS.fo E:M 25 DE NO\'Ei\IDTIO DE 19.20 :J83 

o Sr. Presidente ,--- O projecto passa á 2' discussão. 

O Sr. Augusto de Lima (pela urdem) requer e obtem .. dís
;.~nsa ele interstício para o projeclo n. 323 A, ele 1920, f1gu
>:ir 11a 01·clem do dia da tiessão· seguinte. 

VoLac:.ão elo prnjecto 11. 513, de 1920, ·abrindo o. credito de 
: : : íV2$983, para pagamento a João Baptista <le Ol1ve1ra; com 
p1·eu e.r das Commissões. de Policia e de Finanças, favoraveJ 
~i;o. emendas apresentadas (vide projeuLo u. 513 A, de 1920) 
;J rcueilenclo a votação do requerimento do Sr. Alvaro Ba.., 
:fJI ista (2ª discussão). 

O Sr. Presidente -- Vou submetter a votos o seguinte 

REQUERIMEN'l'O AO PROJEC'fO N. 513, DE 1920 

llequeiro que, sem prnjuizo <la discutisão sobre o projectü 
!J. ::JU7, de HJ10, seja ouvida a Commis8ão de Justiça. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1920, :- Alvm·o Ba~ 
;Jista. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - u projecw vae á Commissão de Con
~l iLuição e Justica. 

Votação do parecer u. 39, de 1920, indeferindo o re
qucrimenlo em que Joaquim Nunes Teixeira reclama con
tra a elevação de taxas . na E<:itrada d.e Ferro Central jO 
Brasil (discussão unica). 

Approvado. 

Votação das emendas do Senado ao projeclo n. 65, ae 
1!Ji:'Ü, da Gamara, que l'egula a entrada de estrange,,fros no 
':.C'.rritorio nacional; . com parecer da Commissão de Consti
!.uic;úo e Justiça sobre as emendas (vide projecto n. 65 A, 
dr. 1920) (discussão unica). 

lle,ieitadas successivamente as seguintes 

EMENDAS DO SENADO 

N. i 

Substitua-se o art. 2º, n. 4, pelo seguiu te: 
4º, que', por palavra ou por escripto ou por qualquer 

r1ul.ro meio rle publicidêlide, ·aconselhe, defenda ou ensine, ou 
Sl'ja membl'o ou filiado a qualquer organização, associação 
nu !>rupo que aconselhe, defenda e . et1sinc a subversão pela 
forç.a ou violcncia do Governo do Bras\l ou do toda íl fórma 
lGgal, - ? <lever, llCCCSSiÜade OU conveniencia da aggressão 
.on it~sassmato de qualquer: represenlante do Gover::op do. 
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Hrasil uu de qualquc1· ouLro f;ov~rno 01·ganízado. por mü
r,;vu 1fo seu caracter oHicfa.t --- a <lepnidar;.iJ.o ou destruil;fi;.' 
•fo prnpi·it\da.<le; <Jll, pela ~uu eondllcfa. ,;1; mostr~.~ püri:;o::iu á 
<) t'cl1~m [JUhli<'u ou ;í St'lgllt'áw;a ria(~ional 

.:';". ~ui:' l•:m conimelli<lo u l~noc,üú•J.". • 
Aµl)1·ovada n l:iCfNintü 

N. 3 

,\1'L. S·• - ~U(1ptimani-::'l~. :\)UI' Úl'Ut0Í'i': a& ultimas pa!a
\'I U$ J1i~t·; [l.l' t.Í<;D. • • ~- ou <.jUCtUUO lliÜll!'UlÍí::rl\fo uus formo . .: 
da h>b. 

lki-t\i(.aua a se15uiute 

EM~DA QU ::;i:;::úno 

~. -~ 

.-\.rt.. -i" - Sub~tit.uaro7 ;;c · u s ;~0 Ü•.' art. .íu pelo ~·~
õ:"l.lint•:; 

.:~ ;3. º Que 111:rniém neste pah-. a _,cde )J1·incipa.l d•.'. :::~n~ 
u~:,r1•1~ioi::.» 

Al~prúva<la. a ~·~·g·uinfo 

J•;:-VfEr\D;\ lW S~NAOO 

N •. 5 

.;\o al'Í . 5" dv pi-o.i eeto Supprima.-s~. 

O Sr. Presidente ---· e\>! <'\lllendas rejeitadas vão t<er de· 
Y1.1l\'.ida.>. ao Senado. oHicitm<lo-se sobl'c <> occorrido. 

Votar.ão do 'J)!'O.i•J-e.t.o 11. -í.rn, <k rn20, do Senado, autc•ri-
7.illldl) a r:rN1çfi.1.1 <l 1 ~. hospilat-,; partt mull1err:> ~ n·caw;:-as i.t1-
hereulusa~: ('lllH pareeer da Commissã-0 de F iu:m~:as opinando 
110 ,:nntidc• d'e !;<·r a en11.•th!:t apri~.sent:ad:t e dc~taoatla, lHH'íl. 
i:unst.if.u.il· .Pl'L>jecto ú !)artr~. e .p&recet" da Curnmissrio •fo ~ud•: 
Pnhlil:tt, i'~Yür<tvel ~i rnwnd:t :vi<l(~ projeet>o n, .'tfi~{ :\. dt! ·!030\ 
•,:)" rfü.cussão). . 

O Sr. Presidente - A e~t.e pi.·0.il:'Ct.o foi ••fferec.ida. a se~ 
\;Lll\11.1' 

E-\IENJ.)..\ 

.. h• m•t,, I ~ - Dop<>i~ <las pa.la..,,TU~ «de c.1·1.!a.nço,5 t.ulHH'CU!o~ 
;.:u.s», acerese1:m!t~- :m: «s~ndo um dos 110spit.nes na. Villa ik 
Ca.ldHs-Novas, no 'F.isfad(l de Gr:vaP-. . .. ~ 
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l-.JESSÃO lDl :?;) DE !--"OVjgMSRú DE 19~0 • 3ali 

Ao a.t•L. ~·· - Elevc-~c a vm·lJa il .l .:íOO: 000$000. --'- Olr!-
:1atit.> Pinto. · 

Vou s ulnne,ttc~1· a Vot.9s a ~'mcnda que t.1.•.1)1 parcCél' ravç
l';rvct da Conm11ssl!Jü de l•'mança:- para ser dc$t.ae.ada e consti-
·l.11 ir tJl'{lj ccto ·à pa t·tc. · 

A!ppro,·atla a. referida. cnt•:nda do Sr. Olcgariu l' iuLo, 
llara. ser ucstacada. e coust.ituir 1n·o.iccto cm ~eparado. · 

Approvado. cm :J• rli:;cussão r1 :;c;;uinle 

PHIJ.I 1~1.:1'0 

i' . .; .i J - rn: o 

(Do Senado i 

O Consresso :'\adonal rcsohc: 
.\.r ~. 1." E' :.i uLol'izado o Pl'r:Si'dent.c ela Republica l' 'Pl'O

muvt:l' u cst.a.L>t:lccimcnL11 de hospil.ars •) pa vi'lhões que. pro
\ isorJ<t, 111a:; inimcdiaLameutc, alojem .mo 1mfcrmo11 dol!I <lou!J 
~ 1.•xo:;, n1:i;e::::>itados de kal.arncnto 1w:dit.:•) 1! 1.:i1·urgi>Co, sendo 
wn dcllc:; tlesl-inado esp1.1ciahue11LP. a. L•LH) 1t1ulhcL·c:s e creau-
1:a:; Luberculo:::as. · 

"\.rt.. 2." Com a con.~kucr.ào , adaplai.;.ão 1~ aprestos dos edí
fit:ios e com eusLeio dos ::ic•·vh;:os pt•cdso:> aos 500 enfermo~. 
rn> eorrentG r.xercicio, poderá set• despc11ditla a quantia roa
xim <i ele i. :!00 :00()$, Je:::Ltir.ando-sc 130 :•OOO!li pat•a a creacão de 
mai:i uma cnJcrmaTia. no tiosp1Lal do 8 .• João Baptist.a da 
La.gôa. 

Arl. :5." fli;vl•garn - ~e a~ tli ::> Jlt)~ i \;õcs orn r.oHl.rari•:>. 

O Sr . . Presidente - O pt·o.iccto var. :;t\L' enviado á. sancção, 
l•fl'ic i;rndo-sl~ ao Senado $Obrn o ocGOrl'ido. 

'Votnt.:ã:o tio projl!C·l.u n. 2·í3 A. tle l !l'.?O, autorizando a. 
c·:•r1sLrU1 •;ão de um cdific io · pa1·a. os ''.'..'clc;;raphos. Coneios o 
CuHoof.oria F l'UPrnl úc Barbacena: com parecer favoravel da 
Commlssão de .Fi nancLts r P discussão}. · 

Appruvadú em 1" tli:;i:u:ssilo 1) seguinte 

PllúJECTO 

.~\. '.!i.3 A - 19::ti 

O Con;;l'esso i\adonal l'l' ~oh·\~: 

.·\t•f.. J :: l·:· ,, Puúr.l' :i~xcclll·i"'' a 11l.111 •i7.<1.rl•., a nianttàr con
-s!r111r n:i t•fdndl' tfo Uat•baccna um rrl i íi<} i1) para a,; rrrm1·l.i
(:•! •·~ l\•dcr;w~ - 'J"r•l1.';;Taphn:;, l:1:i1·1·1·ioi; 1• C1.1lh't'l oria }'cd1:1·al, 
•JtOdcndo d eS['l'l lt.iCl ' Uli'! lOO :11JOO*(ll.H). 

~\l't. :_\," nc\'O!;lltn-i'(: a ;; di ~JHH:'Ít;. l\t: b t:lll t.:L' ll t.ra!'io. 
o.-Vol. xn ~ 
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O Sr. Presidente - O projecto passa a 2• discussão. 

o Sr. José Bonifacio (pela Mel.em) requer e obtem dis
pensa de intersticio para. o p·rojeeto n . 2-l3 A, de i920, fi
gurar na ordem do -Oía. da sessão seguinLP.-

Votnção do projecto n. •5:98, de ·1920, autorizando a 
abrir os creditos necessal'ios para inslalla;,;ão e funcciona
mento da Faculdade de Odontalogia; -com parecer da Com· 
mi~ã-0 de InsLr·uccã:o Publica (2• d1soussão>.•\ 

Aprova.dos successivamenf.e em 2• discussão os seguin
tes ~Ugos d<> 

O Congresso Naci()nal decreta: 
Art. 1.0 ·Fica o Poder Executivo . aut orizado a abrir c1~ 

ci-editos ne1.:cssarios pa.ra a. installal)ão e funccionamenLo da 
l;'aculdade de Odont.ologia, de ª':côrdo com o deci-eto ·nu
mero 3. sao, de 29 de outuJ?ro de ·1913. 

ArL. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O project.o J)assa á :3• discnssão. 
Votação do 11>rojecto n. 572 A, de i920, considerando de 

utilidade 1.fobli<:a a Associação Profissional Textil; com pa
recer favoravel da Coromissão de Constituioão e Justiça ( 1' 
<iiscussão)_. 

Approva.do em 1 • diaell8Sãa o seguinte .~. 

N. 672 A. - 1920 

O Congrees() NaciOllal rosolve: 
.&t . . i.• E' considerada lle utilidade ~licà. a Associa

çã'O Profissional Textil, com séde no Distr1cto Federa.l . 
i\.rt.. 2." Revogam-se as. disposições em contrario. 

O Sr. Presidànte - O projecto passa á 2• diacussão. 

O Sr. Vicente Pirai)ilJe (pela ordem) requer e obtem dis
pensa de interslicio para o project.o n. 572 A, de 1920, fi· 
gurar na ordem do dia. da sessão segu,inte. 

Votação -Oo substitutivo da Commissão de Finanças no 
projecto n. 584, de 192-0, -0rean.do zonas fr~n.cas (3ª discus
são). 
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"~PJH'u\·at.lo eu1 ~· uü;cu::;são e enviado U. Commi:;~ãu Je 
Hcdm:câo o :;egu1nte substiLuLivo ao 

PROJEC'l'(I 

N. 581" - i920 

A1·L. i. • E' .o Poder E..:cculi\·o auLurizado a ~slal!etccer 
tunas franéas nos pOt'to:; da Capilal .Federal, Pará, Pcl'nam
l.Juco, Bahia, S. Paulo e Rio Grande do Sul, dada pdorictacle 
au primeir-0. 

§ 1. • A 0on;;Lruci.;ão e pr•cparo <li::ssas z:onas po<iel'ão ~cr 
foilo:i! por atlminisLnwiiu; por cuutn\Clo com os governo;; <iO$ 
:C:$lado8 inleniBsa-úos; ou l!Ol' empreitada com parLiculureb 
~m cuncurrcrwia. publica. 

~ 2." Si para o fim cxpu.:;to o Gon.wnu julgar convcni
L•nle a eucampa<;iio de coucei:i'Sõe:; exh;ten.te:;, 1'.leve1'á solicitll.r 
do Cungre.;~u "'1acioual lei espcci<.ü . 

..;'u·L. 3." Pai-a a exel.HWào <la pt'C-:>ciüc lei, fica o i)ulles 
Ex1;eutivo au.fot·i:1.ado a abC'iI· os neue:ss::H·ioa creelitos; i·evo
;;nda:::; a:::; di~posições ern contrari(J. 

O Sr. Octavio Rocha (pela m·dern) requet e obtem di:>-
1Jl!USa. de imprc;;;;:lo da redacçfio final <lo projeL:Lo n. 584 A, 
de 1 V~'O, afün de ~et· inuneúiatamenlr: votada. 

E' lida e, sew observai,;ões, app1·ov:.i.ua a i;eb'"Uinte 

HE})ACÇÃO 

N. G84 A - '19~0 

11edacçüu fiual do projccto ·n. ss.~, tfo 1920, •1tie cJ'tia zonas 
fran.:as 

O Cuni;t'esso NaciOllql resolve: 
Art. 1. • E' o Poder Exel,)u~ivu auLu1·izarJu n 0;;l~betece.1~ 

wuas fr:rnc<J,s nos por-tos da Ca.p ital Fe<ie!"al, Parll., Pernam
bucc•, Bahia, ~- Paulo e Rio Gt·ande do Sul, da~ta. 1wiorü.ta\l1~ 
a0 primeiro. 

~ 1. • A construc1:ão -? vreparo de,,,;as zotUt!:' poder~o sei· 
:feito~ por atlminisLraç.:io; por conLt'acto ~om os governos <lo!'" 
Estados in~eressados; ou por empreit.a.da l.lom part.icula.1·es. 
em concun·eucia publica. _ · 

:§ 2. º Si para o fim oxposto o Governo julgar eonveni
~elc a eucampacã•) de concessões cxisl ente:::. deverá sol ir. i 1.:tt' 
<lo Congl'e6!:io Na.cioua.l lei especial. 

Al'L. 2. • Parn a 1~xecuçã.o da prc.:;enl 1~ lL'i. rii:a o Pud"l' 
BxecuLivo aulul'izado a. abrir os neccssariu~ ci'cdir.os; r~vo
i:;ada.~ as d i$posi1:õcs cm contrario, 

;:;ata da~ Commi~súes, 25 de W\Vi_'lrlhl'!J IÍI.] rn:o .......... Va: 
<lc Mellv. - Prado Lopes. =- Josê Al'V<:~'. 
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O Sr. Presidente - O pt·ojecío vae ao Senado. 
Vula(·ão do projecto 11. 580, d+.i 192U. abrindo ú creeliL•.• 

e:.pcc:ial <lc 1:.l: ~50$. para pagamento a Edison Meude~ JP. 
Oliveira (:>" dii;cussão) . 

AppI'ovado cm a· di::;cussilo e . llilViado á Couuni:;::;;lu tle 
.fledacção o l:eguintc 

PltOJBCTO 

N. 580 - 1\J;W 

O Gungresso Na<1iona.l der-reta: j 
ArL l. º Fi{;O o Pre::;itleule -Oa 1\epublica au~ot·i:tado a 

~brit-, pelo Miui:;terio da F azeDda, o credito c&peci:c> l \1 
:1:~:250$~ que se destina. ao paganientu do cx-c::crivão uo :;· 
·Posto F'i$Cal do oMto .rul'Uá. l!:di::;on i\1eude::: de OI i\' ei1':1. 
<lclual -'tº escripLut'al'io d(I 'l 'l'ibunal uc Contas, imporLa.il!m1 
de seus ot·úenados no pe1:io<.lo de 1 de janeiro lle 1916 a :i 1 

dó.! {.(ezembru de 1917. O The:;ouro descontar-lhc-ha l.lS u•)
Yido~ impostos. 

Al't. 2. y Revogam-::>!! as tli~po.,;ii;ões cm contrar io. 

O Sr. RCldrigues Machado (pela O·l'dr.:m) t•equet· ~ olJLeut 
11 ispcu::;a de impre::;são da l'tidac1,ã~1 filla\ d-0 projeclo u. :illS ,\, 
t.lc Hl:2ú, afim ue ::;ei· immediatâmeute vola<la. 

E' lida e, pu:;la em d i:Sou::i~ãu, a seguiu te 

ttJ::OACi.,:.~O 

~'L 580 A - Hl:W 

IWclUIJ!!Üci }'i1W.l da projectv n. iiS.0, cti: I Y:!.U, 1;tlt: ao1·r.: u 1:1·e
ditu i:i>pi:r.:ial tle: f :J :i50$. po1·a. pug1J,·1m:11-t1J u t:di1Son .U•:11 -
di:s de Oli·vciru. . 

U t.:uugre:>so ~acional uccrcLa: 
.\l'l. J. º Fjca o Prc::iidente· da nr.publica auLot'ú.a<lo a 

ab1·fr, pelu ~\lini::lLerio da Fazem.la . o cl't~tlilo ci'pccial li•' 
rn :~50$. que ~e destina ao J)a~amculn do cx~escri...-ão d·:- :;· 
Po~lo } 'i:H:al .Ju AHo Jul'uá. Edisun l\fondc::.: tlc Ol iv1.,i ra. 
autua 1 i" e~cl'iptul'al'io <lu '111·ibunal de ~ontas. impo1·l,iiOL: ia 
<lt• seus ol'dena<lu ~ uo pcriouo Jc ·1 1.fo .iaueiro de mm a :: t 
<lc Ul'Zembro de 1917. O The!iou~·o desconta1·-füe-ha os U.e
viuos i1upo~to:::. 

Arf. ~. º .n..• vogam-~ P. a::: Lii spoc:;i1:õu>: \!lll i;out1·al'iu. 
~alit da.; Coo:uni:;.::üt:~. ~5 1fr uovcmbro de ·l 9:30. ~ Crw 

l1'(j J/i:'b~Uu. - Pl'_udo Lv11•1s. - Pi:tll'v Con·êo. 

O Sr. Presidenta - Acha-se ::;ulirn a. ml!Sa 'l!lJa cmemta. 
que vac ~cr lida. 
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·E' lida. apoiada e po>:fa r.on.innf.ament.e <•m di~cn~~ãn a 
Sfg'llirttA 

SUb9tit'1.la-~P ti. patavra « nrrlr>midos ~ pP!a rjp .ot. vencj
menfos >. 

J·ustifi.cação 

· A mensagem presidencial pede o creditio par~ pagar <is 
\'l!ncimentos e nã<1 ordenados do escrivlfo Edismi: Oliveira. 

S::i,t.a da~ sessões. 25 de novemhro de 1920. - Rod~·iaue$ 
Jfrwhado. .· 

Encerrada a discussão da redacção final \'.lo rire.ie~tõ nu- · 
mf'ro 580 A. de i920. e aninunciada. a vot.nr:â•1. 

Approvada a referid:l ri>dacc.;iío, i>-alvn a P.mend~. do. pro
jPd.o n. 580 A. dP. 1920. 

Apprnv:irla :i. rP.f Prida PmPnda flo ~r. Ror!rigirni:: Ma
c~l1:ido. 

O Sr. Ma.uricio de La.cerda. (pda mYfom)-S1•. Pre.~ 
siílen1.e, eridentamente os réqueriroenta~ sendo f"cit.o~ róra. do recinto. 
a Camara nã.o póde tomar delles co11hN:i 1nPnto C1 voni r P.lll conscienei;i. 
R!~qneiro verificação da. votaçtr.o. 

Proc:P.dencio-s•~ ú v~ril'ica\:ão rlP vola<:i\n. t'eco'nl1P.M-$E' 
J rt'Nn "·otar.lo a raww LílS Sr8. f)f'p11 I alln~ " c:ontl'a rlm1~; 
l,n t.:il 1'l O. 

O Sr. Presidente - A i!flWnr.l:i foi approvada. 
E" appt'ov:iria a s1\g-1Jinte 

:'l Sflíl B -- 1 !)':.'.O 

;Y.11•a ~·r?rln.t>t;1in (hw.l do pi·o:ic-cU• n. ;jfW, rl1• 111~0. q~1,f' n.l11•p o 
1•1•1Jdito "SJJl!l~i.fll tlr / .': :~M>S. J){l;·11 /lll!/anlf'ntn 11 F.di.~on 
.li!! nd••s di.' Ol:it"'frt1. 

O Congrf.'~"º :\'ar. ional d~c1·1.>[a: 

.-\rt. l. • Fica o Pl'esici<'nl~ <l:i l:h~p11hlil'a a11lnrizado a 
:ilor•i1·. flPlo ~finis[1~1·io da F~7.N1<h.1. o 1'l'1•diL~1 f'~f'IP.4'Ía1 <l~ 
i:l :~50$. •1ue :'il' de~tin~ ào pag:anH'llln '''' f''.'C-P.~1 · 1·iyãn do ~lº 
iPn.~t.o Fi>:cal do All1.r .T1t1'wÍ. l~dison '.\ler.Hl1>.~ dl? OliYf'il':i. :idnal 
4• es(•\'Íptur·:iei4.• do Tt•ilrnnal de {';onta~. imporlancia de seus 
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A!\'NAE~ PA <1AMAM 

vencimenlo5 nn p1windo dt> t df' janeiro de 1~1ft n 31. 11~ ,d1» .. 
7;emlwo dr. ·I O 17. O Theso1H"n dr~conlar-1 hl'\-hU os dP.. v1rlr1~ 
impostos. 

Art. 2. • Revogam-se ~s ~iSflnt1ioões em contrario. 
Sal:\ das Cnmmissões. 25 de novembro dP- 1.920. -- CMtr11 

R~l>eUo. -- P rorJo T,npe.~. · - P1ufro Corria. 

O Sr. Presidente -- O pro,jecto vae no Senado. 
Volnr.fio do projr,do n. 287 /\. <liP. 1920. ~pplican1i11 

fiO :000$. ;innm1lmente. para. u ílcsobstrucr,iío cio~ l' 1os Toort11-
f . in ~ ('. Ai·:t:;nayn; N~lll ~11h~f.il11Uvn rla Commissão dfl Finan-· 
çn.~ (~· l.liscus.~ão). 

O Sr. Presidente - A r.sl.l'! pro,inct.o a Comm.issão de .Fi~ 
nai11~M f\fft>1•er.en n seguinte 

SUHSTlTU'l'IVO 

O í:üng-rc~;in Na<>innnl rl!snlYe : 
/\rt.. 1. n Fir.n o POffor Exi:-c11t ÍYO n11lnrizndo .. n. m:m1l;1r 

('nfre1~::H'. :-innualmcntc. a pn1·1.ir rln :urno dr: j !l~i': nl•' fi11:1l 
ccrnclu::ã<1 do:> lrnballwg, aos go\'crnos rtos F.st.adns do Par::\. ,, 
"de GC1~'a7.. :i. imp<.wlanci:i rie ()(\nt.o P vint,. r.ontM. sf"ndo ·sr~
s,.nlti rnnfos pura cada E~fado. destinada :'1 rl N:Obstrucção "''' 
rins Tocant.ins e Arag-uaya.. 

Art. 2 . • Révogirn1-Sl\ :is dü~posiçõos C1m contrario. 

Vou submettcr n votos o substitutivo. 
Approvaàos su r.cessivamcnt.n · em 2• riiscw;sãn os nrtigm 

'i º n '.?º do referido substitutivo dn. Commissfio de Fimu1ra ;. 
firnndCl prejudicado o projP.cto primitivo. • 

O Sr . Presidente - O substitu t.ivo passa á a• discussiío. 
\'olação rlo projec lo n . !)3.1. dfi H>20. com.idf\rando OI:! nli-

1 id:i<lf" PHhlíca a Liita Pertngo1?ica. cln Ensino Set11ndnrio. c.11111 

srírlP. 1111 Di stricf.o Fr:dl•ral: com parP.cc1· favOJ'avr! da C1111 1 
mis:::i\o de -Cons.tltllicão r. .Tfütiçn (2• <liscm:g1ío). 

~\pproi·ntio5: st1ccessivamente em 2• discufl:são os sr~nin{ii~ 
a r Lig-os do 

PJ\Q.tECTO 

N. 534 - i920 

O Congrosso N'ncional resolve : 
Art. -f.. º Fir.n cons\deradn de ulil i dndt:> pnhlir.:i a J. i .~·11 

Pecingog·ir-a rio En sino Sec1mc'h'lrin. com sficff' no Disfrirln V1•. · 
rir.raI. 

AL·t. 2. º 'f\e>•og:m1.:s~ ns di;:posi.,ões cm cont.r ario. 
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O Sr. Presidente - O pro.Jectn passa á 3• diseuseio. 

O Sr. Vicente Piragibe (7iela ordem) requer e óbtém 
oi~fH~nsa de int~rsticio para o projecto n. ::53·1 A, ele 1920, fi
gurar na ordem dlJ dia da s;essão seguinte. 

Votação do projectn n. 5~i A. de Hl20. considerando de 
utllidade publica o <Abrigo cio Marinheiro»: com parecer fa
voravel da Commissi'i.o de Constituição e .Justita (t• di86US-
são}. ~ · 

Approvado em 1 • discussão o seguinte 

PJlô.JEaro 

N. 587 A - t920 

O Congresso Nacional resolve: 
Arl.igo unico. R' consirJernlfa instih1ic-ifo de utilidadP. pu·· 

J11ira a sociedade «0 A.hrigo d n l\farinhPirn:.. C'.'!om sP.rlF> nn Ri o 
. <10 .Taneiro: ri?-''º~.das as d ii::posicõm: ~m Mntrario. 

O S-r. Pre!'.lidente - · O pr'o.ie~t(' passa á 3• discussãd .. 

O Sr. Antc>nio No~ueira (pela ordem)' rP.quer e obtem dis
p0n~a 'de fnf.~rsticio para o projecfo n. !'.~i ,\. lf" 1 !l20. figurnr 
nrt orr:fem do dia da «es!'lão seguinte. 

Vôtal)ão do pro,lMto n. 602. <ie i920. nttuiparando em van
tagens e l'<!galias os mestr~s e mach :n i.~tn~ das Innchas do. 
Direr.toria Gera1 dos Correios aos do igual categoria da de 
Saude Publica : com pnree"r rnn!ra'l"io <la ~ommissão de .Fi
nanças (í• discussão}. 

o Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa o 8el'CJ)rlte 

"'EOUl'mlM~ 

R~qneiro que o riro.ieotn n, 602. d•• 1920. volte fl. Com
tnissiio de Financas . 

Snlu dn~ st><:1'Õf'$, 25 '~" Mvr mhr<1 rl<> Hl2(). -- Vl.cetite V. 
Pirrr.(1i'1". 

O Sr. Vloe1t:te Plra.gil>e (pelri orifem).:. Sr. Presl
•lonte, o pro,iccto n. 602 manda erptip:i.;-a r lltn v.'\ ntagoos e re~al!a.~ 
o~ rnestre:i e ma~biol<:tas d&s lauchas d:i Dira<:t.oria r.iW!ll <lO!t Crwre!l)!l 
il()~ mestres e maohlnistn.s da Saude Publica. 

A CommiSS<'\o de P'in:inças rl.eu o <:G(l.'llinta pa1·acer: "º projecto. 
como se vê, ~abelece igualdade rio vencimento;; o dlroitos ontre os 
mostres e m&ebinistas das lanchas d1t Direc tol'ia doo Correios e os 
seus .companbairo~ ·da Saude Publica , E' 11ut projecto perfo itamonto 
ilce~ita vcl•. 
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392 ANN:\ r.s n.•• CAM AR . .\ \ 

Depois de se manifestar de.;;s~ tnodci, a Commissão de Pin:i.nça~ 
pede a. C:i.mara nlo 11.ppt-ove o projecto, allegando cpm ~xiste uma lei 
que ma.nda reveL· os quadros dos empregados da Umllo. Requeiro, 
pois, que o projecto volte á. comrnissão, a.fim de que esta conclua. i;e1t 
parecer, de accü1·do com a.s pren1is.-;,1.s, segundo ns qnaes o projcet.o l~ 
perfeitamente acc.eitavcl. 

O S1t. CARLOS Df: CAMPOS - Solicitaria a attenção de V. Ex. pàra 
o facto de estar o assumpto sullmettido ao e~tudo ele Oltt.ra. C•)m~ 
missão, canlô1·me di.r. o rel:i.tor cm seu pu.reaer. (Lê): 

«A Conuuissã.o de Pina.nças · é, pois de parecei.", que, estando :i. 

medida do p1'0jecto j:í. !:;Ujt'ita a estudos da. commissão competente H 

ulterior dclibera.ção do Podet- Legislativo, so deve agua.-dat• a soh11;~10 
respectiva.» 

O Ss. V1cENTe P11\i\GlBE - 11:1. equivoco da. pa.rte do nobre Oepn· 
tado. ú outro prQjecto é de oattlrez:i. gera.I. Ent:lo, .por que nã.Q li
.zeram o mesmo quanto :io ca.c;o da Escola <ie Minas? (Muito bem.) 

Hejeitado em 1.• discuss~fo o soguinte 

PROJECTO 

N. n02 - 1920 

O Ccmgres.so Naeional i·esolve : 
.'\ri . 1.º O.:: m<.'i-t.re~ e m~chiniF.t.~ü; da s lanchas da. D1-

l'N!tnria (j(!ra'l dO!=: CorrE'.'iOS' ficam, para t.odos os eneit.o~ . 
• ~quiparatloi- l'nl vanl ugens e r rgali3s no!': de igunt eate:;oria 
da 1 l 1~ ·!i:':rnde •Puhlica. 

:\ri .. :!.º í\f'\·ni!:.'tm-~I! n!' disposi(;ÕP8 i<m ront.rai·io. 

O Sr, Vicente Piragibe •'.J>f.'lri rn·df~m.) requ~r a verif'i~ 
"ª ~· iin da vot.aeiío. 

Pror.edcndo-!'c á v1w ifir.ac.ão ela vot.n~iio. rP.conh~e-sr l.•'
t'C'lll rnt:ulo a fayor :l ~r~. Dt:'putano~ ·~ ront.ra 105.: f.o fal, 10S. 

O Sr. Presidente - O .11l'o,iecto foi re,ieil.:tdo. 
Fií·a prt'.'.iudi cndo o requf!rimenf.n do Sr. Vicent~ Pi

ragibe. 
Votnr:üo <],., pro.i<!l!to n. GOO. dú 1920. auf.orizando a msn-

1iat• tiagat· aos funccionurios add.idos do Jardim Bot.anico; com 
parecer cont.rarío d:i. r.ornmis~iío de Finan(:a!! (1 • disc.u~sào.• . 

Reje itai:lo ~m ·t • rli5euss.ão n scguint.e 

poo,Ti;:r;To 

:'\. r.on - ·1 CT:?11 

n Corii.:r<'~SO Xrll'iCH1:'.ll l'l ' i"O) \.'I': 

Art .. 1.u Fil':i o Po.ci l'l' F:x:eru l Í\'o :ml.orl1.:vlo a mn.nd11.r pn~ 
g·111'. nlwindo pum is.~(l n nf'r'•'Si:at'io r.rPd ito. aos ftmrr.ionario~ 
addiclos do Jar dim Botanico, a 1>abcr: ao che fe de ;;ecç.ão Luiz 
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lle Meno l\farques, a quantia de 5 :380$860; a.o ajudante <le 
~ec0ão Octavio Galvão, a. de !; :07&~"H O: ao preparador de chi
mica Mam.oel .do Amaral Lopes dr. Oliveira, a de 2:'i89$910; 
ao :'.'.onserva<lol' de Iaboratorio Aug-usto .James, a de 1. :817$880: 
ao naturalista ·\·;aj:mtc Manoel Pio Corrêa. a d:1 3 :o7g$08D'; 
quantias essas correspondi:mt.es ás differeni:ai~ de vencimento!'. 
a qne t.eem ·direito. por f.eri:m rrcnbido a meno~. nos ex:P.r
t'Íl' ios dt' HH5. 1!H6 e 1!H7. 

'.!\ri. 2.º Revogam-~P. as disposições 1~m contra.rio. 
Votação do project.o n. 599. de 1920, mandando contar 

rir 14 <li' agosto <fo 189'~ a. ant.iguidade de 2º tenente do antual 
major do corpo de engenheiros Luiz Atto Gomes Ferraz; com 
r•at'ecer C1ont,rario das Commissões de Marinhi. e (hu~rra e de 
,Finanças (1" discus$áo). 

Rejeitado em t" di.sr.11;;!;ân o s~gninf.(' 

PM.TF.CTo 

N. !)!19 - 1 ()20 

O r:ongr0;so Nar.ionul. r!MT'ek1: 

Art. 1." A antignid::ide dr. st>gunrlo t.enent.e do act.nal 
mn,ior do Corpo <fo Engr>nh<'iro T.uiz Al,to Gomei> I-'erraz 8erj 
r•nnln.d:i. de H (fluatorzr.) de agosto de mil oitocentos P. no
venta e quatro, data em !JlH' foi ronfirmada ri sna r.ommissã.n 
nrs,;;e posto de segundG tenente. . 

Art. 2.º Nenhuma vantagem pcr.n·niaria, de>.<1QrrentP r.lnB 
el'feitos desta lei será concedida a.n .ref<'ridn major. 

A11t.. 3." Revugam-1se as disposiçue!J rm contrario. 
Vot:i.l}ão .do pro,iecf.o n. Hí3 A, rie Hl20, equiparando Ol'I 

Yf'nríml'.'ntn::: do consultor juridiro do MinistArio da Vinciío ao!\ 
do da Agricultura; com rmrrr.1>r rnntr·nrio <ln CommiMão dt'I 
.Fin:mr,as ( t • discussão). 

Re.ieitado em ·t• dis1•us~ã11 n f.f'(:llinlt' 

~ . t 5:i À - 1 9:?0 

{) C.1)nJ:!'ri.':'i~n !'l:wim1nl dPrl"t•l.n: 
~\ri. t:• O rnníHlllor .)nridirn d1l 'Jini;.tMio ~1:\ Vin1:ãn " 

f>bt'ni;i Pl"tilir,a~ 1,1'rú. riP);dl' n. dt\f.n dP.~ltl l1'i. :i.~ nwsmn!' rnn ·
r:ii;<>ni; I' \'r>DcimMJ.!Of: tfo C\Ol\;.:1lllill' ,juridi1•i'1 1k1 ~l i11i~!nrJo 11:í 
Ag-r•iru:l.urn. Tn4lu~t.ritl P f':omm111·1~in. 

Ar!. ~." Fir-n n ·pnrfr1· F.xl'<'11t.iv1·1 a111nrizai:lo'1 a :\lH'il' () 
nr>ressario l'l'Nlil n pn1·n ~\la •'X•'Cll•' iín. ,;1•11d,·1 1'•'\'l'IL!:::tcla.: a-: di~
DO~ic;'Õl':o em cont.l'ru·io. 
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, Vot.acão do ;>rô.ieot9 n. 292 A. de t92(), contando pelo d()~ 
dro, para os effe1tos d~ reforma. o peI"iodo de serviQO da Expe
dição Mi!Har ao E stado da Bahia: com parecer contrar~o <ln 
Commissão de Marinha e Guerra .(i• discussão) .. 

'Rejeitado em t• discussão o seguinte 

N.· 292 A - i920 

O Congresso Nacional resolve:· 
Artigo unico. Os officfaes e :pr3')as do Exer(lito activo 

que fir.eram ' pa.rt.e da expedícão mrntar envi!\da ao '.Êstad:o dn 
.Bahia. em fevereiro dP. 1920. cont.a.rã() pelo -dobro. sómenti> 
para os effP.itos àa. reforma. o periodo r,omprehe.ndido entre o 
'dia rin parti:{Ja paira .aquelle E .c:l,ado' ao dia da chegada :'i stlrl r> 
<lo rcsner.t.ivo quartel, não rl<"tn do. porém. cst.a comn11taoão t!n 
tempo. direito no percebimento ele qualquer àifferenca do 
sol d() -dP. camprmhn : l'evogadas as dif<posi<Jõe!< em ~rmtrario. 

Yof.n1:5o Ôíl prn,if' .. c1,n n, 307 A. dt? Hl20. autoriz-ani10 o di~·· 
'f'P.nrlio <l~ 51)0 :0\1(}.i com o prnlorli~mento 1·fo ra.mal de <:apel1 ~ 1 
~1 t.1' t\ villa rt~ :-1. S. das Dõres:. em ~~r~ine; :":)tr> psrecP.r rla 
1'.()mmi:>.sãn ,fo Fin11.n~a;i. favoravel :'t ?.monda nprP.:>ent.nlln. 
•'mC'nda addifü·~· dP.sf.a E' $1lbStifnfü.·o (jn, de OhrM .P11bltr<ao; 
•:-0.:i rlP. :J')l'O,i<'ct-0 tl. :~07 R. de :1 9~(\ ' r~· díõ:r:iJssão) .; 

O Sr. Presidento - Duranle a 2• discussão deste pro~ 
Jcr.to foi offernciila ~ i'leli?Uinte 

EM!!NDA 

E! iminem-1'"' as 'J)nlavras <:.flUe '111fo poderao e:rr.~dr.r dr 
!}11.i'.11fumtos r.ontn.~ d 11 rtff..~: d1>sd" qu~ p~Tn r.!11.usu ln -15 t!o di>· 
~ ri:-r.o n. l í. nns. n. companhia n.rrP-ndnt.nrin P l'on.::.tr11d/.lr:i 
obri:;ra·si> a Í87N' todas ns obra~ segundo os plnnoi::. a? cspr>
r.i fir:u::õPS. Nlnt:lir.ões ~er:tes o tabelln. 111" riroc.o~ unit .. n!"iof< a(l
p r1wnrio-: pl"l~) ni:>n•rno. -- E'ridfo .d~ Me~qflilfl. 

Tamhr.m a Commi!<l'r~o º" Pinn.ncu~ off'f'rccou :'\ f'!ltC' pr.i
jP.~to a s:: ,.~11infl' 

d'icn n r.ow·rT1o nu ~odzndn a entrnr r.m :i.ec·ôl'do com ' 
r·ompnnhia nrrcndntn ria cfa RM1• l'fe Viar.ão 'B:i.hiuna. para 
ntto ost.a $r or!cl?.l'l'!'fl'Ue do lrnf~ •) r~orrcspnncl~ntc, nos t.ermm: 
!lo contracto em yigo~. 
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A r:nmmi;;~ifo rlc Fin:m1:as níf1•rN·e11. :1 esfo project.o .:i 
prgninLB · 

S11.li.~l,ifuti:vo 

Art. 1.º O Governo Feder::il fica autorizado a incluir en-
11•ri as linhas P. rama t>$ pro,i eotado!; f'P-lo rle~reto n. i4 . 058, de 
HJ de fevereiro de 1920. euja construci;ão foi confi ada á Com-
1ian1hia «Chemi ns de .l?l"r 17'0Mraux de l'E.;t. Brésilien~. o ra -
mal ele Capella. n. Nossa Senhora >ias Dores, na Estrada d(l 
Ferro de Timh6 ~ Propriá. dl" qu"" a.qnella r.omp::mbfa ~ a.r
!'~nda taria. cu.ios esf,ullO>i ,i ti. foram effectuados. 

Arf. ~.º ~\s (fo!'pczas Mm a conRLr•.icc'io d~f:!<e ramal, 1111~ 
nrío poderão crn~Nler rl'e !'ínn •'Onfo::; de réi~. <-el'ã0 rNthzadn 5 
!IM to:!rmof: e de a~r.ôrdo com :i.~ r.laurnlas fiO•. 5t • P. 52', rlr) 
1· .~ ferido dMreto. 

Apprcwarlol'. succP-S$ivamf)Dt.E'. Pm 2• :liscussã<' os artigo,; 
~". 2• e 3'' do n·fcl'idn s\lh$fünt.iv.• da (.:;yrnmi<:sãC\ d'?' ühr:\s 
Puhlicn.s e Via<:ão. fjcandn prl\it.Jdio•arln n 1w•1.jf!C'f,n pritnitivo. 

i\ippro\·arla.:>. snr.l'e>s~ iv:unl'nf..c a~ ·~mcnlll\1' d o S r . .r'.lpi•\i :~ 
1!~ l\.f P.sq.nil.a " :1 l'ffi(•n1fa addilh-a da f!ornmi;:sfo r'IP. Fin:inoa.;; , , 

O Sr. Presidente - O substifulivo da <:ommissão rle 
01wa!1- Pnhl iC<lf: !) 'Vinr,firi passa. i 3• discussão. indf"I :mf r-s :'t 
;·rs pectiva Comm.iss1í.o. para $E>r r,"díg-irlo . 

Vot.açii•) rio p'l'Oj('<'to ll. !L1 ~ A. dl' 1fl20. coroi:irehendcnd.:i 
o Estado do Maranhão. para o p:ti;:anirmio ·'IR quotn. adclicfonal: 
1•r>m ql:l.l'Cl'l'.l' d:i Commi~são rlo Fin:rnça~. l':ivo:araYl'i ~ •m11~ rv:l:l 
(vidll projecto n. 412 B, de i9!?0) (3• rlisr.11ssã9~ . 

O Sr. Presidente - A est.(! ptofocto foi offcrccida ~ se
.~11inte 

Subslif.un.m-se as palavrns fina"s <lo 1•rt.. ·t ": <!:nO ·~:-cer-
1'.fo!IO do 19211> pelni:: .<;eguinf.r,<; : .mm: exero•.icios r.le 1~2(1 ,) 
lfl2b. -- Rodrirrue.~ Jlfnclwdo. 

V(lU !'Ubmett~r n. votos n Pmenrla. 
Appro\'ada :l rcr~ri<la cm<·noin do S1·. lln•1 !' i~ue~ !lfa~.hnd•>. 

Approrn.do em 3• <lh;cugs:ío e P.O'\'iadu :\ 1'.:omrnissão d~ 
lledar.ç!í.o o sr.g-uintc 

PROJJmTO 

N. ·íi2 A - ·1920 

O' Con::rr('~so Nndon::i 1 deci.-~l.n: 

ArL. 1." Fica o Podct· 'Exl"Cllf,iYO :w tori7.rtdo n abrir. pc!" 
'liuisterio da i\fariliha. o credito 'nr.cl's~u1 ·i< 1 ao pa:rnmento 1111 

. •1unta. :vldicional df' que> 1.rat:1:n os arts. '1", § 2• e 2R, ela lei 
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n. 2.2G(k dE1 13 de dezembr'n, cl~ 191(}, a.o:; ;yfficia.es da Arm::irh 
• m .~l.'l''\IÍ(:() no J!::;l.a.do do i\faranhão. no exrwcicio 4'le 19~J. 

Arf .. ::.· CléVOgam-f.ll:' a.s dispositõPs cm cont.rario. 

. O Sr. Rodrigues Machado (pelo ordem} requer e obtcm 
o1,,hgpr-n~a dc- impn~sstio d:i. rr<lari;fí.o fina:! :fo ['lro.iect.o m.tmPr'<) 
·~12 C. dc> Hl:'.O. :i.fim d',:>: i;Pr immrdia.fam,~nt.e \"ot.~da. 

F.' lida <'. i'('lll •)h;.:c>t•va~:õr':O:, appro,·ada a .~f'.!nti 111.1~ 

REDl\CÇÁO 

~' . 1;-t:'..' C - Hl(!.O 

Rt?fir.rt;ãn /hw,'. rio pro.freto ~1 •. 1-12. drJ 1192fJ, que cMi1.'{Jl'e!ie11d-:: 
fJ Estado rln Mtironhiio. pn.l'i1 o pfl.(Jnm.enf.fl de qllnft.1 
oddicürnnl 

O i~ongi·P..~5'() N·rwion-a 1 decreta : 

Ar!.. I.º Fica o Poder E'xecutivo autorizado ~ abt•ir. tWH 
Minif:l('rio 1la iUarínha o crt'dito ní'cessarh1 ao pa~mento ria 
r.1nnta ad<lkiomir º" que t.raf::im os art.s. •I?. s ':!º' e 28. eia l~t 
n. :? . :!flO. dc> 13 dr. dPiemb1·0 de 'l!lrn. aos 11Jii('\ae.~ •:!a At•rnatfr( 
•'lll ,,.rnicr• no E$tndo 11•1 I\lara.n<h:io. nos fl:ter0icios do l!l'~º 
·~ 1 !l ;_> J • 

:\ rt. ': ." Hr\·01,rnrn-;w a~ rlispo .~irJõe.~ ·~m ronf rario. 

Sala do.s Commi,.,:;ões. 2'1 de- novembro dP. 1~:?0. -· 
~. n11r.s. - Ped1·•· Cor·rhr .. - Cmlr'n Rehel/.o. 
~ 

Pmrh 

Votacflo Ô•) parecer n. rlo. de 1920, mandando arr,hiv:ir a 
N'presentar.ão dr. r.ommerr.ianl e;\ de Ent.re Ri()S, prot.estancl;-, 
('n11tm o «commerrio dP till'i.dad1>~ (discussãn nnfoa'. 

Approvado. · · 

\l"ot.a1,1ão do pareceL' n. 41, dê 1920, indef~rindo o reQUe
l imeni-0 Pm (Jllf': o major Arthlll' lie Andrade e outros pedem 
os faYot'e!". do derreto n. 3 .. mo. de 29 de novembro dP. 1!H7 
(rliscussão unica). 

Appr•1vad<i. 

V.:il ai,:ilo do parecei· n. 42. dP t!l20. mandando archivar fl 
l'Nl\H'.l'ilnento em CfU~ ~aymnndo Perefra Caldai< p11dl'.' t'nnta-· 
:;:rm ,:Jp. r rmpo. OP ;:Nvic:o ( rliPí'.u>:~;io 11ni~a' . 

:\1)provndn. 

\'01 :i<:iío rio Pfll'l'rt•r n. 11:1. dG ·1920. manctandi:? archivai· o 
l'NflL('r.•irnPnto nm rrnr F,~.1~nando Alve~ dr Souza Alã(I pi>.dl' (\ 
1'••,,:tnb•~l1•r· im('nlo do rli~po~ilivn dn !Pi n. Z.3rl6. dt-. 3-L ri~ 
d1•Y.t>.mbrr• d" EllO C: rii~11~:-:río nnir':l'. 

Apr1r11v ndn. 
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'Votação Llu projcdu u. ;:;~ l, d,~ HJ:!U. l:ll.:ldudu o \.;roojt(J <le 
6 :OtllJS, :-.upph:menla1· à V•:t·ba j O•, do orc;.ummto vigcute do 
:11h1i:;V.:!l'iü da Gtwrra (;~· Ji~cu,,;~ão). 

Appi'ovado ~lll J' di::;L·u:::;ãu •! •!nviauo â Commh;::;ão de !~c-
1.tacção ~1 seguinte 

PH.U,J t'.t.:Tll 

O Coug1·c~so .:\aciouai d1:1c:1.•eta: 

J\rL. 1.u E' o Poôee Exccllf.iw aullH'.iiaào a abril•. pelo 
Mini~leri0 da Guerra . .., el'f!úitO ÚP. ü :000$, :;uppleme-i1t.ar a 
Yc1·ba JO" - Classe::; inat'.Livas ....;... Di~pensados do serviço -
A1·;;;1;nal de G1.1e1·1•u <fo Rio G1·a11d1! do Slll - Operarios dis
Pl1U~ados •.!o ~er.·vir;o - do or.•1;amen1.o do rJitu ministerio para. 
n al'f.ual excm:.ic;io, •Y dcsti llttdn ao pagam(~nlo Jos vencimen
Lus ~ gl'atmr.ai;[to adtliciona 1 dt• ~(~ ~·t. que l)ümpelem a opc:
n1rios do· rcfeL'Íl..ki e:>Labeler.inieuto. 

At·L 2.." Ri::vo~am-st·) as di:;posii,;üe:; orn i;un Lnidu. 

Vuia\~ãt• <lo pru,j1;•c.1.o u. tiu;:.. J.;- L9:2,(I, f.ornandu olJri:;aLo
l'i;i à u/racat;ifo U0:5 navio,; Llll..; t:á~~i:' do;; (JOl'LOs bl'aSilOil'O!:>; l~Um 
~libf:'fitu~Í\'O da Commi;;si:i.o de :Finaneao: (:!• discu~são). 

O Sr. Presidente - .·\ \~'OI•! 1J!'l•,ie1:lu •t Gouuuissão de :l!'i
llUU(ja~. ofl'e1·ec1rn o .::i~g-uinle 

O Coug1.·e,,;~t.> NatJional dtJcrela: 

Art. Lº :\o:; porto:; p1•ovidos dt: iu~Lalla(Júes mou1wna~ do 
1:üe~, mclbe:;. obra~ L'OUgcnere~. ~1Jrvi\;08 de dragagem e outros 
·i:ccessarios ao trafego do~ navios. e:t•!cuLa.dos por ()úncessão 
nos {.ermos da lei u. 1. 716. de J :1 d!..' unLubt·o de 1869, ou por 
conf.t'ado ou adminiHra<;.iio. nos ll:.'nno~ do::: det~ri:ito::: us. ,J.859. 
de 8 ;J~ junho de 1903. e 6.368. o.li• 1!t 1.h· foverofro d~' 1907, 
.~ uhrigai.oria a alrncução <lo;o: 11avio::; ao~ t:in•s ou obras wu
;;encrcs pa1•a ·~1ubarqut~ e desemlrnrque ui! Hll!l'<:adol'ia~ e pas
~agdl."o;;, pa1·a ulJ de oult'M porto~. Salvo o ua~o da:; merca
uorias nacionacs ·~m tran~ito. 111)nln1m;l ou/.r'a. se.ia t1ual fo~· a 
sua e~pecfo ou nalul'cza, podi~l':i :;1~r 1,!mba\'cada úu desembar
fa.da :;cm pas~ai· pdo CtL~S ou Qbl'a:> con;cnN·es e complemeu
t;.ires, sujeita ~empre au pai;amcntu das taxas 1·1:i~pectivas. 

Ar'.. 2.º A~ mercadoria~ •'m Lr:ui~ilü i.11- porlo nat.:lon;i! 
!)at•a l)O!.'lO uãciuua] pot!et•ãO :;er l rnn:;i)o1•dada:; llircelamenle 
cto navio a navio fô1•r1 uo câo,,, ,. rnedianlt• o unico1 pag-:unento 
{la taxa tle um l'cal pol' kílo p:.u•a t:onscrva1;ãu do po.rto, pagi. 
iido navio.· 
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Ar: . 3.º Qualquer mercadoria desembarcada no cáe::; ~ 
i1o vamei1le ncUc emba1·0ada sem ter tido sahida das inslalJa
ç.ões <lo p orto pagal'á as !axas uorrespoudentes a uma só da
cJl!C! lla:; up e1•açôes d e embarque uu de:>embarque . · 

Al'L . ·í..º As 1.fo;po1; it;ões do ::ntigo anLeriur app lieallH•: 
r1ue1· ã;; m ercadorias cm lram;ito de un:1 pol'lO para outro, na
ciol!.al ou cs i.1·angeiro, que1· á :s mercadorias r ecebidas p or ma t· 
úe p~·oi.;e<lcnda du prop1·io p or to e destinadas a outro porto 
OU VlCC-\'el'~ :l. 

:\l' ~. 5." A ubrigatol.'iedade de atracação :::oU:rnrá as se
;,;·uiutcs cxeepçõcs: 

1°, quando uão houveL' espaço disponivel para os navio:; 
juuto ao cáes, mo1bes, ou ob1·as congeneres, a juízo da alfau
dega e Fi i;ealização do Porto; 

2", q uan<lo não houve1· nos canaes de accesso ao por tu ou 
· juo.t.o o.o cáes, rnulhes ou obras congeneres, a profundídaue de 
agua necesS<Jr ia par a o r esp ecL.ivo calado do uavlo; 

::i-, quando a aLraca<,;ão ~sLiver suspensa poi· ord~m du Gu
.v a1·111)1 devido ;;, epidemia, guerra ou outra causa 'de força 
m ::i.ior ; 

,i •, quandÓ :1ã.o hu11Ye1' uo porto acomrnodacão adequada 
para as met·catforias a de~embarcar ou embai·car. 

Al'l . ti.• As erilbarcacões de se1·vii;o intetno do proprio 
porto vn dos porlvi; do tit.tu1'a.l dú mesmo E~tado, inclusive o~ 
1luviat?s 1.nte1·nos, conduzindo mercador ias de p roduccão local 
ou já incorpot :i.das ao r el$pecLivo consumo, poderão effecluai· 
as operacões de carga e descarga em qualquer pont o fóra da 

zona em que forem executados os melhoramentos indicado:;, 
estando n esses cas os isentas de qualquer pagametn.to das taxa:> 
de porlo. 

Art. 7 .• O doverno expedirá. áS neeessarias instrucçõc~ 
relativi:i.s à t!Xecucão da pr esente lei, providenciand~ de modo 
que os sei·vi~o!:! de ca.rt,>a e descarga dos navios possam S t!l' 
feitos, como extraordinarjos, a qualquer hora da noite, ou no~ 
domingos o dias 1eriados, mediante prévia 1:equisição dos in
:teress:i.dos, caber;do então ao navio o pagamento supplementa1· 
idas despeias extraordinarias que .sel'ão fixadas, de a.ccô1·t:iu 
oom o que tenha de sel' effect.ivamente despendido,; a maior 
.ell't taes casos. • 

Art. s.• O Governo poderá ent..rar em aecõrdo com a $ 
actuaes companhias contractantes de explortt<.1fi.o de portos z;r; 
sentido de applic:ar aos !ifõus contractos as disposicões da prP-
sente lei. 

Art . 9.• Revogam-se as disposicões em .,;ontrario. 
Vou submstter a votos o snb.1títutivo da Commisi;ã.e> do r'ina. u~a;; . 

ApprovadO!I soooessivameute e1n 2ª discnss(lo os ai-t.!J. i • ~ ~" · 
cio referido snbstlto.ti~o da Commissao de Finança:; , ficando preJuct1-
CA~~ o prqj~ priaj~vo •. 
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O Sr. Presidente - <) substitutivo pa,;:;a á :lª dise11s:;ILú. 

O Sr . .A..n:tonio Rooha. (peltl rn·t11:111) - Hequer o lllJtC1ti 
dis!)9nsa. de intan.'tiQio para 11 p1·ojecto n. vOt>, do i920, figul'ar ua. 
ordem do dia d;,i. ~essão SO(;llinte. 

Votação do projecto o. 585, de 'iiJ~O, ~·:.uco<l i:ndo 2!í :OOOS 1:oroo 
amtilio a. ~a.ulo Netto dos Hei;;, µa.ra a. te1·rnina.ç;w rJo 5ell a.ppa relhn 
de modificação do,; hycJro-a'/ioos; com parocerfavoravel da. Comrn i~~1i.o 
de Finanças {:?ª discussão). 

Approvados suceassivamcute om 3• rJiscu~são os ,;eguinto::i aL'
tigos do 

~'T() 

N. 605 - :1920 

O Congresso Nacional dGcreta: 
Art. L ° Fica. autorizado o PoJor Executivo a. cour.aJ~r :i.o Sr.

Pavlo Neito dos Reis, como 2uxilio pai'~ a te1·rni11aça.o oie ~o 8.(ll':J.
i•clho de ruodilicaçã.o dos bydro-aviõM, tornando-os capa:1,e:; úo pousa.r 
em terra ürwe. um premio .rio valor da vi11te e- cin()o ~o tu.os de réis. 

§ i. Q O beneficiado desistirá., em relação ao Governo, dos seus 
direitos de inventor. 

Att. i." Revogam-se as disposíÇ4)es eu1 c;outrario. 

o. Sr. Presidente - O projecLo pa::OS<t á ;~· discussão . 

O Sr. Maurício de Lacerda.. (Pd1t 'Ji'd r,m,\ - llequer e 
ubt.~·m dispensa. de iot.erst ic1o P<\r:J. o p1·uj 1.•c1n ·u. '18:> d~ tW?O 
figurar Oll .o<de.m do dia <la sessão set.'11i11l.c . 

Votação do p1·ojccto ll. a~o. de Hl.20, fixando n $Ubsidio e 
a ajuda. de custo dns Senadores e Deputados para a 1egislaLur:i. 
<!e t92t a 19t3; corn parecer da Commis.>ã.o de Finanças, eon
Lrario á emend& apresentada (vide projccto n. 320 A, do 
rn~o~ ; · (2• discussão). · 

O Sr. Preside:u.t.e - Durante a 2' discu~st'lo desLe pl'oj·~o.: f.o 
flii offerecida a seguinLe: 

EMENDA 

EMENDA A Qtl t:: Sl' R&P.Enl'.: o p,\ l\ ~:c1m sur•11..\ 

Ao projec~to u . :1-.?o. d e Hl:?O: 
E111 vuz <,.;de l :OOOJ< a t~i uLla de cu~f.ú J>, diga-:;c -<de ;;: :UUU$ 

a ajudu de cu~l.o ~. ·- Ponlu lfo Vru1iti11. 
You sulin1eLtC'.'1' a \'i•los o pr.ojcc{ .-. , :;al\'.o a emenda. 

O Sr. Paulo de Fro11tin : • 1 (prua nv;anl inha-r a l.'Ota ~'rfo\ 
8r. PresidenlP. p• ~d i a palavra para · ~n~:trninhar a vcta~ãQ 

( ') Este discm·s1) uãu foi revisto pelo orador. 
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uu p1•ojedú n. :.l~O. tfo rn~o. fixawJo suJJ~idios e à.i udar:; rl~ 
1·.u:;lu dos Semi.clorcs t~ Dc:puLado<i, para a legislatur"' de J~J~l 
a 19~3. 

Não vou i·epeLir as üOrn;idcrac:õcs que fiz, qua111.lo fol'
mulei a unwnda. que não mereceu a apiJl'OVil<jãO da Cuuu11bsfíu 
·do Finanças. 

Esta declarou apena:;.· nu seu pan~cer: 
.i: Emuora l'ec:onhecenúu que nem :;empre a a.iuola 

i .. de 1;usto cob1·c as despezas .. a que é destinada., a Gúm
mis:>ão <le Fiuarn;;as. t.endo ~~m vista a$ àifficuldades >li!. 
uossa situação 'fiuat'weira n '-' nc1}es:>idad-0 de nãu solmi
caLTcga1· os cof1·e::; .pubUcol':, utl.ci aconselha a approvai; ãv 
Ja emenda». 

E:; te 0parf:<:er •! Nlogfr1J. 

u ~n. -'humi.::ru UE LAGEllV.\ ·- Si111. µ01·que acun:>elha a 
.elevação de nncimentos do l'rc:;;ii.leulc da. R·~pultlica. 

o E;u. PAULO DE FHONºl'li\." - E' illogico lJt.:la ~frcu1u:>talida 
&eguinlc: que, de·sde que cllu l'ecouhece que a ajuda de cmtn 
21cm sempre 1:ourc a~ Jespcias, uevia; cor1·iigiír o invonv·~ui,.1 1 1.c 
t]Ue ella af;ha na emenda ap1·csenLa'\'.Ja. Se a t1ua.Lia C·l'a d~
Yaúa, rcdu'lis8e; 8e ura 11cqu1ma augmcnla:;::;1•, mas não Llat· v 
1)arecc1· da fór.ma por que o fez; Lante mai:; quantu concllui11 
que não se dc'll'.ia sobn'<:arrcg-ar us cofres ;publicas; mas acu11-
sell\a l!Utl sol:Jrecat'l'cb'Ul!tn o~ cofres parLi-llula.re,; dos D.::pu
t.a.do~ e Se.nadOl'CS, t•ceoullcccn'du que a a.j uda tle 1.JUslo é in,.;uf-
ficiente. · 

W ueecs8iu·io pot'Lanto, que haja. logii.:a. :'\estas comli1;uc.; 
não conc01·do com IJ ·pa.1·ecel' da Commissãu u fa\iO appellu 
~o~ meus honrados co!lega:; para que nãl) deixem de aLteudcr 
a uma. situação que realmenL~ é diffic.ultosa para. todo~ aquel
les que, residindo distante 1] que tendo famHia~ gr-andcs, vecru 
.l)ara cá, não sencW com a· ínsiJ!,mificaute quant.ia de 1 :·0'00$ tflll' 
hoje, se .poderá acudit• a i:::::sas necessidades. ( ,1vOwd1)s) .•. 

Era o l}UC eu Liu'ha a dizer. (Jluito bem) . 

O Sr. Presidente - Vuu :::uumeLtet· a. volu::; o v1·oj edo 
~\fJIJl'ovado em ::!• di::;u~:;ãu, ~alvo a wneuda, n set,-uü1tc ar
tigo du 

N. 3:?0 - 19'.!0 

O Cone;res~o ~acional 11e ... crela: 
ArUi;u uuicu. X:t Jegislaturn .Je lU:.\1 a. l!J:!:) ~cni Je [l)118 

11 su-bsidio diari11 Úl' caLla Sctmuor uu DcpuLa.úu. i.lurmil•' :is 
::;n:>.:;õc:;. E.\ u•.' J :000~ a a.i udu dt· {'U:iLO: t•evvgutla:; u.:: di:spu.~1-
j.;ÜCS cm 1;u11lral'iu. 
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O Sr. Presidente - Vou s uhmeU e t• a \ 'IJ[.u;; a N 11l'nda du 
SI'. Paulo do 1''1•ontin. 

O Sr. Matt:riciõ de Lacerda (111u·u r11."11111.l11/w.r íl ?.'(i la~·(loi 
- 10 Sr. Prf.•si u~utr•. si1 1l o di,·111 ~·!i 1 · l.)n h1111rado .J)ppufndo ·pnlo 
l\i$ll'icto J!'edl!ral. sob1·eludo quando 111 ·11r.,urr) 11 1•r11•r111lr:n· r> 1.•ln
;,ri~mo d:t enw ndn. :qwn a.~ 1w.~ f'u rufa rn 1•11 los r?Jl.pat'l.'11 [PR d:L 
Commissão 1fo Finauca;:, quai:cto a t'•':ilidad.~ de.~~'~ C'loghrn10 
prov1J m llí! h;wr.~ 1· <'s:'a n 11·~lll:i 1:nm111i.~~rin d•.' Fi11anr;a:;:. rom a 
mesmn sit u:u;fü> firnrn i·1!i1·a. PIM·a<.Jo. o al!rro pa:-:,;ado. d<l f'l'llt.1J 
Jlll t' c<'nlo O!:' \'t'lH;inw nlo::; dt> .P1•t• ,: i1'knl i> r1! in:rnlé•, o Sr . Epi
tncio P essoa. 

P a;'üt'"' -'lllC' IJll•'. i;i n, s il1w1;:io fi 11anl'r ira 1; de l:tl mn:io 
~)rcmcnlr., 1) si o Sr· . Ji:pít.ncin :ri •. •;;;;oa, :\!1•111 ;:1,, lt•1• o~ \·1rnt:·i
llll'lli.Os dn ~1 1 1.1 ear-;;o. <'1>1 n11 11,; t1 t'<·~ \ L11•nt.1! i~ trn( 1 >1· i1 n· ·-· ~. al!tunniln. 
c<mlrn. o texto ('XJl l'i!s;;11 da <:11ns f i t u i<:·fin ,. 1•f11t!1·a sP11t1•nr:as r <.•i
lcirndas q1w n .i111•i:;;p1·1tdt•.11cia d1·1 ::.:1Jp1·1•1110 '1'1·ihunall lNn J'fr
mado na sna in t i:•;op;·1.> laeiin, 11;; -.·1·ndrn1•11fo,; (}P inntl ido 1~ apo
>:f•11 l.atl1) 11 1i1ri" l.ro ll:tqu1·ll:.t <.:1'11•f, ., r•rn qtu· ••Ili' fu!111i1111u e11rn 
Ynlos c::itcg·c.rit'fl;; ,.,,~as í 11w·1111·n1•,.; n1::'iJ!lll il:it•ó1!s 1•;•rn n11l'1·ad:ts. 
Jlal'CCC-111('. Tºl'p ilo. 'f{UO ~ a Comn 1i..;Siill f],> F innn<:nf:, arim Út' q trn 
puuessC\ nssumit• rs"n. al.lillldl' ri" f:a l.ii11, t112\'i'!'Ía i'flnl'('r:ar .por 
fmmr qu" O!: vc•1wil1w11(os do Pr•! >.i1(r:nlP da l\Ppllblit:a. sr~ n•s 
fringisscm :í(fu illo qu1 ~ n;; ~Pll :'l u tl\1•1· 1 ·~~:11 ···~ f.h ·11 I"am. an(L'c<'."
sores qu~ não J)Odiam a1·:,::t1mPnlar. •l• !tll11•" lia <·n1 ·1~s lia tia yi 11n. 
cúm ª" « Yai·ias ~ do .lo r:wf. tio Co1111111•;""ÍO d:L r•di\: iín r>aul i::: ta. 
a~:>i~nacl:i.s pcw in it.:i <1"S flll\' l' :in partida~ do l'L'L•s i d •!·lll(~ eh 
fü• publica. <.ld,!tlflen do a;; a1•c1rn11.d a1.:i'i '~ " 1·1•11mn1n:acla!><. 11ara 
n,;:-:íln podi~r rnJ.n· i1-. d1•:inft' rio 1•nsln da Yiiln. o ::w,{m<>ntn das 
d1~~pr:ius q u 1i S. Ex. lem "m S•'n r ;ll':,;n. ~i 1•s:;a {·ensura. 1.·n
entrctanlo. r.abe ao 8 1·. Epilacio i>e,:;.;1'.a •· u.io d•'~anior ao ~anilo 
seria muito de 0losü1r, ;::i .$-. Ex. dellt' .i;í l.i \'l'SSf\ dncl'o 1)l'OY<1S 
e n~o \HºO\'ll.'i j u:;t:1n1enre crn contrario, t:in to o ~cdu~ <:l :t1,;c1m111!0 1la 
pocunia; si 1~sso ex1!rnplo do 1wimeir0 m:igi.~trndo ela l\'açào p11dc>st•. stn· 
d:nlo. cnno. na Ca1n:i1·a. s0 podc1·ia. dit.~· 1· :~os prnpo;;i ton~s do t"ucndas 
se111clhaufc~· quc, c1r.bora a c::i1·c;;li11 d1.1. ,·icla. embora 11;; !.1~rntado;; nJ.<• 
t'11csscm a. 11jucl;1. de cttsto snllkbntu, a situ:1r,:1.o prcnwnte do Tht?S0•11·0 
nã.o pCL'nlittfa Íô5S(\ f'k\' ad:t . 3!;!l; clar :!O J'ro~i:lc.111.t• na n npubliC:l 'JllC é O 
p~dcr armado. qtio ô Q clono dt"st.t C:rn1:ir:1, se11f101'. p1·01wi1)tarío dn;; 
C;\<\L\Í l':I~ cb l'Ct H'Cii<'llb r.àO fnr:lt'll'al, J)il.:< <l!HlS 1':t ~;t" do (:01l !!l'()SsO, clat• 
"S . Ex, n ;~11~111c11b de Vt!11c.i111c 11to.~ , 11ua1u.\1) :-:. Ex. :~rn~mula, do~-
1if1iw;1, suporpü(.) do~ r<'11cirncutos .wti;ws de ""ª acc1111111la.çt1o íncon
>'litudnnal cssti;, \'m1cimc11 to:;. , e 1w~:u· i~ C:rn1aro, é um aclO de clnpla 
c<:1~ m·di:i. ·- p1!1·mitl:L a expr·essi'io - prin~l1ii·o. p0rq110 um ;t!'gumonLo 
cles.~:i. ordmu <leria ca,.;s:i.1· o. ;~ugmcut!'> 1.•1mt•1!rlh'J.o <W Sr. Preside111i: 
da ll0p11 blic::t.; SC!,'.lllldO. }lOUt'\\W ~i o <ll'~ ll lllíl\l t.O llf\O u sblCCt'O, ll~I) 
c;1 .;$:.111do a $. Ex .. e l' ~'(~ Hail :!o do fa;:c1· :L seus p~ re,; o :q1gn1cnto 
de sua ajuda rlL\ cu~t'l , :i. Cn1n;11·a a pena,; r~1<:u;L :uned1·onc~da <h)atll.C 
dO:' COIUJlHlll ta1·k.1~ dos jOl'll;lt\S LI cl:1. Opi nitio puh!ica. 

uu ct•:• 1.c,:e;;.•:il'io e foi impn:lst!!ndh·cl nã.o faiet• Jicla. pr a
lllcnci:~ da. limt111;a p11 b!k a, e, nC> to eusr.1 1 o l ' i·c~id•.:ntc d :•, He11ul.illr.:a. 

O.- Vol . :XI! 26 
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n1l.o pú:ie contin UaL' a tc1· o~ vencimentos mujora<lo~. ou n ·Lo et'<L 
nooc~sa;rio «\ó . p1·eciso q11e se cHg·a q11c tüo existe "1Sta. ca1·estla, poi,; 
qnc a rnrnuneraçfí.o é .iá. excc:>;:iva e não cortemoi-a, como dix ~ 
nooro Dt~putado, pelo District".> Federal. 

Entt·ando no roci·ito da. que;:.tlo, qner-nic p;n·eccr que a. ajnd<t 
de cnsto ni1o ~<i é cxres•iva, 1'.orri1ia é qnasi <lcsriec.cs3aria. A Ca.-
11rnl'a inci11io no orQ<1.mcuto uma <lis[J03ição peh qual os tlcptit'Hl1Js 
wcin direitu ele requi5iíil.l' pas,;agons do Lloyd e 11a Central 1iD 
l\r;i.sil. tcc m 1ia,;s~ pcrmaueutcs, c<omo em to•ias a~ ou1:ras o;;ti•ad;1~ 
•ie feno da Uniá.o. Qncr dir.i!r, rortanto, que ,-, tl'a.nspor&e, que ú 
para q Ul\ ~e dcs!ina a. o.juí.la de 1,;usto, já. est:~ JH"C visto na logi;. 
la.r;.ão. 

O Si:. Pmt::s DE CARVAJ.rJO - );°à.o ap.)iatle>. O tl':u1sportc é c:.:
c111sh·o do Deplltado e não pas:i a. familia. 

Si \'. Ex. viajar na R~de Sul-~!ineira ... 

O S11- MAun1cro DE LAr.E11n.\ - Pcrdií.o, "c.:hcgo lú., por ora. o rnlo 
ó po;;so:ll. a cadeira. é io H·. idnal; :L na.ç.,io n:1da tern qlte vcc· com o 
Deput.aio, seja. urn patri;u·cha. ou seja. um solteit'ão. E' elr.ico, a 
n:içJ.o lhe da o transporte e o ma.i~ olle faz a s~ta propl'ia custa. 

O $11. PmES DE CAnVALUO - E' rnateri;i. ja conhecida, j{1 dcfi-
1tida. ·. 

O Sn. l\IAmucio oi: L\ct:nll:\ - S~ia. definida e coohccida, a. vcL._ 
da<le é qoe si a ajuda de custe) de l :000) é imufficientc pai-a o Depu
tado, o Oeputa·lo tenrh a passagem, jfi tem o conto dti réis pa1•;t o 
t1·ausp()rte da l'amilia.. Q11er dizct· que ;i ma.joravã.o jâ. está implieita· 
monte feita. no disµotiti\'O de orçamento, toll qual é_ 

O SJ» PAULO DE Fno:u1:>- :'iii.0 apoiado. Porque o,; deputado' 
chegam pa:rit as sessões prcparatorias, q1rn.ndo não recebem sul>· 
sidio. 

O Sn. l'IIAIJJHCtO DE LACEI\ DA- Si a ajud;~ do custo quH era de 
1 :000$000 e o d:.!putado <:om ella paga\'a. a !::ua tiropt•ia. passagem e a 
da familià, teudo om vista que. hojo nil.o paga. a sua pas~a~em, a ajuda 
d~ t.:usto actual ainda. é maior cio que a. antiga, porque fica. tota!muuce 
ptm1. o transporte de sua fami!ia e das bagagens. 

O Sit. Plnc::; DE C'.Al\V-llt.110-Niugucin contesta isto. 

O :Sn. l'AUL:> ue 1"1rn:snx-O motivo é ontro, uão é esto: 6 que. 
tcL"minada a se3sfio. o deput<ttfo e s11a. familia. ficn1n dias e dias, a.:1ui, 
.-~ espl)ra qnc h'1ja. condvi,;~M. 

o) Sr.. :\IAL'HJW.>, 1J1: l..\Clllw.1-To,los usse~ i11convcní,~11 Lc" ::><\o 1'11· 

co11t1·;vlo~ por torlas ª" das,,c,;. :'fau impugno ;t, monidi\ ap1·csen1.ad:\ 
pelo nolm.: Oepot~do. siuilo no tc1·1·cno da. ~implos apreciação snb1•0 o 
valo:· e alc;tncc da a.[ncfa <fo cu~to. 3rlrníttindo como :idmitto, que fui.o 
µdincíro :i. t<wantal" da tt·ibnw.i. lfa Camarn C$s.a questii.o, a a,in1·t.1r 
:i.o Sr. p.·csi•icnt\l da l·lopqbfi~a qlle crtt llúCCSSi\!'io enc,Trar os ;.;r.us 
fe::itins rc»aboíe.~ e opi.pa1·os bnnq11ote::i •la 5u:i governauça., visto~ 
situa1;.~:o fl~aneci.1·:i. dü paiz. Pois bem, Sr. Prcsidonto, essa pcr~pc-
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ci.Í\'.1, ncg.:ida com <tlad lo 11a C:rnrnl'a, r. aílirmallu. polo entã(J n0la.tor 
da ll:•ccita. ú hnje i11u 11Lc~t,t) porq110 foi o S1·. l"rcsidonte da H.optL
IJlic:;t qucrn a ho11.:1Jlog;o1: 11:L rcurlif,u d•1 C:i.tt.ct.c. Mas, poiot· ~irtda: 
JIÚ5 ;L,;sist.in10 . .; o adual 1.;ovc!"110, 1111 nstortot' d:.t iacompctcncia, crn ruc-
110~ (lu oito dias~ cu1 rnerros ilu dl•\..; nrnzcs. t'.Olll a p;1.rti<fa (1(1 rei Al-
1Jc1·to. que foi o ver-larfoit·o s·1;,;·1r:tlch•ü do 01:ua.~o do r;o\•Crno Ep!tacio, 
1fa s11a t1•i.;te impop11ln.1•idadc, •i:t ~1ta e;;J.1·:1.çali1a !;1. 111f-Ll libili:ln.de, abrir 
1.1~ olho~ da :'fo.r~·10: e •\Sta vin p1n- sn:.t v;i;r, o f~1.ivc1·110 ur.:l!::trrd1) r·ccrrr
sos :is das,;e;; tH'od11c:,Lor:i.,:. por u 111a. p1·oc1·~sl.ina<;>10 \'cn:bdcirarncnt.c 
cmpit'it:a, 1uur.dwn·1a, e da 01."dc111 das ;1bst1·:u;<;õus bacl1~Lrcli':!
tic.(!.'! . 

• \f.11s do quo i~l.o Sr. !'1·esi lcn!\:. rio q111~ a cmissã() no soc1.:0rl"0 
ao Crnl1al!t0, :\ rn·oduc<;<to e á t'ÍíJtH.'X::t. riat;ional. CF e snsto111.am os ac
c.11mnlad0r·e,, it1\'alido" e apo..;e11to,dos sc>m reclamar. VI\ 11 naçi.w 
m·:;~es oito dias o l're!>iclcnt.u d:t Hepublica, i~ar a. ba11dcirà, o llam
rn ula <la baa1:.a1·1")W, e cOnt<'r;:1 r pO?' i:U;erl'ir no mo reado de r.a.mbio, 
t.:O!Hl'r::.n lo, :>Clll <Lttt1)1·i~~i;(i.o l1!~i,;lath·a. t.itulos ,ta tlivld;i c,;tt·a11gcir::i. 
o JO.~:·ndo, i.;onto qu.tlquüc' l.1a.i~i.•ta. n;i, qul:d:i. i.l;i no~"ª moeda, deter• 
m:11;?11d1• pot• css;1 l'r',,·n1:1, 11.i ~rrn «\':J.t'i.'l.-~oufi~~ii.01•. C)UC <)rainha d;~s 
pro1;is rl<•.:;:;e ct·l1H• lir1;111cdt'•. 11n1 ,·c1·darlcin1 p:1meo nilat.i\·arnente 
:io;; ri:is~os \':tln.-o;. J·:. n.o ,Ji:L SQ!!llinlc. c:ilii lo o a.:.~uc:ir pcia impcr
t.i::r.:1t1.' p1·01.ell:t1,fro da . x1sL<'ll<"i:: ~ i11coosti~1wional do Co1111uissal'iado 
dt: .\lias t<'Cirnc:1w : baixado o a:.'S!ICar, uahiri:> () eafü, caf1hfa a. boL·
racl1a, ~~;n rn•·rçados. sc!l1 ti-a11spo1te~. cu1L1 a. lllüedn. dcsvalo1·1:.:ada, 
,·irn"" ,_, ::>t·. l'rm;i l<'ntc dn llep(1\ilica sei· co1110 irra syudii;o d(;: nma 
;.:1"<1111.\..1 failkncia n:wion :il. t1ho1·i,a rn·opn,it;1rlan10ntc pelas sua.s me
di·fo:>. :ivcutu r(fr;;s. c111 rn:i.tcri(l. uc fü1c:t11r·.a;;, de economia. llo di-
nheiro que é 011ro d,) povo. • 

X<'-Sl.a,; (J01idi«Gc,;, 0 preciso qnc se cliga, siur:clnmcntc, it VOl'<hidc 
doloro~a. : a si .11:11;ti.o <~ de p<i.lliCO itl"e~0t·ipCivd, Ó ele agouia., e de 
ang11~t1:L. · 

!'orh~m os ;tl\'it~·~1·cii·o3 cornmerci:tnle~. ci~jo intct·cs;;c do credores 
d•) Thusouro niLO lltus dá :L inth1ptmdct1>·ia. uc,·cs~arirt. para di$Cutir 
cou1 o;; pnllei:iJ-~ pul1licos os gra: issimo: _ in cc.·C";S<'S d~ts !H'a<;as b1·0.~i
le11•a3, tr:rn~1g·1r co1H n.~ pu.laci:tuO>;. ~ao trans11a inos llu$, que nao 
depcutfo:no:i diccct<L •Ju -in 1ircct.amcn\C dcqualqtH:Jl' procc~so de contas 
pat·:1 CO!li u Tlwsollrn :'laciin1al. 

U t'JllO 6 neste mo1w111C<1 prcáso di;:or ó que a situaçi"LO nrto ú de 
r.rbe l1rra11:.:c:ira, u<i.o & de cri5c ecouoa1iua, 1 or·que o pa.i:r., impulsiü
nado 110 so11 grande ~11rt11 depois .ia gll•'t't'n, p:rir. de tnatet·i<1 pl'imu, 
1p1a11clo csLa li1ll1:1 slclu t.o·la cll:L t::tlada pJIO !.llffLc> gue1TCit·o, paiz 
no\·o, c11jo.:; 11w1·('.;1clo,; eran1 procu t·ados pr;ta~ proprtas tc~f.<t~ coroadas 
po\·a a.~oi,::;'riar COJ11·011ios ro11mw1·~i;1c,:, {! pai;,, de co 11p:·as, ma.is do 
~uu pab~ ·do .. tfo1·1a, dc11oi,; ela, ~oun·a: pot· q1w narl:ttn•>S ne;;:;:L c1·L..:c 
ti11:~11~cfr;:i. e b:1tc1no.~ no:; ~scolilÕ~ ·- ~ :u·rllcifc., dc;;sa ct·iso e~•onomicn ·! 
l'nt· que, ::51·. !':·esi.-Jcoto, (> qn·: exi;;1.1i ll:10 ~ cl'Í~o de t.ra.balho, qn;~ 
nunc:~ o 1.t·ai> .1:10 \'11i t :\0 int,~1i~n : ü flHO existe ti 10 é c1·i~ll de capital, 
q11n nu 11~-.;i. o capitL\l !'oi no llot•c,;c1'tÜLI : o q11 1 ~ o\iste nfw l! cl'i~e lfo 

P•'ncl.:c1; 10 , qn0 111111<'.a ~ 111'o•lurn::.o !'1 i l t t11 l':m·tt11.1~a.. 
!) q!!L' CXist.n n:lO e 1\(";Se Hll~ fad(1$, lliLO 6 \;!'l~L) ILIH pl'O,;:·:~:H llla.:, 

n:l<' l! i~ri~~ u~ts h~L~, que Cl~~~·ctH pot~ Ú'L\<.:·~~. d~~· natut·~-,:.-;a todo~ o~ tJhu-
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nomeno~, o lJUC exitite 6 crise de governo ! A faHe11c.in nrto 6 do com· 
lll erc.io, da industria., da hwom·a, do trabalho, · ú do govet·no. Q11c111 
fa7. 1.>o.nean·o(.a não é a pl';Lr.a, n:i.o ú :1 fo rtuua , é o governo llílCiCl11:1-
Jista. • 

A pr~cocidado da íntelli~enda do mc11i110 p1·otligio s1'1 i:c compar a 
cm parc tha com a prct.:ocidade da scncctude do rm:si<.lc11to t 1.1!'i11) que 
\'ao a.ssigoar, c:>rno sy11dico, a f<ilicncia. dcst;1, gr<111rl1·1 nrns.sa. ll(l.l'iOIJ.' 11 
•1110 o srm gonirno improvi~o11. niLO d:111d1> t.ri~nspu:·te h c :-.:.port;ir~·w, 
dcsya.roriiando-11 com o jogo <lo cnmoio, e, pat•a cumulo, d irlic1 ilt;1;1•'iu 
:i. c1rcui:lç.iiu illtcrn:L da prndm.:c;J.o . 

Assim, to;lo o au:;mcn to de vcncimcnlos, nlo pod::1·:'L cont:t t· cnm 
o voto de ne11h11n1 elo.' Deputa.do;; presentes, saho se r.:ir co\loca·Ja 
J'ôr<L deste tc1·1·c110 a qnc:;t(l.o, 1i si SI) p1•ov;L1' que;. os recursos do 1'111:. 
S•)Uro, as idfas do Gornrno e as inlcr\'ençüc,,; omciacs s:to todas cli :1> 
mcndazes, que :t vc1·1facle ú a mentira. 

(M11if.o bem, mttito bc:m). • 

o .si.•. Ca.:t•los<le Canipos ( JlH'1t a11cami11har 1! r11t.1· 
fiio)- Sr. l'rcsiclcnte, "'~to podcrn pas;;a1· ~crn nma lig;oir;i. i•cpl ic;L a; 
considcn1.<;.t•es que M!a.l.mm de sei· foit:1s pt~lo i\lu<;t\'C dcp11t~L<k' \'\~ lo 
Estado do Hio de· .l;i11ciro, sob1·et1.1d'1 na parti: r c!bti\':1 <LO 1110rnc11to li· 
JJancciro e cuja,; co11scq11encia» ::;, Ex. qlllH' a.ttril.rnic-, po1· C(.llnplmo, 
sem appc!Jo nem ;iggnwu, á cxclu-;irn rcspommbilido.rlo do t;o1·crno 
da BcpubliCa., qu;rndo, e CCl'to, a SÍtll<lÇ(LO lÜO é brasileira C sirl\ llHlll· 
dia!. 

Q Sn. MA1.;!1tC.tO DI\ L'-t~l\u ,\ -E' p al'::thylia.na •••• 

O Sn. C,1n1,os DE C.\:llPO~ --As conscquenci;1s que assim se at~~ ll· 
mula1u !>OI.Ire todo o paii n;10 sã.o conscqucncin~ unio.amcuto prc;:i ~ 
;10 estado da n()ssa producçii.o, ao estado do nossD comrno1·<:io, aa 
o.stado da~ \'a1•i;is rl~l;1çues i11tc1·oacionacs dc:;.;;as nos3;i:; riq1u::z;·">, mas 
aol; actos de onlc1u gcrnl que ora. do01int1n1 to:los os .rürns. 

Não precisamos ir m11ito longe. O tc~k~grapho, ainda agom. 110.• 
t1·az frnqucnlc~ uoticias ela Hcpnblic.;, .\1•gc11tin:i., ornio igual sit ua1;ao 
St~ vcritic:i., nito ~cndo 11 c.;0,·c.m10 do Brasil responsavcl pelos t'ô~u lt:tclos 
que o phenowcno o.Ili está p1·oduzincb tarn!.Jcn1. 

O S<t. i\f,u;nrcro M L.\Ct:1m.\- , .V. EEx. · i:1t1·o:fozir<tm no tll"?a· 
nismo ii<ti.:ion:il O o.lcaloit.lc C C!'t°IO ttgOl'~ '\ttt':tpa.lhadú3 p:U'i'. cti· 
minal-o. 

o Sn. c ,rnr.os DE C.\~IPOs-..\ vcrdad ;~ é qnc. :i:'li{ cinco ;urno ; de 
guerra, dur;rnto os <it1:ics ccs~:u·11n1 tocltts ::.;; itup r.1t·ta<;üe,; b1·a,;ifcll'-Oi : 
tJ umn ver., resr.:i.helccitl:i. a paz, rntornar.:i.m el!<1s o i;r.u . c.:ur~o. lll~> 
~rn uma int.cnsi<lade 1a. l.i1rlnsa, prot..lw:indo c~tc \"Cni:l.ckiro dcs(~cptllr· 
brio p1w q11u J\assan\\l~ . t'Cl<Ltiv amonte :; llalanç.i. du no~:;u c:u11!.tfo. 

Isto llil.O QllCl' dil.CI' {)llO ;)fl r;o\'el'l\o c:i.ilJ~ f(l\Cllquer !'ü;:;pc>tl~a bili· 
clade no fac.: to; nfto qt.ôc1· dizer ... 

O Sn. :\fau11 1c10 oi:: LAC~:1w.\-··O Goremo c11ltir:~ o~ microhio~ ;Ja 
follencia; cite~ cgtáo uo al', cn.:i;; quem l'it<r :i !;li~ cuilu1"1 6 o 1. ;1)rc r110. 
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o S11. C.\n!.O;• ui: c.uwo;;- · ... n:10_ l)L~er db.er que nó.~. parlici1lares, 
comnH1rci:u1tcs, i11rll1 s l:L·ia.n~ e rodo,; aqur;llc-s que exercem um ramo 
t!<' :wtivid:ufo 1J.1 pai1. , nfLO tonh:i.1110!'- t:unbam tt'<lúdo a no~,;a pa.rcella. 
de acç."LO para. 11111 t;i.l estado d t~ co11sn;; . · 

;\Ili ostão 110 porto desta cidade dc;mna~ de na\·ios, c:u·rcgados do 
i1nport:\c:f1t'.s qt:c ni"LO são !eit::.s pelo Covc~·uo; ahi \\stào os ::rmazam; 
alf:\nrlê~arios at.ullrn.clo.> de mci·ctd ot·ias que 11à.n são do Governo, e 
r.11il1> istõ e.sl:°L pc::a n lo fol'tclll'.)ntc nn. !lnduai;ão dns nossa~ taxas 
cam!Jiac~ . 

tJm:i gcncraliza<;.ilo clc5ta OL'll'.\ln, portanto, emprestando ao poder 
p·iblico trio gt•an-le ú i11j11~L;i. 1'espo11~abilida.:ic, 1110 pódc pas-;a1· ncsc:i. 
Ca:;~ sem uma plu·asc de cont.cstaç'LO ... 

O S1t. ~J.wnrcm DE LACEno.\-N:10 pass:L sem phl'ascs, mas os factos 
a hi üst1o r:on trariando :is phr~;;cs . 

O Sn. CAnLos DE CAMPOS- •• óqnc cii opponho, dcspretP.nciosa
mcnte. é verdade, sem <t ll tor1rladu (HU';i tanco (11ào apoiados) mas, 
fa7.C11 ilo um appcllo áquellcs qirn t ucm o incontE.starnl direito de cri
tic:\ no;; actos do Govcmo, p;rra. disli11g11irc m. nn1s:i critica, o quo é 
un:a apt'cciução funriad:i . o que é unrn. suggest iio Justa., o que .é uma 
:\ h"crtc ncia opporluua. , claquilio que constituo palavras simplesmente 
do ccnsu1·as v~·Ls e illusu l'i~s . 

o Sn. l'nrns llE C,rn\•Af,llO·-Trata-sc de llll~<'t oriniii.o indi'l'idnal do 
ili Ll'itrc 1·cprcsentant~ do Estado do rtio cln Janeiro. 

0 Su. !IJ.wmcio DE LACERO.\ - De opiniCto da rrrnssa. 
() Sn . Pmt:S oE CAnvAu10-0 mo:lo como Y. Ex. expõe:.;. situação 

_(! todo iudil'idual. 

O Sn. · :\l.\un1r.m'nr. LM:r.n11A-Como inl!i\'iuu:il '? Entii.ri a maniles
t'lr;ito da :\ssocinção Com mo1•ci:l.l é individual , n. da Associn.r,ão do Pro
lc1;1ri:ido t.am bem 6 indiviclnal. 

O ~tt . CAm.os m: CMIPOS-0 no!Jro 1·e1H'C3C11ta.nte !lnminensc ha de 
pcru;itti r . ;i ind:t , q ne ~n l'ectifiq ue Ollt t'O•ponto gravo da. sua. accusa
c;.flll no Gornrno: O St•. P rc!:illcn to <l:i. Hcpublic:L 115.0 pediu, nem teve 
au~meuto nl!!Um de vcudroent.os. :\ p~uns, quanto ás dospezas do Pa
l:u;io do C:\ttctc, anto~ por c,,:piritl> d~ as t•cgula1·i%::u-, até mais eco-
1rnnic;1rnctHc, obtc\·c tllti crctlito, q11e ,·iso1.1 p:ign.mcnto ao quadro do 
pe~~ :lal itlli ftxar:o, com C.li'ipc11sa dos q11c pc t• lul)(;iam :~ out1•as rcpar
tili1c" n qnc para. 0ll a$ rol ta t•:trn 0 11 11'.LQ, ponco irnpcwr.:i. . Ora, isso 
1 ~qnirnlc ta.rn l1e1n ;'~ di l'>pon~:~ do,: pn hnmcn~os d<:s~c pessoal um ditas 
rupal't i •i:'.IO~ . Qum· i;;to dizer: antcriormc1ll~ (~ra dlc pago po1· ta.cs 
1·npa 1· 1.içõc~ e 1:1·atific;i.do pnlo C:ir t \te ; hojn e'! súrti cil tc pago polo C;1t
Ci:to ( ! 11:\1) fig-tír:L na.~ dc;;po 1.as de,;.~:i~ 1·op:i1·tii:üc~s . 

~lni >; uma oh;;c1·va1~:1n me tolr.rar:i. o nohrn 1·ep1·csc1ltcmtc: a ciuos t;io 
tia~ n 1:1,11 muln<;i"íc~ 1·om\ino1·ada~ - como all11s:io ao ~t·. Prn~;uente dn 
lh.q111bli1~n. - já foi po1• $. Ex. c;;d:u·c;:i da., c111 1rntavcl discurso, no 
Sei;arlo; e, r ecentemente. cm p ublica0<"1es d:t imprc11~:1. cli:u·ia, que fl
g 111•:ttu cm nossos :\ nnrws. Naila h:L nis.;o q110 11;\o soja rigorosamente 
ltlg'lt 1. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 26/0612015 10:21~ Página107 de 143 

. Qua.nl11 :i.I) pout-:> ele v ista csp~cial <b. emenda. o p1:oprio 11oli:'0 
))cp11l.:r.:le1 a (J!:Om 1i•io11 l'(• .. •q1or1 cfoucl1) .i:i dc11 f1111da111•H1lo.~ q1:~ po,;u . 
\'amn 11 1.e ,i 1:st.ifka111 a s11a rnc.;u~a . ;1 eo11 ,;HllnHl :1 pnb CQ11 1111k.,:10 d· ~ Fi . 
nan<~as . A p:i.1·tc rcl:i.ti\':t. ;i. C) 11 f':"t. :o <h ajn r. :-.. "lc c11s1b 11;·10 sú se prc1 .. ic1 
ao estadl) fi11:i1rn(!i ro, com•1 fam bcm ~e p!'<'ncle à inic:Ji.:=<l tir:i~ :~ rl;r t• :1 0 

que Ol' cnngri:l>sist as i'Cl'c)hC111 para. o cxcrcit- ic nu ~r·n mandato. nn 11;11 
·]ado c.>tiL e> s ubsidio, dc-tina rlo a ser\'i1· ele ra:r."ª''d nuxilio {1 :11a1111-
tcnr,.ão do rcpt·escntantc do jl('YO, q'11a~l ~ornprc nfostndo 011 pi·iv:::rl•J 
iuusmo rlo c' Xcrci1: io da. sua ;ict.ividade 11m·rna l. De outro. ;i. :lj1Hla d1.• 
custo. destinada ao transporte do congrt)5sist;1. ;i c::; ta Ca pita l, :"l.)gnmlll 
a. sna o t·iE;em hi•tori i~a. 

O $n. P .\ULO nr:; Fr.oi'in:: - lndepcllcloutc do transporte ha. i:1;;-
t:i.llai;ã.o. · 

o S11 . CAm.o"' ll E c.u11•os - .\. in$t:J llação é urna pa.l :.l.Vl':J. \";'l g':l. 

O Su. PAu1.o rn: Fno'.'i'f!:x - E' \·:1:;a. mas c:u·a ( 1·üo.~) . 

:) 811. C.\fit.ns DE CA~11•os - Scr·á. cat•a, m:is di llicil ele Jll'Ul:;; ;i ;· 
cgualt1u•ntc r ara todos. Quem sahc ~1 té se pa ra i~~o nem l>astariatn 11~ 
t1·e:s contos da emo11dn. 

Se lcrnrm0s a l'if;Or o cxnrcicio 1lc tudo <J11<1.nto po3Sa intct·c;;·,ar 
:i installa<;flo de um rap t•nsent:lll tc do Pº''') bt'asilci:·o n n. Capi; :1l. 1la 
Hçpublic:i., com sua familia, m~m pode,-en>o,~ lixar iia lei o ncca~
sa.l'io. 

() Sn. PAur.o DE fno:xn~ - )[;t~ podQruO:> tomar u:u :i. média. 

O ~11 . CAllLOS DE C.1~1Po~ - Xào di>sconhcc::o que o c:xc1·ck10 cl•J 
m anda.lo , seia. u1 ~ 1 sacdficio, clcnt.1·0 •los 1•ce1H'SOS qt1c a. lei pt'<1;1nr
cion:i ao Deputaóo on Se.uad:n·, para o r c:::p :ct1vo dc.:;cu1pun t10 . :'d 
po1'fJllC po:>so pc.ssoaltmmte a 1m.:ciar cs::rrs ,1 ;mc11ldadcs: r~u c~t 1u pl'i
Yado cl;i. con\"ivcncia cl:i. miuh:~ f:uuili:>.. P•'rquc ,·pa11:;:1mc11 te, n5u 
posso tel-a con11n1go aqui . ~ltts is.-;o n1 c d~L j 11;;.t:uuN1tc m:i.::> lill'c; .• i 11a r:i 
dizer que não(: cs.n o mornejtO de: ~e a ugme11t:1t• es~a contr~!.);if1; ;'lo. 

O Sn. P !,IJLO 111:: Fno~Tlt'I - Pormitt.a-rnc um apa1·r.e. :\ ;,!ml:.i. 11~ 
custo não é par:i. c.;te momnnto: é pai·:~ : :>2: a· f '.)~3. ;:)!; a <~l'Í !;C e011-
tiu11ar ató lá ri;i.O h;wcl'<i ajuda de custo nc111 subsidin. 

O Sn. CAnLO:> DE c.,~tros - !'/cm por is::o ckwc1110s 1lc~dc .Fi ~~!!.' !':1 -
wu· c~fa si t.u:'çáo. 

O Sn. P.\u1.o PF. Fr.o:nt~ ·- E' um Mt.o de justiça que dc\'C!ll•)~ t\' t' 
a corap;cm de pratica.r. 

O Sn. CAnLo~ DE CAm••)s - Devemos r econhecer que o m~.11 •l : 1 t:> 
do i·cpt•csesc11tautc do paii ha de se r ::e•r>pre ll!ll s:11:dlic·:o pa ra 11 

qual nii.o ha rcrnu11ei·;i ç.:lo su lliciccto. (Apoiados.) 

C<ill('l<:O .a. qui~sliio llL'slt• INTf•no. porque• :iqu i r .;: J :1 1 11 1 ) ~. 
a11lcs de.• l.ll<IÜ, f1m·a nrn1prir ;1m dl:.\'('t' eiY i1:u. •)luiiu /.,.,,, , 
1ll u ito l; ~'m .. ~ . . 

. nc.icilada n SC'g·uinf.(.' -CIYH'!Hl::l íln St', Paulo .de 1F1·011li11 . 
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O Sr.: Paulo de Frontin (ljp}[(r. 01·1.fom) rcquci· u. ,· i:r ifi tJa1;ã1> 
dn. Yota~·.ao. 

·p~·oceclendrJ ... ~,, :'! \'l'ril'i<":1r,i'ío r.ln i;oln~·:iíl, rrrcinl11'ec·-~t1 
IN'l'lll \'otndo :[. rnvor :!~ ~i·.~. f>t'!Hllncln" " l'Ollli';). se~: to
tal, 108. 

I? Sr. ~residente - A l'lll('lld~ Joi rd1•itada. 
O p1·0.1ed() pai'.sa :'t :;" tli81:11,;;;ão. 
Vola(;ão cl" pro,j·l'Clo n. :!-i'G. dt\ t·:k~ü. a1Lfol'iza11d11 a rl'

\i,;ão .rln_ c:on.k~~~lo da AlllUZ~>1t · To•l 11~·1·a-r1h; 1•nm Pnw1irla ti:~ 
<.;omm 1ssao dC' 1' rnnnens t I " cll~c: 11!';;ão : . 

Appl'OVafkt t'ln J' ( IÍ ~t'll !' f:iirt CI Xt)g'U int1• 

1 ' I \(),) El':T(I 

X. :!i<i --· Hl.'.!U 

O Cnngl'P>'l'O :-iatiori :rl rl';;nl\'(•: 
:\d. l ." htõ'a c•onBl'f:' l.l i1· a 1·ei-l11r'<.:iin da,; 1·1•:<pl'el i\·a.~ tari

fas cslabP!Gr0riL10 <~ lausu!n !' r;;pr! i;ia1~;:; par~i M~ n·itn;: ofl'ir.ia<'< 
fh• rlP~1wzns prPtnridns e ck rim cl•'· nnno. rkn. o t;'<werno :tn
l•tJ'bmcJo n. l'f'\'l' t' o c:ontrnclo 1la :\mnzorl 'l',... l<'g-rapli. püd,...ndn 
1~m,::t rnpar 1•:-:i;a 1<1npr1.•;-:a ,; i .i11!:;a1.· 11prm·Luilil nnil'i1·:w a linha. 
nacional lclr,graphkn. · 

,\rt .. :!." llovognm-fH' a~ dispMit.~iír•s l'll'l 'l'Onlrurio. 

O Sr. Presidénte - O pto,jl'1'.lf, iriass::i. :í 3" dis1ms;;fío. 
Ynl.açito do pro.ier.to n. 5:-1 1. dr· ·t !1~0. {Jis11onclíl sollrt' o 

li\TQ transito dos i'uncionarioA 11uhliro;: Nn Sl'1'\·iço: t•om 
l'<U'eccr da -Cnmmis:;fto <lc Fina1wa:: sobt'<! ª" 1HnP1Hlns offr1·1'
l'idas (vic.I •: pt'ojeeto n. :>~ ·t A. úc ·1!)~11.; (:?.• tJi:,:cu;;são'1: 

O Sr. Presidente - Duranlt' a :! ' discm:sào dr.si!' pro.ice.Lo 
fnram offcrer-irl::t;>. as ~Pg"llinl<'~ 

~ . l 

Accres~ente- sc onde convi C'r: 
Art. Fknm l'Xtens i\'uS no pe~soul L'iv il da FabC"ica tlc 

])olYoru sem Fu111a1;a n a ;:nas farnil ias ns tlisposi~··'ic>s do nr
tigo 1SO do 1·cgultrn1<111lu da :l!~:>lrada d1! IF1•1To CPnlral do Bra
~i l, apprO\'UUO pelo -dCC-l't)tO 11. 'l ~l. !l .'1ll, Llr; '.!;j de u1·1.mnbru de 
·l\ll9. As pagsag·cns seràl> n•qui~it:ida,; das ""taçl'>rs da l' l'fo 
i·i da estl'ada p(•Ja d iredot·ia <la fal.tt•ien e pa~ns piYJos inle re:::
~ados ú brn:c:a do ~·of1·e nai ll'lt.~~ni:1.,: 1$lni;1i1.·~. ollse1·,·ando-se as 
inst1·ucç1)cs reg·uJnrnentm·e:; (~:'\ipet.1 idas pd.i. clirodol'ia. cl:t . es
li·udn d1' Forro C1:nt.1·al do Bra,;:il na. •~i1·1·~1la1· n. 'i. <11• l:.l cj•,, 
.ia1wfro dr• 'l!J ::?O. -- At•110lpho :b1:1.·1:do. 
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A:-<N.\E>-i LJ.\ C.\llf.\f;..\ 

:\o ar·t. ?" .f\ppni;,; da,: pnJa,·ra;; « O.s: o1wra1·ios fn-
df'raer,; ". UC<'t'rsc'í'llf.1'-~I' " <' ns fia Prc>l'eilura dn Dbtriet.o .Fc
dc:•nJ ». - Pr111lo <li: F;·onrin - ,l/i:mles 'l't11.•a.1·e.~. 

Onde 1~n1wic•r: 

10:> pnssN; nctun 1 nH'Htr rnn1~rcl idr.::-: ('OJn abal.i nwnto aos 
p1·ot'es~nrcs " ulum1H1.> da~ <'senl3~ nul.diL,as muni1:ipaes. iins 
trens do snl1u l'bios e {te p•r.qu1~Hn i'1e1·1·.urso. diredos .ou niiu, 
serão sem inl-c1Tupc:ão. - Jfr1:t.!l!s Tm:m·rs. 

Vou ~ubrnrll('L' a vuL?S o proj1:dl1 sah·o as emendas. 

O Sr. Paulo de Frontin (•) (varn cncaiminhn1· a votaçao)' 
Sr. Pri>siclenl.e. pC'di a palaYra sonre o proJecto n. 531 A. 

de 19~·0, que <lispGP sobn o livro transito dos func::cionarios 
publiros C?m serviço. 

A ·honracla Com.missão dru parocrr contrario lÍ. cmrncla 
n. 2 qur csf('ndír. o :faYor concr.dido aos opr.rarios da Uniií1~ 
no Districto Federal, aos oiwrarios ela Prrfritnra do Districto 
iFcdC'ral. 

A rf!fcrída Cornmissfío 1wln SC'll illnslrr nc~\afm·. {jUP n;io 
sei qtH'tn tC'nha sido, por quantn o irnrH·rsso r.s(]UPC('ll ri<~ 
fa7.l'J" c:::ta dr1•larac.ãn. ·rliz que a Commi»siio não J)<ídr. in1'1•1iz
rnrrntn com <'llas <'OOt!Orda1· - l'tfü•nl.lns r!nas ,, trr>; - .-isl:> 
l.t'r de' grncral izar n J'::i.Yr1r ús li nl:a>' nrnlr 'hu.i a l rPns fie ~ubur
hio b0ncfiriand0 os nrr1·arín~ rl0 8, Pnulll r B1'llo Hnri~nnLP. 
o que acarr1•tai·ia g·rnnd<' tirsfalc1n(' na,; renda:> da Estrad[l ílLl 
F::rro 1CC'ntrul do Brnsi l. 

A co11clt1sã.t) ela ho:ll'a.rla Commi~;;;,o 1l\1 l~i11:: 11ça~ ll:lo ú t:1.1nbnm 
coherünte com as ~011~idm•a1'.ii<~~ <]lll\ t\ll<' 1·0~. ~e t>ll<:. ach:i. riue infnliz· 
mente H lO pó·h~ rl:tt' p<:recPL' :• f:tYOL' da <'.ílH'll 'la p1)l'q nr Sr! g1~111\r;\li· 
r.uria ao,; opera.rio~ dt) ~- l'a.11!0 l.~ B<.tlo llol'i1.011t1: nos trn11~ <l" sulmt·
hi:i;; cia Ce11trnl, a. soluçitO c:1•a. a.<'Ct't~SCo"~lllal' .um :t'lrlitil·o l'~tl~1tl t'1irlo 
est.a me:;nia m1.di:fa ao,; opm·a.rios du !'lt•l!o lloL"i7.011t1~ 1• aos tl1: ::no 
l'a.11lu, qur~ po~k:dam tr.•r a 1'<!d11t:r:.fi.•) ela. pn.:;so.!!c.\m. nos trPn:; eh~ solHH'
bio rine alli cxistl.:n1 pt~1·tc11ce11tcs o't E:;tL·a.da de F<~r1·0 Cu11tral du 
Bra.sil. 

O Sn. Vm1"wc l'mAGlllE - i\luito ltt!m. 

O Sn. p.\u1.o ui: FnMiTí~ - Sn 1110 CJiWL' olh:tr s1:11:Lo a rellda tl:i. 
Estl"<Hfa dn FmTO Ce11tr:i.l nio h:~ r:tt.iLO pal·:~ r.-;t. ahr.~!r('.{•r 11m:t 1·,~d11-
cçi'l.o ou ahatirorn1to. :\~:n·a co1Ht.itult· unw difft•t•c11çn. 110 Di~tl'i<"to l·'t•
dBr<d. ondn o Pn~l\:i to ú rh1 1101111.•o.ç'io d irecca d'J Cn\'Ul'llO e11t.1·" c1,; 
opet·arios da Prct'eiturn e os llJ>IH':n·ios fodt•rae~, 110 qnl' tfü; respci<o a 

( ·) >: üo foi r0\'isto p('[o orador'. 
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lra 1_1'[)1) t·l~ nn;; trc!u~ ele\ s 11h : 1l'l.liu~ . q11:i.n .lo w,;anl anwn t.c :úo 0.:;tc; opc-
1•r:1·:0~ r1:1n tPCm r11• t.mba ll1 a1· 11 as ;oll:1s ·:>. 1.ra\"1\;>acl:i s em riartc po1· 
1;-:s:is li11il:ts. <'.olilo ~1;crn:nuP ll11 r:1111al .-Jn Sant:i. C1·11 ;: , como a1:011tecü 
,•:u p:u·t1\ d :L linha. auxiliar, i$sn ú q11" 11:10 1n1 •. p;u·l.!cn ~t·ja justo. 

Sl•l'ia mu!l.o p:·d't•L'i\'!\l qm: ti l"<\s .;1~ s!do :i.--Jd icio11ada a di-:;posiçiio 
1•1: lat i v;~ ;10 c:iso dos op1•1·a.l'io.;; 1fo S. !1:1.11ln e\ aos d•: Udl:l Ho~i%011tu. 

Como l: L:·:ü1;1li10 p1::·11i"lo 111:,t ;i t~a.•:i. '1.Jll't\.5t:11 tar c1u::1~;;q 1v:r at'gu-
111011 ~0~ . •[1::1 1110 a C:>m mi:;.•'1•1 r::1: Fi11a11 :;. :1~ d !1 1' seu .uka.rn, pl:ço a 
\'. Ex. a. t'\:!. it•adu da nnw11cla. (.ll w:tv lu)m ; mttilv {)::11.) 

O Si". l'IJ:<?>n.<.les ':L''aYares i ' ) !11:/11 "'"·/~m)-- Tcmlo a:>Si· 
!.mado tand.11: :n a unrn11,l:L. ot·:1 c1u l'li:>1: 11s~!Ío, d01··~ di1.e 1· :' V. Ex. que 
iirn occ1)~·1·c a in .Ja u1 1: 011( 1• u arguruc11to, alé ru thq11c llc:1 riuc foram 
b1•i!:1u. 11ü :mc1itc c xp2wJido,; p(~b n :.ibrt~ D:~putaJ.o. q11 c ruo [H'C<:eucu na 
tl'ili 11 11 n, orn f: l\'o~· d;~ accci tar,.io d;1 C!uenua, a 1·:;umcnto essu que .:: 
d·~ 01·dt1m ti t1 ancei1·;i. 

Arhuittindo mr.;mo riu~ n. iiimin ui s-~10 cl<i rcrnd:i. ih E:;t1·a.r!a. de 
JICl'l'O C():iti'al do Hra ~il potlessc ser de orcli.:1n a imprc:;;;iona1· á illu stre 
Co 111m\s:; ii.o ele F i11an ç;1s, d a ela a [llH'ora1;fio tfa emenda , eu t~·ria. a. 
1liz~1· q ue c."°qª r;)duc1ilO da rc1:d,1. ela Ccntrnl n;lO é c!c molâc n impli
c:i r a r cj ,•içr10 <1;1 c11 1om~a. pois niio ;:(lo t oclo;; os opor ario:; da munici-

i:.i. pa lid:td1! bc•nc flc i:v!os por essa n :cdid:i., ~t·nfw ;1ponas a')tzellc:> qu~ r esi
dem no;; su li lll'bio.>. 

O S 1; . l',1t:r.o Fno;-;n;; - Apoia;io. 

1) Sn. :\h:~rnrn 'L1V.11:r.c; - l'ort:rnto. 1·.:· , . . Ex. quo o numc1·0 do 
opc1·:irios que se ;1p :o vdta ri :1:11 da e ir:c 11d<t 6 rnui to p cqneno. 

Pc11s:.i, p 1rt;L!1to , que a. t'OnHTiis;;:i.o não d c-;ct'i a manter esta :;;1a 
at ti t i1Cl1! inti·an~i ~cnte . ·coai r c;;pei to à :tcocita.<; io eia <! mc uda. Entl'C
t a ntn 1 <l•)Jn '.l o 110b:·c l>np:1tail:) , ll '~Ja L01· , e,;t,;\ p:·:inipto a c.olla.llo:·ar 
oa1 011r:r:i p1·01'id(•n:-ia, no rn11~idn d .~ sct· ;\p1·01· r·i!ada a i<léa que foi 
tlll1 . .;11h~t;1nci;;d:i. 11 a c 111onc.l:i. as;ig11:tda 1wi:L St·. l',111!0 rlo Fi·onLi11 e por 
111i:n. r.'-õ~.o :i t ;in1 lw111 d e: i 11t 1~i1·J :iccúrdo 001 que s(•j :i r ctir:tda ;i cri1cmla. 
(.l/ ttilci !Jem.) 

O Sr. Octavio !:~ocha (') ( 1'1u ac11c:t 11t illlta1• a voraç,i.o) 
i'r. l'rc . ..;i :!1rntc. d~i p;1 rce;.~t· co.m tr a:·i u :i c 'sn. c:11·.\nda , na. C11m111i~s1lo 
cln Fiu:tn1:a.-;. Fui o t't~lnt 1r dc:;s:i. omr"n fa. n .'.lS:>i1u proi:crli e m \'i$ta. 
<la sit11 :i.1;;'l0 !ina11coi1-.i el a t: c:-ntt·a l, q110 1Ho 6 J't':i.110umc1it,(}«.lc saldos. 

:"{:lo t'c:11· l_o, 1fo 111111uc11lo . dado~ pa.rn ap111·1u· o n1imero do upc1·a-
1·i o.~ ci11 c 111or .1i;1 0:11 U<Jl k) fl nt·1;r.;1n l.c e cm S. 1',t;ilo, !'cso!d rnjei t:u· a 
r.111c 1cl :i do no!11'(' dcp11 t.aclo. m~u c n1i1wlltc 111e-t1·:i o amigo o Dr. 
l':.11h) do F n1u: iu , :;oh o f1111d1tmt•nt o do a11;~me11 to de dcspc~a. 

C1l n10 o 11<'1,j ud o o< l·i 0111. ;;c;u111lr. clist"J5.;:'10, e ;b11 pro1.11pto e in 
tct'C:f\i r n. a :i.:1::!,rsnr o pod ido sobre: o a 111:·111cnto. (lll .iiu:·!o il1 rorma<;.Oc,; 
nl'lo t.el C1!:1·ap1:o ~d)t'C o a c~rc;;e i •no da d1~SJIL' l.:L q11e resultará da 
adop1;ilo (;ia u:ncnr!a. no.~ u·o~ e::~os. Pcrli1·i~ , pois, •~ S. E:-: , e uo ll Ob1·0 

,--- ----·'"" ··: 
( • ) Não foi i·cvi.c::lo pelo orador . 
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deputa<lo, Sr. ~lcndos Ta.vares qno formulassorn crn tcrcciL·a. ciiscu~s:10, 
a sua emenda, de modo g eral , pa1·a. mcH1or estudarmos o as;;umpto. 

O Sn . Pi1.ui.o ot. Fno~·ttN = ·AcceJo inteil'amcnto ao dc~e.io de 
V. Ex. 

O·Sr. Presiilente - Vou snbmer. ter a voto> o projccto. 
Approva.dos s1Jccc.sinimcnte cm · 2" di~c11ss.i.o os seguin tes ar· 

t igos do 

PllOJECTO 

N. ü:\1 - i'i>20 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. i.~ Terão livre t r ansito no pai1. n as cmprez:i.s de tran~portc 

:i.rlministl'acias pelo Go\·crno da. Unilo, os t'n11ccio11adog publko" que 
viajaec·m em ser\'iço, considerados como de snr r iço. todas a!; ~·fa.~:cn~ 
que fizerem os membros <lo Govc 1·110 e do Podet· Legislu.tivo e 9s dclü· 
ga•~os ciits hstl'ada~ de für:o que ei1tre s i tenh:im ti'afügo mutuo, medi
ante contracto. 

A1·t. 2.~ Os oporat•ics fr.dcr:ies tcrrio os mesmos abatimentos q11c 
os ria Estrada d1~ Fen·o Gentral do Bt·:.isil, nos trens dessa cstt-:1da ~ 
dos snburbios e de pequeno pc1·cm.-~o . 

,\rt. 3.0 Hc,·ogam-se a.s disposições cm contrnrio. 

Appt·oYuda a referida cmnodn. n. 1. 

o··Sr. P1·esiden-te - De firo o requerimento do Sr. l'aulo 
<le 1''rontin. 

fiejeitada a cmcmla n. 3. 

O Sr. Presidente ·- O projecto pass:~ á 3" discu;sil.o, 
indo ant0s á l'e;pelHíva Commi~<lo a.fi m de ser r etligid?· 

Vota1; ào do p r oj ccl~ n. 53a, de 1920, orgamza n d o o:> re
gisi.ros publi-cos e dando oulL'as pr uvidcncins: com pareect• .dti 
Comm issfío de C('·llSLi lulc:ã0 e ,lus li.,;a ~obre as r meudas (:3• dn;-
cu ssão). · 

o Sr. 'Presidente - Duranle ~· 3• dhicu ssão deste proj '!clo 
foram offerecidal:i as .,~gui ot~s 

Ao nrl. í.• - SullsLih.m-se pelo se;;uinb:!: 
Art. i." Ü>' l'L'g·j ,.; f.1·0,.; ('lllllllllm·adn" HO a1·i. :!", d1.•;;la l1.' i. 

ficai•iio a car~o de 0 J'ficia1· ~ pt'i,·at i\'O!' ,, \ 'if.nUcios. rn·o,·idos 
no Dislricto Fcdct·u! 111:!0 l'r1:sid1.•n l1• da llc.• publiea. meJ ianle 
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concu1·su, C! nos Esta.cJo~, tia 1'ú1·ma ClllaJ1elecida pélas rcspe
d iva;; leis de org::.i ni:r.ru:ão juúiduria, e i;edio exercidos. 

lI 

An § J ." - Sub11ti lua -;;c !H~ln "e~uin Lr. : 
§ '1." O d<· n. ·l, emquanl.o 11i"tn frn•ein Ct'Nl.dlls oíficiaes 

p 1·ivativ11,.: i:o Di"LI 1·iclo l 'nLlm·nJ. p1>lo,.: <! st, t•ivã•.'S da,.: Prnl.01·ia,,:, 
o nos m unil' ipio;; ou dislrido,;; pelos s1 ·1•v1)nLuurios Jn jw1Lic;u, 
designados nas leis <l<' orguni%ai,:rio ,jufliL•i:.lria dns Eslatlos . 

III 

.:Vl, ~ :! ." - Substitua- se iw lo scg1;inLr~: 

~ ~." O d1~ n. H . no Dislrict o FNlf~rn l , pelO:"l officiac,; do 
J'<'i;i;:t.ro l':<1wci al. creuclo ·pp(a lt•1 n . H73. r.11• ::! d<~ j aurii·o dr 
rnn:3. r , na falta p1'lO~ ofJic ia1•s do rr8"isl r'•J g-c1·al. c·1·eado p ela 
ki n. ·lü9 A, d e 1890. 

.lff 

Ao § 3.º - SuhsL.iLun.- sr p elo srg·uinl~! : 
§ 3." O de n. lTT. no Dh'-lrido Frdcrnl. p<'lCl~ offiC'iacs de 

r~gístro geral. 

;v 

"\11 ai·I . n." - i:;uh:-:!.i l ua->:1• 1111' 111 >'<'f,:11 inl , .. : 
Arl. !l.;. Parri o;; rn,.:n;; l1<' impNl in11•11lo aus N1r ia on al'

fluencia dr t rabalho. rada $<'!"\' t'll l ua.1· io dt' .it"i;:I il:a podrr:í l.<'t\ 
iw D isll'icln Fl'drral. snh ~na l'l.'>'tJCrn,.;al>ilidTtd'" um :i;i mlanf.e. 
}Jl'O[Hl,.:l.11, 111 11· <"Ih'. I' <l)l() J'll\' ai.111 111•!11 .i11iz. d 1'\' l"ll dll "l'lll JWO 
(ftll' f t>r p 1.1i;si \'t'I ,.:nh ><c·1·P\'1'1' lodo,.: 1.1:-: w· l n s do tnl':<m n aj u
llanl i-. 

Yl 

:\ n ::i.rt.. 111 - Suhsl ilua-H• p1•J.1 :<1' gt1inl1': 

"«:\ rl. HI. Os Ji\'ros tl•! 11a"cin1<'11l.11, t•:i,.:a1111•n!o " obilos, 
iana. \ 'f.•z firnl11 s. !'r1•i"w rc•nwl l.idn~ 1wln,.: ol'fil'ill"S d'!llPs Pll
•:arr«:.:udos. no D islr· ic lo F<'tll'ral. cu1 An· h iY11 Puhl ir·u, e, nm; 
J~~ l.acfo~. :"is 1·1•p:11·I ic.:,ip,.; d c•s i;..:•ntHias nas l'<'spci:t i vm; l<";;i;;la-
1:1"11•,.: 1' 1wb ('1'11•111n n;oJJa:-: ""laluirla. 

'\' ! l 

An pnrnr;replin u ni1~11 B-ul1::1.il11a -~ " 1wlo ""l:\'u inf P: 
<i: ~ ·I." Xu l'>i,.:l 1·i l'l n F 1·d 1·1•:i J " :-:1' r\'Pll l11ario qtlt' 11ã11 eu111-

p1·ir c~sn lfo:po!õic: ft ll sc!l'Ú suspt•n:-:n d" ,.:u as fllllc <:õc~s. por dons 
a süi8 mr.:w,;, 
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4d 2 . • 
§ 2." A pena de suspensão imporla a cessac:ão de lodos 03 

vcnciment o;; do crnpr r.go. ~ 

!\' III 

:\o art. "1 l Supprima-sc. 

IX 

Arl. 12 - SubstiLu a- sc polo seguinte: 

<c\rt. 12. O offii•ial do~ r<'gistros pnblicos no Districlo 
1-'<•dN'al. p<'rcebcrú os err.olurncntos seg-uintes: (fixar os emo
lumentos) .> 

X 

Ao art . 1G - Supprima-s~. Joaquim Luiz Osnrio. 

xr 
Transfira-se o n. IV do art. ·iº para arL 5º. .. 

XII 

T1·an$firu-:::c. o n. <) elo al'l. . '{º para o art . ~ a• _, 

XUL 

:\n 3rL ;,• - <::\ inscripi,:ão da hypi)th •~ca inm•itima (Co
d igo Civi 1. lU' l . 310. Nwrigidv pt'lo Llecre~i:; !.\ . 3 , I z:.'í, de 15 de 
jar,l'il'O dl' HH 9, e 82'i) :i- . 

XIV 
Onc\<' convier: 
Xns lngar<->: 01vk lwuvC'r mais de um official ou escrivão 

cnm1wl Pntr pai·a fáir.r o rr~i:;islro, est.c se r~·L feito medin.ntc 
c.li::;lrihui~·tí.o indi~tinda e alternadamente. 

XV 

:\<> ª"!. -ltí. ar.c1'<'sr..rnlr-s0. in-{ine, onvido o curador de 
orp!1à• ?,.:. quando um <ln:; nnbrn l l'~ ou nmhu~ forem mC'no1•c::;. 
·- \"1'/"iss i 1110 d1: M cllo. 

XVI • 
: \C'I. I ". § ·r• - Suppl'irnam- >:" a,;; 1pnla\T:l>' <1. r.mqtrnntn 

nfin fo1·1'm ci•t•ados of:ficiae:-: 111·ivat ini,.: :i-. - V baldo fü111w
l/i c lc. 
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Substitua-se o s !", dl1 t'1'1. 7", vdo i\1.•guil1lc: 

«~ l." O u11 n. T. 11a <;;l]>i{al da J"\P[Hlhlii:a. tli'lns e~cri
vãcs das J)t·r.•torias CiYl'i~. ÜP a1:d11'i.ln 1~•)JJl o di:;1111:;t,n no ur
iir;o 17-1, do decn:lu 11. f1. ~o:;, de~ :!~ 1IP d1•z11mhrn dr' 1 ~li!. e 
t1ns di:sldd11::; on 111t111i1:i pi11:i, 1•mqu;111ln niio fo1·P111 1:·ri>adns 
(>fJiciacs pt'ivl\I Í-.'1':-.:. p1~ ln:-.: '- ~~cf"Í\'(\e,; de pa;r, :>:>. - l'lWlo clt: 
Frc>11tin. · 

O Sr. Presidente -· 'fnrnl11· 111 :i C1rnunis.si.lo de Conslituir;ão 
e Ju~ li1:'1 uffrl'f"1·1·u o :;P;:uit:lc.•, ú::; t'!ll1.•ndas a p1·e~1 · t1 lat.las e uo 
pl'ojcc.to primilin1. 

O Conrr1·csso !\acional del:t·elo: 

Al'l. 1. • O.s rc:;is!.ros pul>lkus i11.slil.uüfos pelo Codi:;o 
Civil pat·a a au\hC'Ifrki1!<Hlr!, ~c~;.;ur: 1 1 11_1a n valic.ladl' dns :u;los 
.iuridicos, ou tão sórnerd e p:.i ra ti:> S!'lls <>l'!'dto::: C:lllH r claciío a 
l t:: l'C·C il'O$ eomprl'hl' llLl 1•111 : 

I. O t'Cgi,::frn eivit r.Ja~ pr•":;nn~ nul.u 1·acs. 
IL O registt'n civil da;; pn~,;on.-; .iurklicas. 
nr. o rr•gj,;[1·u d1' imnwvuis. 
IV. O re:;i;;lm da propriedadu lillcl'ariu, scir~uUfica e at·

l.il':Lica . 
.Arl. 3." .~o rcg-i,;l1·0 civil das pc.~soas nalu1·acs fut'-;S'J-lia 

:-i inscripcãu: 
I. Dos na:::cimenlos, c;asamcnlos e obilos (Codigo Civil, 

art.. 12, iL 1) . 
II . Da c-niancipn1;ãn 1;)nt• nuln1•;;a du tl~W ntt mãn, ou l)C·l' 

scnlt."l1ça do ,iuiz (Godi:;o Civ il. u1·t. l:!., n. 2 1. 
ur. n:1 iule1·<licc.:ão dos lou<::os, surdos-mudos ü do:; pro

digos (Cotli:;o Ch·il. art. ·12, n . 3 ~ . 
IV. Du sculen:·.a declal'atol'ia da :rnsrncla (Codigo CiviL 

al'l. 12, n. 't) . • 

,\rt:. 3.º :'\11 1'<'gi"I ro ch·iJ clrt ." pc•:-:.~11a,; jnr id icas far- se-lrn. : 
I. A in..::c1·ip1.:ú11 (ln$ conh·n!'l11~ . '.\!'lo;: e.nnst itt· .. i"·•.•S; 1~:<1 a

!ut.os OU Cllmpl'OJn· i~t-<ll :; das :-:11\'i1•Ll;!d••.< t•i\·i,:, r1•1igio:-:a:-', f1iaç, 
mora~». sl'icnli!'h·a~' nu litl.1~rn1·b:.:, d:1s a~,.:ocia1:ü~s d1• 111 il i
dadc publka e da" func! :t1;<it•:; (C,.dir;n C i\"i L a1t. lG, n. I e 
§ 1", nrls. 18 ,, llll . 

If. A in.~crip1.:[i.o das ~o ;·frdnd 1•s r·i\ i.~ ()llC' t·rvrslit'cm a~ 
r.irni:i.;; 0s;!.ab!!l('l:i<.la,; nas leis Cl• in1111•1·eiae.i' í f.odh~n CiYil. ar-
! i :.:·os ! o, 11 • :!, l' l . :Hi \ 1 • ·· 

HI. A tr,1ns1·1·ip1:r1 11 •li)~ i11 ~11·unwnln~ 11;irlien\n1'Pf; pnra 
prova da~ 11h1'i.t.:a1;i1c•;; :•n1t\'1!1ll'i1111a.e:' d1! qu;ll((lH'r Yal;:il', h<!ll1 
como da t· •'~;;5o (\1' CTl'1Ji!1>"4 (' Ll r' 1)\1\tw.: 1\i1'1'iio;: p1w L•ll•· ~ "l'Ca-
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dos, pa1·a valei· conl.ra 1..crceiros e do pagamr.n to com snh
i·ogaçao (Codigo Civil. nrl:s . 135, L007, L07S e !J87). 

IV. A transcripção do })Cnhor· commum sobre cousas mo
VP.is fo ilo por· ínstr·um r:?•.f o particular (.Codi :;o Civil, a r t. 7i l ) . 

V . "\. transcripc;üo ôo. cau<;ão de lilulos nomi-nati'\·os co 
diYida da L'n ir.ío, elos E sl.a,{IM e dM município$, rcsalvado n 
rli.<:1Josf.o no arl. 7!l7 do Codí~o- Civil, e de tilukr.> de crcc.l ilo 
1ic.: ~·$ot1 l ( Codigo Civil, arts . 789 e 7\'H) . 

YI. A L1·an.scripçãn do c ontrac l ll, poI' insl,rumcnf.o parti
r\.ilar d0. l)i:'nhor ele aninrncs, n ?..o comprellC'ndido nas dispo
sic_:ür.;; do al'I.. 78.1. n. 5, d o Colli ;:rn Civil. r. a avcrhac;.fio eh 
1.n·oro:::-a<;üo dLi 1 ilnlo rr!$j)'e<c tin) (Cudigo Civil. ar!.. 788). 

Ylí. A l1:an 1;"<;1·i~H;ãn do~ cuní.rat: l.o~ pur insL1·umr11 ln parl i
enla1· c[I) pa1·cr11'ia út;l'ic0la e pccunrin (Codigo C:-iv il, arti
~os r . H-í- I' i . . \;!:3 ) . 

Y TI C. O rc:;i'$ l1·0 tJLlll nií.o c,;t h··~r ou. n:í•.1 fo r a i! l'ibn ido 
ril'i\·atínirncnl-n a ouü·o offieiu. 

Ad. '!." l\o 1·c:g isl_ro d!~ immovcis fa1·-sn-ha: 

I. A in::<e1·i.1)1;iin du in:;t.1·umrnto publico da in> lí lukrtt'1- 1lo 
b~m de fam ilia · IC01Jrgo Civil. art. 73 ) . " 

1T . ,\ ini:;cri p!:i!o do ins lrumcnf.o lJll'bliC'u d a.-; i:uucPt11;ües 
a-nlc- nupciaes (Cudigo t:ivil, al't. ~H 1). 

III. A avurbar;ão: 

n) na insc r ipção da sentença tlc separação d:l do L.c (Co
cligo Ci\·i l. art, . 309, pa.ragrapho unico) : 

b) do jul::udo ~obre o resla.bclccimenlo tia suL·i<:: . .htde 
conjugal (Codig-o Civil , art . 323 ) . 

IV. A t.ranscript~ão úa scnlen\,'a de cl ü:;qnit.e e du 1111 ll I
<ladn ou annulla·t~ão do cusament.o, quando nas r e spectivas 
partilhas exislit•em irnmoveis ou ·<lirci lus rnues :::ujciLo;; ú. 
l ransrri pç-ão (Cndig-o Ch-il, arl. ~67, u~. 2 !l :l). 

Y .. .\ trm1scripçã o dn e onlrai.:to de loca~\ão un qual f Pnlta. 
.<:i<lo consignada a clam;ula de sua v igencia. no cu~ • J d1 ) alic
Ila4:ão da cousa locada. (Codigo Civi l , art. 'l. '!97.) 

VI. A lransel'ipi;ão <.los ti t ul o$ lraslafivo::; da r r op1·icdadí.' 
imllH>Wl PllLrn- vivos, p ara sua :i.-cquisição e l'Xlint:<.~lo (<.:otlig-o 
CiYil. arL;;. 530 .. n . l . e 589, § 1°) . 

Y H. A t.1·an;.:cwipçã11 dn,; .iulgudos na;.: ac~til•s Lii visori:1,:. 
1wlos qu:rns se .põem termo ú clivisuo (CoLiigo (:ivil, artigo 
53~, n.l ) . 

Y nr. "\, li·an:H:rip1:ão das srntenças que nos irwcn farios. (' 
1mi·Li lha:::, ad·jtt<lic::irem l.Jcns de raiz cm pagamento ·das d1-
Yida~ dn hcrarrça (Codig·(l Civil. m·i. '1::1:!, n. :r1. 

IX. A lran~ct·ip1:ão da a1Tnmaf.nçfi.o e a<ljudícação c m 
11as fa ptibli c.a (Codigo ·•~ivil, ar!.. 5:)2. n. ::ll. 

X. A lt·anscripção d1.\ s1m! Pnt:a d<'t:la r ntoria :·!a pns~P dn 
immoYel p o1· ~O annos. s~ inter!'upção. 1wm opposiç,ão, linrtt 
set·vir.• 111 ~ til.ulo :io adq1_,.•,.n1 .1~ ro nr u.<:(''·'ªl1ití11 11.~nlli:.:;-o 1:ivil, 
:::l'f .. :,on) . 
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XL A lransrripi::ão <la !;l'ntcnça posso incontestada e 
continua <.le urna sot•vidão pnr LO nu ::w. annos. no~ Lermos elo 
:n·t. !í:í l ·d·o Cn<ligo Civi l f\ J'f':mllanl" da scnlenç.n. qu1.\ julgar 
1xmsumma<.lo o usocap i;io (Cod ig;o Civil , a1·L. 6\):)) . 

xrr. "\. l.ran:.cd111:fv1. pa1·a a )11.'rda. do dominio ria 11r0-
11rir.dadl': immovPI. dos titulos trnnsrni!>~ivf'i ~, ou uos a r.tos 
r·r·rnrnciatiw1s (Codig11 CiYil, al'L r,f;·n. 11s. t •' ~. § 1º) . 

XIII. A l1•an$c1: i1)1:·ão dos t.ilu!o;.; 011 a iu~crip~~ ii.rl do~ netos 
intP1·- vinis l'Plat.ivanwnle aos dit'r!ilris l'Pani::. sobr1\ immovois, 
i'JIWr pa1·a a acqeis i\;ão {lu donii11io (C:otligo Civil at•ls. 533 
ri Giü) . qur~r parn a va lirJadn ronl.ra l.Pl'cf'ir·o ::; (Codigo Civil , 
nrts. 7S!J, 196, in1.rngraphn u ni.-11. H.rn e Brio) . 

XIV . A lra·n.s1;ripi;ão dns 1.il u!<,s das sr~1·vi·dõc.:; não a1>pa
rnn lPs pal'\t a sua -c:ons(.i lu í•; ão. l>P.111 a ssim a n v 1 ~rbar;ão. n n. 
lr :mscríp(;ão, <ln eanccllanwnlo úr.'ssas ::<Cl'Yidifos (C•Jdigo Civil , 
nrts. Ci!l7 e 708). 

XV. "\. i.ranse1·ip1.:ão tl11 u .. ;11fr11do r• dn u,;n ::.obr1~ illl
m ov r•is, o da IH1?1ilar.ão. quandn . niio rcsult.rm <fo dire ito dn 
famili:1 (Cod ign Ch·iJ. arts. 71G. /.'15 1• 7rn) . 

XV L A l rarn;crip<;ão das r t! n<las 1:011:-:truíf.ias rnr ,·inculauas 
a in11n11\·1·is JHH' lli spo;::i~·ão dn u llir11n ,·011 Lado (Codigo Civi l, 
<•l'I·. 75;~ ) . • 

XVII. .\. Í'llSl"l'ÍPt;ão tias lt~·pothN·a~ Jegans OU com·1~ll
t:iunaPS (C:ud igo Civi l, arls. 8:31 r! 8:):! J. 

XVIII. A trar: scrip(.'ão do w11trncto Llc penho.' agl'it!Oln. 
XíX. A i n.o:cripç5o ele hypnl111•1:a maril.inm ( Cudign Civil. 

m•l:L 8 1 O, corrigido pr,ln dec l'•~l-0 n. :L 7~5, ele 15 de jane iro 
do HH!>, n 8~5 i . 

XX. A l.t'an$cri pção da (',11mmu11iCa(.'ã11 {!o inven tor <la 
mina. ( Dt.·{~rf'fo lcgislatirn u. :! . n3. de G d e jancit•o dfl H!J 5, 
art. 1::!. 1• § 1"\. 

Art . S." Os l'L•gis Lrus l'llUtiwr ndos no ar t. ~· dc:>La lei 
fiea1·uo a. ear;;o dt' offieiaf's pri vativo~ r. vil al ieios, prov i elos 

· 11n Dis lricl-o FP<fora 1. pelo Pr1·~ iu en l 1• d a fl1•ptih 1 iea. llll'(liU'll.ln 
eoncurso. e 110s Estados na 'f(í l'!na r:-~ f.nbelr.rr.la t)•~lns r cspc
(' [ ivas leis d1• un;anização judici:u·ia. e !'í!t'ãn foitos: 

g l.'' o ..i .. llllll1 •~ 1·0 I llUS cal'lul'io;:; (' ornr.iu ;; }Jrivali'vos, 
1lo rci;is fn1 ·d1• •nui;cimcntos. ea~amentns <' obitos . 

~ ~-D O Lh! numero II nos 1."Urlor ios e officins priv ativos . 
•ln 1•pg; isLr1.1 P<;p<•tdal d•• t.i lnlo$ o dol!nmPnt11~. c re1d1_i pt•la 11.•i 
H. tli :1. d e :! d t~ ;janeiro clf' Hl03, e. n:t f:\11..'l, Til)'>_ r.artor in;:; 
" 11ff iri1.\S p;-iy~ÜÍ\' (l i; do r1 •g isf.1'<1 !;<~t·al , l'l'1 •a(ft1 [t t~io di'C!'i~t..\,) 
n . lf\!) A. <!ti 1$ 00. 

~ :~ ... :) 1.11~ '11url\l~r(1 rrr 110:< 1,,;:~1·f. 1•1·f·~"' 1• •.1l'fki1.J:.: 111·i,·a:.i,·üs 
.J,) 1··~~r.d~tro gct·aL 

~ '. ;:• o i:i r. l\UllWl'll rv na nihlio(lll'Plt N:tt\ional. no rnsti
t.11 10 " :\n<:ic11al do l\lu ~ ica . o u l H'I 1;:~e.11la >:ac i1.111n1 -GÍ1• Bellas 
:\rtr~. do Dis trir lo Frdr.1·al. r l!Mnr nw a nat.nrezn tia pro
d 11r.r,::i11 1: ;;c•ndo 1~~ 1a d1• 1·arn<:!.1•r· m ix to, 110 1 •~ l •.1:fw l1~dtw~nto 
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que for mais rnmpaLivcl com a natureza prctloniinanLc _<fa. 
mesma producção. 

Art. G.'' n registro f'l11 rc'gra sc1·ú foi! o por rxlrnrlo ~ 
-Yoluntal'ia.1111!n!c vci·bo od 'l.,'cl'imm .. , quando os inf.oi·essur!os 11 
rcqu8in1m. 

Al"t. 7." As dcspf'za;:; com o registro inei.m1b(· no i11l1•
rcssacln que l'NfUc>rc~r. 

Al't. 8.º Tndos os ractns ou netos sujdf,n;; c.u rei;hl.1'11 
nfío o(Je1·arn ;;rnis Pffr.' il ns oeln 1 r·un.sel'ip0ãn. inscripi;ão. • 1u 
avcl'bac:fin. -r:nnfurmr n caJo, n drsd11 n mLmWnto fllll qur 

.'\ri. n." Os Si'l"Vfn1tuarins on officiaes ~·nc:art'C'!.!ttdo~ d11s 
registro~ l'SLabrlflcidos nflsf:f lr.i ficam rr~ptm·;a\~C1 is pela. 
ordem e ct1n·servacuo dos rr:>1)~Cti,·01; lhTus. dor~unwnlos o 
papt'is. sob as prnas Jr-·g:ws. 

At·L 10. l<"ira. o 1'1·csidP·11Lr• da. Republica au~orizado; 

ri) a. ronsnlitlal' toclas as dis11osit:õr.s rrlntiv:1.;; á or;.:ani
zncüo d1>Sl l':; rPg-isfrns. eonfon111• :i. · 11•gislaç;i11 vig~·ntr.-, t' no 
rrgularnPnl.o qu0 0xpruit' rs!alwi1'1:1•r:í a m'dPlt1 .. rnn{:o do P''''
ccs.so rstabc!r•e.ídn na lrgislnt•i1o f'Nlrrnl l'nm ns l'!~i:>Jí 1 i('a1;1Jl'$ 
feitas prlo Codigo Civil C' modrlo para t's1·1·iplur;,1;ão dn~ 1·P
!>-pC'et.in1s li\Tns; 

b) • :i. rxprdir novo rl'gulamr.'nto para f'Xreu•;ftn dn d"
('.I'C't.o n. ·i G!l A. ·dC' in dr. janC'iro dr 15!10. oh:'.c'l'\'andn :i~ 
nrnd ifi ear:;iJe;; frit.as 1rnlll Codigo Civil e fazf'ndn. 11n J)j,;f l'ii•l n 
Federal. nma diYisãu l'fJUitativa tiat·a n eJfoil(1 das insc1·ipci'i1•" 
hyt)nlhrcarias. 

ArL ~O. Revogam-sr. as dispnsirõ0s em ·~on!:·al'io. 

,\ppruvado o rcfl'l'ido ~ml.Jslilutivo da Cernmis$ào de Con
sWll içãn n .Ju,;tica, fie.: ando rwc•judicados o Dl'Ojcdu l' a~ 
emendas offrrccidas. 

O Sr. Presidente - O substitutivo vae :l Cornmissiio de 
ncdacção. 

i.-ot i:.iío i:1o p1·ojecto n. Yi A. cl1' HJJO'. pr0Yiclrnciandl1 ,.:01 .• 
hr<' os \ <'1lcimm1t0$ dos doc0nti'S Lla :Escola d1~ !ll inaP. d1• O\""' 
Pr0to: cnm l)arN~Pr eonlrario da Cnmmis.:>ãn º'" Finn.rn:a~ :~,, 
<.m1r:>ncl:::1s apr0sr.•ntactas (Yidr pro.iN•to n. !17 B, ele ·l D~O\ ')'' 
disc1.1~siio ! . 

O sr. Preside:1te - nm'an(.r n di:>cus·si1o rlPi-:!c projc1d11 
fot•::irn offcrc·t: :dn~ ati Sl'!:fll inl !~S ... 

lDIE::\IHS 

N. 1 

An nl'l. 1 '' .;__ "\r.cro~L'('n 1 C-'1.(1
: 

Paraµ.rap\10 tmi1·0. Oi< mr.~tnm\ Yf'nr· in1rnln:.: rtl'ii1::! 11 ~l:1-
hrlN:id1 )s ])<1Rsn:•iio li ~ r·1· PC'l'l'l'hií!nP. iwlo~ lli1·r•cl.;>1•1•~. l1•til"' 
cathcdral.icos t~ snl1o:t.ilulos, pt't'JH\l'adcit·(•o-:. 11 1.e ., dn~ co•:i:1las 
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,;,11p1! l'Í•Jl'Ui-i ofl'i1.,iw:.-.: de dit'•·:iJ..o. 11J1~dfoüw e eui::wtlHH'Ja Ja He-
111J l!lica . · ·- 1'1.11•i11.110 Cou11wll11. -· t::duarc/0 1'ava·1•cs. \li
'~< 'llh' Pirayilw. -- Th;,•11.t1:. ll•.i1l1·ir1 u•!s. - o so1·i-:1 t•\' l'o.i1.•11. -
Pluâu de :\lello. - J ,1cirJ :ll1J.1111uhdra.. - OT.et;111'io Püitu. -
:llvnlil!l 1ki1>. - :iili/.•'<''.1 /,•:oi. - /Jcodafo .l/11.iu. - Jo(1o i\J..~
He:.11~·. - Al.;:-.1:uml.1•i11r.1 / (01;/l. (1, - ·- Ch~T111.u11. t dt~ Mi'1·1J.ndu .. -
J,,:11(1rttl1c·1• Pilho. - 1". 1lf'ar1•0·111l<>,.s. ·- Nic:anu1· Nu.scfo1cnto.
r.\.i"J11!L'/l lÍO IJC1.5!1.1:::. -- /11!1·1;:11{11111,; f'(l r'!f(l. - An.toulu J1ú:1,;nte. 

~\.~1~ ;·e:-:eent1 .•-~p 011.JP NH1.viP1': 

':\.!'{. ~'\ taJ1e·llá d1~ í!U~ (rala p art .. 1" é extensiva a t.o-
do:-:: ü t: die1~dm·~s e iJl'Ofe:;,.;orf:':' do$ insUtu!:11:; dvi~ 1'elie1•ae::: 
dr• r!ni-:ino 1rnpiirío1· e s1~ct1m.lal'iu . 

!'t11·ug1•aip'.ho UllÍt\\). O pt·1~ ~idr~nle tio Cu11sdho S.Ui)erior o.lo 
!':n::::i1w lH~ 1·cclw:.•ú o~ \'encinicnlo,; unnua"s ur, 30 :OOU~. scmlu 
::u :OUO~ d•~ ot'dt•nado <~ lO :O'OQ'$ dn gmt.iricae.:.ão; o secn:Lat•i11 
ri r.• Cou~dltu fc•d;i o,: \'L•11cii 111.•1if.,.1:-: ..i .. l:í :000~ dl~ \)J'dcn~•:ln r.• 

:í :000$ ·de ;,;ralil'icttc,:ü1.1, ,. •.>:< :<•~i.:1·clari1>s 1.hi:' iu:ü itul.o" fr ·· 
d!"l'rt~s oi; •fo l~ :()()O$. ~cnc.ki 8 :tHI0!3 '1e oi·d<.·nado e ·1 :OO'Uti; <J, ~ 
.~!'a J i J'il'u~:ii o. 

ArL. u Governo .l'ii:a. au l.ol'izut.lo a ab1•ir (1s c1·cdiLO:'! 1w~ 
r,..." ·"ªl'io~ para. a exe•:ut;ão da. tn·esenl.t.• l ni. .los~: Aurruslo. 

·vou s1 11.>m1)f.lc~1· a yn(<.t~ a. ellH;11d<1 11. !. do Br. Turiauu 
1::11up1) llu .. •.>ul.ro. 

ó S:r. -.Toiio Elysio (pur(l 11netimin/ia1· a 1;ot<ww) (' )
~l'. Presideutc. pedi a. palavrn simplesmente pa.m chamar a. attcúc.;ií.o 
•I :~ Cama.ra. para a iniquidade cousigua.úa. ri(• pu.reu~r sobre ;,i;; emco• 
da~ ap1·e...;eutadas ao projccto em ~·otaçtw. 

A proposito, hasta s11-lie11ta.t• Jou» topi<:os do pl\t·eccr. Em prilud-
r1.1 l(•g:ar, di?. o Hcla.tor: · 

r<N;i.o impol'ta i'\'-t<I em sustcnta.1· que os üoccntcs uc todtr.: 
os demai;,< institutos snperíorcs e ~1m!arios do ensino da. l\e~ 
pul>lica. estejam sufücieutemente 1·cmunorados. Não; cmnpre. 
certa.mente. a.ttendet• à. neces.;i'.la1to geral de 1:emu11erar bem 

· o magisterio publico. » · 

l)úpois de sa.liental' a. noce.ssiúa.dc q u.c üa. mu rcmuuol'ar hu111 o 
Hwgi~tcrio publico, accresce:i.tit o mesmo l!Cla.tor : 

«Enti·eta.uto. pouso \111e pa~·a o,; docentes do Ouro Preto 
a justh~lt.. <1. verdadeira. justiça. , '.1- jw;1:ifia ~11perio1· impõe a so\u
çl'l.o, em qu:i.lqucr caso. de venc1mentos a.lgüma. cousa ~uperw1· 
aos dos seus collegas cio outras cida.d~ <'· de outt·os instituto~ . " 

\*'1 :i:;sl•\ di::i'l: lll'::;u uão f~i r~vi::;lo 11do oratlur .. 
e.- Vol. :im :!1 
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Por que? Será a. prímeira interrogação a fazer. Os fundament•J:.: 
desse parecer e <~s razões de prefernncia ôm.favor da Es;mla de 011ru 
Preto fornm sutficientemcntc refntados pelo distincto collcga Sr. Pa.nlo 
de Frontin, em 11ma. das ultimas ses~ões. 

Não preciso a respeito accrescentar uma só considel'açã.o; bast;i. 
qur, a. Ca.mara. :;o 1·ecordc de suas pala\'ra~ em refut;açAo a esses fun
damentos, de todo fa.lllos e destituidos õe boa razão. (Muito bem.) 

O Sr. Oarlos de Oalllpoe (para encaminhai· a Vil· 
tação) -- ::)1·. pre~tdente, ausente o :Sl'. Cincinato Braga, illustL"e rela
tor do pareceL· sobre esse projet:to, e tendo eu ouvido a pouclerarl;t 
fundamenta~ií.o que:':;. E1;. prot.lur.iu, no seio da. Commissão de Finan
ç.1.s, a 1·espeito do assumpto, devo dizei· duas palavras, em a.ttençào 
ao nobre deputado que a.éa.ba de ~eotar-se. 

'frata-:>e, no caso; de um;~ 'éla.ssc de p1•ofessores que exerce o· rna
gjsterio de um modo muito e~pecial, exigindo capacidade ra.·a ••. 

O S11. JoJio ELYS10 - Não sei poeque. 

O Sn. G,1.ni.o~ rm C,\MPOs - .' •• ,·[vendo num meio onde apena~ e 
estrictameute $1:) po .lem mauLer com os exclusivos \'encimentos pllrC<)· 
bidos na. Escola, e sem campo p~u·a desenvolver qualquer outl'o ra11io 
de actividade •• , 

O Sa. Jolo ELYStO - E' o qne, aliás, succede, como regra, com 
os professores dos outros institutos. 

O SR. CARLOS l>E t':Alll'O.ii - ••• como a desenvolvem, em outros 
ponto;; da Republica.. 03 que lccciona.m 11a~ e;eola~ de Dira ito de i\íedi
cina ou de EngenbaL·ia. 

O Sa. JoXo Ei:.n10 - Ao contL"a1·io ; eru sua grande maioria, 
repito, esses outros professot•es tambem se circum~crevern ao ex(• r
cicio do magiste1·io. 

O Sn. C.rnLos DE CA:ul'o~ - Si nr~o se a.ttendesse a essa considei·;i
çúo que faço, o dilemma. cst:u'iiL nstabe!ecido: ou a Escola tin!:m <le 
fechar-se, ou de funcciouar e111 más condições. porque os profes,;01·c• 
ma.is competentes haviam de .procurar outt·os loga.res, onde encou
t1·assem melhor renumeraç~t0, devida i~ suacorupetencia, demonska.da. 
por forma tá.o completa. 

O Sn. Jo;\o Ec.Y~rn - Poi~. é o que está aco1liecendo (:om as f:t,. 
culda.des de Direito e dt) .\le· licina. Tres profes~ures da do Recife, n:tu 
podendo vivei· lâ. com a remuneração que teeru, estã.o em commi~s;"to 
nesta Ca.pita.l. · 

U ::in. t:Am.os bE CA~1pa,; -- Nilo queL'(l sig11ifica1· riue a Gommi;;~;1v 
du Fi11 iu1ç<1~ deixe de r'evonheccr• a prucedcncia das r:\zües que 111ilit.tl 111 
tambern em fa.vor Jo t~ci:rescimo ue veuci111enLos t.le muitos 011t1·0° 
profe:s,;ores. 

O mo111ct1to, cnLretallto, nilo comport:iVél. um:i. r.!levaçlo de..:<~
racter gemi, e, dcante de:;sa. .sltuaçil.o, co1uo e::;tá uxpre,;so 110 voto 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 26/06/2015 10:27 - Página 120 de 143 

SESS,\O EM 25 l>r: NOVEMnno oi: Hl:?O 

elabora.do pelo seu distincto !'''la to1·, pi•cfcl'iu :d.foti<kt, pl'imuir1J, ii" 
caso mais urgente, áquullc que <lc 111ancira maii; instante recl.:unava. 
pruvidoncias, e cornpromettendo o !'eu voto para. qua.ndn. for oppor
runo, qu.:tndo as condições do pai..: o pet·miLtircm, gu<Lrdar <t 111esrn<!. 
logktt. de a.élçüo, 111a.nr.cr o mc-.u!v \TÍterio, da11do ;ws dem.Li:< in·ofm;
sorus da Bep11b1ica o :Lll:; 1 11~mlo de ordenado 'J''C iL s ua {;a.padda•ie 
rtlclamar. 

A Cou11uis..;ào .11:~1; 1~,;i11 i111pcw;11.·i:uuontc: v isou sa.lvat· um insti
~11t11 do eu~iuo, 1ra.•lici•maL, o que loctn inereec e~::;c :;ac1·ifici,~. :-;i ~ssini 
su póde cl'l:uuar ; 4ui2 c:o11soc·var, naquelle t•eco11to r.nineil'O. um e~ta.
bcledmeuto 11u(; é gluria. úo u11$\110 Leclmico 110 Brasil (muir.os 
1'poiadr>j). • • · 

O Sn. Jolo Ei.v,;10 - ~ão são 111cno:; 111ercccdores os Olltros insti
tutos. 

U ::in. CAnws oi:; Campo,;- • •. q11ii qm! a.quolh: 1111cleo de velhos 
p1•ufessore,,;, du vérdadoil'Os ~uio~, digo-o ~m l'lc,;fa.:r.er nos demais 
profe.~sort:,; dosto pafa', pnde::;su c.:ontinu~r ;~ Sé dodiêat :io ensino, 
enfrcnta.nJo as uocessidacles l~~scnciae,: cl•t vida.. para. o q11e se lol."11a. 
iudísponsu \'Cl essa mclllut·ia, aliás pcq uctJa., em seu::> cstipe udio . .;. • 

Foi )IOr isso que a. Commís:üo dú Fiua.u:;i·,; a.i.:i.:~itou o parecer do 
diguo !Jeputa.do 1101· :5. l ';i.u.lo. c11ja au~e11ci; ~ uovamc11to · deploro, pois 
quo, certo,, com a. ~U<L 1rnla.vr~ c;;darücida, muito 111clhot•. do quo eu 
Le1·ia exp0i:;~o á. Ca.1mu·a a ;; razlle:; 4.Ue di1:ta.ram o pMcedu1· da. mcsm:i. 
Corr.mi>São, e que acabo. de t.n·evemcnt•J c,;b1Jçar ( Jluito bem, 
muito bem). 

Rejeitatlu. a referida emenda n. 1, do St· ; · · ".furiaoo 
Gampellu. 

O Sr. João Elysio (pela ordem) requel' a vot ,fica~ão da 
votucão. 

Procedrmdo-se á vet'ificução de v.olaçuo, reco1~\·ece-se te
rem votado u. faYor ::> Sl':s. Deputados e contra tiO ; toLal, 63. 

O Sr. ·Prcsiaénte - r;ão hu. 11umc1·0. Deixo de m.:.ndat' 
!ll'Oceder a chamada por ~er \' isivel a falt,a de numero. 

Pas:sa-;;c ás maleri a..~ em discussão_ 

Enecrt'::.ttfa a '.!' · disc ll s~ão dos at·ts. · t • a 5° , f<J projecto 
ll. 58::1, de.\ ·rn~o. eonsidcrandu de ut.ilidaue· pu blic:i, para os 
r:ffeito s dos al'l:>. HI e 35, s 2º, du Consf.itui;ião. a~ doacõas, 
hernuca~. de.:.. c:ujos i·cndímcnlos si~ de::.Limm1 á Ji ffusão do 
ensino primo.ri•) e ú cullura da liuguu. patria; 1~om parecei· 
J'nvo!':ivc~ I dns Commissões de Co nsLituü; ão e .Ju:>liça e do 
Filmnç:i!i, ficando adiada u votuoão. 

Encen·o.da a 2 " discu :;:;ão do acLigo u n íeo <lo p1•11jecto nu~ 
mero 506, de i920, abrindo o credito especial <le i :000$, 
vara pagamento a llcl'nlúlindo Percfra dos Sanl.os, ficando 
adiada a votação. 
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O sr. Presidente - }!;~goladas u;; ma terias em <líscussãu, 
.vou kvuul<H· a ,.;es~ãv . <lesionando para :>.manllfi ~ ~cguiuie 

Vot.açao do pt'ojeclo 11. ·Í7 .A, de 192U, p1•oy1Jdwial!u•J 
sobt·c ~s vcncinrnntos dos doecutes da Bscola rlc l\linus d1: 

Ouro Preto; com parecei· contrario da Commissão de Prnan
~;as <is emendas uprcse·11tada;; (vide projodo n. 117 B, dr; )01 ~' ; 
e::;~ discussão); 

\'ota1;ão du pro.icctu ti. 58:>, ue H12u, consitleraudo ti•;. 
1..!Widadi:: publica fodcrnl. riat•a ú8 dfcilos do1; art:>. 10 e :; !j. 
~ :.:

0
• <.la Cou:;;tituição. as doa1~Ucs. hcrau\;.aS, etc:., cujos t'•·n

dinwntos :;<:: desLincm á dil'fusão Jo en::;ino primat•ír• e ,í. ctil
tura ua Hn;;ua r1alria: t:O!ll pa1·eecr Ja.-.oravel e.la:; C~Hlllll i~~ü··~ 
de Constituição e Justi1;a u dt: Füwni_:a~ (~· di::.::us~ãl.1:,; 

Volac.:ão do in·ojcdo n. ti9li, de Hl:.W. u lll'i11 1.!t• u l'r•.••Ji.f." 
.,r-~pceial de 1 :OOO:ii, para pag-amcntCl a lkrmc!illdu Pel'vir:.i 
L!os :::anLos (~· di~cussão); 

YoLa".;Ü.u du rcqueri111cutu n. 'iü. u~ HJ:!U, du l:':)r •• \lt'n~d,1 
H.us, pedindo que i:;eja i·cquh;itaúo ~lo UoYerno u tr:uballt•' da 
,_·omrrü1;sii.o nomeada para organizar um i:odi;;u dt• ,1u::-t.ir,;;1 1ni

. lilat·; 
Yuf.a~ãü du l'CqUet·itucuLu 111, 71. de rn::.o. du ~1'. ::lluuri1·i11 

d" J..acn;1fa, pellirnlo .info1•111a\,'ée:; "01Jrr• " mopad.i.~llamert(n 1k 
11u1 Jol'rn.l~ .. cm Forlaleza; 

\~ola~·ão tlt) rcqucl'inwutu IJ. l::J. de L!):!O. dtl :-;;r. :'iiea11111· 
i\a~•:in11_~nlo. solicitautlu inC'lusii.11, rta nnlüm dr.i dw. i11drp1•rt
dc11lc dt• parecer, do projcct,o n. ~1. tle .ui.::o.: 

Votação úo l'cqucrilucnLo 11. ·;r;. lic tV:!U, dv Sr. :'.li\lil'i 1· , .. 

tlc LHl'Cl'da. i:iOUl'C acqUibi<;õc~ dl) w.ulN: na l)l'at':.l: 

\' •JLar;ão do requerinwutu u. /l.i. fl<:' .1 ~~&!li, 1,ln S:·. ,\l<l1.1r1•· i•1 
Ul" Laer:rua. sol.>i·c pl'i:::ã•; tlc inJivio.luo:; pur 1 11ai~ ,],. ~ ·, lwr:1~. 
!iObrc ca:>t i,:;o~ cut·porar~ e solwe u inrinerif.o r(']ar i\'1,1 ai) l'"
JHtllcamenlo d•.' um inúieiado tk mo1•1la fal::;a: 

\ºuta1;ão do rcquerimc11!.u n. 77. {ir~· rn~o. r_lt"1 ;.:,., .\tauri1:i" 
,.k La1•t•1'da, ~uun~ a pri:5ii.u dr. 1.•))tTariu~ nu Esiad11 d•• 
Hio, PltL: 

:;" oliseus~;i1J du l•t·o,Í\'do .'li·. ·J: l A, d•· t :l:!ll. a11l.u1·iza111.!" :1 
1;i.'"'P1:nd1!1' al.ü l.OOo :oOOli:. pai•a P:0.:•'1~u\:iio da~ obra~ d" tld•'.•H 
~la~ n1l.tu1·a~ n1at·g-ina1~:.: do t·i11 .l1•quil inl1011ha~: 1.·u.11 p;1n•c'.<'I' 
ra\Ol't\\'l'l das COllllllÍ,;sii.u dt• Uhras Puhlil'a1'l I! " ' ' 1"i11ani::a': 

:1• di~1·u:;~:iu du .111·11.i••c:/.11 11. G:1.1 :\. d1• lft:!O. i'.!ll\:o;1·lP1'a111JP :ir• 
111 iJidn•h' 1rnhlit:a. a Lii;u. 1'1•lia;.;·og·i1•a ,du En~inu !:iPt•u1nl:1r·111. 
1•0111 s••tl1' no Di~t.l'it~lo FPdel'al: 1•om Ptll'i!t'l.'t' f,11·m·nYPI rl :t 
Conuuh::ilo tle t:on~Li.lui~~üo e Ju~~ica; 
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~.ri. dí~u.:;;süo do pr•ojcc{n n. !)85, de '1020. c·onr.Pd~nd-<• 
:;:; :000~ corno auxilio a 1'!111k1 ;-;eu.o dos !leis. para a f.i:•t'
minnr;ão rlP. ::::cl1 nppnrPI 110 d1' mod ifie.a\;iio do;.; hy:t L·n-n.viií·~~: 
<'•".lm J)tlrrcr.1· J'rlvornvr.l da. cnrnrn.Lo;.:ã,l l!c! Finani_:ns: 

:J• di::::eu>:siío d1) ~nb;;l.H.uliw1 da Cnmmi~>:rl<1 d» Finrl'll1.::i.• 
:in peo.iPl'h1 n. í\O:i. '11' t~l:!íl. lnl'n:tnrln nbrig:i.l(1:·rn. n ai 1•a
N11.::in do;; rnwio:>. llO"- 11ú1'.~ di· w11·10~ h1•af'ileit'nS; 

:'!' di~1•t1~siio do p1·njf'1'f.n n. ~ 1:1 A. <if' HJ~(J. aul.rwi?.nnil 01 
;i -i'ó!ISf.rnci;:.ão d•' mn 1•dific io p:1 r:i <•~ Tr•!r~1·aplloi', Corr1•i<i~ 
,. t~nlll'r~tm·ia Fr.d1\1"al fie Hn1·lm1'1'11n: r·Oln 1rnrr•1·rr: 'l'::t\'01·an•I 
d:i. Co1111ni;;f;:in ·rlf' Finnr11;a;.;; 

::• di:.:r•ur<são do l•t'O.ir'r:lo 11. :1:::;: A. rlf' ·rn::o. 1~1·0a1Hlo n 
~··1·vi\'O rln1•N1ial nas mru'g·rris da .E;;l.rada dr• Fet·r•n C1•nt1•:t! 
iln HraRil o ·ria .Fi~l.L·a<b rir• 1"1'1To (Jl';;le dr• i\Un::ti': i'nrn pa
l'""l'I' f:wm'a\'l'l clnf'- CrnnnYi>:;;tíf'~ d" Ohrn~ ·P11hli1•:1;: 1• d11 f.'i-

2" di.~e11;;;;f10 dn p1•ojC'rlo n. :.-;~ .\. dr• ·J 021). <'illlf:irlr•
l'n ndn de 1,il.jl í i:la·C!I' pnhJ.ic:t :\ A:<.qo1;ia1;ão Profi.~sional TC'xf.il; 
<·111l1. pare<>r1• l'a1·nrf1Y<'I d:1 Connni;:;:i'in dr• í:on;;f il nitifo 1• .Tn;;
fi<:a: 

2• di.~cn~;::io dn pro.iN·lo n. ;,,q; A. dP 10~f1. eon~idP-
1·andn r!P 11 l,il itlarlP Jillhl ir·ii o <~.\hri;m rio Marinh••it'n»: com 
p:11·rri:1· favor:twl dn r.omm i~;:fio dr l~on;;f if.nii::fo r~ .Tnstir:n. 

O~Dl.êb.to dà Receit.ri. 

PROJECTO N. ~51 B .;_ i!J2() 

ca· discus.io) 

Emendas acceita1:1 pelo Sr. Praaldeuta da. Cam.a.ra. 

N. 1 
O imposto 1le importa.ç:í.o .~Dbt•e 1) ~al ser:í ([.~ :~o 1'úi,,: pür l:ilu· 

t?rarnrua. 
~ala das sessões, 23 do novembt·o de Hl20. -ten:1r<il1el' Filli,1. -

,l&~t! .-1.ugusto. 
N. 2 

.\o :i.rt. 1", n. 44-, accll'escento-se: 
«Na tlxpres<;:ío «industril~ fabt•il" nfiu ''~ comp1•<Jhc11de!ll a..' in,!11 ;-

b•ias :igricolasu. · 
Sala dassusstí~:;. 2-l: de novt:imhro d•· rn2n.--.'\wlrade Re:~rr11.

L. Corréa <l1! Brito. -r;stacio Coimbra. - 'l'u:riaiio Gampello::.-:t 11.~t ,.,, . 
[Jisilo.-Jos~ Eu:ebio.-Pereira de Lyra.-Gervasio Fioravanh.-Me.
:.<;r,dri?Jo cii+ Rocha . 
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N. :i 
Ao a.rt. 1°,.n. 4-6: 

Supprima-se e ~11hsti1.ua-se f"l~lo so1:rnint11 ad,iitivo ~o n. :i~. Sello. 
ufi'icil elevado a ·l /2 o/, sobre n \•:tlor o sol lo da~ t!'an.;r1wencias da.< 
apoiice.,; e das aco:;õo~. oltrigaçücs, debanturcs e q notas das .socie .. iade~ 
:i.11011ymas, cm com in:.u1dita po1· ncçõ1JS e por q11otM de t'd.~ponsabili
dade limitada, ~c1lllLJ o v:ilor das primeira:; a cot:i•;á.o otJicial e111 Bol
~as e das dt1a.s ultimas n valor· 1wmii1al, elevando a 59.00u:uoosooo. 

Rio, 2·t de 1101·r.m1br•.> do !020. - J)attlo de Frotttin 

Al't. :i ", n. 46 - Transfir:i-.c;e p:i.ra a rubrica IH, e acrri:iscentc
se - «e ,;obre t.oda~ as v<":ndas co1nu1ei·ciaes, ~ourormc regdamorrro 
expedido pelo Exccuti\·o;» E <iugmente se a e;;titnativa para 
4.D.OOG:OOOSOOO. 

Sala das s~sõcs, :?3 de novembro de 19:W.- Jofi.o Cabral. 

J rJstifi.caçã.o 

F..sie imposto, e ma~ popular, e~11itar.ivo e ec:onomicn rp1e se pó1e 
imagluar, h3J."i flor fim , di;,1p~11::ianrlo o appeJJo a 011tras taxac;oer- 1110nos 
conveultmtes, e qnit,á. i11com1titudo11aes, sa.neat• as fin:Lnças e o· rneil• 
circulmnte do p.~iz. segu111lo um pro;;ramm:L rigldl) qne o floverno dtwe 
a.dopr.ar. pedindo parn a sua e\ecuç.'1.o, lealmcn te, o :i.poio ctc todas as 
cla.$1!es. 

Asna a.cceita~o permittfrá supprimh-·se o novo iwpo~to sobre 
'lucros commercia.m1. que ji figura no pI'Ojecto, ~ outro sobre tt•an~· 

porte de mercadorias, que se annuncla será creado, suppt'6>s1o rpie 
na.o proponho, 1>0rque o Kegimento nào e pl)I'aiittl.~. 

N " . " 
No titulo« ílcc11r3as ": 

ÁCCl'e:ie01lte-~: 

12!. OPBlUÇÕES DE CREDITO - Pelas cott'éSf)óü.deotes aos.os.] e !V 
d<t verba iü" do Orçitm<?nto da Viaçlo - Papel 35. 58.P:7008000. 

J1i&tifl caçao 

A . .; doqrc?.a~ axtr:wr:Jirt1lria~ :i· qun st~ reforn a onicr1 fa 11á.ri rliW•}rn 
~r 011,t.ea11a,, ;>t3la. t•ooci:.;L or•lii1aria, :í. '1U:11 <fov,~ <:•~U()i· :~p•ma~ o '.t~r· 
vtço rtj~J>ót~ti\'o doo juro~ ü :\111ot·ti~:ir;:i.o da.' •)11CJr:1çt)•!~ •k c:ro,)i~u 
exigidari para ~arem realizada . .;. 

SAl:i dns ;O!SÕOS, 2i do novembr\) do f!J2(),- Paulo 1le Fro11tin. 
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No titUlo • Reol11'Sos " : 
N. 6 

Aceresceote-se: 

125. Dift'eL"en<;aS dé cambio-resultante da depreciação da libra 
e..sterlina. o do franco no serviço de joros e a.mortizaçã:o da. divida ex
terna., em relação a.o mil ~·éis ouro, ouro i.3. 700:01)0SOOO. 

Justüicaçâ.o 

O servi~ de juros da divida. e'.\.terna-em libras esterlinas importa 
em t 4. 729.595-i2-s, o da amor'tlzaçil.o cm t 43.0&8, dando o total 
~ i. 7'72-663-t2-6. 

O serviço <'lc juros ria rlivirla extorna. em francos, mdge :1.4.650.000 
fr'nncos. 

A.doptando por segurança n clcpreciaçii.o de 25 % para a libr:-a es
tcrliua. é a de 60 % para o franco em 1•elaçã.o ao mil réis ouro, 
obtem-;;e respectivamente iO.õüO:OOOS' e 3.iOO:ooos, ouro. despre-
zando Cracç~es .. - · 

Rio, 2~ de novembro de :1920.- Paulo de FTonti11. 

N. 7 
Ao art. 1•, n. 63: 

Renda do Correio Geral: 

Accrescento-so: «elevada~ as. taxas e portes no Brasil, da se
guinte fór:-ma: cartas e car·tas-bilhctcs i 50 róis. bilhete postal :100 
réis, bilhete postal duplo i5ü róls, encommcndas i50 réis, premias de 
regi;tro e :wisos rlc recerçu.o 300 réis, recibo do destinata.t·io 
200 réis». 

Justificação 

A remodola<;il.O dos serviços do Correio Geral exige o a.ugmento 
rll'1 rtespezas, que é justo ser. pe!O menos pareia.Imante compensado 
com a clevaç<"tO das taxas. 

Rio, 2~ de novembro rio i9Hl.- Paulo tlc Frontin. 

N.8 

Quànrlo a receita a1·reÓa<iaíln. tivel' sido por falsa interpretaçlo 
rl~t lei, cio que lmja 1·csultado prnjnizo para o Th~o111·0, o fllnccionario 
~110 tlos<1olwic' essa l'als.'t int"l"prr.taçiio P. ,1s.;im rcstahclecer n regular 
a1·1·rn~a.··l•tcào, terá riil'cito ~. 11m premio corrnsponrlr::nto a-dei: por 
cr11 to (iO % )' sobre a iinroi·tanci:t desviada e ctrcctivamente 1·ccolhida. 
;10 Tllc,couro, ~:i.lvo ~t! no caso iá o rnnccionario ti\'er direito a qnal
CJUt)l' percentagem po1· 1n11lta ou rovisllo de despacho. 
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Esta emenda Lom por objectivo éstimula.r os funccionarios da 
ai-recadaçã.o na exact:i. intcligcncia e fiel applicaçã.o da. lei fiscal. l1t1 
seja por desidí:'l. ou S':lja. por ignorancia ou por outra. qualquer ca n>a, 
verdade é que o fisco perde .!!empre nos enganos cm qnc ha. lesão. 

Ora, se a intolligente e hone.<;ta solicitude de funccionario, q 1111 
aliás cumprindo o seu dever presta ao paiz 11m serviço de inconte~ta 
vel valor, é justo que se o anime e se o recompense, i;m beneticio 
mesmo dos interesses fiscaes e pa.r:1. exemplo dos ontrós íunc:c:i11-
narios. 

Em outros casos de importaocia, ruas nllo ele tamanha iiuportan
c ia, cabe respectivamente ao funcciouario, que as denuacia. e apur;1, 
uma multa ou a perceutagem de déz por ceuto (iO ~·~ ). . 

Refiro-me aos casos de infracção de disposições de intetligcrnd ;~ r. 
a.pplicação vulgarmente conbecidas e a.os de re\·is<io de despachos . 

Si nestes casos, que rüi') demandam e.~forr,.o iutcllectual, o fnn
ccionario recebe a gr:i.tificaçfto especia.l j[L menciona.da, nada mai:: 
injusto e desartazoado do que deixar sem um pJ"omio correspondc111i: 
o relevante serviço de qne se occupa :i. emenda. · . 

Esta emenda d eve constar da lei d:i. Roccit<:., ro1·que todas a::. di>· 
cpo,;iç.ões anaJ - . as figui•a.m em ta.e." leis, como seja, por exemplo a •111•1 
· üncedc a percentagem do dez por cento nos cà!'os cie revisil.O d(~ de>'· 
pacbos. (Art . 4.-2, da J.ei da RecAita cic i8CJ7) . 

Rio, 2i de novembro de ·1920.-Arlinrlo Lecmi. 

N. 9 

Art. ."..s isen~.üe~ de dirciios ficam rostl'iughlas: 
§ i. 0 Aos artigos o objectos que gosa.m dcsss ra voqJor dispo~içáo 

expressa. de lei ou deoreto do poder competente, ou de con~rac tos 
co111 o Governo Federal om q110 so acha expreo;sawento c()ns1~11:1d: 1 
aquella e :mce.."8llo. 

~ 2." Ao· o~jectw e artigos do 1p.1e tratam as §§ i º a ~; no 3 r d!!•' 
~ ::is Prelimare;; da. Tarifa. . 

~ 3. 0 Ao material bruto neMssario à con!>t1•11cç:i.o de :wtomov•~i,, 
navios e aeronaYos. 

' ~ 4 .0 Aos macbinismos e m11.1.cri11os d·~ q110 trai.a o a1·t . 3: tia l1·i 
d:1 Ht>celta p;1r::1 o exercicio rle ·l!.lt\l, 

lia d:i. parte dos q t10 se intere...;."8.111 pela eD'eclirn e r onl ;11'1'<~·· ::-
1~afià.O lla.!i r endas uma. to11dcnci:i manirc::.t:i contra :1 isenção <fo ·ii7 
i•citos, quo ss transform:i. em porta aberta i1 fraurlo. ~f:ts; c~rnn 11:11 1.~ 
pns~ívcl abolir :i. pel'igosa iseoç;i.o, urge limitai-~ a.os ();1~os ma eccs+ 
\'eis ao remediu <l:i aholiçilo. r::· este l) objnr.tivo .li\ <'inend11, 
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i'i. :IU 

,\:rt.. ~crão coln-:1.clo.-: :'l 1·17.5.0 de dc7. por r:cnto (1 o ~-• j 11.ol 111tt11 -

·,.ci;1 os dirnito;; dos ma.tc t•iacs e machini;;~o,; do ~ 3o do a!'r .• ·~·· d:is 
F'relimina.rcs d:l Tarifa. 

.Tusl,ifi r;n.çlío 

A~i m c!'i\ pelo art. t H ,fa lei d:i. n.cc~eita. p:u-:1. l 'J 1 \}. Em r•~1·:1. 
HflO ha. v:i.ntagem qtle compense as desvantagens da j;;e11ç~i.o 1;omplNa 
1los direi tos. No caso, [)Órt.e dar-=-c ü r~ct.o rlri '.'\(lt'Ml os madnni..;m1),; 
importados p:tl'a um lim e dostimulo.~ a outro. ()ema.is, tl'atn-s('. d1~ 
u1t1a indnstria. já. em l'ra.nca pm~pcrLdado e 11U.o lia. mais l'aZfl.t) qtw 
justifique, nas precaridarle:; da,; lirn111c;~1s p11hlit:as, n. com1>let.a isom;;•n. 
:jltC, :i.léril dis;;o, rr>.quer um' p•oo~o moroso e complicado . A rorl1rn
<i~O pt•oposta na. ememfa e<1uivale :1 nm;t q11a;;i iscn<;~11• "oinplcla t! 
facilita. os r1ospa.chos. 

N. 11 

Art. Scril.o fixados Glll '-Í<!7. pn1· ~-cnto {ii> -:.~ ) 1td vrtlun:m toifo:< (1,.: 
:tb•itimentos e r~<i11~!; rle i :i.x:i.s a~t11:il111c11t.c em vi~or, com e~1;r.
pçlo apena!', do;; mater:iao:> de <Jlm ti·:tfa o :u't. H alinca ;; d;i. lt~i d;t 
Heccít:i. de {9·H1, vigol·arlo pekl ;1rt. Jü da lei :wtna.I, os q11~c,.; im pnr· 
tadm; pelos Estados e :\lunicipio~, pag::;rtto ,;nb por c:nnr.o (1; % j iirf-
1:•1ltlrem. 

J~·"tificaçilo 

Desde que u.lo se póde abolir a isençií.o <:orupleta e que ~e tem 4 \ 1~ 
condescender r..orn determinadas considcrai;ü•~s do ordcnt s11pe1·iur, ,i;'1 . 
• :on;;titue uin gta.ude favor da. Uni:'io o ah:ttirnento fi,,;ado na e;uerufa. 
i:a..,;;ta. o desvio ciue se sente, e que :Lintl:l infofüniente não ,;e p~><l•· 
corrigir, devido aos defeitos do a.pparelho da a rrct:;1.dar,ão, na,; nm-
1fas do impm:.to de consumo e dri.::: Alfandega. . .;. \>:irece ao :wto!· dit. 
1nnanda que, adoptad:i.s ce1'tas medidas quo, pnlo mr.:nos. ditnc11Jtc1u 
a. acção assomurosa. do coutl'a.ba.ndo, ter-se-á uma· Niccitn q un a oi<1 
p1·ecisa. augmeuta.r os <tctuae~ imposto~ uem crnar novo;;, 

Rio, ~4 de novcmbt·o de 1 !J'!0- 1lr/i11rl11 1:tm11i 

~. l2 

.\l.l<lil i\'i) ao ar!.. ;,~. § !". ·n . ·' · 

A.ri . º" rnal'h i ni,.;mo,; " 1n;1! • •1·i;tP~ 111• :·n!'l •'i<>. cti· .. 
1:11mprd1e11dictn.o: 110 art .. ::>". ~ :l(i .• da!'; l'rf•Jirni11ar•1ii da Taril'n. 
i n1po1·tudO!o: \Hll' agl'ic:Ult m·ei<. m.1 nfin. p~lµ·arfo ~ . •%. 1ri/ ' .' 11-
/111·011. nw·diauU• t.lespnr. ho d:t$: 111,.;pc>1°I 111·rn~ ti•~ al1and1!g°:1. 1r1 -
ol1•pPTlctc-n1" de' d<>pn~ito p1·üvi11 dn,: dit•Pil<'" i11l1·::ra<';,: 1' de'. 
:1ndi1•nt:i:i Jo '.l'l'ihnn:ll do• 1:<) 111-a,:. 

i-l:tl:t <la:-: ::;p;;,.;t11's. ::! .\. d,., 111we n1 )Wi1 d1· 1 H20. . .. - .-l mfr1uf,· 
J:1•;1•n•11. - Jorro El11sio. -· 1:. Go1·1·1:11 (/, ~ l:ritto. ~ - !:'.1·t1lf'in 
l'11ililbNI. -· l'Cl'f'Í/'11 tf1; /,yro .. _,._ 'fll·l'l'.tl/j/l (:rt'll/Jlt'fb•, ··-· ,-l(11 

• 

J'('nar;1in "" Jlof'/111 1 ·- 1.:,.1·1.•as;o Fi•)l'•lt"1111/1 , 
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ANNAES DA CAMARÀ 

Dispositivos citados: 
Tarifas das Alfandegas e Mesas de Rendas: 
Art. 2.º Será CO'Ilcedida isenção de direitos de consurn" . . 

mediante as cautelas fiscaes que o inspector da alfandega ou 
o a<lministrador da Mnsa de Rendas .iulgar necessitdas, ás se
:.!'Uintes mercadnrias e objectos: 

. § . 36. Aos machinismos para a lavoura, .nos termos do 
arl .. 124, $§ 27 e 2&' da Consolidação das Leis das Alfandegas 
~ aos que forem destinados a engenh<'s centraes. aos mn
teriaes de custeio e peças sobresalentes e aos machinismos, 
~eus sobresalentes e tambem aos materiaes de custeio de 
mineração, impor tados directamente pela lavouw1 ou pela.:; 
cmprP.?.as dP- mineração, para consumo proprio. A.:; empre7.n~ 
•1ue tiverem importado machinismo e materiaes para uso 
alheio ficam sujeitas á multa do dobro dos direitüs, segunfl(J 
;~ Ta1•ifo .. No!i materiaes d!' custeio se comprehend1~m sómen1 ... 
<ts · subst.ancias cllimicas, os explosivos, os m<>t.dllôides 1: 

metaes simples e o material de extracção e transpor te n:.. 
mina necessarios áquelles t,rabalhos. · 

Consoliàacão das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas: 
Art. 424. Será concedida isenção de direitos <le consumo. 

mediante. as cautelas fiscaes que o inspector da alfandega ou 
administrador da Mesa de R!rndas ,iulgar necessarias, ás s11-
~uint.es mercadorias e obj~ctos: 

§ 27. Aos machinismos e materiaes destinados ao aprr
fei~oamento do fabrico do assucar e construcção ou mclho
J'nmentos dos engenhos centraes, introduzidos tltrectrimcnte 
por agricultores ou pelas respectivas emprezas. 

Os machinismos e mater iaes, a que se refere este par a
grapho, são. tantos os que a Tarifa considera livr c-s, com M 
que ahi são sujeitos n <lireito, e comprehendem: 

1 º, a ossat.ura C1U al'mação de ferro com o:; seus p1•1·
tenci's, como columnas. vigas, parafusos. arrebite,;, lamina~ 
de zinco ou de ferro zincado para paredes t11 cob•)rturas; 

2•, mB.terial para illnminncão electrica ou a gn7. corn
p!eto; 

3•, t.ubos de ferro pnrn. condccçüo de u~un, g'.17.. ou v n1)(1r . 
com a~ respectii.'lls vnlvnlas de registros; 

4º, ferrament.as. fnlhM riortateis, frw.in~ t• mni~ nt "n· · 
silios; 

5º, maehinns ,. appnT'lllhns do h·a n~rnil".;ão. pnra o f:t- · 
hrico do nssucar. dis1.illa(;1fo c\1~ ai;ua«lrnte " rfo c>ipi r il.o: 

6•, correias pnra mnchinns. gnchrt.n~ clf' borrnchn ou dr 
asbesto e cordas ele linho, algodão e c:mhamo paT"t\ os app:t · 
relhos de transmissão; 
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7", trilhns portatcis e fíxos, vagões de ri.terra e pl'opt·ios 
pu.r&. oonducção {]C generos, Toeomo1.ivas, 1·odadorcs, barcos, 
vasos dn madeiras a vapot•; 

8º, Li.inlos refl'nctarios proprios pal'a fornalhas das rnl
rleiras a vapor; 

()•, balanç:as para pP.sar as e::mnas ~ os a%ucnrr~. 1~ 
1anquef; dfl ff'rro para ílr!posiLos. 

Não go.:;arão de isençiio de direitos os ti,iolo8 communs 
de alvenaria, as madeiras de qualquet· qualidadti, os p1·Ni·os 
de arame, \'ulgarmcnte conhecidos pela denominação de 
pontas de Paris, a graxa p::iru machinas e quaesq11er nrtigos 
que a itH.iustr·ia do paiz fabriea em quantidade sufficieute 
para abastece•: os mercados da Republica. 

§ 28. A's peças das machinas importadas em separado, 
a respeito das quaes se proYar, mediante exame f<üto por pe
ritos da escol a do chefe da. repartição. que não podem ter 
outro destino ou app!icação sinifo sub:-;tituir peças identfoãs, 
,iá arruinadas, de r.:iacllinas livres de direitos, ou s•~1·vfr de so
im'salentes ás que, existindo pet'f(Õi1.as, riossam inü.tilizar-se 
por qualquer evenlualidade. 

Esta disposição não se estende aos mancaes. columnas. 
eixos transmissor·cs, e mais peças de ferra que servem no 
appal'elho de movimento, os quaes não podem .,;u• conside
i·auos como rrn.t'tes intr.,gran!t>s de machinas, salvo. •;ntretanto, 
a excepc-ão do panigrapbo an l..~erdcnte. 

N. 13 

Ao art. 2•, llf: 

Accresoente-se : eco imposto om ouro será d<i!Jtlm1do ás dospeus 
da. mesma. natureza e :>nstante do orçamento d:t rlespe7.a geral da. l'le
tinhlicn o. o excedente sot·:I. connwtiilo C!Jn pape\ pai·:i a.tlenr1t:ir is dos
pc:.:as dcs.-;a o~r>ccie, revogado o ~ ~· do :tN. t• do decreto n. +.!82, 
do H dn nov~mbril de !920». 

Jmti/!c11 çiio 

íl11<;t.aholr.c1mrlo íllspmü~ii.o de lnis orr,;uner1tari:1.s a.nLei'loro~ a. 
emnnda. pror~11rei evilar a. cr<1aç:1o do uovos irupostns que virão ag· 
i.:1·:1.va1· o·; 1rn<':at'1::os dns contt•lhninks em 111na. ~ilua~!l.o el'itica conrn :i. 
a1·,Luu.I, dn st!nsivúl l.Jaixa do pl'Cços ,fo~ uo.:;sos prod11cto" du o:ii:.po1·ta~ 
~:to d:i. nos~a moeda. 

Rio, 2·~ cto novombro de 19:.ZO.-Paulo á4 Fronfü1: 
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N. '.4., 

Ao art. 5•, S 2•: 
Supprim&-sc. 

A 01J1•igação <ie depositar n:i. ,\Jfandcga, em l'noeda eor1•e11to ou 
P-lll apoiices íedoraes a somma correspondente aos direitos, no c:isl1 

de, i.sançã.o ou l"educção por etTeito i!e 1~ontractos, determina um onu~ 
qno t.orna 1ruasí sem v:tlm· o ravo1· coucodido pelos Poderes -Pnbliro~ . 

P.io, ~4- de riovemhro riP- i 92() . -Paiclo de 'fi'rontin 

Art. acidit.ívo: 
"A cnbran~ <los i1u1lo;;t.o.~ enl onro iserá. feit.11. <'llll moeda;; out·(\, 

ª'' \jlloJUbio par, ou em vales ouro, determinando o Oauco do Brasil 
semanalmenw o :1.(?io d~ 011r(\ e c011l'eqnente111ente o v:i.lOL· do mil l'éi~ 
num, (l'}l:l média da cota1<Uo do doll:i.r em rP.\ar:ão :í. libra •'sterlíil:L , 
n ô 111er11:ulo 1lt! Nnv:1 York". 

A deLermiuação do v.llor d(l u:iil réi:-t om·(\ cJ11 · 1\l111~~iio Ja. C(lta(:·~'" 
<lo dollar, otlerece o inconveniente do t r.r 1~st.~ mnita~ vezes valor su
perior ao q11e corresponderia :io :igio do ouro, de\'ido :i, ser limitado 11 
nr)s:-;o mt!rC!l.do monet:irio, o c1 11 c ~rá. diminarto· fl~lu Jll'fll·.e:>sü ··~1>1B" 
la u CP. d3. emenda.. 

llio, 2-t rle novemhro rte i.H20.-- /•a 11.l o de 'J<'r(lf1ti11. 

N. :16 
OwJe couber : 

Al't. As taxas 1le im1)o~to de consnmo sel'ii.O colwada,; : 
n) do.' pi-orill\!-C.Os <lo proce<tcnc:.ia. Cl'-t1·ang~lra, por nf.'l·b11. 11:is r,.,_ 

11at·t.i<:.ões actu:i.ncir3>:, cumnlativ:uncnt.c ~om Ol'- füreítos rlP. impor·· 
t:l<;.:I o: 

li) d:i.s :rocrca.do1·i:i.s <lc>. fabri1~uc;rw nacional, em est.:unpílh:i.<: c .. f . 
la.da ~ aos prod\lcto;; ou - :\s gn_ias ')Ili) 1)~ :1cnn1panl1:1 rcrn, ·~x~ep•::r r• 
IP.it:1 d:1s espm~i1fo!!.l!n.s n1~st.:~ lt~i. 

Sala rias :;essü~>: , em 24· <fe UOV()Jnbl'í> 111 : ·t ~:lft. -· .foii.o l?l!JSiú, 

.'-:. i7 
<lllllH 1·01ivier : 

Hmqua11t1> nà(• fõr deore t.ada :i 1·olhrma •fo t.:u-ifa:;, n:·~o f!Xi~lindn 
na :Lc1.uAJ Ji<i di.~pnsit.ivo ali:;un1 soh1'1' 1;11·(~o pla110>:, li:utgat•:-;. nUltOt'(I~ ri 

;eu~ ac.:.co~so1·i1.1s, li(;lll'àO os p1e:;rnc1s ~ ujojtu~ a t;n::i cte ·(OQ riU~ pOl' 
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kilogram111a, ::;alvo :-;e ímpurta.llo.~ llH':J. l!l'OVa.!!. iutcruaci.v\iM~"' de 
:Lvia.çi1.o, ou C>iCofa.s, qua.ndc> t<1.e~ avpa.rcUws e ;1c:ccssodos t;11tr;~1·,1.0 
11H:dla.ot;c tct•mo d~ résponsabilicladç, :-:cndo cubr.J.cl;i 'h· seus i!llpor
l:i.dorcs aqucll;t ta.~:t desde qtle se dcsl.í11cm ultfwion11cat.c ;t fim diOi~-
Mn~. .. 

Sa](I. das :>f39~úc», ~;; d.<v n•)'/•~uil.1ro •fo -l. 1,•2(1. --.lf1rnt-icio ck Lccr-c:rd•L 

:--:. :lo 
Ao <l·l't. ~~~: 

!.lnne se di;o: yotfti cl~ leàcc dois i·ói~ • .Jiga-s~~ 1lr.~. 
~ala das ses~Ocs. :?.~i de 110vc111b1·0 do J~21J. -.111111.i-ir:it• d1; L111;1:Fc/tt., 

;\O a.rL. 8°; 

Pe~t~q11e-~o tla...: 4110L;1,s <IÜ;{.l'ii>~tida.:; :1. i111pnt·t:i.11t;i;l Üt; t'.i111)<) 1~011i.11~ 
a1111.u.ics, a. Sa.n1.ii C;i.sa. tk Va.ssou1·;1.~. dr\ :i.ccút:'do co111 a. tl·a.rli<:'O:~i<má 1 
e•.tlltf.'ilJUiÇâ(J rai·~t <~ 11JCS111a Jll:Llltif);L iJ.j;f~ <L l\l'C~CUl,c iJ~f.<t. 

~ala d.as S1,,'!:i;;;ões, 2'.j tlJ?- novo.::mlJro d.e l 'J~ll. -Manl'icio 1/f Laçimlu. 
,\cer~s~cntc-~ Olld•; e•)nvim·; 

.\t·t. Nã.t.1 :-:e Gúmjlt'cltentlem ua. Lhsp1):;iç:w t.ln ;ut. 1 11. í J. a~ 
f;i1>1.fo;:;:;; a.1;1:c,:;.,;ot·ia:; do.~ e;;tállclocirnontt1s a;i:icol:i.~' e p;i.,;tori,; dc:'lL!na· 
d:1N ;i.o ::ipro\'Oitamuoto <h [H:od111.:çi\o tlüs mc~1110,; 1)si.;1bc~cnimcnto~ • 

. 1u.~tifi co.•;ii u 

E~La cm~11JR o'~ 111eramc11tc iuterprl•t:itiv.i . .\':10 11:1\Cllii•J ·:l 11~i 
n. :\.!.l•'.i<!.~ üe :H de dez<'mhrü dl~ :1.11~~ delioidv o qrw se_j,i. inJ11slrià 
r~.bril, nem ''· füiendu o. tegnlameuto a.pprM:i.do 11cln fie,;. u. H.-.:.:1;;; 
dei!> de julho do c:orrcr1tc <inr10. i111111mcra,; duvidas Nc kv;1nta.ra.111 
~·)hre r.asos do ineideucia. •]ü i 11111o~t..), va.riandll :t.~ inf.crp1·cta.-.:1Ses. 

E'. fi'.>ra. de õuvid;L que n lc~islador ;w 1;rca.t·" intpo:;f;o S(lh1''.'. ;L 
industria. fabl"il urt.o podin. 1.er em \'ista t:i~ar (l <l!.::l'i,~ull.01· '•pJe. utiJi ... 
~:wdo-sc apm1:i:; da. pro,h1c~iLt1 ,\ •. 1 ~un.-; 1.u1•1•:1,;, l','1.liri•:;L ru:u1tdg;1 1 

q11oi.io~, a.::;sueM-. l>l'lvHllo, ot1.'. 
Tacs agl·icultm."os 11:i.t) sã.r>, por i"~º' pt'l)p1·i;u11i.;11t.i; indu~r.ri;1cs. 

p11r<p1c ta.l fa.lH"iG<),Ç~O é um acccssut:'iu <lc ,;erviço 'Lg1·icola. e ucccsad;i . 
. 10 <lpt'O\'éit~uucnto do~ l't·ncto,;. c<.1Ibidrn; t~tll ~cu csta.buleçirm: . .'t1tu 
:i.!:ri1:ola.. 
~ Pa.t"1L cvit.ar •tUt: a:-: intcl'pt•ctu.çue~ l'ciLa.s iud11•111l c1tt1·0 o;; .:ontt-í

huintc!:l flo .imposto o;; a.gri0ultm·es cm ~a.mi eo111li•i\1c,; , é <;u11\"e11icntc :L 
:1pprorn1~ilo da omond;i .. 

n iu, ~·í tlc noven1 b1·0 oi..: 1 ~HO ... -(ld Uon tlc .\.111 l mdv. 

~.:.!O 
Unr.hi ctmYior : 
i\ t•t. <e As ·~uota:;; tio Jlscalisa.çlo dos iu:>W.utos U.c e11:;i110, -cq ui .. , 

pal'ados aos officiaes, cstll.o iseatas de quao::q~1el' dcscoutosl). 
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ANNAES DA CAMARA 

Justificação 

'As quotas do fiscaliza.ç;·10 do,; inst rtu tos eq uiparados niio podem 
sel' gravadas ctim qu:ilqucr ouu~. ~ão ~ão vcmcimo11tr.1s, rcprescntaru 
nm deposito com destí 110 e~pccial. Aliás, assi111 opina o aviso n, J.OlifJ, 
do rn do agosto dc J9 !5. do minist1·0 d:i. .Ju,;tiça. Mesmo considor:id 11~ 
voncirueotos, ahi <!~tá a lei n. 3.Sli:a·, de 12 do noHimbro de HHll. 
qne a.!Joliu o imposto ~ohl'C l:!U!.Jsi<lins o veuci111cntos, para i11fj1e<lit· 
qualquer desconto. 

Sala das sessões, :!J de 110\'01111.Jro !:lo :'.020 .-Jo;lo Elys.io . 

N . 21 
unJe co11vi<·t· : 

e\ g·1wrda-mot'ia da . Alfandega ·concederá l ice11ça perma
ucnLe µ:i1·a en l::-nct::i. a bordo dos ncvios a um reprcscntan<le 
dP cada .iormLl diarío. que o requerr.r, por:- intermcdio da As
socüi.c,;ão de Tmprensa, onde houver .~ 

::;ala dns s~ssões, ~1 .. -:i de novembro de 192{l'.-Joüo l'abi·ul. 

N. 22 

Accrcs<.: cnk- se ao art. 2°: 
V - Pnra o Pagamento do imposto sobro lucros líqui

dos do commercio. das socie<lades por q ootas de responsahi
lidadc limitada. das casas bancarias e de penhore!'! e da in
dmtria fabril. de que tratam as alíneas li5, '10 e H do art. t •. 
siíc como lacs considerados todos aquellcs que. apurados em 
(:nda balanço gcr~I ~ a nnual, encerrado da data desta lei em 
díantc. for l'.'m dis tribuirlos 0 11 creditados ao::; propridarin~. 
,;or ios · solidarios ou commandifatios e intet·cs$8.dO::i cios c~
f abclecimcntos commcrciaes ou indus triaes. como tamhctll ;1,; 
quantias l~~vadµs ás contas de fundo de reserva, lucros sus
pt'nsos e titulas equivalentes. 

a ) não serão consideradas como dcspcza.q gcracs, para a 
apurac:.ão dcs lucro:; liqnidos no halanç-0 geral. as qu~. pnr
,·cnturn, r:scripf.U'l':td:i s como tn<'s ou por titulo~ e quiv:ilc!n
tes. t iv!lrem si do entregues aos donos do estabelecimento pnrn 
suas despe1.as particulart~s . 

b) ficam dispensados deste imposto os luc:ros liquidns 
q·ue. assim rakulados, 11ão attinngircm a imporlancia de seis 
contos de r é is . 

,,·) n :.1rr1?cnda1:ão sr.rã fcila por meio dn sell0 ndhesivci, 
de valor e fórma cm 1:i1·culai;ãn ou que forem de l. l~!'minadtis 
pt?lo '.llini s tr o da Fn:r.Pncl:i 1q1poslQ P. collor.n<lo :i. pagina do n ·
s pt>r.,t.i \'o Diaric). 1"!;'0 ('111 sei;ttitln no onct:'l'rnmcnto do lrnlnnco 
annual. e inutilizado pelo. d:ita e n.s:;; ignat.urri. do jui;: do com
·merciu '\ quem compc~e. sem demora e com a devida reser va, 
:verificar, pela demonstração da conta de lucros e pel'das, se 
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:~ valor das estampilhas empregadas corresponde ao do im
posto devido; 

d) por fana de sello adhesivo, ou se o contribuinte pre
ferir pagar o imposto por meio .::Jo scJlo de verba, dcve1•á ser.• 
1~sta Jancada no piario, pelo funccionario da estação ~rreca
dadora, em se.zrnda ao encerramento do balanço, SUJe1ta a 
r,olJran<;a, t,amlJem, á verificrir;ão e visto da autoridade judi
daria; 

e) parn tacs effeitos, ficam revigoradas as disposições 
do art. 346, paragraphos 1º e 2º. do decreto n. 4.855, de 2 
r!e junho <le :1903, que não contral'iat•em as desta !ei. 

f) sem o preenchimento <ias formalidade$ exigidas nas 
alíneas e e d, não proseguirá o lançamento da escriptu. no 
Diur'io} ; 

(J) a verificação e visto pela autoridade judiciaria, não 
c:.:cl,ue o moclo de fiscalização que já estiver, ou nmlw a :-;cr 
;i.doptado, para salvaguarda dc-s interc~ses da }'azcncla Na~iu
nal, na cobt·ança dlcl outros irnpost.os. 

h) qual(]uei: alter ação ou artificio ernpre;;ado na cscri
pta, com o fim de evitar o pagamenLo elo impost.o ou rcuu
zil-o, ficai·~í sujeito á revalii:lação, calculada pelo dobro cm 
..;aso tle reím:idcucia, al~m d1~ qualquer outra penalidade em 
que, por lei, tiver incorrido. 

8. R. de novembt·u de 1!320. - A1·thur Golla,.as Jlo-
t•eira. 

Justificaçao 

Deci·eto n. 4.855, de 2 de junho de 1903. 
Art. 3413. Todo o commerciante, logo que houver lancal.io 

no DiC!-tio o bulani;u gemi do ~('II ;idh·o 0 pa~ . ..,;i rn. rm Iórllla. 
determinada, no art. i2 do Cudi:;o 1.;omm,...l'eial, deverá a.pre.
senLal-o, nos Estados, ao jui:r, commei·eial ou qualquer ou
tro de primeira ir!stancia da :;~de dó estabelecimento; no 
Dlstricto Federal, aos preto1·cs, em suas respllctivas cil'oum
scripções. (Lei n. 859, art.. 134 e decreto n. 1.030, al't. 5-0-.) 

§ i.~ O ,iuj% a quum J1\r aµre.:;1•111.:ido u JJiw•io, sem exa
minar· a e$cl'ipturação, auLhenUcaní o estado da cscripta 
11aquelln data, pelo seu visto e assii,,rnat.ura uo fecho de ba
h1nço. 

§ :J.0 Pelo visamento do balanço, o juiz pl~rceberá 2$0:()0. 
A lei n. 641, de i4 de novembro de 1809 que sujeitou a 

uxame a escripta. das fabricas não contraria a nenhuma das 
dbposioões. dos paragraphot< 1", 15, .is e .:l1L do art. 7-:, da 
ClHl~t.itui\,'ãu l-'!'Oernl e a me::;ma lei au~oríza. os agentes fi::1-
1Jaes, em termos amplos, a examinar a ..:<icripta especial, to-

. d11s <U ve:e1s que ;iu/.yuem nece~surio e a r•edil' a escripta ae
i·11l, quandr> e·,,contrar·em. duvidas. (Accurdam do Supremo 
Tribunal l<'cderal de 2;; de dezembro de 1900. Rev. do Dir·., 
YOI. 2:2, pag-. 513.) 
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,\ hm.:uda Na1Jiomtl Lem o d:r1!il.o tlrJ t~xig'ir .iuui1Jial
n1f'.'11/ 11 a r~xllihí1)ão dos lívros tlc uni eumrnercinnk. ufim 1.li! 
YPrif'fo;1r :!e 1~i:1 f. (t ~·:nuo :fraudatlo o imposto de con sumo, uma 
\'(~:r, Jll'JJYt1do que ha su:..-peita de fraude cm lal pagamenl<•. 
t i\ 1' 1~·. dn Bupr1~rno Tribuna 1 F cdm·al de f8 uc jullr•J dt~ l VlO. 
Dir., vul. 112, p<,tg. 62/i,) 

N. 23 

Arl. :r~mquaul.1i t:fío enl.L'ai· em ex1~cw;ão a 'fat•i fa 
, \rJ1wncí ra. v 1.•xpf'.\dicule tle '.!. ~.1,,, a (lll~ c~t;í. f; UjcHo o olcr'I 1!1: 
3,d1•olco. impurlado 11ura eurnbo~tivcl. eout.inüa. a :;el' tO·
lll'~du 1fo ael'Crrdo corn •) arL !)ü 1 d a Cousolitlu1;iíri da.~ Lei~ d:J. 
~'\Jfow.lygu . 

.1 nstificar;ão 

};i,;1•1 1•ni1,,t1da ri Ü•J eani<:lr! t' in l.1_.,:lJl'ef.;Jf.iv(l. Fixa :t '\il'.'t'. 
il;.:(kira r11(!.'lli~·eneia dr.. disposkão ::1.duanf'ir·a 1·elativa a l n~;i 
de •·x1w 1Jknle . Pol' 1:111 erro (IC intrwprcl.ar;ão. ~ophistic:o 011 
dc:;1:11iúuso, !.em sido po.ga n a .\lf:mdcõa dcsla Capital sei~ 
ve;t. r·~ 111cnus tff.• que li~lll .~ido 1·.::;ul:H·111e11f1~ pa:;a. e ~l'lH 111 ·11-
!.1·.~f 11 1wrn l' l.!c: lu1tH•\:·i"i o, :L luxa do 1~xp1 :.dienf .. • Plll' Ot\l.1·a,- :il 
ru,t 1 .it.~t;as_ 

HeC'l'11Lc111cnt1.· ..icscobt•iu-,.:1· 1.1 c1•t·u. d1· t: u.ino: r>.ff~ilt1,.; !'" 

liw. iam lo1JU1Jl 1~tauo v aria,,: c(1 111panhía~ •:sli"<.11l l:l'<~il"<t s, et)Jll 
l'l'l\iuizo parn . t) Th(.•:;c11.11·u ~ai:io11al. 

~aht tias .:-1:i'$lir.·:::, :_::: tlr• llf)\ 'Pflll.11·t• d1 : ! H~LI. - A.J"li11d.1 
L cu11i. 

'.·\ 11 11. i :.:. depo i.~ ria p:1h1,·1·a ~ d i"trilnti tlo;:» a CTl'P i;1.Tlli.•:
~·.' ~ 1•0111 :;orLr: iu::: :s. . 

Sula (fa,; ,;1.·:>»o:'•l'::'. 11(r\·1:111·l.>t'1.i d•.' H1"!0. - Jvti.•) Jl ,:nido . 

• J;'1. adqui1·iu ft'1l'O~ d(' axiOrt la 11 eoJu,,:::;aJ pl't'.llllZ P q lll~ " 
~l'hL·::u111 ·t1 Xari011t1l :;ol'lh: 1·(1111 o nolo r·i o dr.•syio de s\m::-: r 1•11-
da~ 1wla ae1:iío ~riml11u~a tlú 1·011lra·ba1alo. :\ n liad<~ ·t1a in,.11f
fid 1!11da tia :l'i~L'Ul b:a~fü• , <t fadl iLlad1! <:nm qu1~ 0 Fi.s1·1.• 1 •" r
mi lf" ª""' i:out.rnl.Jundi:-;lm,: a .::;01wg·a1.~ão do inrpo"tu . P1'""ª 
ll1~1·ui i::::liiL1 m•nll u ni;i s1• rr!vPla. .mais d1•l 1·i11wnt.osa ªº" i 1íl1'1'1•"
H.'" dc:i T lr eo;ouro dn (ftt •· a. 1•011 f1'1'1:111·ia. dl1~ despac:ho>' i;nhr" 
agua ÚP inflam 11 iav ... i,:; ,. e11 1 •1 ·1)s i Hl~. t.l•.' i 11 tIHH"l.a!:iío .. ;;Lr:111-
;;cir:.i. niio st'1 po1·qu1: a s 1•mpt·1•r.;t (!Ul' ~_.!O::'alll (i••f<i,;::i. 1·<'ga lia 
'' ·~ lran :;1101·tanl no" scnrs tll'Ol)t'io::; ua.,·io:::, mas Lambi!lll 11< 
tk:>•.'tll'l'•~ i;-am ua~ :;ua~· 111·011t·ia:; iu~ talla\:ik", i; iluudu:; r?íll ~oc;il 
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disLanto ú fôra <la cffi<~ie1~t..: t'is0aliza1;ão d:.t. Alfandega . Essa 
r~galía está em fla.granLe contrac.liçiio <'0.nll () ·priooi-J}io ~-Orai 
consagrado no art. 382. § :.?.• ~J:.;. No,·a Con.wlidação rfas Leis 
da Alfandega, in '111n·bis: 

<; ••• ao; mercadorias, couformo sua uatuceza ou s~rão 
·log<> despachada:,,i ou irão para ai·mazens ou trapicht'.S a.lfan~ 
llcgados, para essl~ Jim especialment<• <lesti·na<los, tm.as 'TUI.o 
para os do::.· pi·op1·ios donos . • • » 

De referencia. ao pcri;;-0 <1ue cm·reria. o deposito <le . in-
1fammaveis ~m p1·omisotlidu.de com outros ;enet·os, a. mesm<J 
Consolidação ~re uma excep~ão para. os -inflamaveis e na . 
• :onformidadc dos rP.gulamentos policiaer::, a. qu~ <illudo o arti-
3"J 100, mas para · · · 

<i: Quando nãu haja deposito JJTOj)l'iO, 
:;.~gundo o~ ter.mos insophisrnaveis do n. j ·d<.1 .~ita.ó0 § i -0._1 
art. 382.: 

Ora, cut.re nó~. 1ha <l.oposiLo proprio <fo ~aracter official, 
.que é o ti-apiéh1~ alfandegado da ilha <lo Gajú, esta.beleüidü 
:;om 1iccmça. e approvação do l\I inisterio da Fazenda, desti
nado e applicado a-0 m~smo fim .que os entrepostos publicos. 
'°Art. i97 da Nova. -Consolidação; art.. 2° do (!ecreto n. 3.217 .· 
tlt: 31 de dezembro <le 18G3.) Nestt~ t.rapiche ha, e a alfan
dega deve saber e póde verificar, armazens com cap~cidade 
;iara ;grande deposito ·de inflamm::weis, sem contacto com ou
l.ras .men:ador1as. como requer o al't. 217 da Nova Consolida
çii.o, G que comµwtam cerca -c111 quinbentas mil caixas de ga
r.olina. A ~trea desses armazens satisfaz plenamente as e:'(igen
cias de capacidade para o <ieposito, que nunca attingirá a 500 
.mil caixas, vislo como a respecth::i import.tição annua•l orçi~ 
por um milhão e duzentas mil. 

Entrei nessa indagação e Live necessidade <le conhecei· 
,,stcs pormenores. porque causaram-me just:a estranheza O!' 
Lermos laeonicos ... ~ improcedentes com que o então Relato!' 
da Receita fulminou a. mora.li-zadora. l'mcnda, em 19!7 apre
sent:i.da pelo illusLrc Deputado Juvenal Lamartine e que ora 
r1movo, oom a se:;1.1rança antecipada. de feliz eidto, taes o::; 
':sclarecimenlus ·que põem -0vident.e a indeelinabilidad-e de sua 
adopçíio. 

Reatando as i;onsiderações feita~. náo e <l..:mai:o assigna.lar 
•1uc as cmprezas estrang~iras; Standard Oi!, Anglo Pctrüleo 
•)fexican e 'fe-xas Cornpany, assim protegidas. como deixei cle
monstrado. -com as armas Que Mntra os seus proprios in
t.in-esscs lhes tem concedido <> Fisco, dcsfructam uma. s itnuçúo 
privile~iada e ~xcepcional. Esta ::siLuacão, altamcntu nociva 
ao Fisco, atLe>nta taml>em t;Ontr:i- a. liberdade <lo -commerci("I, 
1>orque- ·diffiéulta e pódc l'XCluir, senão exclne a concurrencia. 
U(lssc ramo. de quo as referidas emprc1.us !)ossuem o mono
pollo. que lhes outorga o Fisco, até mesmo e principalmeatCJ 
ecntra. ci Fisco ! 

o.- Vol. XJI !!ô 
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Ainda está recente para ser esqueido o ruidoao processo 
judiciaria con~ra Gonçalves 1Campos & Comp., que couLraban
deavam nos despachos sobre :tí;ua, sem al.wno dos creditas da 
íis~lizac.ão aduaneíra. Provada a fraude, condemnados os 
contrabandistas .que convém accentuar até enlão tidos e ha
vidos como acíma d~ qualquer suspeita' contiirnam, a despeito 
de tud(\, os despachos sobre agua e nas arrisc[..das condições 
qu~ venho de e:x:põr 1 

Demais, o administrador do trapiche alfandegado, .fiel 
depositario, nos termos do Codigo Commercial, equivale a um 
funcci-0nario da Alfandega, com predicados e responsabili
dades que o revestem de fé, publica e obrigado a ter uma es
cripta official, com todos os requisitos de authenticidade. 

Porque, pois, prel'erir á duDla fiscalização a. fiscalizaçáo 
simples e inefficienle, quando na pluraridade da fiscalização 
se encontram até os obices á fraqueza humana? Como recusar 
a dupla fiscalização, maximé quando nesta fiscalização dupla 
está a·ssociàdo ao inter~csse do .Fisco o proprio interesse do 
administrador do trapiche ? 

A nossa fiscalização é, pelo menos, deficiente. Sim defi
ciente, pelo menos. -Vern de molde relembrar a resposta de 
um alto funccionario fiscal, que, interrogado sobre ·se achava 
justo oc não a medida dos despachos sobre a.:;ua, assim; se 
exprimira: «Ainda que pudesse eslar convencido <la conve
niencía dessa medida, receia.ria defendel-a pai:-a niio compro
metter a minha. honorabilidade no apoio de interesses pes
soaes inconfessaveis :i>. 

() <Fisco não deve confiar demais e só deve confiar até 
onde a desconfianca sqría de todo injustificavel. 

Neste caso dos despachos sobre a;;ua impõe-se a descon
fiança € não ha razão que altenue ::. prejulicial confiança de 
que gosam as referidas empl'ezas. Um exemplo recentíssimo 
illustra ô caso. Essas empl'czas sabem que o imposto federal 
é uniforme para o paiz inleü·o. No emtanto, o oleo de pe
troleo por ellas importado pagava aqui dois por cento (2 %), 
apenas, sob!'e o valor de vinte mil róis (20$) por tonelada, 
quãndo deveria p~ar dois por cento (2 'to) sobre o valor 
commercial, o que quer dizer que na Alfandega desta Capital 
pagava seis vezes menos do que -0 imposto 'legal que devia 
pagar. 

Em outras Alfandegas nos Estados, onde duas dessas em
prezas Leem succursaes, o mesmíssimo olco de petrolco por 
todas importado pagava o impo:,,lo regular e previsto no ar
tigo 561, da Nova Consolidação. isLo é, seis vezes rnuis do 
QUe o cobrado na Alfandega desta Cap.ital. 

E essas emprczas nunca reclamaram conf.ra a enorme 
desigualdade da cobrança. 

Por que não o rcclamara.m ? Por uma simples razão. A 
grande importação faz-se para aqui e a reclamação ser-lhes
hia damnosa e damnos só o Thesouro do Brasil póde acarre
W,r.'. Pra. pargunLo eu: há. inaenuo que vac:ille na mr. fé que 
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.~st.) caso revela na sua r.ryslal li na flugrancia ? E' possivel., 
:\este caso, vem a vroposl!u pu1·-l11u ~ou os .olbos myopcs que 
a diJferença soneg;.i.da e a ~cr t·c.-;liLuida, só e luo sómente no 
imposto do o!co illllJOl'!adu por •.•s:;:.i.s emµrelas, sóbe a mi
lhu1'es de contos de ú•i.:; '. 

01·a, tomando JJuL· La:;1· v conhecido ci.ue, no caso, é a 
fraude apanhada eni J'la;,;1·anl e n<.1. 1mJH)l'lacao do oleo de pa
troleo, ha uma pr.::iui111,..:uo u·1'1.1Lun1utvot e1e que no desconne
cicio, .i: impOL'iar;;J.o <w u1:o:·•·u::;1vu~; u rnílammaveis despachados 
sobre a;;rn;." e uc~i.:<llT~·~alwi; 1,aru os an;iaiens que, c;omo os 
navios, são de p1·upJ'it:'uauu t.!o.:; 11.!li.'.t.:S 11nporLadores, os pre
iuízos do The:>UUL'o i\ai.:iuual Je\'\.:al sul.Ju· a dezenas de mi
lhares de coalus de ri) 1s. 

Chega a opportuiuuad·~ cJv 1m·csti;;ai' e conhecer o fun
damento em que se c~ct.:u11u 1; QlllLtu hi.:lator da Receita para. 
arrastar a i.:em:1ii:,,süu Lic 1"1nuw,;us a !'CJl.:iLar a salutar emen
da, agora rello\·auâ e :w1pliat.ia. 

:Custa a ct•êr, mas 1.:::- t t'1 L!acripto ~A emenda. revoga re
gu~anwnlos aclulwcil'os cm. inu u1·. A Commissão não acceita 
a emcn:...\J. ~ J / 

Ao contl'ario do quo allcga o laconico e singular argu
mento do ex-H.elalor, a cc;·cLrrna concc.ilsão dos dcsµachos na 
fórrna referida é que se eo:1:1·apõc a honustas prohibir,;óus dos 
regulamentos aàuaneii·us, na:; ptn·tcs que já citei. Mas, dada a 
ne~cssidadc de re\'o~al' n·~~uh11ucn~o:; adu:meiros, não atino 
com a ra:dlo desso foliclii~11w t'1!;,;ula1!lcn.tar, que chega ao ex
tremo suspeilo de rct:u:;~u· Ullll> 1.11~ .; 1~ia :;ane:ulorn para deixar 
in:aclo e in~angi'vel um J'o·;.:ultrn11·11lu que, em certos casos. 
;ióde ser su5penso por :'irnpiL•s i"Jt' ttu•in. do Inspcctor ! · 

Revo[;a.m-so leis e dct:!'c'.<1:;. 1 ra11si'o1·ma.m,..se redimens po
líticos, reJormam-~c cott>t11ui•;1'.i1.·,, ;1llet·a-sc ;i útuação geogra
phica do mundo. e só, . . 1u11• ~l' p.· .. 1c modificar um regula
menLo de carader Ll'am;1ln1•io, :i.11Lla c1ue esta modificaoão 
reprcsenle a dci'cs:i. lio11,•'4la d11 Tl1t•:iouro Nacional contra as 
rruuàes em i:lUe se p1'ivtlc<;1uu a suprnmacia. 05LClllosa. do es
lran:;;eiro l 

De outro lado. os n1~.:nc 1:in l 1·:-c l11·nsi lciros. lambem impor
iudores de corrn,;ivu,; 4' u11!:11111 11:1w:::i, sujcllos á dupla fisca
lização, cumprindo a l<·i, ~'l'\'•illi1·m :ig suas mercadorias aos 
al'm::lzcns dos l!'a:1ic l:l''.i ;il lz ; :11:1··~.11:.1~, e pa:;:;m <o taxa re.spe
ctin.. prefixada 11a : ;1 LJi'i ia 01 J i<'la l a['l'H'Ovadu p~lo :.Iinistrl) 
úa. Fazenda. •· 

De outro ludo, acima d.1,, rlnrniuios du lei, as poderosas 
1)ornpanhius es:1·::n.'.!'1.1 jl';1~. 1'":1,id1':·adu.,; «um Estado., no Es-~ 
tudo, sem a. dupla l'it>.:al1z<11;i.11, n11 11rnlhor, sem fiscalizncão al-
6\lmn, tal a incfl'icii•iilo 1'1irwnl1d11ll1.• que se apparenta nos 
scu.s proprios naviu:;; o pa1·1.1 w1 ~1 1·u~ proprios :irma~<ms ! I 

Illn.s nilo é ~ó !\\):; !lt·as1!1·11•oll que cumpre respcll::ir e obe
decer as leis do Ill'USi l. 1)4 ) :;~1• il1 '\'L'I' llfiO podem liCi la e hn
PUllCmenle se exceplu:u· o:-i 1:~il1·u11t;ofros. A honcslidadc do 
fisco repelle essa. ~xcc.i;.ção. 01.Ucnt.a para o oommercio 'ho .. 
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ANN,lll:S DA C.A.~L<\RA 

ne::;Lu i: ruiuo:m. Pt!ra o ThesouL'O, ella. crca um re;;im_en de~
ig.ual e faculta o conlrabando. 

E', pois, contra esta anomalia, <lupla.rnentc immortü. qq,. 
óffereço a emenda iufra, na. qual, alúm de· medidas de dcfc~;i 
do fisco e da defesa da. liberdade do commercio, outras ha 1k 
notoria.s vantagens para. a União. 

Ark Ficam Pl'OhibidO!:i os ue,;pachos ~obre agua pal'a 
os :g.cneros inflam1mwci::; +:' cori•of:i\'os, de pi'OCédencia •:~tran
geira,. que :pa~!>arão a ter coufci··~rw ia nos t.r·apiclles alfand•!·· 
gados, undo :oerã.o tlcpQ8ilados. 

§ Lº Caberú ao Gon~rno vinte p.or l!cnto <la renda lJr'uta 
das armazenE;cm; a!'L'ecadarlas nos refe·l'ido~ trapiches com 
UtJuellcs ,g.~ncr0;:;. 

§ ~.- Salvo a taxa <le eupaia:da. t:abei•á rnai::; aú Govcrw_o 
a. armm:enagem g;1·atuila dos m•~smos gencro;:; que importar 
para o ~er\'ii;o publico. 

§ :P Para fiscal izat:àt) l' anecada0ãi.:i da p1.'l'centar;1:.•m d" 
vinte po1· •:cnto o inspeclot' dn :\.lfandcga designará, dentr(: '·' 
runc-Oionarios dú ~" cntram:ia um fiscal, que te1·ã. a gratifi· 
cação men~al de quiniben.los mil rtSi:>, 1paga pelos concci:;siona
rios do::; t.1·apichc~ I! :pc~J.os .rnesrno~ n~colhü.la aos cofres <11» 
Thcsoun' >aeiunal. adiantad:rn1f!rtle. de sei:; cm seis mczcs. 

Sala tia~ ::;i::ssik~. :!:: de novembro d4;• l920. . •. . l·rlimlu 
'Lconi. 

Ao art. 8°: 
Onde est<t ·«- '/U rói;,; .pur kilo » uig·a-s1~ <~ SO· rüis PO!' kilo :~. 

Onde está «Será dividido. em quato1·ze quotarõ» diga-se: 
(.::iCL'á dividida ~m d•~z.aseís quolas:i>. 

Onde e~tá «Dua:; ao Hospital Mat'itimo Müller dos R.ei~,. 
djga-se: .r.Quutro ao Hospital Maritimo l\füller dos ReiSI>. 

SQla das sessões, :.l3 de novomlJro de :1920. ,.._João Elusi~·· 

.Ao art. 9•: 
Onde esUá «de 70 réis», diga-se «de so ~- · 
Onde couhet·, accrcscente-sc : 
~vo Estado de Pernambuco do dilo imposto 

aos Hospita.es da Santa Casa de Misericordía 
réis, i!. ao Hospital da Sociodadc Beneficente 
Nazarcth, município do mesmo nome, 20· réis. 

:;"~t·á dcstinaoo 
do Recife. 60 
da. cidade de 

S~Ja das ses sues, :?3 de nove.m·bro de 192-0. - JoiJ.o El·ysi{) 
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!\. 28 

Onrle coube!': 
Art. Continúa em vigor n ciisrm; l.n no art. 35 da lei 

11. :L~ni>. rlo 31 d1i dr.7.cmhro d~ HlHI (!oi ri" or~nmento da 
RN•cil.a' pat'a o i>xercicio de 19:?0:. . 

Sala dn.~ !'li'!;4 $i}~ .::. 23 d~ novr.mb1·0 d(; J 920 . - Joii.O m11sio. 

Art. 35 da. J~f n. ;3. Gi 9, de 3 l de dcmbro de mm (1lci 
,(" nr1;nment.o da -Receita pa1·a. o exercício de 1920) : 

·~ O arL St do regulamento anncxo ao dccrct.o n. ti. 95f. 
,i,, 16 do fovereiro de '1!"116, fh:ar:! redigido assim: « Os la
\'!':.ldore-3 qll'f~ forem fabri~antcs, por quacsqu1~r processos, <ic 
alc.ool d~ ~ann:i, cac•haça ou vinho natural. empregando -pro
ductos da propria ou alheia Javrmra, conjunctnmcnLc, po.de-:-
1·ãr> remcttl~r o producto acompanhado de guia, c.onformc o 
in1Jdelo XV. sem as l'espcctivas. est:ampilhaE<. 11uandn :• \'Cnr.ln 
ir'lr feit::i a negociante por gro.~so ~ . 

Art .. 81 d e regula.m~nto annr:xo ao rii'C'l'r>f.o n. U. Ç>:lt. fll'I 
.fi; de fevereiro de i 91G: 

4'0'.s lnvra:dores que forom fabric.anLe.~ tle akool. ~~uar
dento do canna. ou cachni;:.:'l ou de vinho nnJural, riuando fi
~erem vend:t a n~goci~ntc por grosso. poderão remet.t.er o 
product.o ::wompnnhn.do dr.- .gui~. conforrne o modelo XV. sem 
as respectivas <'.::tampilhas . Nes~i.' c:iso serüo obrig:i.dM a ro
mcttcr na mesmo. occasião a :;egundn. v ia dn ~ui:i. ú repar
i ic;ão Fiscal ::i: que ci::~i~·errri1 ;;ubordinados . 

«Parai?rapho unico. O ehcfo rfa r epartição inimodia.!.a
nwnl~ i:·nvia1·á a guia ;i Rep.::irticf! <J rlo d<:stino. dando conhe
··imcnto àas CircumstanciaS ijUt! 8C l.OrTI:l!'C'nI COn\'cni c;>n t,es ;i 
fiscalizai:-ão bt:>m r.omo t01"g-raphará nes;;r. sentido quan<k• 
111.•1ir.;::s.ario :i> • 

Ond(• ,,.onvirr: 

Art. O Govcrn1:0 ·l'Obrnra doo; bitllC·llS ,1u.:• 1.iv,,!'t.'tn con-
~~$sões para emp1·cstimos a funccionurio.:; r;ublicos . ..:"·ÍV'is e 
mliitarc~. com dt~sr.onto on <.:onsi~n:tNio em folha d<'. paga
mento, ttma quot.a de fiscali znção n~ import::ncia <lt' G :OOOS 
:mnuae.s, l'icando <>xtt'm>: i\·o no !Uan.:'o do CL·,;dilo Rural e In
!rwnàcionn.I it pr.rmi~~i.i n icgul <.'OllC'C'dída ao Banco do.o: Func
;·iNtariO!'l !>ublicos, ao '.\lonll'rio (r(·t•nl,·" dos SC'!'Vidorc;; do Es-
1ado e fü) Banco Pr.:dial do :Estado do Hio d<' Janei ro. :t rcs
:}••i to tios fonccionarios publkos. c iv.ir,: r. militut·es. 

Sala da~ st.'ssões, :19 . dr. novembro de 19.W ~ - Mendes 
Tavares . · · 
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N. 30 

N. -i7 - Onda se diz: ~ i5 % sobre a renda bruta ào 
jogo;' etc. :i>, diga-se: 

·Tax .... ixa sanitatia sobre concessões de cM
sinos, nas Dstancla;; balnearias do paiz. 
~enrlo annunl 30: OOGlil e s~nrlo por duas 
estações intercaladas, 24 :0008000 . . . . ·iOO :0008000 

Poreenfa!!'em de '2 % n. 15 %, conforme fôr 
estatuiào nos contractos de concessões no 
Districto Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 :000$000 

Sala das sessões, 23 àe novembro de 1920. - Carlos 
Gania. 

N. 31 

Art. A3 reauisições -para os dP.Spachos dos artigos a 
oue se referem os §§ 5" ·e 6º do nrt. 2• das Preliminares du 
Tarifa, deverão mencionar as marcas, numP.ros e conteudo 
dos volumes f1 ser feitas ao insrlP.ctot> da ai fandega, por in
termedio do M:inist.erio das Relações Exteriores. 

JustificaçlJ.o 

Esta emenda tem po,... fim evihr abu~o~ notorios. que re
clRmiim um c(1rredivo "'fficn. TrPm-se dado rr.netidas VP?.r~ 
cnnf1lsÕf>!! n mal Pntrnàidni;:, com sérios pr~ju izM · nara o Tlw
snuro. para n ~nmml"!rcici honr>.~fo P nllra o n('ttf:>cio nom~ co~ 
llUf' :f'n?.Pm. 1AgilimamP.!lte 8s ~upr::i.r:litas rNmisirõP.s. A!rrri 
di~~0. l'P~Ulari7.nt>-~e-ha por ('Ste morlo n l'!f'rvir:o d;Ji: 1'P.<Tni~i
c1ies, sem embarace para o serviço da. fiscalização aduaneira. 

~:i.la das ,;essões, 22 de novembro de 1.920. - Arlindo 
l....eon.f.. - .. .. ' .: ·. _;... _: ;:..-;:.. .. · 

N. 32 

r 

Ao n. 43 (Impostos sobre loterias) : 
Accresc-e>rite-se: 

<i:Pi>r'Tlilfirf:i!" ;JT'"nno:i nar~ ~u:tilio a est~be!F>dm1mfo~ rfr 
instrncl'ãn ou bPnf'firrnri.:i.. e contrs.ctadas as federaes me~ 
diante Cf?ncurrencia ll ubli ca. :i-
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SESSÃO EM 25 DE NOVEMBRO DE {920 

n 

Sob o titulo VI (Rendas diversas), irtSérevl\.-Be: 

<i:Producto annual, liquido e mínimo, das lote!"i'.\s federaes, 
exarado no edital de concurrencia e applfoavêl ás subvencõe8 
:innunlmrn! B examinadas e vo.tadns pelo Congresso réis 
~ . ..J.00 :000$000. 'l> 

Safa das sessões, 22 de novembro de 1920. ~ Carlos Ma
ximiliario. 

Em1mdas não acceita:; pelo Sr. Presidente da Camara: 

Accrescente-se onde convier: 

Art. Siío isentas dn impos~o sobre dividen<!os as socie-
dades anonyma>'. constif.uid:is r~0m ~nrnn!in. d11 Juros das mu
nicinnlidadf'!':, para a i>x<>rrn7::ín ni> ;ervi<:ns rmhlicos de intP-res
Bf' lnr.al. cnmo se,j::im: illuminacão, abastecimento de agua e 
viP..ção urhana. 

Sala dn~ se~~õl'!s:. ?~ de novembro de fÇ)20. - Heitor de 
Sou:;;(l _ - Manoel ZJ!onjardim. 

(Infringente co art. 254, § f 0
) • 

N. ! 

Orçamento d:t Reeeita, s• discussão. 

Onde convi('.r: 

A rt. Fica rOYO!!"aC'lo o :\l't. 45 rfa r.ei n - :t. !19 {. de 5 díl ,f&nett:& 
rio i!l20 e t"est~bl>1r><1id'l o r>scarne. Jtnalv;o a <'A?'ti flcn.nn .-to q11e tl':i.tG 
nrfocrC1ton.12.!lR2 ric 24 fie ahrilrfot7!8f61)f1asinstrúc:çõesdo e 
lllini!':tcrio da Agricnlt.ura de 6 de maio do mc~mo :rnno. 

P:irai?l':l.JlhO ttni~o. () c~rarn.~ e :tnaly<:e lieyeriio sor foitos Jlôl' 
11m:i commi~~'i.o <lP. ,fons frincrinri~ rins presidida. pelo chere da. ropa.r
ti~ão por ônilo 6 rei ta :i exporta~l.o. 

Safa. das sn~l'.>CS, 2~ <'lo novombrri- de f 920. -Alfredo Ruy. 
(Tnftingonte do art. 252~ § {<>, ?<lttra a). 

N. 3. 

Ao art. 6•. 
Accresc('!nfP.w~a : «e de 71# % para as execntadas pela Prefmtura. 

do Distrlcto .Federal», 
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Justi{icat;ão 

AG concii<;ões ~peciaes do Oistricto Federal rolativamento ao Go
verno Fedéra.l, deveriam determinar paro\ o Districto a isen~o d() di~ 
reítos, a. emenda sem ir .ité este limite, . estabelece a reducção de 
7;·, o/,, que parece de toda ~ jastiç.i. 

Rio 24 de novembr() de i 92().-Paulo dé Frodtin. 

AO &rt. 1° n. 45 ... 
Supprima-se: 

N.4 

J'usci{ic:açi!(I 

fünqua.nto ntl.o f.õr erea.do o imposto geral 'sobro a. renda, 'o Jm. 
posto sobre os lucros liquidas do coà:unercio não deve ser creado em 
'Virtude das difficuld:!.des de sua. cobrança. ein todo o pa.iz e da elevadu 
despcza. que exigfrá.. a. sua. arrecadação. · 

Rio, 24 de novembro de :1920.-Pa1do de Frontin. 

N. ~ 
. Augrneate~se: 

Art Continúa em vigor o :.u·t. 48 da foi n. 3.979 de 3:1 d e de· 
~mbro de :l.9t9. 

1ustiflc:o. çcio 

'frate-se de sarl'iço federal iie que se incumbili o go,·eruo elo M:i.~ 
r-anhão. 

Sala das sessões, em 29 do nov<'!mbro de 1 no. - R.odrigm~s Ma~ 
chado. 

1\rttigo citado : 
Ar!. !18. Fi<"a is~nto dr. dit'cilos, inclusive taxa d e e:itpc; 

Jiente, o mawrinl importado pelo Governo do Estado do Ma 
ranhão par;:. as 0bras do porto do mesmo Est::ido. 

\Infr'ingent.~ do nrt. !!54. § 1 º. ) 

".!'1. ,, 

\ 
Art . Continúa ~m vigor o :n·t. aG da lei n . :'.:. El!14, d<? 

31 º'' ~lezembro d~ 1918. 

J?ts.tifi.caçu.(1 

Esta P.::tcepção jusLifica-s•~ plenamente; t.011~0 cm visla !r 
imporLancía . para a. saudc publimt do!! sct•vicos de agua '~ 
rsgot-0s. Alé~ rfaso n~o ·é Justo QUP. \";ses serviços. custe&dc!~ 
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u::i. C\l.pital Fed!'r.'.lJ pela Uni~o cüm graodP.~ .despcza~. se.jam 
!'Obrecarregados i:.om o !rnpost.n d~ impnrtn.~iio na~ outras ri
,fades. 

S~la ffas !1es:>õe!S. ~3 J:IP n0Yembri:• 1.1•! 1 ~~.n. -- Rolfriqu~.<; 
,'\f(1r;hado. 

Artigo citado : 
Art .. 36. Ficam isentos dos impostos di; importação H da 

taxa de expediente os matcriaes destinados ao abastecimento 
de agua e rêde de esgotos importados d irectamente pelo!': 
governos dos Estados. dos municipios "' do Dis~ri~to Fe ., 
dera! . 

(Jnfrin~nte do art. 254, § i º. ! 

N'. 7 

Art . ~o porto do Recife, quanto tl.s embarcações qu~ 
não dão acces!!o a<> ancoradouro interno, e qu'.! ficam no La.
marão, local desabrigado, de travessia difficil ·e perigosa, isen
tas por isso de Yarlas taxas (barra. praticagem, amarração. 
pharoJ, dócas, et~, ) , fica. estabelecida, em favor dos funccio
narios da Saude do Porto, alfandega. e Policia i\laritimri. 
para as visita~ feHas no r13feriào local, a qualquer bora do 
dia, uma gratificai;ão, paga pcln companhia a que pertencer 
a. embarcação vi~ilada. equivaJenl.c á me.íade da grabficação 
já estabeiecida para as mesmas visitas, á noite . 

Sala das sessõM, 24 rte novP.mbr n ÕP ·J 920. - .Toã(> 
Elysio. 

(Infringente do art. 252. § 3º . let.t.rn 11 , ) 

N.$ 
Ao al't. 15: 
'.Accrescente-se : einclusivc a;: dos al'I ~ , Hl7 •' ~02 i1:l 

l<!i n. 3. 454, de 6 de .janeiro de 19t8:o>. 
Art. i97. As vagas de continuo <JUI:' :-;(' abrirnm por 

falleoimant.o ou aposentadoria, serão ~empt·n rm:?~nchida~ 
pelos sen·entes que t.enham habilitação . 

Art. 202. As vagas de · porteiros, ajuóunl11 => de porteiro, 
.:ontinuos e 1Jotreios, qu~ de ora em deantl'.' ~e verificarem · 
nos quadros dos differenlcs · ministí.'l'io:', !'el'iin preP.nchid~. 
tendo em vista a hierar~hia desses (lmprogndo~ n obs<wvundo
h l\ para as promoções. o. seguinte criierio '. uma por anti~i
•larlP <i ouh·a por merecimento. Quanto :t~ v:i.gas dn ultlm:-. 
···atcgoria. a;; nome:i.\.ões sorão fr.itn~ pcnLre t'> ;.i ~orventes qun 
tiverem as prer.iAA" hnbilil.ncõl';;. obNlt~ccndo no mesmo eri·· 
terio. 
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lustificaçno 

'rP.ndo~sc !"llscibtdo duvidns qnanto a estarem cm não em 
vii?"Or estas dis;,Qsiçiíes orcamentarias, a emenda resolve a du
vida. 

(Infringente do art. 252, § 2•, leitra a.) 

N. !> 

.c\l"t. Todos o!i1 matPriaes m1e o Go,•emo t.iver de im-
noi'f,:ir do N;trang-r.-iro. cll'!!':f.imiilos á const,rucçflo das ohr::is do 
Norr:l()!"fe. de que trata o <ircrclo n. 3. 965. dé 25 de dezf'mnro 
<IF! HH !1. (fn Pr s1>.inm :'liirp.i ir idos direcfttme.nfo. qurl' por inf "'r
mrd io d!'.\ tcrrPirni<. com ou ~em conc11rrencia. ou nor 1nlcr
medin dos: «nrlmini~fr:i.dotP.f' r.ontrrctantP.s> P.ncnrrl"i:rnnos d:i.~ 
r-rfrridns 0hrns. !'etrio ohrii:::-s toriam~nte trnm:portarlns pelo 
Lloyr1 Rrrisilf'irn. cmquanto este continuar incorporado ao p;i .. 
irimrmio m1cionaL 

~ 1.6 Prira. ,.,"m]')lPfn observ:mria 1fosta di~nosir,ão o Go
verno nrnvid"n~.fará T'lllr:i one. em mmlq11er d11l'1 hypothc!'!es 
Sl1'flrn h1rlfortrlns. os nrc<:;o~ lill acrr~isfoão dos •rf!feridos ma(e
rin<>s sP.iam f€'ifo~ «Fob,, (livrf) il f\ordo dos vaporP<i do Lloyd 
Rri1sileiro, nos porfM de procedl:"ncia dos anudidos mate
riaes) . 

~ 2." A imnortanr.i:l dessf'"I fr€'tP.!'! sPrá liqui<inda direcf,a
menfr entrf' n Tni::pec!orin FedN·nl de Ohrns contra a!'. Ser.<las 
~ !! Voyd Rrnsilriro. e ni'1o será c0mput.arfa 110 valor rfos m::i~ 
ferh4:'i> nnra m: l'ffl'H()~ º" n:ig-amP.nfo ria. hnnificar.ão dP. 1 !l % 

· cnnfl'ril'ln no" «ndminidrnr1nres cot•frn<'fndM,, ·rias rf"fPridns 
r.hrns t'OTI"!:rnfr>= <los dP.r.ri"foq n<i U.43~. 1 ".A:l'i !': 14.435, <lP. 
?~ r'f " <>1ilnhri'l •1lfirno. "'(l\1frnc: ol:>r::i.s l"Ji1!" nhvfa Vl'nhnm ~ sel' 
<'r.n ~ !r11ilfa" peln Tn""mo r'-'~imr.n. nnr cnnht na a:Cnhn Espe
r,fal rln" obras i:le irrlg-a40fio das f P:-tns cultivaveis no nordeste 
brasileiro~. 

Sala. ~~ !<essões. ?Jí df' novembro <ie 1.920. 
boyr:r.. 

Onfringenfe do art. 252. § 2°. lettra. a.) 

Vicente Sa-
~ · ·~ r-~ ... 

A r>l"C1vidl'ncfa Mnc:t:mf" <'h:i riresrnte 0mPndn vi~a pro
por~.irmnr :in I,lnvrl nrr1i::ilf"iro. 11m:i rrmàn r'!" 11u~ tnnto eare:':é 
i>l':<::i 1'1'Ylf"rrzn nfficinl. nn m~c;mn f.rmpn :i~!>l"~1rn-1hf' Nll'~~ dP 
rctnr!'il'l r:ir:i. ~"11!': n:wio;:. "m <:l'rvir,('I 't1nc: tinhn$ nmericn.na r. 
PUroriil :i. mr.-<li<ln l'<:Sn f!U~ lWnhumn rmpr1'7.n d" navegação 
d esprl"inri n . 

ne fnr>rn. npl"znr r'fa Tm'll'i,?'llrflTit;R rins cnlculo!'I d:t 'rnr:ip~
ctoria de Obras contra as Secca.s. pode-$e avaliar que esta 
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SESSÃO EM 26 DE NOVEMBRO OE 1920 .-
reparticão terá de importar, s6 em cimento. cerca de 60.-00<J 
barricas mensnes.durante o!" annns de 1921e1922 ou seja um to
tal d(> LH0. 000 barricas tie 150 !dlos, cnfo frete, tomando-se 
por base as tabella!" a ... :uaes. montará pelo menoi> a réis 
f8. 720 :000~, ou seja uma renda bruta média de 9 .3GO :000$ 
por anno. •· . 

Não se podcr:l n egar qnr> essa renda contribua. para. a 
i!iminuicão dos deficu.~ cm cu.in rcgimen se vem debate ndo o 
Lloyd Brasileiro. n ta.l .ponto qu~ o P.minf)ntr. Relator d(J Re
ceita em bôa oonscic>ncin tr.vc r.srrnpulos em lhe- atlribuir 
11ualquer saldo -para o futuro excrcicio. 

A<.lnritad:i 11 ·mrdidn nrnpm:;f.a. fP.ril a Cnmau evitndo que 
~e.ia' drcn::ida parii. o (18tranozP.irn a imp0rt'anf.c somma de cerca 
<lP- vinl.r. m i l conLns de réis ~ ::io mesmo lêmpo f.erá contri
bu1rlo para qnc o T.lo>•d poss<1 <l:lr :io Thcsouro alguma renda 
liquirla de quf clle tanl.C1 necc;:.-,ita. · 

Reservo-m"' para, em .plcnaril) . .iu~tifirar mais detalha
riarnenle a medida proposta que Julgo de grande ulilidade pu
blica. 

Saln das sc>ssões, 2.1 rl1> novembro de f 920. Vicente 
Saboy11.. 

149ª SESS.{0, EM 26 DE NOVEMBRO DE f920 

PRESIDENCIA DO SR.. BUENO BMND.'\o, PRESIDENTE 

A'~ 13 hClrll!'. comp:irr.r~Pm os t=:rs. Bn~no nr~n<iã~. An
drade Rr>.:>:~rr~ . .Tuvf'nal LtimarlinP.. Oci.;;cilin •fo A'hnrn.t r?rqu~. 
Cnstn RP!m. ninn:v><i(I Jkntl'S, H'i'rr.u l:im1 T>a'!'g':l. Cnnha J\fa
ch:iõo. T,uiz nominínl P.$ . .t\!!"rir·ninn A7.l'VPrlO. Rodri .~es Ma
chado, Armando :Ru1·l:im:u1ni. Thorna:i: nodl'i!!'UP.S, Vicr.nte Sa
uoyn. Osori o 1fo Paiva. F rf'rlerirn R nrtrl!S . .Tosé AU!!US!O. Al
'l:>f-rln l\~nr:mhfio. Oscal' ~nnrf'S. Erluarrlo Tav:ires. Corrêa dE? 
:Rritfo. Pereira tic Lyra. An~trel?P5iln. Turinno C:-1mpetlo, Aris
tnrcho LopPs. T,uiz Silveirn Dnoclnfo J\Tnia. T.r1uro Villas 
T!oa~. T,r>nnr.in 11alrffo •. Jn!;é Mnr1n. TI.:iul Alves. Torriunfo Mo-
1'Pira. F.lniéJio rle !\lesrrnits. Rndrii;!'l.1es T.,ima. EtlJ?<'nio l'onri
nho. l\hnC1"l !\fnnj:irciim. lIPHm· de ~011zn. Srimpnio Corrêa. 
Paulo de Frontin. José dP MornPs. l\fri.rio dP. Pauln, l\fauricio 
<fo Lacerrfa. .José G.on!"nlves. HPrl"ulnno C:l'~ar, AU\:'llf'O de 
Um:.:i. Am<>rico I,opr>s. Scnn:i .P'in-ucirc,io. Orlil<m de Andrade, 
F'nnsto Fl'rr:i:i:. l\T orcirn Brnnniio. .faymf'! C.nmei;. $nllcs .Ju
riinr. Cnrlns Garci~. Ferreir:t Brng-a . !\Irirrolino n .irrt>tn • .Tosé 
·r.obo, Carloi; de Cnmpoo:. Pe.reirn T.eite. t.ni7. Barl hnlomeu • 
.Tnfio Pcrnf'tf.n. Alv:wo Bap!.isfa, C::i.rlng Peno.1'11'1, Mnrc:nl de 
Esc.obar. Octavio Rocha. Joaquim Osorio e Carlos l\lu.im!
liano .(66). . . .• .. .. . / ·--··· 
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O Sr. Presidente - :\ ii:>W. de presença accu:;:a -0 compa
t i'{·i mentú ri"' 6li Srs. DApttl.iv\n.!' . 

. '\ bre-.oP :1 ~Cl-'Sãr1. 

o Sr. Juvenal Lamartine (2" Seci•eta·rio) procede (\ lei..: 
Lnl'll. da at'~ta dn ~c~ãó anLer.PftP.nt.r. a. qnnt. ~.. snm ohserva
•:iíP.~ ;ipp·l'O V:ld:l .. 

o Sr. Presidente -- .!>assa - ."'! ú le itura do P.xpediente . 

o Sr. Andrade Bezerra r. t n Ser.'l·ctario) procede á le itura. 
dn :~t)guinf ,, 

Offfr it)S : 

Do !\IinisLc1·io d::.i J u.~tiNl. P !'i •>.g:oeio,:; Interiores, de 24 cio 
í:nrrentr>. r.11,;iao<ln ri ,;pgu ln.lu 

ú p~o.íe(}tO . au!,orürn ti Poclcl' Ex~cutivo u Hbrir Ltm ci·0 -
ililo, não excedente de :32: 000$, para retribuir sct·viçoP. e JJ

tr ao'l'din(rrios rire5ta.do" pe\os fumcionnrios da Secretar ia do 
darnara do:s Deputados na npurnção de ::ict.a::: e verificação dr.• 
poderes dos Deputado;;; da 8' l~gislG lnra (H.l12). Nego-lhP 
sancção, p elos motivos que passo a cxpol'. N::i Se1w<'taria da 
camara dos Deputados não, ha. . propriàmeiltl' um pcriodo li
mitado de expediente. Segundo .o seu Regimento Intf1rno, 11 

;;ervíço te;:-min:i <1.d epois de enccr.rada a snf'.são e executado t • 

HXPediente oi·denado pelo director:.> . f.:i ha ~c~:<:ão noctnrnt!, 
<1.D director designa. os empregados que dr;vcm 1~ompn1·ncN· ao 
serviço» . Chegada :l hora da ·s ahida, «n r.nhum ctnp1•êf,.rado s.~ . 
.retirará ou dei~ará. o t.ràbalho,' sem qUP. o director da Sec1'P.
tsrfa declare teNllinado o seNiço~ . E ' l'em duvida devido :>.. 
P.SSa situação especial, de um trabalho que não tem hora;., 
Iixas, que deví! ser executado d~ dia como de noi~c. em sei ~ 
horas, que t! n llxpedicnte ma~imo daiJ outras rcpartiçõe$, ou. 
l'.lm muito mais, como acontecei nas u lf.imas sessões do armo. 1~ 
devido certarriente n. esse facto CJU<' os fonccionarios da Ca
mera são os mais largamente pago!'- d~ Republica. Além dl' 
remunera!iões muito superiore~ :1;;: d" q1mesqur.r outros em
prgados, gosan-1 elles de -r~gali:.H> qu('. ~\!itc~ não tel'm. !!~' :1ssim 
que ~no intcrva!Io das sessões. o ~cr\'iço findat·:í :is :i horas 
da tarde)), e «o d irector. si a$Sim o prn'miltir o servii:ü a oxc .. 
r.utar ,poderá di'vidil' eill dua.c; tum1ns os empregado$, que al 
ternadamente. e por quinzüna farão todo o lrnbalho da ~e~ 
cert~ia>.> , disposiçõc!'- e.c;tas qu.~ asseguram ·nos clHos funccio
narioc; dous me?.es d1> curto expedient i> " rtott$ ml'zes d<~ inteiro ' . ' . 
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SfüoSli.O E~( :2G DJ:: NúVK'.\113HO DE. 1920 

repouso.· Ora, em i:H·s l:Ondiçõ1;~. não ha ua n:alídadc, :;c1·vi- · 
<:os c.'Ct1•aotdina.rio:; nos truhallw.:; pt•oprios da Scet'etaria da 
Gamara. Desue q11e nchum •)ut1·0 lim i t~ tem o eÃpcdiente que 
não seja o da c:xecuçi"w do. i.rabalho ordenado pelo dh'cétor. é 
daro que nenhuu1 l!'ervir;o da cump0lc11cia da secr~taria pód1: 
l l)r aquellc~ caractPr. Qtumdo mesmo assim não fosse, ó que 
~e não póde contestar 1; que a apuracã.o de acta.s elcitoraes ô 
lml(I quanto pôde ha.vct· tfo inai:! •.ll'tlinnrio na f uncr.;ão dos em
l}l'egados do CongTc:>so. Elles 1.i só <'lles podem executai· cssl'. 
frabalho. Si a sua t•xecui;ão exige não quatro, mai; oito horas, 
não ha ntoLivos para surprczs. ou r eclama1;õcs, ,pois o fun
l\Cionario, ao d ispulm· o l•JS'UI' e :w ser nomeado, j á sabe que 
~stá obrigado au S•!1·vir;o do apuração de actas e que o tempo 
dest inado a 1:sto ser·.: i410 póuo ::wr ampliado a arbítrio do di-. 
rector da Secrcla1·ia. O im>.iedo !:!, pois. acl.o de injustíficav•}i 
lib~ralidadc. E sfabelccc além d isto uma P-xcepl)ãO odiosa tl. 
!>em dos cmpr·eg·ados da Secretaria da Cantara. cm confrontl\ 

. com os das ouiras t'epartiçt3es publicas; muito menos remunf:
udos, ao~ quacs ossos, sim. os regulamentos fixam as horas 

· do expediente H que, en tretanto, nenhum esipondio recebem 
pelas prorogações. ·C1·iu, finalmente, um perigoso precedcnt(!.. 
do que outros funccionarios se poderão v•~ler f~ a. que os po
d'3re!:i publicos; po rcohcrcmcia e oquida.de, ficai:ão obrigados. 
X:'io posso, pois_ da1·-Jhc o meu assentimento e, considerando-11 
nocivo aos illtc1·csse8 mwionae~. devolvo-o. <lll accõrdo com o 
art .. 37, ·~ lº da Constituição ,' :.i. ú 1maL·a qu(} o jniciou. 

Ilio <le Ja11efro, .:!·~ <li:! nuv1:mbl't• \!e 1920, ~il" da Indepe11..: 
dcncia e 32~ •.la Repu blica . ..:.... F:pitaciv Pt•Ssôa. - ·- A' Com
missão de Finanr.as. 

Dowr úG 'Ministc.1•!0 uvs Ncg·oe1u~ . •fa Fa:wmla. de ;?/1 ~ :!~1 
d•J c0rt·cnk . enviando a ;; ~('.;uintl'.~ 

Illformações ~prsaenfad~ llw sossiio tle 2t> da novembro de 19.lO 

l::xmo. ::ir. l" Sec1·ctario da. Ga.ma.ra. cios Ucputa.dos-Com i•eferen· 
cüa a.o assumpto do que trata. o officio de V. Ex. , sob o n. :!.32, de 2~i 
ele maio do anno proxinio lindo, tonho a. honra. de rcmcttcr-vos, µela~ 
Ãnclusas côpias, as relações dQ pessoal d iarista, com mais de iO annos 
de serviç<:>, das di,'el'3:!..; rep•Lt•tiçõcs subordinadas :i este minfatcrio. 

Reitero a. V. Ex. os meu:;; pt•otc.~toB do .elc\·ada estima e mni db
tincta. comidet''1.\~to.- llomc1•() B1.1.ptisltl . · 

Helaçã.o dos diaristaj sujeito!; á jürisdi~çàu da. Uolcgacia Fisca.I J1) 

Tb.esouro N:i.cioaa!, M i'arã. que teem m:i.is d~ iO anao.> de serviço 
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sem nota desa.booatoria., organii.a.da. de accôrdo com a circular n. 2'í, 
de 22 do julho de rni9: 

Ca.1·go -nomes - Primeira. nomeação- Ultima nomeaçãu 

Serrnnte .Tolo l\Iartins de ;'lfogàliücs, ser~6nte desta delegacia; i 
de maio d~ !8'J7. 

--·--sel"verite Antonio Froi~a.s, sorvente da. Caixa. Economica, 21 de 
outubro de :l9J4, scrveat~ desta. delegacia. 3 rle novembro de i909. 
" '~Servente Goc..ofrn:io de Souza. Pontes, servente da Ca.ixá. Ec:>
nornic:i, i do abril de HJO.;, SCL'V'~nte d~sta. delega.eia, 3 de novembr<> 
de i 9J9. 

Contadoria. da Delega.eia. f'i5ca.l do P.irá., 25 de agosto de i9l9.-
1laymurirfo Procru;a; 3° e;criptura.1•io. Visto.- Marliniano X. da 
Cruz,- servJuJt.1 de co.a tador. 

Rela.c;il.o or:;:iniza.<ia. de accôrdo com a portaria desta. repartição, 
!l. 249, 5 da a.go~to du i\H 9 : 

Numero-Nomo dos scrvcntes-Observaçó~ 

L Pe·lro Antonio da Silva, entrou pa.ra. esta. rcpartiçr~o, n() mez 
de mart;.tJ dtl i \JJB, teu do an•es scrviJv m. guat."'da.moria da. alfandega 
desto E,;ta.do. · 

2. Joã.o Baptist.a do "las~imcnto_. entrou para. e!'t& repartiçã.o no 
me.z de ma.r~,1 de 1 'JOS, tendo antes SCl'>ido n~ capatazia.s da. .o\lfao
dega. dcsto Fsta.Jo. 

Os demais sorventes nã.o. estilo no caso a que ~e refere a. portaria 
n. 2~(), dll 5 de~tc mez, rnoeivo p~lo qual deixo de l'Ulaciot1aL" o~ sous 
nomes. 

Porta.ria. da. Delegacia. Fiscal do 'fhesou ro Nacional no Esta.do dl) 
Pernambuco, 11 lle ago.>10 do :L91(),- O porleil'o, Octacilio A. l'e-. 
raira llo Aldlo. Visto. - S. dl.l conta.dor, llcnrique Lt,:;_ 

Rela.çri.o dos tt·a.balll:>.íiorcs dja.L·i~tas das capo.ta.7.ía.s da Alfandega 
ae Vit;toria., que co1ttt~m m:th; d~ iO au:i1)s L!.o so•·vlç.o, som nota desM 
dbo1rn.tot•la., oi·ga11iia.da e1n cumpri111c11to á. portaria da lnspcctoria da. 
Alfün iuga ~ob o num;~ro :i2.l, do 28 de juU.10 tio l'o1·1·otite, cm vii·tude 
da. cL·culas n • 27, de 2 ~ do me,;wo moz, do Exmo. Sr. miaistro da 
Fazenda: 

Nomes - Da.ta. da nomeação 

J"osó FalcM rlc Go•web., ~ de rnarço de i()08. 
Aurolia110 Fornaudns Lle OHvcira., 1 de mat•ço de HJOS. 
Manoel E1;p~dJ!.~o Piuto, 1 de março de i UO~. 
Jaówr.rio 1-'io.to do Rosa.riot i do março de iQJS, 
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SESSÃO EM 26 DE NOVEMBRO DE i 920 
·~~:~~~r.-~~-; :. .· . . . . . 
. ·.:::~1anool Alvos Corrôa, i ele mar~o de 1.908 • 
.-- ViL'gilio_Alves Corrô.i, ide lrlilL'ÇO de i'J03. 
~Domingos de OHvcirll. ~fo.ch.Wo, ido março de iOOS. 
~:;. .. 

·' Qb!;erva.ções - O tl'a.llalha.dor Domingos de Olirnira illacha?o, 
rea.dmittido· ow 2i> do ngo.;to de ·rniS, fõr;i. dispensado por med1d:. 
ll\:011ornica. em data do 23 do nrw'}rnbro de i9ilj. 

Ca.patazia da. Alfa.nde.;a. de Victoria., 3! de julho de i9i9.- O 
adrninístrador. Augusto Culmon Aanect. 

e 
Relação nomi11a.I dos t1·a.ho.lbado1·es desta. aifandega, c.oin mais de 

iG anno;i de serviço, a.ba.ixo deéla.1·ados, com a;; i·espectívas datas da 
oomeação: 

Nome:; - Dat3. tfa nomeaçã.o - Dia. - Mcz - Anno - Obser~ações 

Feiippe Santí.'.tgo, 30 de novembro de. i 908, ex-sa.rgc11to do Exer
cito. CoaJecora.Jo cum o. mcdafoa de bronze po1• te::- sel'Vido naquella. 
milicia pol" ma.is de :10 a.anos, de bous sm·viços. ~est<l. repai·tiçã.o 
nunca solfrou pena alguma. 

Leoncio Ilba da Silva, 3 do fovol"eil'o de ~ 00\l. Nesta r epartiÇào 
nunca sotlreu pcua. alguma. 

Alr.i.n:lega do Líl'r~rncnto, ~de agosto de 1919.- Avelino Cava· 
tiieiro Leite, administrador da.s ca.patazias. Visto.-(.iampos, inspector. 

l\iesa. de Rcnà:i.s Federa.as de Porto Xaviet:, Estado do Hio Gl"ande 
do'Sul-N. ;.12-Porto Xa.vi:;r, 28 do maio de l\l~O. 

· .: Te ndo o Exmo. Sr. ministro da Faze11•fa., por intermedio do Sr. 
<:i ircc~or do me-:iuo minh.:torio. rcco.muendado em tolog1·ami11a sob 
nu1ue1·0 403.iOO, de 15 d:.> corrcnto, a e,ta repartição a. rcmc,;s:i. com 
a ma.ximn. u1-gunci•~ do uma rolac,;\.o ci1'<.:umstariciada. do pessoal dia.
r1sta de~ta jm·isdicçã.o srn1 nota d\l~abo110.toria., cumpro essa ordem 
po1· intern.iedio dcs.>a delega.eia. o que acllo de direito. .,. 

Saudc e tral.ernidade - Ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Na
cional de:ote F...;tado.- O a.diuinistl"adOL', Alfredo .llallmmano. 

Rcmctta-se com este officio a.o diroctor do sabinet~. ·10 do junho 
do :1920.-B. Camara · 
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1920 

.lt.o>!itmt.tm<HHO~ do~ irn :ud:i~ lia Scl'\"i'jü Je Hcpr'"so;,'t.i d(t CottLr~1:.J11do, d:> :\ l e~.l de Randa,.;. Fe<lr 1-: ie.~ 1.li..: Porto x:i..1· ier 

1 
1 ! ~orn~ r!O'! g:i;:~l"du ] A\te>':i.çr..c:i n l) ex.~t·ei c: l<J 

ô 

1 

-li 

! 
o e sett catgo .g ~ 

t ;3 ~ ·~ -~ 
~·~ 

" ;! -~ 

l 

! 
1,,,.-.c, ~.·rillu: Coc!'~a~ ( õ- 3 - í'J! 7iM(J;l'e,n 'l .•.• ,

1

Dorn •• , ... SoHciro ••. -1Sim, ...... A 2 :; d~ .:i.\lt'il de lQl7 1 

~~~11:1~ f~~~:~~ri-dr\Jl' r~~·í~';_ea1~~ fr~~l~: 
n~$lt'~Ol" drt. ~tc"i' de 
Refldai> FOOemes dei 

\ ~~0:~~·~:1~.~~l~r;t 

G-;;-:l.1>·15 R. G . J.C> Sul. G. li!.:.'.'.jj,l ,, •• ,Por roQti.V.() ela roorA!Em i~NO . toi . nomeado 
garliZ& ~tio d& :intlg,'\. ;u~wda fi8ctl,, ~i!rvindo 
gUiu-tl<t, <.:iir1 t '> Li •:. c m '_;;. Dorja.. S . Lui r. , 
IC'iet"ei1·() út! VHi.' IUJ:) l1y,Ut'ng11.,.yiui~, A\e-
fo-i ClX ílflC!'lldO, ~n- gi•cre, s. JO~() flJ. pti!!t;:i 
do tlOm('.ado ern li rto Qmu·itll.\' a Dotll l 'e· 

l · ;;·~i:i:~1001~~:rid~.; 

1 

o d~stacamouto ü::>eal 
e.m L). X<lvier; <1- 2(1 
de 10.t\-t'\õt1 <lc ! 1Ji8 a 
iocu p1uJido pa snm 3 
p 1'0mpto d O t:-Omman-

, do ca rna~m:i. d~ta cui 
po.rt."1.r

0

L;t. ri. 1. foi ~!O-
r11c~do ê<m:ilia.1• de ~~
e.r·ipt.::1 d~t:L l"C[ !~L·fi. . 
ç.lo, a J de ~~cm1J.1x 
toi ilOm\)3.do e~l'i\' ii..o · 
[ritcriuo. om po1·t~1r l;l 

11 . 2 .com apprM<.l~áo 
,1e S. E:t. t'!olcga!lo 

de 19l!>. por dl!;;pacho 
, r!o Minisccrio d:~ Fa- • 

. i renda,· foi t1?meMci 

c\c m<J.r-:.n rlô mnsrno rlr ~ t.o, e Hii.O re11do pm.~ 
;t11n t•, i•:i.r.a f'.n1·vk h.do cGnc tir:>0 (:m fe"c:-
11 e s. ia t'C!l~nir,J.o n:h•t1dc i !Hi,foi apm · 
c:o~1 "1 i;tn\n'I~ ir'l tC- "~icado, n o .;i,ntigti. 1)e~-
tct'Lllô . roa! Oa. Cu:trüa l'"i ~c.'l.l. 

fimi.l. A. :IS de jnlbo j 
1 

e....ç1·i..,i,o cfft:M1\'ode:.sj 
ta r tipartiçã.o . 

i~8~Ht~· · RP.JW~WJ 1.ÇJ.:.taH ~Pll&;'.~~: lIBIB::~.:: ~Po:.:·_r-.:irni·.·:.·.·.·.·, .... .;," ut,; ""'""""'·. ··-:· , ... ;Ul-Jl_-tfijlJlr~ly~ 1 (~~l ........ ~rH 0Ulhl'10a.rcoc.5:::>· E.1'.!.§JJ_e.~+~-~ !:.~.:~~!.t.~I 
~~~!~~~Ô ~t~ir: ~::is;:.e~~·i' 1~\?'!:;1~~~ i~,~~;e~n~roBo~~· fgf~ 
?:lii;:htJir. cm ui:n hotet. .aprn~outou-50, ai d~ J"" 

ue1ro de t 'lW entrou c.m 
• O:l:CHllClO , dcp;;u11 de l,C[' 

aprosecto.do seu tLt1,1!0 
.. . dc:gUiil'da.fiscoili11terml). 

:•ll!~ tlu R.~ull.a:'! FiJdt;nul~" llC PQt"'Q S.<.iYl.c.-, :!"ide ui,.'l.io da 1'):!.0.- o :u!tt1im~t1·:c.ú o1', :lt{teJo i\}alhHrnnrt .- () c.·,ei'Ll'lO, J. s~·rl(l/.rj C~1·rri·1. 

Arma.as lia Cam~ra.-- Vo-.1 . XU - Pag. ~~S - i -
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CAl'A'fÀZU S 

. Relaç.10 nominal do pessoal dest;i,s capiLtaúas, q1Jc tem ni:&is 1lc 
HJ a.nuo~ de serviço, t:o11forme ~lutern1 i11t1.ção na. po1·ta.ria n _ 80, do .;, 
do co1•rf:nte . 

Emprego!;- Nuwe1•og -- \ome.:;- Observações 

Coutere11tc do c:í.es, Luiz l'a ditlia, a.rlmittido em 9 de <mtul>ro 
d<:: i\JOO. 

'.lfaudador, Regina.Ido do Oliv~ira., ad rnittido ern ;; de 110110111b1'0 
de 1906 • 

. \la.rcador, Alfredo José .\Ia.d1a.do, admittitio em 22 de dm:cmbro 
de· :l\JOO. · 

Tra.balbadores: 

.l. Authero Fi-ancisco de .\.hlllo, Mhnitt.ido om ':1 tle ,,;ete111b1·0 d•J moo. 
2. Francisco Antonio Pigueirô, admittido lrn1 l <ie sotembro cio iOOQ. 
:i. .ruvena.l dos S<.Lntos Araujo. ~druittido em I do outubro do 1:JOO. 
·L Marcos Merino, admittido cm 10 de novc1nbro de 1900. 
'-> • .IOão Pereira Filbo, adti?ittído 0 111 22 de de;o:embi-o de 19UO. 
li . • João Ve11tura Pel'feito, admittido eri1 ·1 1fo l'evereiro de 1901. 
i. Jerouymo Fer.reira .J:irdim, admittido e m 1 de fernrni t'o r!e l '.HH. 
8 . .José Silveira Gon~l11e:;:. adtnittido em ·1 rJe revet·eiro de i90I. 
~1. Leonardo BarceUos Pinheiro, admittido em :10 de abMI de 1\lOL 

!O. Octa.vio Neves de Ma.cedo, alimittido em :i& de maio de :L90f. 
l .1. ~la.noel Antonio Pacheco Sobt'iuho,,-1.dmittido em f9 de funho 1\:IUi. 
i2. Julio Luiz Corrêa., a dinittido cm l t> de setembro de i901. 
13. Bernar~ino !'!fartins d'Avila. admfüido em n de junho du tuu2. 
U·. Jaã~ Dias Braga, admittido mn f6 do sr;.tembro de !902. 
1 :; • :\laaoel Paixão, admittido om i de dezembro d!!. HI02. 
n. Flori:lbello Bapti,;ta Vieira, adruittido em .1 do dezembro de l!Wii. 
i S. Antonio Corrêa da Silva, admittido eni ·1 <lé de:i:omu1·0 de i!IO:;_ 
i'J. Cornelio de Oliveira. a.dmittido em :LO de dezembro de moo. 
20. Adão Oscar. admittido em 1.0 de dezembro d~ HJO&. 
2l. Patt'icio Antonio Coelho, admittido em 2 de dezembro de i ~; 17. 
:!2. Bettholitio Joaquim dos Reis, admitfülo om 20 cte abt•il de .191}8. 
23 • .Toit.o Rupe:rti, admittido em it> de maio d(~ i\108. 
2L .Jo:i.o Baptista. Gt'a.njt1, admittido cm 16 de uia.io de moa. 
2:;. Ildefonso Manoel de Oliveira, admlttido oco i de maio de iW\l. 
2G . Americo Gomes de Mello ; admittido c w 1 rle maio de 190!J. 
;.). André l'iuto de Almeida, a.dmittido CIU IO r!e novcmb1·0 rlc l'JOü. 
rn. Francisco Rodrigues, adruittido 01n :lô do mar•jO do ~'lOi. 

Ca.patazias dá Alfa.ndeg:l de Porto Alegre . cm l> de li.gosto de 1 nt n. 
-O adminlstt•ador, Eduardo lloi·ocs Co1'1·Ca Uan~. Visto. 1ª se::ç<l.O, 
ti de :1gosto de 1919.-Francisco Joô~ chefe. 

~ 

Relaç5.o rio pessoal diarista da. Alfandega. desta cidade qu~ tom 
111ais de iO ànnos de sei·vi<;o sem not:1 dosabonat:tria , hum corno toda;; 
as demais infor1rt:1Ç-Oe:>, coororme cfotermioaçao de;ita inspcctoria em 
po1·taria 11. i38, de~ de agosto de HH9 . 

c.-Te1. xn 
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Em1wcg.:i.i.: ··-- ~ouie!:: ·- Uat:t da. 111)il1Ca.t;.ii.P. 

:\.t•t·n1w1.dm·. Edm11wfo l'e n.:it·:t •fa :-5il1'a, :i d~ m~.rçu de i907 • 

• fosé l·typpolit;o Hi bei ru , '1 de jun\JÚ de ·i.\JUO • 
. fo fi.o Silverio :\jalla , J <i~ a.gl)~t•) di~ ·l\)1).t. 
i:on1·a.do La.uria.no, 2a ue dezentl>l'O de ·ll)Q:.). 
Plol'entino fübefro de C:tl'va.l'llo , ·H d1.•. --e tewbro de i!lOí. 

Alfündega. de Ul'uguava u:t, 1;j d e <Lµ;o:;Cc• de 1Hl'J.- Pedl'O d.-: 
Son:;a Pa~.~o-~ . a<Jmini~tr1t 1for da~ <;a1>:i.taziâ.s . 

ÍWla1;.ã.v do;; dia.1·i::;ti1S ( ~GL' Véo tes) , desta alfa.111.lega.. l'eit;i. Cl!l t:.uni-· 
primeuto ii. drcula r do ~lini;,; 1.m·io da F:~zouda. 11. '27. de :!2 de .it1U1•• 
do coi·rcnt.e .itwo: 

Sum.;~t'O de •H'dem-:-;01nc:>·--·Da~tL dii cutrada.-Notas d12sabonato1·ías 
-Observ açües 

J.. J•)ftu :\.!i>:mmp1.;.J.o, 16 de junho de 1876, nenhum~. 
:!. Beniardino )folltciro, l~ de março de :1.890, ueuhum;:i .. 
:L Ua.phael Doa Nova, ad111 ittido .:.~omo soh~tituto de ::i\1rveu te ;i. 

5 de setembro de ·189~. passou a titl'ectivo n 9 de ja11ci1·0 de HHJ3, 
nenhuma. · 

·i-. :\.ntouio Jvo Hodrigue:;, idem, idem em 16 d•..: m;u·ço <le 18!Jt.i . 
J>a.:ô:füú a cQ'e~th·IJ cm 1 de .abril de 1~\l6 , tlespediu-:-;e a ~ de abril de 
·HJOi e foi i'eadmit.~.i<lo em :1.0 de ago5to da ~~l02, 11e.nbuma. 

:i . Sebasthi.o Fet·1•eit:i. d e Lima, ide m. idem cm ;; (ie lll<l io 1le 
18%. pa.;-;sau a effecfü·o e1u 1 ue juul10 de 18%, aoultu111:i .. 

1;. João Octa.~ilio Corrêtt.. idew, itlem cm ~:! de abril de -lií9t\, 
pa~sou a. elfecti\IO em 1 <le juubo de 189$, nenhuma. 

7. Antonio Robet·to X.avier, 2;; de jnlbo de il)08, u.euhuwa .. 
s. Juveual Fclicio Perci1•;i f1), ô de fe\·ereit·o de :l.UOS. despedido 

a. ·l:J de novembro de 191:;, rcadmitti<lo a 2 de <lez•m1bro de ·l~li, 
ttcnlluma. 

~"Ullda :~ucçii.o 1la. Alfa.udega. do Hio G1·audc, 'l du agosto dc :l\H \1 .• 
-Vi:sta°. -Cw1alii:r, tilJefc. -l'ercirn da Cósta, ·~º e:scriptura.rio. 

(-1 ) Eln v irtu<lc d:L uxtinc•~ii u Ja.:.; 1·:<q>'1lai:i:ts tlústii. alt0.11d~g-1t. 
aµprova.d;i. pela deci:c:ã.o u. 181, de ;:;o dú UJaio de I9lo. da. Uircctn.ri:~ 
do Gabinete. foi uispcusado do ~e1·viÇI) a. ·fa de novembro do HI i:;. 
DP-sLa. <l:Ltà ;.té 30 do 110,·cmb1·0 de HHi. trabalhou nos armazeus dn. 
Cmupaguie. Frall1i3-is~ dt1 Po1·t. desta ciJade, t~omo "t'lrventu abridL1l' 
dos t1onl'\.~rentes, scuuo roadmiltido no SCl'\'i~o, de.<;tu. all'a.ude.~:.i. , c1t1 
virtude da ultima; pa.rte do at't.. 1:;8, da. lei 11. 3 . 089, <le 8 de 1aw~it•<1 
de :Hllli. (Lei da. despeiia pai·a. o exe1·cido de t9it>), · 
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~ESSXO E!lf 26 DE !':OVEMBRO OÉ 1920 i5! 

Rela.ção do pessoal diarista ckst:l t·ep:i.t•tiçi!.o. w:;anizada de 
accórdo co111 a t;h·culae 11 • ~ i, do :l2 de .i u lbo •lo Hli \1: 

:'fllILHl:>-Oata. .Ja. nomca·~:l•J -.\11 110~ ofo scniço- t)utras i nfürm ações 

Antonio Silvcl'io flonê~ .• 9 de fü~·ci·eil'Q <l~ {898. 21 annos . Tt•aba
llla.dor da extill\:ta Mesa de Hcudas desde \) de l'c vcrciiro de 1898, re
mador rlo csca.let' da Alfa.n d1.:ga de :;J a :11 o.lc ja 11eiro de i 908, voltandv 
novamente para tral>all.Jador dt\S G<tpa.ta'.!.ia:> até :t presento da.ta , seui 
uenhuma nota. de~a.booatoria. 

Ba.zilio Soa.1-es du Oliveira, :l de j:irieirn d1) i'JOS, i1 ;urno~. Trn
llai llou ~empre uas Ca.pat:1:&!a.s f.l<t Alfa11dcg:t, uiio tcll'lo 1.1cnhuma. not:~ 
d~:ibona.toria. _ 

.Toão Gonic,-s Panci1·as, t :l do maio C.e l ~1oe:, i l anuos . St\l'viu 
como rema.dor dtl 1;;1,;a.ler da Alfandega. d~ 1:; rio fevereiro a li de 
-.ia.fo de :l 'JOS, ~oudo depois tt·au~fcrid•l 1"11';1 <t:; G<tpJ.t;L:âa:- 011!.le t~m -
so couservado ~ew nenhuma. nota dc.:;:t1:1011.i.toria . 

Ca.patazia;; da Alfaude;;a uo ~. Fi·~ueisco dn Sul, -í- da a.gosto de 
Hl!0.-0 adminir:;t radol' dai:: Capata.úa.::: , l'cdrlJ Ivo GruJ.llJerlo. 



. Helaçã? do pessoal diarista desta repa1·tiç.10, organizada do accôrdo com a determiua~o n& portaria ; 
da mspectorrn i;Iesta alfandega sob n. 33S, do: 4 do agosto corrente : ..:i· 

Nornes [)ata quo entrou para 
:i repartição 

Data q11e, inioiou-oo o 
ponto dos diaristas Observa'iOes 

\ - . 

Lcouel Carvalho da Roo!ta .••.•....••• 12 do junho do i887. i de julho de !907. Dos a~en tamon tos não 
cousta nota desabona .. 

GemiuJano Severino de Abreu ...•••••• i2 de jun!Jo üe 1887. . toda 1 nenhum dos re-
lacionados. 

Antonio Fraucisco Oarcellos •.••..•.•• · i do julho de 1\107. 

~ligucl Trindade ••. .•..•...........•• i de julbo de Hl07. 

Capatazias da Alfandega de Pdotas, 12 d~ agosto de UH!J ·--:-O admlnistrado'r, cario~ A. Mort~•. 
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Rela'(lo do pru:ro:ll diari~ta sob a. minha. ad1nini>~1·a.ção, que tem mais de iO annoj de- BGrvl~ 1om notn. dasabo~ 
nadora o com todas as iníormaÇÕes que constam dos assontC1.mc11toõ rio lh·1·0 de cbam11.da .. 

J' 1 Nu moro 
Class'3 Xomes Data do 11ascimento EsLado Data <la nomeação de 

ordem 

Diarl~ta ••• José F1•ancisco da Cl'llz .•• Bm n da junho do 186\:. ••. Viuvo •.. Em H· d~ janeh'o de 1890 l 
• 

··- " ... Angelo Cyp1•iano de JGSus. Em H de dezaru,bru do J.867. Casado .. Em 23 do .lunho de 1890. 2 

n ... Alfredo Josó do Almeida •• Em 24: de outubro de l ~8~ •• Solteiro. Bm :l. tle maio do ·rno1, . 3 

)) ... Aprlgio José dos Sauoos •. Rm l de janeiro do fl385,. Soltuiro. Em 2a <lo julb:o de 1900·1 " 
Obsorvaçocs 

O diarista Angolo Cyprinno de Jtm1s foi dispensa.do om 22 de doxembro dn 1\116 0111 vii'ludc <lo teleg1·amma 
do Exmo. Sr. M111i5tro da Fazonda, conforme portada da então impectoria , sob n . 6t, do 21 <lo mesmo moz o 
anno, sendo t•oarlmíttido em H de abril do t 918, de aceàrtlo (lom a pol'tlll•ia n. -IS, da luspeotot'ia, datada de 
U do dit-0 mez; o diarista Alfredo José do Almolda esteva de licença do l do setembro do .J!ll3 até 30 do 1n1Hmo 
moz e anno; a qual foi concodlda por portaria, da ontil.o J11~per, tol'i11, soh n. ::r;i, de f do referido mcr. 0 anno. 
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In~peotoria da Alfandaga do Aracajfi, 2 rlc ago3lo du 1 ~ lU . - O a lmíu istrado1·, ~11sl1!•J11io de Carvalho t 
Ãndrack.- Y~to-- 016111 t:a11ro . w 
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gc1ac;.ão _úos míll'inlloit·os ela Alfaudoga de Maceió, ooin as data,:; das nomeaçõe~ e l'•1spoctiva:; notas 

Nomei; Data 
cl<l nomea<JíLO 

i. ~laood F·miande.s da Silr?.... 1 tle abi•il de :1901 ••••. 

2. '.llaoool ~Jat.hia2Hfos Saulo:;.. . . i de agosto de 190-.G .. .. 

3. Titô ~fano~! tio Na.s•!imcuto.. . i ele julho de HJ05 .... . 

~. José J,Qai'Cn•(O dO:S Sarrto~ ..... 1 9 Je outnbt•o de i 908 .•• 

ti. João Alrn:; dos ::ianUb' .••••••. t ã de s•~tnmbro l.le HlOS. 

ô. João ílaptisca Alvim .. , ....... ·1 :~de ag<osto do i908 ..•• 

7. Afoe•1 Lnca;; Co1·rêa ••• ,.... . • :1. de novcmhl'o de 190:; . 

Dia~·ias Ob.sBrrnç.ões 

3Sii.i01.'iã.o tl3m uota aiguma: 

3$100 Mnlta.·lo cm lt. di~:-1 dP. ven0imentos. 

3$HiOINomeado no dia. 1° de jullto ti.ó 190:;; dis
peilsado cru i9 de novembl'O de 1910 e 
i•eaJmitt ido em rn da roa.iode 1913. 

3Sl~O/Di~peusarJo no se1·viço eru 22 de março ele 
19líi readmiti.ido em lo do fove1'4ili<"o 
de !9!9. Foi dobi·ado uo sm·viço JlOL' 

clnco dias em Hl do abrii ~o i91'l . 

. }SOaolxomeado patrã.o dos es•:.alere5 ~m t dn 
janeiro de 1910 •. Não tem nota algum:i. 
desa.bona<lora . 

3j-!.50l:\ão tom . uota. alguma de5abooadura. 

.}~oi;o Nomeado pat1·ã.o dos e5calera~ em ·!à ele 
fevereíro do :l9N. ~ao tem nota als;u
ma · dc,:;i.uonadori1 , 
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8. Heue.-iidu AlnH do Na->eirn<!IHOI ~ •ltl j;J.111.Jil'o , (e 1•)0\}, •. 

~1. l.ui1. ,\lves do~ ::ia11tos .••••••• , 1 1lc junho de i \lfO .. ... 

Ltl. IJ1}11cdicto Forreil•a Sauf.•Js .... Hl de 110..-emb1·0 de 11109. 

11 . Ca::omiL'•' Tlu~mbtodes da-Silval:a:; de ahri! riu l\H.;L ... , . 

l~. '.\lanoel Du0;la.to 111> .\'ascilneutolrn de uwio de 1:>12 .• .•. 

L:l. :\deli110 Sill'a ... ............ . ,~ :1 riu maL'1\0 ,(1! 1\H7 • .•. 

U-. :\J a. 11•)1~( :\lart in> 110 .-\m;u'i1l. ••• 23 .-[e março de l:'ll7 .... 

-l!i. l'cdt·•l .-\l1·a11 t;ll':t \'íeir;~ ...... !) ri•} abl'il <lc l !JI ; .. , . . . 

!ti. \\'1;n1:eslfo Alcauf:at·;t Vieit';L. :1 rle janeiro 1iu -UH~ .. . 

Ji. '.\lanod Elias 1le Pra.nça ...... a d1! ngo~to de H1l\J ... . 

í)IJ3onaçõe:> 

is1 :;0111oi ulogi<\do uru 18 de setemua·() de l\Hi ~ 
dourado no ,;el'Vir,.o por 20 dias em Hl 
rle abril do -19Hl. -

J$Hi0 Não tem not1t alguma. de>abonitdora-. 

:1~5:13 ~ão teni not:t algunrn de,;abona.<lot•a. 

:is 150 Não t.cm not<\ alguma. de~al>onadora. 

JSl50 :~<lo tem nota algnma 1lesabo11adot·a . 

. $333 l~ão tem not;i. algama dc;;:\tiona.rlo1•1t. 

:1~ :; :i3 Nfco tem unta alguma dcst~lion;~do1·a. 

:is-u;o :\;io icm nota a.l~urua dosaloon<tdo1•;i. 

:1srno i'\<to tem 1lllta :i.lgn1uR tla.~abo11ado1·a. 

:1~ 1;;0 IN ;lo tem nota ali;;uma dt}5<tllon;vlot'<\. 

:\'ola-; relali\'a:> au ~·llrnMJ01· Tito Manoel do _)\a~ci111cnto : dobl'arlo t?111 ;;eis dias no seni1;0 de qua1·teluirn 
om t! de novembro de -U:07, confot·me Ol'dem do Sr . gBa1·da-11161·; dohra<lo em :1.0 ilia~. no me~mo sel'l·i~o, l}m 
t:i da de1.cmbt·o de l!JJ7; em 12 de man;.o de :f.\H8 foi <lol>l'ado cm 15 dias no seniço da promptidã.o; dobr.vlo 
~m 30 dia.~ 110 ~ervlço de lJuartelei1'o em 30 de janeico ele i9i 'J ; dobrado em ciueo dias no .1en·i·~o do promptí1l:i.o 
pela 01·dem do dia 11. t3, rle 19 de abl'il de 1919. Em 30 dias no se1•vic;o rle qmu·teleir•) e mult(l,;Jo r:rn. 50is ilia~. 
d•>'l ;;eu;; \·•mci1no11to~ pela ordem do-dia 11, 22, de 2 de junho de 1919 . 

f<u:iribmoria da Alfandega de Ma~eió, 7 de ag•>sto <lo HWl.- Rlpfo110 ('(1;Hpo.s IJ1o·IJ11N, d1ofe ®~ 
otliciM~.-:- n~t•J,- fün 7/R/fH'J,_- ~V(mdei·ley, guar•fa·mti1· . 

.;-

~ 



Ar.FANDtGA l>E MACEIÓ 

Helaçí\o nominal dos opoi•at·ios diarisLas das Capalazias da Alfandega. de ~r~ceiõ, organiz11.da om virtuda da. 
p0rlaria n. 275, da -l do corrente, da lnspeclOvla, afim cie satisfazer a cirotllar n. 27, do ·2"2 da julho 
ultimo, do F,'.';mo. S1·. ~linblro da ·FazMda 

e oo~~ a 
~ N ~ . ~ e 1 ames •~Hll'I•' 8 Classes Ob>crvaçõM 

~ 1 1 Data em que foi [ 1 i 

;E j . Dia 1 :\lo;>, 1 Anuo J 
----1-l . ......., ~--~---~--

' 
- 1Cl1Jme11tino Soares Doria •• , •• , 27 !Outubro .. 

Marcador ·L=-!Etolvino Alrn~ do Lima.. ... . i Janeh·o •. 

·ajJGão· ~fanool da ·Siwa •••• •.• ,. 

"Mandador. 

~Jr.io .•. · • 

2jaranool Ferna.t1des de S011Ka .. 1 i ~larço ... 
! , 

a!Joaqui111 Gomos d09 Suntos .••. 1 25 Outubro .. 

i-\Fl'anci>oo José de Athanasio •. l 21 !Junho •. ,. 

::í!Epiphanio Elias da Silva •. .... 1 'l.7 Junho ... . 

11! :1. riti:mio J311rr~o <loJ:> San-to3 . • . l 29 Junho .. .. 

·19081' 3$000,0om,Sem inlcrrnpy.to de tempo. 

Hl09 ~S300. ílom. Som interl'Upção de tcin110. 

:!8991 2SiiOO Bom Sem iotorl'1rpção d-e tompo. 

l89l 1 -2~ :J06Bo111' Som intm·rup((lO tle tempo. 

-~g~s, .28~06 Bom Som inte1T1tpção de tempo. 

11HH. ·2s1.100 'Rom Sem 'intorrupç•lo llo tampo. 

i'.lOil 28000 Bom,Sam intorl'tlpç;\o de tempo. 

1 !101. ~S5QO Bom Sem intqrl'upçllo de temp:>. 
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7,Viclor J..ucio dos Santo.s .• . ••• , 13 Julho,.-~,. illOl- 2Sooo ·nom Sem int-0r1•t1}l<(il.ú de femp> . 3 
~ 

·.J.ulho . .... ' ~ 
81.\Jaca.do Jwé de A1·aujo~ •. ..•.. i i.903 ~:S'íOO Bom Sem intor1•upÇão ele tampo. o 

\1 I'"" Fe"'"" d• Siln .. •. .•.. iO ,Ma.I'Ç-0 ••• Hll3 2'$500 Bom Som inlerrupçã.o de tempo. ~ ti) 
~ o S? ·e 10 ~fauool Pelagio ••• , •• , • , , •• .•• { Setembro. HJ3 2$500 Dom SBm in ter1•upçao de tempo. "' e gi . o 

~ H erlro S1aros de l.ima .•.••••• .], Março • •.• i9ill 23500 Bom Sem intorrupç:i.o do tempo. 'P. 
lJl ~ 

Outubro .. , 
;;>t 

l t Ulys.~o;i Panta.leiio do Oliveira.. 2 f9J5 :}$500 Bom Sem int.ez·rupçlo de tempo . 
q ~ 
t-. "' 
~ ~ 

131:\ntonio Augu->to Paixão ...... . ) Abril .... f'Jl7 28500 Bom Sem interrupção de tempo. ~ .. 
l..:! 
C> 

l-1:-lf,adislio .fo,;ê do Na~oi inonto •• ili Novembro HH7 :!$500 Bom Sem iu terrupç .. (o de tom po. t::· 
~ 

U IJoíl.o Cario~ tia Silva ...•.••• . . rn Janeiro . . lOfi :!:llíOO Rom Sem i11 tot·1·n11~ao de tcmpu. '/, 
C' 
--: 

ltil.\lano~I Marcellino ...•. ••.••.. f3 Setembro. HHS 2Si:iOO ílom Sen1 intert•1111ç10 do toinpo. ~ 
@ 

J7iLa11ro de ~0117.a .. ... ......... \) Setcmlmi. 1918 2$5110 ílom Som inlet-rnpç"to de tompo. 6 
1 ~ ~· 

181Mario Mit•and3 .... ......... .. 9 Oo:r.embrn 1918 28500 Bóm Sem interrapç·lo de tempo. t.r. 
· ;-

til Val·lovino IJomes da Silva ..... 
'.:> 

4: .S:itembro. í9i9 2S500 Bom Sem inte1·1·11pçã.o de tempo. l~· ·· 

o 

20tlvaro Uua1•to., .............. f;j Julho .... t\H9 2.~ãGO Bom Sem interrupQlo do l.empo. 

t:a1n ta1.b~ •ia Alfandol;a de ~hC·lÍÓ , 6 de agnsto do 1919. -O a.oi ministrador, f,uü f,c.~sa. ~· 
~ 



Qaa.<lro demon~ti·ativo do pcs~oal 1li1whta. das Capa.tazfas d;t :\tfandega de Pal'anaguá, ..:ont ma.is <le '!!; 
!O anuo~ de scrvfço: QIJ, 

.'\omss 1los día.1•istas 1 D;las de nomeae/,.~ 'fcm\Jlj de 
serviço 1)b~e.L'V<l.f.1Õ0! 

.fo.:-w Luir. Cor1•f>a ......................... li de J:meh·o de 189!. \28 anno,;. · J'Pa3sou pa1·a n1<1.11~ado1· em 1 de 
· · ah1•il de ·t9H •• 

lA01:arli~> 1lG Aa1·au.jo )Jafa .... .• , .... ...... 11. d~ abl'il rlP, l \)Oõ .... li3 a111103, .1 Passou para mandador o-m 1 de 
ab1•il <le -1913. 

.Jo51~ do Xa~ci111011t.o •••.•.•••••••• • , .••••• :L de agosto de 18\!8, . 21 anuos. 
Siti:erio 1?01·refra de Souza ................ f de janeiro de HHO. 19 aunas. 
T.int> t:om~a ....................... . ..... i de ma1•ço de Hl02 •. i7 annos. 
Consta11tc de A1·a11jo ria.nua ....•.....•••• i de satcml)rodtl mo.!- fa anuas. 
:\lcxan<lre da Panla )la.uso ... ............. i d~ m~io de 18~9 .•.. H anoos . . IRxouorn<lo em -1 de outubro <le 

.foão llandque llonrns ................ ····li de out11l>rolic 1901J.,H a1rnos. 
U<l.~fons•J Luii. ~lar11 nes .•...•.•••.•...• , . • l rle abrfl de J \JOfl.. . • 1 ! :umos. 

1905. To1·no11 a ser uome<\do 
om t de fevel'eiro <1'1 HIOIJ • 

~ão 1:onsta 110 livro de <':h<unada nota algunia. em i.ltHabono ao rõl'~ri<lo pessoal • 
. 1:apa.la1.ia,; .du. Alfandega do Pa1•a11aguá 1 ü do . agosto d.e !\)j\J. - O adminiS~l'MlQl' 1 .1[1uuJo:l n 1.ld1'i~{l1-!S 

Vi11;w1c. \'i:;t,11. Alfa.11<!cig;.1, 7 de ng•):>tl) ,fe :l()l9.- 0 imp~<}tQL', Xft:(m•n· l'•:i·cil'a , 
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SP.SS.:\O F.:Yf :'ô DE :'\O\ '!:i'.\CBRO DE 'l 9~0 

Rela.çã.o nominal do pessoal c:iiarista sob a .im·isdicção da Affan .. 
<leg:i. de Pa.rna.hyba, Estado do Piaully. org:rniza.da dP. ar:ebr1lo com a. 
cil•cular do Exmo. S1·. Ministro ria F11.:>.enrla, snl> n. '27, <ln ~2 de 
julhó <le :t 919: 

Cargos - Nomos - Da.ta da. nomP.aÇiio - Comportamento - Aptidã('l 
Tra.balha.dl)r <la.<; r.apata?.ias, Ant.onio .losédn Salles, 22/8/902, 

bom, regular. 
Trabalhador dai> C:Lp:ll:tzias. 1\fano~l l\lení\7.1'.ll d:i. Co~t:L, !}/11-/ 10:;, 

Mm. regular. 
Trabalhador das Capatazias, :'olano(\f Antonio Fei·rei1·a, :l•l·/l:l/\JOi, 

bnrt1. 1·egu1a r. 
5ervente, José Alves de :\1·aujo, 2 / :t/SS;;. 
Alfandega. da Parnahyba, 1 ti .dn tl.l!:Osto cte ·! !H \1. - .loiio lrapf.fata 

1/M Refa, 2" oflicial aduaneiro. · 
!\claçlo dos diarista.s 1lcsta 1•cpat'tição, com mais de der. a.nnos 

rle S(11·viço e sem faltas que o~ rle;;abone, lei ta rle :tccôrdo com a eh·~ 
1mla.r n. 2.7, <ln 22 de jnlho rlo <'orrcntn :mnn, n orgeni?.!lt:la np,;;'ta Al
famleg~. em c11mprimonto :í. llnrt:iria <io Sr. lm1pr.ct.ot• 11."!l:i, de :i2 
de ago:;t.o deste anuo : 

Nomes 
Rayroundo Nonatt~ <lo Azevedo Haino>. 
Domingos Ribeiro de Mendonça. 
Antonio Paclleco Bolfort. · 
Arthm· Ferreira Martin:;, 
Amancio Avelino Ser(l.ja.. 
Antonio da Costa. To1·reão. 
Antonio Virl!ínio Corrêa. 
Altino José da Silva. 
Benedicto :\ona.to Cardo5o. 
Caetano Lniz P. de Ca.st1•0 . 
Gy tia e o Antonio cios Sa. n tos. 
Francisco Fernandes. 
Isidoro Fr:mcellin<> do;; Santos • 
. losé do Naseimonto l\lot'aes • 
• lollo Francisco Pfrcs . 
Lina Pereira. de Castro. 
j[aooel Sa.bino de Lemos. 
Manoel de Souza Cabral. 
Manoel Anizio Gon~ah'P.s. 
Pedro .José dos Santo~. 
Raymuodo A. do Na.scimeuto . 

. Romãõ Ra.ymundo dôs Santos . 
Rufino Lourenço Fer1•efra. 
Bicardo Francisco :'.[arque;:. 
R:i.ymundo L. do :-Jasc-im~~nlo. 
S:nvl'O do~ S:.n tos ~l:utirss. 
Spci·idi:io Agncllo dos Sa.ntn:-: . 
Primoi1·a. :Soc<;.à.o, Alfaudec:a do ~fa1·a11llf1.11, H d1:l 

- Joã.o Severi1mo R.ibeiro Filho , ~· esc-dp'tul·a.rio. 
agosto de i9l9. 
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ANN.AÉS DA C.\MAR.\ 

Rela.ção do pessoal <liaI"i~ta dn. Alfandega. do Pará q11e teru mais 
de (iO) dez a.nnos de seniço, organiza.da de accôrdo com a. oi1·cular 
do Sr, Ministt•o da Faienda, 11. 27, ie 22 ria julhG ulti~o. e constante 
da. portaria da lnspectoria. desta Alfandega., n. 19'.l, de U de agost1, 
corrente; 

:!.. Bruno José Perreira., se1·ve nesta t·opartiç!lo como servente de&ü: 
• armo de :1.870, sem Interrupção e nota. que o desabone. 
Compo1·tawento exemplar. 

2 •. .\ntonio Barbosa da Rocha, foi a.dr:nittido coroo servente d:i.s Ca
patazias cm janeiro de 1882, servindo sem interrupi:M e 
uota. que o desabone. . 

3 •. \'arciso .José Grogorio e Silva., füi admittido como scrV'cnte 1líl.> 
Capata.zias em setembrn de :1892, servindo seai int.crtupç:lr; 
e nota que o desabc>ne. 

·i-. :\JUbL'osio Honorato da. Silva. foi a.dmittido como ,;ervente das Cu
pa.tazías em Janeiro de l893. SePviu até junho du 100•. 
Entrou nova.mente em ide mal'ÇO de 10iO, servindo até 30 d'~ 
abril do mesmo anno. Gm 18 de uuiio 1Je 19t0 foi nomeado 
servente da Delegacia Fiscal deste Estado, omle serviu a.té 
':!8 de fevereiro de 19:1.2. .\omea.do scr~·ente da~ Capata.zias 
das Alfandegas em i de abril de i\H3, loga.r que occupa at.é 
hoje. Na.da consta na rcpa.1·tição que o desaboue. 

5 .. Joaquim <la Cam:i.r:t Barros, fot :i.dtuit.tioio nas Capatazi:ls em 
abril de moo. Tem servido até a presente d;1.t.a sem 111· 
terrup~o e not;~ que o desabone. 

fi. Alberto de Oliveit·a Leit<'!.o, foi admittido nas Capatazia.;: eOJ 9 d~ 
1le mar<:.o de 19QL Sel'vi u a tê fovcreil·o do i 9:!.lt. Entrou 
no\·amente em outubro de :19Hi como sel'vente, logar que 
occupa. a.té hoje. Nada. consta. nesta. repa.l'ti~(í.o que o cle~
abone. Sorviu no Exercito Xa.ciooal oo periodo de 2 de ja
nefro de 1.890 :i. 2 Je ja.ueiro de 1891>, conformo a pnblica 
fót·ma de .sua. fé de officio <ip1•esentada ncstn. rcipartiç<io. 

' - Ja.uuarLo Alves de Moracs, admittido nas Capatazias ern novem
bro de :!90:! como servente. Foi multa.rio em mm na pet·d:1 
de cinco dias de salario. s~1vlo n11 rrwsmo anno rHt~vad;t a 
reíel'icla 1uulta. 

S. Bartholomen ferreira de ::;á, adiuittido mis C.:i.patazh1s cm ja
ueiro dt: HlO::L Foi cm liJ\'Oreit·o rio corrente anno mttltad<.1 
cm 10 dias de parda. de salario. 

!J •• Jo~é Maria Soa1·os, foi admittitlo nas Ciipat:i.~ias em abril de :191):.! 
como sel'Vente, loga.1• que exerceu até a presante rl:i.ta sem 
ioterrupçJ.o e nota que o dP.sabone. 

iO. Joaquim Pedro do Nasciwenlo, :idmittido cotno sorvente da.-; C:1· 
patazias em feV0l'Oi1'0 de :190-1-, legal' que O\!CU[Hlo at.é lt (ll•t• • 

sente data. sem intnrrupr;ao e n•)t.a. 'lU0 o <losahont~. 
:1.:L •• ronar.hao: Camillo rlll Castro, admittid'"I nas Capataiins m11 :.i;i <l~ 

outtlbro do :l 901i o onde p1~rma.nocu i~tó ho.10 se111 ínte1•rnpç:1 o 
e nota que o do~a.bone. 

i2. Germino l'llartins do Souza., a.llmitfülo UM Capa.ta.idas em julbu du 
:l907 o onde pet•manoce até a pre~eute data sem i1Lrnrt·111>ç:10 
e. not& que o desabone. 
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-S'E:SSXO EM: 26 DE NOVEM&RO DE 1920 

13- lsaias Gome!!. admittido como servente da.s Cbp:i.t:.i2i;i5 c111 al.iril 
de i908, Jogar que occupa até a. presente data ~~111 i11-
te1•rnpçã.o e nota que o desabone. 

H: • . João Rodrignes Barata, admittido na.s Capatazi:i.s P.1u ·i do abril 
de '1908 e onde permanece até a pt'e~•)nt ..: da 1.a .~on1 nota. 
qoo o desabone. 

Alfandega. do Pará, -Hl de agosto de HH <:.' --- O porteh"o. JosiJ 
R.icardo de Sant' Anna. 

Relação nominal do pessoal diarista da. i\Iesa: de Retidas fedtiraes 
em ·Anton1na, que tom ma.is de 10 a.nnos cie ,;erviço pnl.ilicos presta.do 
no ;\Iinisterio da. Fazenda,_ sem notas desa.bonatoria~. 

Categor~as - Nomes - Obse•rn~0e~ 

Patr.iio do escaler, Santiago Araujo, nomeado um :!.( dt:J ma j, , de 
:!90í para. remador: e ultim:~ nomeação para ;•atrito rlo c;;c;L!et· em -i:; 
de dezembro de 1.91.t . 

llemador, Olympio Alves Pereira., idem om Jn de 1nú1 ·fo Hlil~L 
Empregado das c;i,pata~ias, Pedro da Cost<i l"'ior.o, irle111 cn1 i de 

abril de :l896. · 
:'Ilesa de Re11das em Antonina. 4 de ~etembt'(I ·iU mm. --- o admi

nistrador, Antonio Santa Hita Jwiio1•_ - q c~crivãn, E11!1eni.o P. (J(1.r-
11d1·0 Bastos. 

Helaçã0 a. que se refere o omcio desta C(•i!ectoda sot1 11. 132 d4.,-,;(a 
data. . 

.! 3rouywo Barbo~a. 1''erreil'a. Ju11ior e Jo,é :'llm·ei!';t Loyola. patr~o 
e rema.dor successivamcnte do escaler da. ibcaliY.acrw. nomeado.,: em 
18 de marc;o de i908, por autorfa:tção da µortariit n. 1H, rlc 6 de 
rnar~o do roíerído :1.n1w da. Dit"actotia tle Cont;i.bilidado, çrn.anclu a 
verba. de 5:3ô0$; seudo :2:0üO)) µàra ac,1uisi•;a•.• rla. l<t11d)a. i:.Züu:; pan1. 
p~gamento do patrii.o do e.-;ca.le1· e 2:160S para p81;amenLo J,, 1l .. us 
i·cma.dorrs para. o wesmo. 

Estes fu ncciouarios estão exarcendo ~eus t·e~pec .. ti' o~ c1;1.l'gos h :.i. 
H anno:>, tres mezes e a dias, sem nota. algumn que us 'le~aboue. 

Collectoria. Federal de Ca.bo Fr-lo, i2 do a.go~o de 1.9hl. - ., t;•1l
ector, Dominyos Marques de Gouvéa. 

CifXA DB A!IOftTWÇ}aü 

Qua(h·o d!ls ~e1·vente.~--Cirmtlar do Mioisterío d;1 Fazerid<I tt. u;, du ;;!;a 
de julho de U19 

:-f()me - Adm!Ma.o - Obsorva.o;;nc5 
lr.idoro Antouio da Silva, 1_.. do julltô elo 181}:1, ,;i.:rviu t1u t~:;e1'• "1 lo 

de Hl03 a 190-L 
A lb61'to Gandido ;lo ,\fonezes, :e d~ fl:!V1;11·oiL'tr d.: 1 '.lú2, :;eniu na. 

lfrigada Policial de !8113 a f.000. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11: 11+Página20 de 141 

Nota -- Admis~ão - ObseL·V'açties 

Joao i\rui:uw HitJeiru, 1 Jl.l julho ele t!JO'.i. 
Autouio l>a.pfüta. Soare~. ".!.3 de ja.11ciro de Hl07, seniu uu Exeir

cito Jo i89:~ <t 18'.18. 
Rubem ~foutcil'o c:a !:iilva, 1U tlc aõo:>r.o de 1903 • 
. .\lfrcdo de Oliveira. Cocll10, 1 <le nmwoii·o ''º :UH:I., serviu u~ fü

trada de forro Centr;i.l <lo Brasil do 1901 a l!lfO. 
Abilic Gomes de Almcid<L Pinto, !8 de dozornb1·0 llc :i\Ji ~. s•.•rl'i11: 

uo Corpo de úe Dombciro.~ dl) 1901 <L ·HIOÔ r. na. Alf:m<lcgll d:t Capital 
Federal de 19i2 a, :l9:t5. 

Raul Ca.valcat1ti, 15 de jnt1hu •le 19iti, sm•viu 11;1. A.lfoud.ega. ·desta· 
Capital de 1897 a i9:lli. 

:'iota - As indicaçü~s da se1·vi1do c.onstarit.!:ls da coiumua "Ub>er
vaçiJcs» são feita!> mcdtaute declaração do~ iittercs:>a.dos. Os $1•;;. 
Alfredo de Olivaim Goollto .. \bilio Gomes de :\.lmeida PiuLo e Raul 
Ci\valcautl ·:;à.o i11cluidos lle,;le qua.dro por completarem 10 auuos de 
cxercicio coru os serviços assignala<los ua. colum11a ((Obscrrn.ções,,. 

Set:çáo de Couta.bilid;i.de da Ca.ix;1 cie Arnorfüação, i1 de agosto 
da :l\WJ. - U 3" \1:>criptm•a.rio, .r. A .• :\. M111cicta.. - Visto. O chete, 
Gor·u:a de Sá •• 

Hela.ção dos serveutct"; da HeceuadoI"ia. elo Distrido Fodfl1°al, qt1e 
cout:im mais ele 10 auno:; de ~~:rl'iço sem quo aada cou~te qm: os 
desabouti. 

Manoel Brum de A vila., admittido a. 2 do janeh'o de ! 907, 
Je1·ouymo Fe1·1•eil'a da Bari·o~. adtuittido a. 1 \l de dei:embt'o de 

:l.908. 
Fiel Hygíuo l.litteui;omt, a.dmittldo :~ :23 de março t.ie 190·L 
:'11anoel Pedro Isaac, adtliittidó em 2 do j1meim de i 907. 

Rio de fauoiro; !l de agosto de !l>i\I. - O porteiro, João Lydio 
Barbosa.. 

Helaçào do pessoal diarista da Alla11dega. do Uio úe Janefro, i,;utn 
· mais de dez ;umos de :-:arvl90 na dita AUàndoga.. l'oita. de accói·do com 
Circulai· u. 27, de 2:! de Jlllho de i9l'J, do Ministerio du. fazenda: 

Nome do diarista. - Data <lo admissão 

! Autollio Coutinho da Silva (1), ja11ei1·0 ue 1907. 
2 Atltouio <la Costa. Bt•itte101 ':! de abril do 189~. 
;; Antonio da. Silva. MeireUes, !ide julho de :190L 
.í- Antonio de ~om:a. Machado, 5 de outubro de !90ti. 

( 1) Este, cJOUJO os dama.is trabalhadores ua cxtincta Administi·a~ão 
elas Capa.ta1':las da. Alla.ndoga, vanco adiaria ue aS, cm vh'tudo da lei 
Ol'~aruenta.ria n. 3.()74, de 7 de janeiro de i 919 (tabella.s explicativas 
do or~amento da. despe1a. do Ministerio <la Fazenda.. 
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Nome do diat'i~ta. - Dat.:.i. de adrnissãu 

;; ..\11 t.•JHlo Fonseca, 2.1'5 de tllar•;.(• dê l \tug. 
•i Antonio «a.reia l'ei·eir;i. Lol.i11, 17 ,fo 11wio d1~ l ~101;. 
1 Autouio .1. do ~ei:rn,: Fen•;l.o . .l de l'ü\'e1•efro de 1.8!•~•. 
8 Antonio Lepcllc Fra,a(/a.. I Lle junho de 1\JIJ7. 
~ :\ntouio Bodrig;nc.~ GàL'l',ia, +de atl!'i! de l\1(1:;. 

rn Adriano .Toaqnim Ferreil'a,, .1:.: <le outubro de lll\JS. 
11 Albert.o 6ome;• Patdcio. ,;etcnibn~ de J\lOL 
12. At•thm· i\fa.rtins fühéin•, :\ de novembro de 1 \lOfJ. 
1:1 A11g-usto Pereira. ~1aia, ~de jauciro de J.8U:~. 
H. Aníatdo de O!ivcfr;i, Costa, maío de Hlo;1. 
:i:; ·\.lipio Co1·deii'o, n de ja.neiro 1&;:;. 
"!ü Alva1·0 Alberto Pimentel Cost:i., Hl de ~cMm1iH'o de !HO:!. 
li Berrrarcio Pereira F'eital, J;; de main de 1\lOO. 
li> Carlos de Oliveira., !~ de llHn'ço l.le 1 ~07. 
l'J Ccl~o An1erico da Silva, ':!t; de jarieil'o de 1 Y07. 
:!O Da,vid Antonio de Fada. :JO de mat'<,;(I de 1 ~!OS. 
:H Diouysio Fema.ndes de Castro, 9 de junho de :188:.í. 
2~ Eurico Aionso, 28 de janeiro de 1901. 
:!3 Eliripede~ Pa.uHuo, :.! de outtrbro de ~897. 
t.J, Ezequiel J. dos StLnto::; Junior, H de l'evcrdro d~ ·HIO::I. ' 
:.i:; l't·a.ucisco de Paula l"eruande~ Dias, 3 d~ janeirn de 19Uil. 
:!li Francisco l\omauo da Lu~. l 2 de noveutbro de 1 U08. 
:!/ Firmo Jo,.:é de Andntdc, outubro de 1\lüa. 
:! i'J li eito1· nar ro,;o Rill as, ti de rernt·eit'o d e HI O l . 
:.l'J l lenrique Guilllet·mc lfyer, :li de lllaio de :f. 'JUL 
:H1 Henrique ?.(acltado, 1886. 
:H l!ernaui Du<trte do Almeida, :.\ de 110vembn1 de HI03. 
:~2 Berna.ui Ca.i•doso CaH1.leanti, :n de outubN de ·i\IOJ. 
:rn Jleuriquc da Costa. Silva, setcmb1·0 de 18S:L 
:~ .~ João d<L Silva Tavares(:!/, julho de 1'.JOO. 
3ii Jofi.o Domingos da. Costa .. f de março de {~!l!. 
:{l:) .foã.o F. Pereira. Leite, 24 de ugo;;to de l'JU'J. 
:n .Joã.o 1''erl'ei1•a do Amaral. 31 de janoii·u de t\JL1:;. 
:is JofLo Fonseca, 1ü de mar·ço de i90\J. 
:l!) Jo;l.o i\lartin:; Ferreir:i., 30 de juullo de 18\17. 
i:O Joà.o Morclly Chavas, 22 de julho du :tS\J9. 

• i-l João ~lunb: Nunes, 2 de ju11fto de HIOL 
·i·:l .fo:J.o Sca.tro, ~O de novembro de 1'.lOIL 
.~;3 João Alves Ber.e.tTa, :l de março de 18\Jl.i. 
·~·í,. João Luiz: de Jesus, iti de m:u·ço de Hl8li . 
. ~:; Jo;lo de Souia Coutinllo, (3) ÍQ de _iu 11ho do 1 'Jú2. 
íü Jorge J. Antonio FructuosLl, ~u de dezembro de Hi94.. 
:i:1 José Francisco da Hosa., junho de .1 \105. 
}8 Jo!fé Lui~ de M(ll'/M!.:', 20 do Hóvcmhro de rnoL 

' .. , .. 

(:!) Hcfü'ou-~c do scr1·i(<º da. .\lnmtleg:L 0111i .l\lO:i, t.ondo p:u•a alle 
\'•.1liado cm :190'7. 

(3) Estov~ fóra. do ~crviço da. Atfa11dcgJ. dm·au~u todo a.uno de HH3. 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 26/00/2015 11: 11 . Página 22 de 141 

ANNAES DA CAMARA 

Nor.ne tlo diarista. - Dat11 de admissão 

~9 .Jo~~ de Azevedo Delou, ltl de marQO uo 18811. 
50 .José Machado dos Beis, lô do ji~neiro de i8iü. 
:.ii Luiz de Azevedo Cout.iiilio, l dó fevereiro de !()O:~. 
5:2 Luiz <:a1·v~lhal, 22 de abril de 1907. 
?)3 Ma.no~! .José d& Cunha. Coutinho, J i de l'evereiro de HIO!i· . 
5~ i'llauool Estevam Augusto d.a Silva, 18 de junho de 1901. 
t>i:i Mario Cyrillo dO$ Santo.~, l de Jaaeiro de f 905. 
56 Nest.or Pinto )fonteiro, H <.le Janeiro de :1900. · 
:n :'loel de Carvalho, 2:~ ue julbo de 1903. 
58 Oscar Brandão Moateiro de Barros, maio de 1909. 
i.i!J Rogcrio Gil Martins. :l8 de fevereiro do f9G3'. 
1;a Sebastião Alexandre Alves. S de a.bril de fS'JO. 
IH Silverio Balbino l'inbeko, 26 de setewbro de i 905 , 
-62 Servo Gomes l\rirandà , 15 dé outubro de i894. 
t~3 Victor da Silva. Barros, ~ de maio de 1905. . 
G·í Yirgilio Fer namles de •Jtiveira, -í de maio de i 90'.L 
ü5 .Tulio Cabral, n de agosto de 1.893. 
% Theopbilo Rodrig11es Varg&s, agosto de :1.905. 
ti7 Oscar de Oliv(§ira, 8 de ag<i~to de f904. 
11$ Fr<1.ncellioo de Almeida l.<'ranQ& (~), mal"ço de i878 . 
Q9 Anti>nio Viga (S), :1.7 de j;ineiro do 189ti. 
70 O,;cu.r Maia (6), junho de :1.905, 

A!füodcga do Riô de .fa.neiro, :J" Scoção, 28 d~ :l;;o~to •Is -l 91'.).-
u esct·ipturario, .Tosé Collatino do Couto llari·a81'. 

pir.;·ro l"lSCAL OE CllV?. AI.To\ 

Helaç:lo nomill;.i.1 do rie,;soa.l du.~te po;;to que ~ acl.ta camprchcn
dido na dete1·mioaçao do St'. Ur. dirootor do <rabtnete rfo E:cmó. Sr . 
ministro da Faientla., de accOrdo com a circ ular n. 27 de 2:? de j ulbo 
do anilo de ·1919. · 

{4) Entro1t para o sen·iço da Alfarnlega ciü mar1;0 de Hns . 
Serviu na Hepa.1·tiçào dos Col'reios de ;; de junho de 184.)<l, data ('º' •1uc 
deixou a Alfandega, até 31 de óezembro 1i6 i 81J6. Voltoh p<f!·:i. o 
ser viço t.Ja Alfandega a. 1 de jl!.noit'o de t897. · 

(5) Foi dispensado por ordem da. Directot•ia tio G;d1iaete do 
ministro da Fazenda , n. 6f6, de;; de agosw de l'JH, â tjuai mamlou 
fossem dispen5ados o chefe do turma Antonio Viga e os deinais traba
lhadores que ge acl1avam t>rescutes no dia em que S<\hiu o ';iJlmna 
marca iJPC n. 1 .3U. sem a.. necessa1fa coi1rerauci<>. , conj 11ncita111c:ntc 
com o tra.balbador Bernardino Oliva cfo. Fonseca,· tlca.t1clo ('.<1 ~so1d<.t a 
prohibi~ã.o da entrada de:>te nesta Alfündeg-a . l'oi rnadmittid•i a i7 de 
ju11ho de t9ill, por 01•dem da. ltl!ipectoria. 

(ti) Ficou itl\·alJido cm ~ 1w~·iço da Alfandega. :L i de outullro 
de mos. Serv.c actllalrneute corno ''igia d;i. ollicina. de couserva.t;ão G 
reparos da Alfandega.. Vence :i diari& de 4JOOO. 
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SESSÃÔ E!\1 20 DE N0\'Ei\-1:9RO DE 1920 

Càtbegoria,; ~Nome:> - Obse1·vaçlies 

· Encarreg4.do do posto, Albiuo Conceição de Lirua..-1''oi nomeado 
e11ca1T6gado <lo Posto fjscal da cidade de lirnguayana. em :lS de julho 
de ·! 910. sendo por couvcuiencia de ser vkp em j unho de i9H ti-ausfe~ 
rido para o posto fiscal de ltaquy, em fe"ureiro de ·1917 por effeito da. 
r col'ga.nização do se1"1iço da rep1·essii.o do contrabàndo apro~·citado_. 
·~cndo nome;tdo p;Lra encap1·egado do po:;to fiscal de Crllz Aita, pelo 
miui:itro da l~<tzeoda.; ua.da mais con~t.l, quaato ao logar que exerce 
de sua folha co1·rtda uií.o consta. um<t sb nota de.~abonatol'ia.. No Exer· 
cito Nacional servio como praça. de pret. dt: 18/ti ;~ 1884' no a!ltigo 3° 
regim~t1to de c a.va.llaria, daudo baixa ne~sa. occasiilo coruo ~rganto 
quartel-mestre, por i11ca.pa.d da.d.c ph,vsica; dm·a.oto os !>iio annos Qtte 
servio só teve uma uuica prisão :;;imp!es, e 11:1. milícia. deste Estado 
sel'ViO como capitiio ajudat1te do aD bata.Ih.ão de i11fa11tal'la., de ~hril 
da 1893 :.L fias de de<1embro de 189-!, 1.mjà.s forças passaram nessa. 
ópocha. a disposi.çã.o do Governo da União, por occa.>ião da re,·otução. 

Posto fiscal de C1·ui Alta., 2U do maio de u 120. - .1.llJil!o da Con· 
cci(:éio de Lifll.a, euc;u·rcgado clu po-:; to li$ca l tlu Cr uz Alta. 

lllmo. Sr.·doleltado füma.l""""" Cúmpl'indo o vosso de.~pa.cbo exa1•a.do 
no· inclttoo telegran11m1. da Di1·ecto1·ui. do Gabim~te , informo que. 111 
bem lià-O existe nesta repa1·~i çr~.,. livro p:u·a. a.ssentamentov dos dia
ri~ta.s e servente,; , esta secção t.ov~ do l."(!eorrct' ás folhas da paga.
mentos âquelles cm pl'<igados, afim ele couhecer dó tompo de ser\·iço 
pt·estado pelos mc~mo1; ; vcrifica.ullo as not'i::i abaixo : .. 

Leoca.dio Julio de Assumpçil ' .- Eutl'OU par;\ o se1•viço desta. dele
g;~cla a. i de outubeo de Hl03_. 

li'lorenUno José de Oliveira. • ....-Enttou par<! o serviço ela Caixa 
Economio3.. º.tu i de maio do t!l08 . . 

. Arubo~ contando mais <le fO auuor; ·de 81:1rviç() publico. 

Co11tadol'ia, 22 d1:1 ina.io de.itl.2Q.- O csci·ipt111'1tl'io , Firmo A. Oli
~:efra. Visto. -José l»rtaxo, contador h1tel'ino • . 

. Nã.o existindo ue~ia. delegacia. assenta.meutos de tliarh;tas e se1·
vcnt.es , Stgtltldo lnfüt•ma iJ. Cont..1do1•hi, exµoça.-se po1·taria. nrnnda11do 
orgaui:.:àr. um livro pa.ra a~atameutos do pcl'soal subaltemo, em 
vi~ta. das folb"s de pagamento >!Xisteutes llO a.rcliivo. . 

R\::metta.-se c,;l.a inf'orma.1tU.o ·ã Oir<.!t:(.oria dó (;abiuet0 do l\linis
terio eia. Fazenda., em cmuprinumto ao t.cilogr:unma. da. mesma di· 
1·ectoria. de i~ dc!:itc me:.:. 

Delega.eia l''isca.I 0111 l'arauagu~., 2:! de maio doí 1120 . -O delega.do 
liscal, 

Dé'legiw ia. l''iscal no PaL·au3, ollicil) u. rn:! ,de :.12 t"le 1uaio <lo 11>20, 
á Cout<tdor.ia , pl'OCOi;so. 

Delega.eia. Fiscal 110 Para.mi., oOi~io 11. :;3, do 22 de ma.io do i 920, 
á Directoria. clo Gabinete, processo.- J . iverneck. 

e.- v,1. x.u · so . 
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ANNAES !)i\ CAM...\nA 

Re1aç1l.o do pessoal diarist.a. desta repa.rtic~o que tem ma.is de rn 
a.nnos de serviço, t:om a.s informações de seu comporta.mento, órg:t
nizada de accõrdo com a. porta.ria. do Sr. inspcct01· tl. 339, de i 7 do 
corrente mez. 

Numero de ordem ~ Nomes "7 Anno da nomea.çã.o. 

i. José Joa.q_uim de Campos, :1893. . 
2: Antonio Emilio Pacheco de Aragão, {8'J~. 
3. Antonio Pã.checo Nunes, 1896. 
lt. Tbomé de Sá. Barretto, i 892 . 
:>. Galdino Hermogenes Coelho, f 893. 
6. Fcuctuoso Vespasia.no Pimentel, !903. 
7. Joã.o Quintílio do Andrade. :l88'J. 
8. Silvino 1\Iartins, HI04. 
9. Ameríco Magaltlã.es C;:;.stro, 1909. 

iO. Ma.noel Dia.s da. Silva, i 903. 
H. Joã.o Cerqueira. Lima, f907. 
12. Severiano Jo;;é Pereira., i85!.i. 
13. Gregorio Magno do Nascimento, 1863. 
1.4. Benevenuto Moacorvo, 1900. 
i5. Fabiô Manoel da Silva, :1892. 
:l.6- Manoel Lazaro Salgado, i880. 
1. 7. Demetrio Ma.noel de Moraes, 1.887. 
18. Tiburcio Luiz ele Freitas, :1.890. 
~9. Francisco Epiphanio do Carmo, :1893. 
20. Pedro Monteiro da. Paixão, iS94. 
2i. Ciccro Bertino Salgueiro, .18~9. 
22. Felippe Gonçalves, :189i. 
23. MarceJlino Ma.noel de Mattos, 1898. 
24. Carlos Florencio da. Rocha., H03. 
·25. Fiel Benovenuto do Bomfi.m, 1897. 
2&. Joào Grave Pinto, :1898. · 
2. 7. Caio Alves de Castro. i 9Q9 • 
28. José Durval do Nascimento, i906. 
29. João Ra.phael C. Cerqoeira, :190!> • 

• 
Observação - Exi~tem ainda. os seguintes dia.l"ista.s com m~nos de 

:1.0 a.nnos que prestam b.ons seniços, salienta.ndo-se dentre elles o~ 
Srs. Antonio Rodrigues de Mello JtJnior, Manoel José Hcadque di.: 
Fá.rias e Ametico Godinllo Atgollo Nobre, ·por sua conductri., bom 
compol'ta.mento, dadfoa.çã.o e amor pelo tra.balb.o. 

Numero de ordem - Nomes - Anno da nomeação 

:!. • Antonio Rodrigues -ie !\folio Junior, i 9:12. 
2. Ma.noel José Henrique de Farias, i9U. 
3. Americo Godinho Argollo Nobre, Hl17. 
4-. Fclicio Adolpbo Nunes. i9H •. · 
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Numero de ordeoo - Nomes - A nno da nomcaç<'i.o 

:>.·João de Souza l\faia, í\l13. 
6, Jo:;é Domiciano de Ma.gafüãos, 1\H2. 
7. Pedro Galixto, HlJL 

Segunda sccçã.o da Alfandega. d:~ Ba.llia., 21 de maio do 1920.
Fal;rício de Barros, chefe interino. 

Esta.do do Paranii. _: N. 33i:i - AH&udega. d:i l'aranaguá, iS. ctc 
JnâÍO de :1920. 

H!mo. Sr. delegado fiscal do Th~sm11·0 ;"faciona.l no l'<tra.u:i: 
N. 4.318 - Attendef!do a 1•ccommcndac;ào cousta.nl;e do vo:sso 

toJcgL'amma. n . .t5, de ii'i do con·ciu.c, rmuotto-l·o~, indusa., a telaçflo 
do pessoal diarista das Capa.tazía.s desta. Alfandega., com mais de 10 
armos de serviço. 

Attenciosa.s sa.uda.ç~,;.- 1) inspoctor; EvantJro 1~. Ribeiro. 

Rcmotta.-sc ã Oirectori;i. 1io-Gahiuetc, em cumprirucnto á orde111 
tclegrnphica. da. mesma. directoria., de H do COL'rcate. 

Em 20 de maio de de 1920. - Ei;and1·0 :\. ltibeil'O, inspector. 

Rclaç.ã.o do p~oa.l diarista das Ca.pataúa~ da Alfandcg•~ de l'H. ~ 
ranaguá, com mais do 10 an,~os de sel'Viços: 

Nomes dos diaristas - Data.s da.l; nomoai,~cs - Tempo de ~eniçu 
- Ob~ervaçoes . 

João Luiz Corrê.a, :1 de jauciro de J SOJ, 2\l ;:rnuos e quatl'O mc;:c.s. 
- Passou para mandador em :1 de a.bril de l'HL 

Leocadio de Araujo Maia, 1 de abril de 190ô, 14 ;1.mms.- P~t.~snu 
para mandadm· em l. de abril de l 9i3. 

Silverio Ferreira. de Souza, ! de ja.11eil"O de 1900, 11l anuo,,; e 
quatro meze:>.-Pedio derois<;ã.o cm 30 janci1·0 de rnos. Foi rea.dmit~ 
tido em 1 de maio de i9i0. 

Constant de ára.ujo Vianua., f de setembro de rno.l, 16 annos. · 
Alexandre de Pau!a Manso, 1 do maio de i899, rn annOB e quatl'o 

mczes.~ Pedio dispensa um i de outubro de 1905 ü foi readmiWdo 
em l de fc vcrefro de :! 900 . 

Joa.o lle1u•ique Gome:;, i de outu!Jro de l\JOô, -13 amws o 10 
meta:;. 

Lino Col'i'éa., 1 de março da i902, . iS auno.,i e um JUt.::t. 
Ildefonso Luiz. Ma.rqnes, :f. da abril de i')08, :!.2 anno:;. 
Fausto Teixeira, 1 de agosto de i909, 10 ~uno:; e qua.tro met~. 
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ANNA:l!:S DA CAMARA 

Xomcs do,; diaristas - Dat<L~ d;i,s nomeações - Tempo de seL'vi"o 
- Obse!'vaçõe,; . 

() 

,fo;lo Lufa da Silvu, ! de foverell'O de 1891, !6 arn1os e 10 mezcL 
- Dbpcu~.do em :m de julho de :1898, readmittido cm 1 de junho ue 
·1899, disrensado crn I9 de uovembl.'o de 1.!JOl e l'eadmittído cm 1. dü 
novembro de !912. 

Ca.patazias da. .Uraudega de Pa.ranagu:i., 18 de maio de !920.-
0 administrador, M(l,n.oel nad'l'i9ucs Viannii, -

Visto. Ariandega. de Parauaguá., 18 de maio de 1920.- O ius. 
pecLor, Evandro A. Ribeiro. 

fiela~o do pessoal diadst.a. de;;ta. delegacia fi5ea.l, com mais dé 
dez aunai,; de ~erviço, orgimiiada de accõrdo com o telcg1•amma da. 
Direc~oria do Gabinete do ;)Iinisterio da Fa;,,enda, de H do conente 
mez. 

Nomo-Categol'ia.-Data da a.dmi,;sã.o e posse-Dia.-Mez Atuto
Observações 

, Joié da. Siiva, sei·vcntes, rn de ja.nci1·0 de -1\HO; sem interrupção 
algllma ou nota que o desabone. - · 
' Portaria da DQlegacia Fi,;c~l do l'hesouro Nacioua.I do fatado de 
:5ão Paulo, :H de maio de 1920.- O portei1·0, Josc A.ntonio Gál'cia. 

Visto-Coota.dol'ia, em i1ovembro de Hl:?O .-· Cai·va.lho Guima1·ãcs, 
contador. 

I' 

Alfaudeg<t de Victoria-Estado do Espirito Sauto - Em ·!-t du 
maio de 1920. 

Sl·. dit-ector geral do (jabincte do )liuistoi•io da. Fazenda- Em 
i;umprimcnto ao telcg1·aruma de V. Ex., sob n. :?.98.aOO, de 13 do 
...:orreote, rcmetto a inclusa rela.çli.o do pos~oal di&rist.a. d$ta. 1·c
pa.rt~~ã.o, com mais· de dez annos do ~ervicio, sem nota_ dcsa
bonatol'ia. 

Apnweito a. oppo1•tunida.de para a.preseuütr a. V. Ex. os 111ew=. 
prote:>tos de muito ap1·e~o e di,;tiucta. co11side1·ação. 

Re~poitosas sa.udações.-0 iospecto1·, F1·ancisco Abdon Ano,i·ottris. 
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Relação dos trabalha.dores diarista<; das Capatar.ia>- da Alfandega. 
d~ Victoria., que contam ma.is de dez anno-', ~em nota. de~abonat.oria., 
m·gaa.is:i.d.a. em cumprimento ao despa.cbo do Sr. inspecto1· desta Al
fandega no r.elegramma cio Exmo. ::ir. diract.ol' do Gabinete do Minls-
toJ'io da Fazenda, de H do f1orrenl:e: ' 

1 r 1 1~ 
"O o "' 

N. Nomes • ... m.~ ~ 011.ta da. adn:i1s~;w g t ~ 
~9;. ~ 

1 José Falcão Gouvêa. .••...•.•.•. 1 março :1.808 •••• 12 2 14 
:2 Aure]iàno Ferreira. de Oliveira,. ·l março :1.908 •••• f2 2 14 
:J ~lanoel Espiridião Pinto ...•.•.. f março '.f.908 •••• 12 2 {4 
·í .Tanuarío Pinto do Ros~trio ••.... t mat·ço i 908 .•• ~ :i2 ~ 1~~ 
~ .\fanoe! A kes Col.'rêa. ........... i. ma1;(;.o ! 908 ••.. 12 2 f4. 
6 Domingos de Oliveira [lfacbado •. 1 mar~-0 i9o8 •••. i2 2 H 
; \"it·g:i!io Alves Cor.rêa ........... t março 1908 .••. 12 2 14 

l) ti'abalh;1dor <liarista JJomiugo~ 1le Oliveit·a. Macha.do foi 
dispensado, como medida econoniiea, no dia 23 nc noveml>t·o de 
t 9t 6, sendo readmittido no dia 20 de agosto de 1918. em virtude da 
portaria n. 73, de 20 do al!udido mez, dl\ Inspectoria da Alfandega, 
P.m mimprimea.to ao telegramma do Exmo. Sl·. Ministro da Fazenda., 
wh n. U!>.300, de 19 do mesmo me?. e turno. 

Capa.tazias da Alfandega. da. Victoria., i4 de' maio de !920.-0 
administrador, Augusto Calmon Adnet, · ! 



Relação do pessoal de3ta ~[Ma de Rendas Alfandegadas, otga.nizada de a.ec6t·do com a. Circular do '.\li!lisferio 
da Fazenda. sob n. 27 julho de 1919 e , tclegra.mma do Exrno, Sr. dircctol' do- Gabinete, l3 do 
~orrente mez · 

' 

Nomes Cargas Dala. da nomeação Obse1·va<ti)e'> 

Bernard ino Corrêa cJe Ttabalhadorea .'fomeado em 1 de junho de iS97; Hstes dia.dst;lS dm•anto o tGmpo 
Ncgi··~iros. de Capat:uias exoneL·ado em i7 de setembro <JUO ser~cm nesta ret}•u·tiçàO 

de HJ01 e rcadmittido em 10 <le nenhuma fa lta. teem oommct-
janeiro do armo d'6 HHO. fülo que os desabone no cum-: 

Antonio .!~ da ~ilva •• 
p1·imcnto de seus deve1·es. 

Cdem1 idem ••• Nomeado em i de abril do anno de 
i 905 

Joã.o Emygdio da Sitva . ldem, idem .. . ~omeado em i de setembt·o do anno 
do i 907 

Joã.o Olegario Dutra ••• ldcm , 'idem ••• Nomeado em t do mar~.o do anno de NiW ob;tante e:;Le empregado não 
i\Hi conta.r dez; ~urnos completo,; de 

se1·viço. ne1ihu01a falta. corn~ 
metteu nesta rapal·tição que o 
desabone. -, -

~te; a d13 t'enda$ Alfa.nclegada. de ltajahy, i 5 de maro de -f 9.20.- 0 administra-dor, Ig11acio Manoel Rosas,-:-0 
&scfivão, 0.swaldo dos fl.ci&. 
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Relação dos diaristas da Alfanrlega de :'.la.11áo;; que contam mais 
de dez '!-nnos de seryiço, sem notas desa.hona.doras, com os dii
dos e mformações qae devem figu1•ar nos a...-:senta.meotos, con
forme dctermínaçã.o contida na cítcula.r n. 27, de 2l ue julho de B19, 
publ~ca.d~ no Diar.io Offioial do din seguinte, relaçil.o organizada aro 
obed1enc1a. a.o radtotelegramma. n. 2\H:. 300 de i.3, I"ecebido a 18 de 
lllaio de f92P: 

Nomes - Assentamentos 

José Domingos da Sil\'a, adwittido a 19 de março de i88i como 
<liarista das Capatazias, Jogar que exercen com pequena> interrupções 
até 1891 e assi<luamentc de ent.ií.o á presente data, sem n<)ta.s que o 
desabonem. · 

Joã.o Boanergcs Ferreira, arlmittido em H de maio de :1900. Tem 
servido assiduamente, sem notas que o desabonem. 

Joventfüo Corrêa. Accioly, admittido em i de dezembro de :1.908. 
AnteJ.>ionnentc exerceu o caTgo de rameiro do5 esc:i.leres desta. Alfan· 
oega, de 2/t de janefro a :1 de maio, data. em que foi contractado para. 
plogar de mariuheiro da lancha Luiz Rodolpho, desta AlCa.ndega, de 

que foi ex.cluido a seu ·pedido em f de 110\~embro, tudo do mesmo 
:rnno de i908. Tem servido em toe.los esses loga.ro.~ assiduamente, sem 
uota.s desabona.doras. . 

José _Antonio Lopes, admittid•) em i de dei:embro de i9:12.-Ante
riormente exerceu o cargo de patrão dos r.~caleres tiest.a Alfandega, 
par.a; que foi contt•acta.do em 20 de abril de 1 \.109 e <le Que foi excluído 
a.ide dezembro de 1912 por ter sido L1omcado para. o primeiro <los 
citados empregos, qnc tom ellc exercido com assidnidaJ.e sem notas 
que o desabonem. 

Cosme Francisco .Corrêa, admittido a 6 de maio de f910, tendo 
servido assiduamente sem notas que o desabonem. 

Na Administração dos Correios deste Estado (coníorme certidão 
que cxhibiu annexa á petiç.'l.o pfotocollada sob n. 5.0i2 de 22 de 
:i.gosto rle i 919) e:v.arceu o cargo de servente de 2" cla3se para. qne 
foi nomeado a 6 de agosto de 190i, cargo que deixou a 18 de feve
reiro de i.910, \)O~· 'ter passa.do a. exeroeL· o loga.t· de servente de 1• 
classe, em que se consenou até 2] de ab.i.·il rio mesino anno. 

Álfandoga de Ma.nãos, 22 de maio de '1920.- M. J. Gomes 
Caatro. · · 

Relação dos diari:.;tas desta i•epartição, que contam mais de dez 
annos de serviço publico, organizada. de accôrdo com a circular do 
Ministerio da Fazenda n. 27 de 2~ de julho ultimo, de que trata. a 
portaria da inspectorla desta alfandega ri. :!i& de 21 do cor
rollte: 

Nomes-Assentamentos 

José Domingos da Silva. admittido em 29 de março do !881, como 
dial'ista das Cnpatar.ias, cargo que exerceu até i89i, com p~qoenas 
interrupçôes, passando descia cntll.o a oxorccr o mesmo cargo a$Sidua
mente. 
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N(lnies-Assen1a'mentoi 

Joiio Boa11~ge~ FP.rreit·a. admitti<lo em H de maio. de moo. 
. Jov~ntino C:orrêa. Accjoh', admittido em 1 de da~embr.o de :l.90S, 
anteriormei1t:e ~xerc·eH o ~~rgo de remado1• de;:.ta alfandega de 2i de 
Janeiro a. 11 de no\"mnb1·0 llo · ml'~mo anno, conrot•me l"!Gt'tidão que 
t>:xbibiu ein · p~tição protocol!ada., sob o o. 1.í .0:1.6 <le 2:!. do ~lW-
nn~. . · 

.losé Antonio Lopes, admlttidó om 1 de de?.emh1•1) de ~9i2, ant.€ 
riorment.e exerceu o ca.qxo de pat1•ão d1)S e!>caleres dest.a rep:n•t.ii:.11.t. 
de 20 <IP. a.bril dn i909 :i 1 de. dezflmhro dR f912, ~onrorme certidão 
qJJe exhihiu Am petit~tio protocollll.da. Aoh o 11. ti·.017 dA 22 do cor-
rente. · 

Co~me F1·auci~c.o Corrêa., admittido em G de maio de"i<}iO, antc
riorment.e exereeu o eal'gn de .c~rvcmt~ <le 2"' da~se de. G d<' agosto de 
1909 a 18 de fA\'61'Airo de ·I ~H \) e promovido a servente· de :1" ~la.!'l<>e 
desta cia1..a a 2:l <lt> élbril dó mesmo am:o, na. Admini~trai;:.ão dos Cor
reios desta_ E:>tado, conformo <"ertidflo que ex.hibin, junta á peti1;ãa 
protoeollaaa golJ o n. 5.0t2, dfl 22 do t'\)!'rP.111~e. . ~· 

Os diat·i~t.a.s coflstirnt.e3 del'ta rela~.áo te~m i:t>~i.do nesla. reparti-· 
ção com asRiduidadEI, uã.o e~istindo t.ambe.m nota. alg11ma desabona~ 
dot•a sob1·a º" mesmos. · 

Segunda secç.:lo da. Alfandega rie Ma.nãos, em 25 da ago,.,to de 
1909.-- Raunmndo Bm·bo~:1 Serra., fiel do Colis Po,ta11x, com" exercicio 
expediente iuteJ.'uo. '- · 

Visto. -Olimpio rltt F(m.~eca, ch~fe interino: 

Assent:tmento flos SP.<vP.ntcs da. A\fandeg:i õe Santo;; orgllnii::tdo 
de a.ccõrdo C1)1U o determinado um a circulai• n. 27 de 22 d~ jntl:tó d~ 
1919, puhlica.da no TJiario (lffeci<t{ de 23 de julho d P. 1.919: 

N. i. l..ont•enç.o Fm•reira Hra~a-F.ntron · C'omo tra balllador da!' 
capataiias nest:i alfandega em 2 rle feveMi!'o de 18i2, como ta! ser· 
vindo <lté i6 de dezembro de t889, <111ando foi nomearlo servente ctre
ctivo. Conta. 1. "; anoos e rn mezes e H dia.~ como tcabalhador das ca.; 
pat.azias P 30 amios e· cinco me7.e;;· e {8 dias como servente . Tota.J 48 
a.uno:;~ quatro mezcs a .dons dias da ~erriço. Nada <:onsta que o desa
bone e, àpe7.ar da sna ~vançada. idarle e do :-;e1i longo tempo rle sei·
vi<~o é a.inda um set'ventmn·io acfü·o. as.~iduo e zeloso no <mmpl'iment.o 
dos seus devcrc~. 

~. 2. Pedro Alve,;-Ent.rou como sor,·ente das c:ipatazias desta ai~ 
fandega cm f6 de nornmhro de t890 ser\'indo atê 30 de junho ele '18\13 
quando perHu d~mi.;c;ãn. l!:ut.rou como snrrentc das capatazia~ da AJ
famlcga. do Bio dfl Janeiro c:m \1 du julho d~ i80i- :;el·vindo :i.li até i 
de maio de :1. 906 flUS.ndo foi nomeado se1'vente desta Alf:l.ndei;a do 
Santo~. ConstA..16 :i.nnos e ~eis mew,; do sor,·cmte de4a :tlfaudcga. e 
H am1o!i a sete mezes da AlCandega. do Hio. Tot;~I. ~S annos e nm 
mez. ~fadá. ba. em seu d~sabono . . E' :i.s:.iduo ao sorriç.o. 
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N. 3. 1\la.rcos llnp::tnelli-Enga.jon-~e como remador desta alfa.n
.iega. em 23 de ,innho de HlQ:; S'=rvindo até 2G <lo ootubro de 190:.i, 
quando foi 1wmna?o set•vente desta rae~ma i·epactição. Conta. qua
trn rne;i:e,: e tr$ dia,; como remador e 1't am10;; e :U mezos e U dia~. 
:'ía.da. ha em rlesabono desse ~erveutnaI'io que tem sempre sido activo, 
;t:>sidtio e 7.0loso no cumprimento dos seus deveres. 

N. 4. Isaac 8. Ca.~tellões-F.ngajou-se como rp,mador desta alfan
rtega em 3 dl' setembro de HI06, sel'vindo ;i.te ide ja.nail•o de ill08, 
q!w.ndo foi nomeado sei'\'ent.e. Conta 11rn a.nno e tres mezes·e 28 dia.F
r.omo remador (', i2 a.nnos o r.inco mezes e treg dias como sel·vente. 
Tol~'tí, 1::1 a.nnos e nove mezes e um dia. Na.ela ha ~nl sen desabono. 
E' a.s..~iclno ao servíqo. . 

N. a. Francisco Mariano dos Sa.ntos-Eugajou-se como rBmador 
em 3 de janeiro de 1901 ~ervindo até 11 de dezembt•o de i90i quando 
foi nomeaclo Set"'/Cote. Conta H iuezes e oito dias como remador e 12 
annos o cit1éo mezes e 23 dias como ~mrMnte_ Total 13 'annos P- cinco 
me?.es e nm dia. N~da b.a em ::;e11 desabono. E' a;;;siduo ao ser-
viço. ' 

N. G. Antonio Ernngclista 1ie Lima-Rngajon-re como remador 
em 28de a~o~Lo de :l.90i' servindo até 2!> de ol1t.11l.wo de 1.907, quando 
foi nomeado servente. Conta. um moz. ~ ~8 dia;; '~orno remador e 12 
annos o sete mezes (\ oito 1iias como servento. Tof.al i2 annos e nove 
mezes e sei~ dia.~.· N:i.da ha qno o dffil.abone. 

N. 7. Juv.•mal Gon<1alve,; d~ Praitas:.-Engajot1-se corno remadot• 
<lesta alfandega em 29 do agosto de 190:; s<'rvindo até ;; de março de 
190S quando foi nomeado servente de.~ta mA~m:~ reparti~ll.o. r.onta 
dom; anno~ e seis mezc~ e so;s dias r:omo rP.mador e 12 a.nnos e dou>: 
mfl?.0S e 29 dias como srwventc. Total, 14 armo.o: e norn mezei:; e einco 
dia~. Nada ha. em seu desabono. · 

N. 8. Adlluto dos: Aa_jos~Eoga.jou·.~A cumo t"ema.dor em i de fevc-
1·eiro do i 90~ servindo até i2 de maio ele 1908 q na.ndo · foi nomon.dG 
serrnnte. Conta. doas a.nnos e tres mazes e 11 dias como ramadot' 
e :12 annos e 22 dias ~omo servente. Total, t4 anno~ e quatro mezes e 
tres dias. Na.da ha. em si}U desabono. 

N. 9.' Benodicto Pinto da Silva, Otlg:tjou-se Mmo remador desta 
alfandega. em 20 de setembro de :l.90ü sar\'inrlo até 28 de outubro de 
1909, quando foi nomeado sorvente. Conta t.res annos e um me?. e 
oito dias como remador e 10 annos e .. sete 111ezes e seis dia!-õ como ser~ 
vente. Total :t3 a.nnos e nove m'ezes o qnaít•o clia.s. Nadà em seu de
s..obóno existe e tem sempre ·si.do um serventnario muito assiduo e 1.c
loso no cumpt•iment.o.dos seus devel'CB, 

. iO. Benedicto Ma.dareirs., engajou-oo r.omo rr-mador desta alfan
dega. em f9 de maio de 'H02 ser\•indo atú ·f:i de :tgosto 19LO. quando· 
foi nomeado servente. Conta oito acmO!; e dous ruo:r.es o 25 dias como 
1·emador e 11ove a.imos o no\'e m~zes (> 2.0 diag ('.amo servente. Total 
:18 nnnos e {5 dias. Nada. hn. eru sou ci<>snllo1w. 

N. H . .Jo.>'e Bozc11·1·:t de [;irua., euga.jo11-se eomo romador dosta a.\· 
landiiga OIU ide junho d1~ HJO;) S\\lºVÍndo at{~ f de junho de i902 quan· 
<lu foi nomeado Wl've11te. Coiw:i. sete a11nos de 1·n11ia1lor e oito annos e 
t.re;; dias como se1·ve11te. Total 1:; annos 1i tt·es ctins. Nndn. ha em seu 
desabono. · 
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· N. :1. 2. Se bastião Tenorio dos Ss.nt.os, enga. i on-'\e eomo l'emador 
desta alían.-Jega. em 27 <.le agosto de i9i0 servindo até ~º de outllbro 
de 1912 quando foi nomeado servente. Conta dons a.nnos e .mn me;.: e 
~9 dias como remador e sete anoos e ~·ete meze...; e oito días como ~01·~ 
vente. Total nove a.anos e nove mezes e sete <li<Ls. Na.da ha. em' seu 
desabono. ' 

N. 13. Pedro Pinhoiro do Moraes, engaJou.:..se <Jomo i-emador 
desta. repartição em 2:1 de março de 1909 servindo até 14 de dezem
bro de i.914, quando f'oi nomeado ser'feute. Cotlta ·cinco annos e oito 
mezes e 22 dias como remador o ciuco auuos e cinco inezes e 20 dias 
çomo servente .. :rotai 11. annos e dous mezes e 13 dias. Na.da. ha em 
se11 desabono. · 

N. 14. Julio Mat>ques, engajou-se como remador em 3 da jnneir\l 
de 19Gi servindo até 20 de dezembro do 19i?l, qua.udo foi nomeado 
servP-nte. Conta oito annos e cinco meies e 24 dias como Sêtvento. 
T-0taJ i3 annos o cinco meze~ e H dias. Bm sua fé .de officio de l'ema
dor constam dons elogios. Na.da. ha em ~eu deslbono, sendo act.h·o ~ 
assidno e cnmpridoi.- de seus.deveres. 

N. 15. Victor Cyrillo dos Anjos, engajou-se como remador da Ai~ 
fandega. de Arac.ajú om/4 de março de i899 :ierviudo até 31 de julho 
de i9i3, q·uando parmuton para idéntico logar nesta. Alfandega. dG 
Sa.ntôs servindo até H de julho de i9i8,qnando foi nomeado servente. 
Conta :l 9 annos e quatro inezes o sete cl ias como i'e!liador e um a.nno 
e 10 mezes e 23 dia.s como servente. Nada ha. em ,;e11 desabono sondo 
um SEH'ventuario muito assiduo e cumpridor de seu dever. 

Porta.ria. da. Altandega de Santos, em 4 de jimbo de i920. -O por~ 
teiro, li;idoro Bacellar. 

- ' \ 

Meza de Rendas Federae;i de Bella Vista; 27 de maio de ~920: 

.losé Vieira da Costa, natural deste Esta.do de Matto G1·osso, filho 
natural <ie Aroelia. Vieira da Co;;ta, com trinta a.nna~ de idade, sol
teiro, foi nomeado tra.ba.lbador desta. repa.rtiçllO por portaria. n. 83, 
de 23 de outubro de mil novecentos e sete, tendo estado am etfectivo 
serviço do seu emprego atê 10 de agosto de mil novecentos e oito, 
da.ta. eiil que foi· demittido, a seu pedido, conforme rez publico a por~ 
tarfa. º~ ~2. sendo a. primeiro de dezembro desse· ruesmo a.tino nova
mente nomeado trabalhador. 

< 

Acll:i.ndo-se sempre em elfectivo serviço, foi a 31 de janeiro de 
nül noveoent.os e dezesete dispensado do emprego para sorvir como 
sorteado no entã.o 3° regimento de ca.v:i.llaria. do Exerc[to. l\QUi es
taciona.do ; dispeas;i.do do serviço milita.t· em data. de t. 9 do a bri.l de 
mil novecentos e dezoito, voltou a. servir como trabalha.dor a i6 de 
m:t.io de..<tSa mesmo anilo, coose1·v;wdo-se no referido loga.r. som in~ 
tat•rupçll.o do exercicio, ;.i.té boje. Tem exemplar comporta.monto, e é 
cumpridor de seus áeveixes, nã.o te11do a.inda. sido nomeado g-11ar.l,1 
parque wal sabe a.ssi~nac- o proprio nomc.-V(çerite Ma;i:irno de Àl
mmda Soarea, administr~Qr. 
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Rel:i.ç:í.o do pessoal diari~ta da Alfandega da Pa~·a.hybii, que cvnta 
mais de dez annµs de set·vi1;0. sem nota desabonatol'ia. 

Nome-Logat· ·que exr.rco-Data da aJmis~ão 

Pelagio Ziricio Pessôa, maudadot·, 9 de ~etembro de !909. 
JOSé Olyrnpio de P(l.iVa, abridor. 7 de dezembro de :1894. 
Guilhermiuo Gondim de \";tsconcellos, ti-abalbador, 2 de janeiro 

de 1893. 
Ponciano Francisco de Ollveim, trabalha.dor i de m:i.r~o de ·1898. 
Herrnogene~ Pinto de Cat•,·alho, ttabalbador, 1 de maio de i899. 
Francisco Jo:i.quim de S:1.nt'Arma, trabalha.dor · i de :i.go~.to de 

:moo. 
João Felíppe d~ Sa.nto~,tl·abaibador, :1 dajauci1·0 da !903. 
Constantino Teixeira de. Vasconccllos, trabalhadol', i.6 de maio de 

:!908. 
:\la.noel Virginio dos Santos, trabalhador, :1 de julho de i90'l. 
Felizardo Leal ele J,ernos, servente, ~2 d0 novembro de 1907. 
Alfandega da Pa1·ahyba., 20 de maio de 1920.--Horacio S. Porto, 

inspector. 

Quadro demonstr.:Ltirn Jo.> t:lia.!'i.;tas da l\lesa. de Rendas Federaes 
de Gual"ahy ·: · 

Nomes-Data da nomeaçã.o-Diat'ia-Obsel'va.ções 

Luiz Gonzaga de Castiltlos, i de novembro de i.913, 2$, nenhuma 
nota desabonatoria const;1 a seu respeito. 

Israel dos Santos Llliz, ide agosto de 1913, ~$, nenhuma nota 
dosabonatoria consta a sen respeito. 

~Iêsu. de Rendas Fedet•aes de Guarahy, 2·1 de ma.io de i.n0.-
0 administrador, Fran~i!CO da Sit-va Leal.-0 c~crivão, Manoel A1·dail, 

Relação do pessoal <t'arista das Capata?.ias da Alfandega de Per
nambuco, que tem.mais d.~ fO aot1os de servi~, d~ accord-0 com a 
drc11la1' n. 27 ,. de 22. de ,inibo de 1919. 

Mandador: 

Etelvino A. Castro Leão. 
Nada consta que lhe desu.boue, tendo mais de t;Q annos da se1·viço. 

Conferentes t!e 2ª clasgc: 

'carlos Bol"rotneu de Oliveii.-a Guimarã.es. 
N!i.o consta nota. aig11 ma desa.bo1Jatoria. 
Fra.ncisco de Assis Forl'ai!•a Maga.LMes. 
Tem apenas tres :uinos de serviço nas Capatíl.7.ias, t(mdo, entre

tanto, imrvido tlut·a.nte norn a.nnos na Est;•ada. de Ferri?,.Central ãe 
Pernambuco. "" ... 
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Vigia.~: 

~Ianoi:,I .<\.ntonio d<'. Oliveira. Rego. 
Nilo Bibeiro de Aguia.r :\font;i.ri·ovoi'\. 
Antonio Ferreira CavalcantL • · 

· AP-ham-~fl isentos de qnalquei~ nota q11e os de!!abone. 

Marcador : 

Antonio Peod1·0 Rolim • 
.Sem nota. alguma de.11abonatoria. 

2" macbinista.: 

,\fanocl Pereira da Paixà.o. 
Não tem nota. que o de~abonl'. 

Serventes de :!. .. da~.~P.: 

.Tosé Lopes de Faria. 
Htwminio Chave.<;. 
Nad.11 consta. que os desa.bane. 
:\otonio Gonçalve~ Torres .. 
Pela porta.ria n •. :30;;,' de 6 rle novP.mbro ·de 1916, foi~excluido do 

serviço em vista. da ord<.>m da. DiPectori:i. do Gabinete n. 2i7, ile iS 
1fo outubro do mm;ino anno. 

Por despacho <lo S1·. ministro de H de :;ct~mb1•0 de HH8, to 
mandado roadmitt.ir, confol'm1~ a ordem da. DirMtoria rlo l1aJãnete 
u. 2H. 600, dP. 10 do rnc7. de ont11·hro cto mesmo anno e port:i.1·ia 
n. 752, de. i:; do,; referidos me7. (' auno. 

Set'ventes de 24 elasse: 

Augusto Juliano Ceza1·. 
Joaquim P _ Falcã.o Accioly. 
Severino Gregorio da. Sifra. 
Becicdicto Ce:iiar de Andrade_ 
Fortuna.to José de Sant' Anna. 
Clemente Pereira da Silva.; 
JolO Augusto H. da Silva. . 
José Man<>el Ferreira da. Silva. 
Eduardo J.<'erreira.. de Lima.; 
Nã.o consta. nota. alguma. que desabone as ser"ent.e.~ a.cima. 

Francisco Clo.udio de Freitas. 
Foi demittido e prohibida a sua entt·a<la. nesta repartiç.ão pefa 

po1·taria. n. 122, de H de agosto de 190&, por ter sino um do!> cabec:.ao: 
da greve havida no mesmo a.nno. 

PP.l:~ porta1•ia u. 528, 'ctc :J rlc outubro, e cm virtude da ordem 
·da DircctoPia do Gabinetu n. 203, de 28 de setembl'O do mesmo a.nno, 
foi relevada a. i·eferi<fo. penii., ;;endo readmittido. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11: 11+Página35 de 141 

Joa.quiw Perteit"a. de ~ouia.. 
Pela. porta.ria. n. 272, de H dr. sctontlH·o <le 11)17, foi dispensa.do 

do sel'viço e p1·obibida a eutr;~da ue~ta. i·ep1u·tiçã.o, eril vista. da orderu 
LJ, :!~\i da 1Jirecto1•üt do tiabincte, dt•. :?.:.?. de agosto <lo i·cfel'ido armo. 

Em sessã.o do Conselho dt! Fa.<::eudo. de 9 de il.bril lfo 1UI8, e po1• 
.'.l.eto do .Sr. ministrn, foi l'elevada •~ puna imposta., sendo poi• este 
motivo reentregue o seu logar. 

Euclides Carneiro da Cunha. 
Tem um auno e tt·es me:ws d~ se1·viço uas Capa.ta.zias, tendo, 

pon\.m, servido na. Delegacia. fiscal deste Estado como con tirrno, d u· 
rante deiiesete annos. ·· 

O ajudante do administrador, 11.ntonio America 1~us Saratos. Visto. 
-Misacl Pcnna. 

--· 
~dação do pessoal diat'ista· dost<i. rnp,1.rtiçã.o, com mais de dez 

atrnos de serviço sem nota. desa.boua.Loria, organi;:ada de a.ccôrdo com 
a. circular do illiuisterio da. Fazenda., n. 27, de 2:2 de julho de Hll'J e 
tclcgra.mma. do Sr. director geral chefe do Ga.bittete do ~liuisterio eia.· 
Fa.2enda, de 14 do corrente: . 

Catl1egorias - Nomes _,_ Da.ta da <uimissv.o -~ Observações 

Mandador, Joã.o Veuanciu de Bittenr,;om·t, 1 de julho de HIOü, 
som nota. dcsa.ooa'a. toria. 

Traba.ll:la<lore:> das capatallias: 

Autonio Manoel Stuart, 1 ~ de agosto de ! 8\H·, idem idem illem. 
Aug11Sto Jeremias de OJiveil'a, 9 de março de i895, ídmu idem 

idem. · 
Enéas Victor da. Costa, i do julho de 18tJ:1 1 idom idem idem. 
Gregorio l.\facha.do Vieira., 19 de janeiro de 189ô, idem idem 

idem. 
Bet•na.rdino Feliciano Alve$, J de març.o de 11)04, idem idam 

idem. · 
Antonio.l\fauoel Godinho, 1 de mai·ço de I'JOi, idem idem idem. 
L'3o}'.IO!do Lucia.no Teixcil·a, 21 de janeiro de :1909, id6m illcm 

idem. 
Ra.ul Machado Vieira., J7 <lc janeiro de HtHl, idem idem idem. 
Jo<i.O Al'istides da Conceii;ào, 17 do janeiro de l!HO, som nota 

desabonatoi·ia. Foi praça d() fü;eL'cito, de i~U3 a fl}0'.1, tendo el\hi
bido fé do o!Jicio limpa. 

~a.noel Theatoteo de Oiiveirn, i de abril du HHU, sem nota des
abonatoria . 

. Olyrupio Et·naslo Rogo, ~ de sotomuro de Hll~, sum nota dc~1\bo-
1iatoria.. ~'oi p1·aça. d() Exercito, de 18\Jli a 18112, 'tendo exhibido !é de 
de officio limpa. 
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Manoel Alves Garcia., 21 de fevereiro de HH 7, sem Itota desabo
na.toria.. Foi marinheiro do reboca.dor Florianopolis ao servi~o desta. 
repartição, de i7 de junhü de mos . a 2 do a.gosto de :1. !Wi e, desta 
data até 30 do de;:embro de J 9iô, serviu como contra-mestre da. 
mesma. embarcação de cuja runc~o foi dispensado em virtude de 
suppresSào de Jogar, · 

Alfartdega. de Floria.nopolis, 2'J de ma.ío de f920.-Visto.-Pacheco 
Ju.nior.-Clementino Fausto Barccllos de Bdteo, 2° 03Criptu1·ario. 

rnrormações sobre o ~uarda Miguol de Araujo Cabral: 
· Nomeado a 1 de Junho de 1'.)06 para o cargo de guarda desta. 

!Ilesa. de Rendas; a. 21 de dezembro. de :1.912, entrou no go:;o de 30 
dias do licença coo~ida. pelo Sr. delegado fiscal ·no Amasonas; a f:; 
do mestuo mez e a.nno a.preseutou-se a esta repartição, desistíndo do 
resto da licença., em cu)r' goso se· acba.va; a. i de março de 1915, 
entrou no goso de 30 d1ai; de iiccD<}a concedida pelo Sr. delegado 
ÕSC<l.l em Senna .Madureira; a. 30 de abril do mesmo anuo a.pre
sentou-se a_esta repartiçãü; por portada n. 23, dei\- de feverejro de 
HH6, desta mesa de renda~, foi designado pa.ra, em coromissão, exer
cer o cargo de· guarda encarrega.do do Registro Fiscal da Pa.raguassú; 
por pol'taria. de 3 de junho do mesmo anno de 1.916, do Sr- delegado 
tiscal no Amawnas, foi exonera.do do cargo de guarda. desta. Mesa de 
Rendas; por portaria de H de feve1·eiro de :19 i7, do mesmo Sr. dele
gado fiscal, foi nomeado para o cargo,de guarda encarregado do Re
gistro Fiscal de Antimary, neste departamento ; à 16 de abril do 
mesmo am10 de 1917, prestou o compromisoo de lei e tomou posse, 
nesta. repartição, do seu novo-..cargo; a. 8 de setemb1·0 de 11118 deixou 
o exercicio do cargo que via.ha. ~xercendo, visto tei· s.ido nomeado 
pa.ra o loga.r de guarda desta Mesa de Ren<ia.s, onde, a i6 do mesmo 
mez e· anno, prestou o compromisso de lei, tomou posse e,· en\ seguida. 
assumiu o exe.rcicio desse cargo; por portaria de 2'J de ab1•i! deste 
a.nno, do Si•. delegado fiscal no Amazonas, foi exonerado do logar do 
guarda desta !\Iasa de Rendas, visto ter sido nomeado, ua mesma data. 
e pelo mesmo Sr. delegado !iscai, para exercer idcntico lagar nt1. 
Agencia Adua.nefra. do l:kasil, em Cobija, llolivia, tendo sido, po1· isso, 
desligado, no dia i :l deste mez, dos seniços désta. repartição. 
. Mesa de Rendas Federa.e~ do Acre, em' Rio Bmuco, aÓ:; ió da 
junho de :1920.-.llfarcos Josê de Carvalho Oliveira • 

L..,. ••. \ • ·~+' ,, • - ~. ;,....... .~ ,. 



llelaçao dos- cmprcgado3 aduancil·os d(\ M~a do Ilcndas Fcderaes cm Arncaty, l~stndo do Ceará, organiz:i.da 
de a.~córdo a recommendaç!lo do Mintsterio da Fazenda constante <lo telegramma r!lcebido em i8 do 
corrente mcz de maio · de l 92!) 

/ 
Nomes 

... 
1 Cla~i~caç<tol ~~eu~~;idad{-~~;~~lo 1-- I~~~-; -IData;a nom~açaol Annos de serviço 

--~~~~~~---~~~~.,--~~~---~~~.....,..~~~~ ........ ~~~~~---~~~~---

. IG da · · !Desta cidade 
1
. 1<>6 de março d:i 

Gedeão de Castro..... uar "" · • de Ara-0a.tylCasado .. .. 57 annos .. • • ~ iS\lS .. .... ... . 122 a.nuos de ser 
Januario F e r rei l' a 

Lima .. •• -••.• .•. •• lPatrão de cs-
Caler ..... . !Yortale" •• • ll' iuvo:. ···1" ""'°'· ... viço. 

i do janeiro del 
!888 ...... .... 32 anno:S. 

Mesa dé !lendas Fcdcracs ~m Aracaty, 22 de maio de Hh?0.-0 ad111iui3tl•1Hlo1', Fraiicisco FetTefra da 
C-Osta Lima.- O e~crivão , .Toaqttim Goaçafres Valente. 

Obscrn(j4les - Não consta do archi\•o desta csl:ição neuhuma ootà dcsallonatoria contra os referidos 
empregados, e nem tamhcm gozaram de li•:cnça~ por não terom ~olicitado durnnte o referido período. 
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Relação do pessoal diarist1!- da AlfünJega. de A.t'aea.jú, que con~a. 
mais de dez a.nnos de serviço, som nota des;~bona.toria : 

fünp1-egós - Nomes - Da.ta das uomea.;ões 

Tr<:.balha.do1· das Ca.J?a..taúa.s, José Fra.nci~co da. Crnz, l~ de janeirC> 
de i81l0. 

traba.lhador das Ca.patazia.s, Aagolo CypriMo de Jesus. 23 de ju
nho de ·! 890 . 

. Tra.balhado1· das Capél.taz1as, Firmino ~laL'CO!iuo dos Santos, -! de 
julbo de !9~3. 

Tra.balha.do1· das Capatazias, · :.\prlgio José dos Santos, 2ii de ju
lbo de !908. 

Trabalhador das Capataiias, Hermenegildo Peneira da Costa., H 
de dezembro de i 908. 

Ca.pata.zia. da Alt'andega de Ara.ca.jú. 22 de maio de i9.20.-0 ad
ministrador, B~staquio tlc Cai·valho Ar.dra<le. Visto. Em 22 de maio 
de i920.-Auyu$lO tia Silva. Pires Ferreira, in~pedor. Contera com o 

· 01·i~inaJ. Delegacia. l~isl:a.l do Tttesouro Nacional, em Sergipe, · 29 de 
maio de 192,0.-0 2° escriptura.I."ío, Hugo e. Pereira. Visto. Bmi~io 
Freire, delegado fiscal. · -

Rela.çã.o do pessoal diarista. da Capatazia. da. Alfandega. de Nata.\~ 
que eouta. ma.is de iO a.nuos :;erviço, sem nota deM.boaa.tôria, bem 
como a.s ddmais informações constantes do~ respectivos assentamen
tos, conforme a. circula.t'' do )Jiuisterio da. Fa:.:enda, n. 27, de 22 do 
julho de i9i 9 : 

iº, José CMixto, admitiido no serviço ew 2 de janeiro de 1897. 
Foi ma.ndador da. Ca.pa.tazia. de l a. iO de julho de 19!3 a de 15 de ja
neiro a. 25 de julho de 19itJ. Serviu de coutirmo da Alfandega, de rn 
a. 2.j. de fevereh·o de t 9!4. 

2", Joaquim l\lalileiro, admittido no ~rviço om . :2 de janeiro 
de 1897. 

Alfandega., 31 de 1na.io de 1920.- r) admínistl'ado1· da. Capa.tazia, 
Utysaes Celestino d1 Gôcs. 

Rala~ã.o nominal do possoAl diarista desta Delegacia Fiscal, qlte 
tem mais de dei annos de serviço, 01·ganisada de accôt•do com a cir
cular n. 27 dé 22 de julbo de '19Hl; na. torma. dete~miuci.da. pela Dire· 
etc.ria. do Gabinete do Tbesouro Na.dona.!, em telegramma. de :13 de 
maio ultimo, sob u. '20.900: 

i 0 , Ga.b1•iel Antunes Fet'ra.z, a.dmittido como set'vonte ~m 3 de ja. 
neiro de i~OO na. sec~o da. Caixa. Ecouom~ca, aunes.a. a. esta Delega1;ja. 
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Fi.,r.ãl. onde pcrmar1c1;ou até :.ll.i dc 1uar•;o de J\Jf:!, pu.~.~:i1td..., ;> so1·Yfr 
,r._, :rí <fos:>e 111ez 0111 clia1it.o nc~ta. L'Cpat·U~ão. lJe:;e111po11lw. s011s deve
res com a.,;siduidaolc e zdo. Tem ~crvi1;.os antcríormo11te prestado,; 
como p1·aç;i do Corpo de l'olicia. do Estado. · 

2°, L:idislá.o Cat'doso da Silv<i, a.dmittido 11c:;t<s. delegacia cn1 :.l de 
J:ltlcíro de i 'J05, ou de :;o encontt·:t ~té agora~ Cumpre suas ob1•igaçcje::; 
1:oin aS.'>id11id<LdB o ;mlo. 'foro ser viços 1>restados antorior meute nas ti
lclrns do Excnito. 

Coutado1fa da. Delegacia Fisc;tl cm t.:11ya.bú., 'J di,: julho du rn::W.·-· 
1.1 .1 ... êscriptura!'io, Anselmo Libera,tu rf.i: 1_1ttw~i1•a. ViSL() . Pinta Lequ.y, 
1:011tadot· . 

Hclaçã.o do pussoal r.fürist<• suli a jul'isdição cl;• Dclcgocia Fisc;1.l de 
Al:1góas, com 10 ;~nuos de :serviço, orga.11í<ro.do •lc :i.ucõrdo com o 
ltJlugra.111ma da Direct01·i;~ oo (ta.binote, <le 1:.i de m:tio <le i920: 

Eiupt·e:;os-1\'orucs-Data ilo emprego, cliii. lll()t. e a.11110-Úb:;or~ai;üo~ 

8e1'vcntc ;'fanoel Fornat'1des de Souza, ~ de 111a1·ço dé i8'J2, sem 
nota desabonadora.. 

Servonto Joaquim Uame,; dvt> Sn 11to:;. · :?i) de ouf;ubtc de iS\13, :::cm 
. 1iota desa.bouadat·a. 

Setveute Joã.o Manuel da $ilva , ·l do ma.1·ço de 189\j, ~cm llot:i 
•h~~a.bonadora . 

.Scr~·cnte Epip!.i;mi(I Elià,; d:~ Silva, :.!7 <le junho de l90i, ~om nof.:.. 
dusabonadora. 

Sei-vente l•'r;mcisco José Atha1rn.:;io, . .27 de jur1ho lic l!JUl. ;,;cm 
11ota desabonadot•a. . 

Sei:vontc Antonio Ba.l'l'oso do,: Snur.tis, z!) <le juuuo de l\!01, wa: 
not<t desabona.dora.. 

· Scl'V'ento Victlfi· Lucio dL1:< Santos, J :: de julho de l 'JIJi, :;c111 llClt.a. 
•lcsobonaclol'a. · 

Sen·ente Macariu José c.le Ar<u1jo , :l:l •li..: jull10 Ju .foo:>, ~cm 1.1(1La 
dçsnbonadora. · 

l\Iá.clliuísta Placit:lo lloclrn. e.ia. Sltn1., :1. de ja.udt·o de H10, sc1 11 
1111ta desa.bonadora. · 

Servente )la.noel :3il vuir<' da· 1:osLtt, 1~08, sem 1mL;t dus<lbou;11forn. 

Cont.adol!ia da Delega cia. Fist:;~l cnt ~ta.ct:ió . ;; de julho <h.: 1!J:!O.
L11i:. fül , 2u escl'ipturario. Visto. Em 6 de julho de i9:!0. - IsidonJ 
,llut/.ct. 

Hoh1.«il.o do pe,,:soal das t:apataúas da ,~JfaJ1dt1ga. de Mac~ici, que 
tuum mais de 10 allno:; de sm·viço: 

"Emprego$ - Nowcs-Dias, lUeZ e anuo-úhscJ'vaçõc:;, 

Sel'Vcntc llla.uoel l<'ernandes de 8ouia, ·1 d.e 1uarç.o de :18\t:l, si.:111 
tH>&a d esabo11adora. 

c.-Val. X•'i 
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Servente Joaquim Gomes dos Santos, 25 de outubro dG i89!>, som 
nota. dasabónadora. . 

Servente João !lfanOél da. Silva, i de mat'itô de {81)9, sem 11ola 
desabona.dora.. 

Servente Epiphauio Elias da. $ilva, 27 de junho de 1901, sem no!:i 
desabonadora. · 

Servente Francisco José de "Athana.zio, 27 de junho de :i 90i, sem 
nota desabona.dora. · 

' Servente Antonio Barroso dos Sa.ntos, 29 ·de junho de i90l, seiu 
nota desa.bonadora. . · 
· Servente Victor Lucio dos Santos, :t3 de ju.lh& de :1.905, sem 11ot11 
tl~bonà'aora. · . · 

Servente Ma.cario J05é Ara.ujo, · i3 de julho de i90$, sem nota 
desabonadora. -· 

Afac~ta Placido Rocha dà Silva, i de janeiro de i9i0; sen1 
nota. desabonadora. · , 

Capatazlas da. Alfaudega .de Afaceió• 25 de maio de 1920.- --0 
administrador, Bonifac'o Sil1Jeira. 

~· Penedo-Rooebi teiagramma dlrector gabinete Ministro Fazenda , 
i>cdiudo romessa. nrgeote relaç:i.o pessoal diarista. 'osta mesa, respondi 
existir a.penas um M~noel Silvt3ira. da. Costa, servente nomeado 0 01 
i898 sem nenhum& nota. desa.bonatoria durànte tempo . servi~o 
publico. 

llf:: Sa.ude.-Ãlcebicsde: Luitosa, a.dmiuist~'ador, 

, ' 



Quadro.dos diaristas da Capatazio. de3ta A.lfan iega, que con~am mai> de iO a_nno:: de S3L'Vi•jo <.:•)nforme portari:1 n. 13:l, d 0 2 '• de m1io pro"i no 
hnd0, da Delegacia Fiscal . 

Classes Nomes Data das iiomeações 

/ 

i Mandador ........... Domingos Ribeiro de Mendonça .. . 30 de junho de 1897 ... . 
2 '' ••••••.•..•• Raymund:) N. de Azevedo Ramo-; .. :li de janeiro de 1906 .. 
'1 Trabalhador ..• • . •••. Cyriaco Antonio dos Santos ...•... 21 de julho <le 1887 ... . 
2 " .••••• •.. Antonio Pacber:o Belfo1·t .......... 27 de julho de 189:i ... . 
3 » ••••••••• Caetano l'erPirn de Castro.... . ... 2 de janeiro ele 1895 .. 

4 )) 

5 )) 

6 )) 

7 )) 

8 )) 

9 " 10 )) 

i1 )) 

1:.! )) 

13 )) 

:!4 )) 

15 )) 

16 . )) 

17 )) - . 

18 ,, 

19 )) 

20 )) 

2:1 )) 

22 )) 

23 )) 

24 )) 

2!1 )) 

26 )) 

27 )) 

28 )) 

Izidoro Francellino do9 Santos ..... 17 de julho de 1895 ... . 

Manoel Sabino de Lemos ..•.•...•. 31 de julho de 1895 .... 

~la noel de Souza Cabral •..•...... 
Rufino de Souza Fer~·eirn ........ . 

Arth ur Fenei ra ~fa rtins ......... . 

i de lernreiro de 1896. 
1 de jnlbo <!e 18Q7 ..•. 

9 de jnlho de ufo8 .. .. 

.....•.•. Speridião Aguello dos Santos ...•.. 1 7 de agosto de 1898 .. . 

......••• Brigido José da Costa ...•......... 31 de 111ar<;o de 1898 .. . 

..••.••.. João Francisco Pires . .. ... •...... 30 ele setembl'o de 1899. 

.... ...•. Euzebio Antonio Lobo ..•..... · .. . . 31 de deze1lli.J1·0 de '1899. 

Anuncio Avelino Serejo .......... 30 de junho de :190J .... . 

......... Benedicto Nonato Cardoso ........ :H oe agosto de 1900 .•. 
•.•..••.• Antonio da Costa Torreão ....... .. 30 de novembro de 190i 
......... Romão Raymurido Santos .•....... 31 de julho de 1901 .... 
.•••..... Antonio Virginlo Corréa •......... 20 de fovereirn de ,l 902. 
.. ••••.. . -Jo~é Nascimentô Móráes ..... .. ... 30 de julbu de '1902., .. 

······ ... Bicardo Francisco Marq ues .•.. • •. 3 de janeiro de 1903 . . 
........... Satyro dos Santos Martins ........ 33 de novembro de 1903 
.... -..... F1•ancisco Fernandes ..•.......... { 6 de dezern br,o de 1904' ..... -.. .. Manoel Anizio Gonçalves . . . ... .... :1 de maio de 1907 .... 

···· ····· Pedro José dos Santos •.... ... .... 29 de fevereit·o de :1908. 

..... .... Antonio Rosa dos Anjos .. ..•. . .... 30 de outubro de :!909 .• 

......... Altino José da Silva .............. 8 de março de i 909 ... 

...... ... Raymundo L. do Nascimento ..... 8 de março de 1909 ... 

. ... ..... Rayrnundo /\. Nascimento ........ 16 de fevereiro de 1909. 

...... . . . Izaias Francisco Cantanhedes ..... 30 ele setembro de 1909 . 

Observações 

24 
14 Licenciado de 2 a 30 de agosto de i9 l 9 . 
32 
2J 
20 Foi suspenso por um dia em :1 dezcm~·ro do 

:1900, por tres em feverei :·o de 1905 e por 
mais tres em fevereiro de l.9i2. 

25 Foi suspenso por um dia e111 abril de :1898, 
por tres eru fevereiro de 1902, foi licen
r.iado de 23 de mar ço á 30 de abril de 1902, 
de 22 de setembro á 22 de dezembro de 
i9H, de 7 de 7 de abria! a 7 de junho 
de 1917. 

24 Foi suspenso por um dia em dezembro 
de 1900. 

2-i-
23 Foi licenciado de li de maio a 11 de setem

bro de 1915 . 
22 Foi suspenso por um dia om dezembro de 

f 900 .. 
22 Foi suspenso por dous dias e111 agusto de 190-L 
22 
21 
2f Foi suspenso por um dia em dezembro de 

19)0 . 
20 fõ'oi licenciado de 10 de novembro a. 10 de 

dezembro de i 9H. 
20 
19 
1 \) 
18 . - . -
18 Foi suspenso por tres dias em junho de 19JG, 

17 

licenciado do :16 de outubro a 31 de dezem
bro de 1914 e de 29 de janeiro a 30 de 
abril de :191 5. 

17 Foi suspenso por tres dias eh1 maio ele 19JG. 
16 
13 
12 Licenciado de i de márço a i de maio 

' d~ i9:l2. 
' :!1 Licenciado de i8 de janeiro a .2 de março 

de 19:17. 
H Foi suspenso por tres em fevei·eiro de 1912 e 

licenciado de 7 de julho a 5 de outubro 
de 1919 . 

H 
H 
1J 

Capatazia da Alfandega do >Iaranhão, de ju lho de 1'.120. - !) a:!iaioistrador, Felippe de Lima Gomes. 

Ann:ies da Camara.- Vol. Xll - Pag . 48~ - 1 -
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SESSÃO EM 2G DE NOVEMBRO DE 1920 

l~~onM:\çÕES 

De 25 cio coi·t'enLe: 

.. , 
\83 

Exmo. Sr. 1 º Sem·etatio ll<t Camat'a dos DepuLados 
llespcmdendo ao officio n·. 41:58, t.le 12 do fluente, em qu_c 
V. Ex., á requislc5.o da Commissão de Finanças dessa <..:a
mara, soliciLa o meu parecer sobre. o projecto que l'cgula !.l 
c.-.:piol'ação aurifera do antigu Contcs~ado com .- a Goyann~ 
Franceza, tenho a honra de declarar-lhe que est-3 ministcrlo 
nada oppõé á approvacão do l)l.'Ojecto, entendendo, rporém, 
que ·sobre o assumpto melhoI' poderá pronunciar-se o .Minis
terio da AgricuHura, Industria e Cornmereio, 

Reitero a Y.. Ex. meus protestos de el~Vada. ~ti:tna. .c 
consíderacão. - Homero Ba.'()tista • 

. A ·quem fez a requisição. 
ec-r.amma: 

U1·ban.o, 25 de novembro ~ Pte:>idente Gamara Depu
L~uos -- Rio - Em nom\:) <la i'amili~ Cattu. Pre.tta ten:ho â 
honra do agra<leccr a V. Ex. e u Camara dos Deputados t• 

·voLo de pe<>.ar .reque·tido p<lll.l SL'·, J)cpulado Dr. Aust.xegesllt• 
o unanimemente approva.do iJOr occMião do fallecimento. o.o 
conselheir-0 '.Dl'. Catta PI'eta. - D1·. Eug·enio de Valladli'.o 
Catta ·-Preta. - Inteirada. · · · 

Requerimentos·: 
De Vicente Ilha Brasil, pl'oporu.lo-~e a concorrer á. ex

ploração do serviço das loterias, <le accürdo c1)m as base~ 
q1:c cstaheli!ce. - A' Gommissão de :Finaucas. . 

De LoureI11,;o da Silva e Olh•cil'n, fazendo consiàeracocs 
~llbrc o assumpto do projecto n. 605, de 192'0. _, A' Comtuis-
6ão de. Constituioão e Justica. 

flc:presentacão = 
Do Centro do Commcrcio e IndusLriu. do Hio de .Janeiro, 

pedindo ·a úlin~irtacão do n. 7. do ar•t. -'10, lei n·. 3.!J70, (re:.. 
ceita.}. - A' Commissão de Finan~~:.is. . . 

São :mecessivamc1üc lido.;; fi(;am @lm.: á Mesa aló ul
J,;~1·iu1· tlclibCL·:ii:.~iío dous _projecius dos Sr$. Juvenal Lamv.r-
Uuc o l\faudcio do Laco1·da. ·-

E' lido e vac a. im1n·iinit· o scglliulc 

t>AJ.mcrm 
N. H - Hl~O 

hidr:(r.:ri: o iw1i1ci·imculo de l'w:i(ú:o Ani.o·1úo Xavic·1• de Bm·
i•u;;, f• lr:111•11t1: do Kcc1·eifo. ycdiwlu contaucrn de anti
r1uult!tfo 

Pacifico Anlonio Xavier de Bnrros J"unio.r, f• tenente êlo 
l'.x~rdto. :Pede ao Congresso Nacional que lhe 'm.anàe contar a 
t!ll.!iis!!.idad~ d.Q . po~.t-º ·d~ .i.~ ·t:eu:en~el P.o!". ·ª~*'~ d~ l!r9~~,· <lo 
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o de fow1·1~iro de ·J !H5. Alleg-d a p.1·aLica de taos ao Los na ~am-
lHmha contra o::; ranatic:o~ <.lo Contestado, ·em que foi el?giado 
:pel:t muita bravura, com que :o+! podou, e, refere o e)ogi.o que 
niereceü do P1·esident:e ja. Republica, finda a . campanha, pela 
l·ravun\ •! abnes-.tcão de QUé deu provas, colrio t.udo se vê da 
1·é de officio do peticiooario. 

De accü1·do C-Om o disposto M ai'L 13 do decreto n. 1.35!, 
Je 7 ~:1~ Jevé'reir-0 de 1891, julga-se com direito ao quê pede, 
em identicas condições aos 2°• tenentes Tancredo Vieira da. 
Cunha e Luciano Pedrei't·a de Almeida~ aos quaes () Congress1> 
Nacional manctou contar a antiguidaae. . · 

Dispõe Q art. 13, do decreto n. i.351, de 7 de fevereiro 
de 1891: · 

· .1Act.o-s de bravura assiro conside1·ados · pelo Commando 
~ni Ciiiefe dó F;xercito, em operações activas, dão direi1o â 
t;>romoção, · que será feita pe!o Commando em Chefe, indepen
dentemente. dos yrincipios acima· . estabelecidos.~ 

Ora. as r~ferencias feitas ao ·1 º t~nente Pacifico .Antonio 
Xavier de Barro!'; .Junió:r não bastam para autorizar a. · promo
c;ão por actos ·de bravura. Foram l'eit.as pelo com.mandante 
'de ·sua. . columna ·e não pelo' Commandante em Chefe das Foo:
-ças em Oper3-0ões, que. não as considerou de natureza a de ... 
·f e:rminar a promo{lão do àistinc!-0 of[icial. 

l'Jfüi se enquadra._ portanto, a _pre}enção _do pet.icionúio 
l \O:> termos do art. 13 do_ decreto c1~0, que invoca. · 

!nfoi·ma •J Ministerio da Guer•r·a que refereno.ias iguae.s 
:Possu~m muilo~ C1fficiaes do Exeroit-0 que tomaram parte na 
campanim do Contestado, os quaes . não foram promovido~ por· 
actos de hravu.Ta, e, que o caso dó p-etieionario não póde set· 
~ottlparado ao do i • tenente Tancredo Vieira da Gunhà., nem 
ao do 2• tenente Luciano Pedreiras de Almeida, sendo que em 
11ualciucr dos dous casos constavam actos de bravura, conforme 
1·1:.:qmn· cr :decreto n. t.3·5t , de 7 de fevereiro de i·tS91. 

Em face do exposto, e, sendo .~erto que o Presidente ei:. 
Republica .iii tem pela Consf.ituição a atLribuicão de admini$
iral' o Excculivo e provei' llS cat·gos militares, de onde resufü' 
a llc apreciar os ti tu los á promoção por ~atos de · bravura. re
:;oJv~r sobre esta promocão e mandar contat· a antiguidade 

·· co1Tespondcnt1::, · -n: Commissão ;de ~1a1 .. inba e Guerra -é de 'l)a
"J'tlCCl' .que deve s~r indeforido o pedido do :t ~ tenente •Pacifica 
Ant,onio Xav ie1.· 1ie Barros Junior, em quem r econhece U!l1 
official bravo ( ! abuegado. honrando a gloriosa fnrda que veslt•. 

:Sala da. Commissão de Marinha e Guerra, 25 de novemb1·11 
.Je ·1920. - Antonio Nogueira, Vice-Presidente •. - Jotc.Quim 
L ui: Osorio; ·Rcl~tor . --, A·1·,mando Burlamp.qu_i. - SaUe.s F,i. 
Utc.\. - O:g_TJ'? ~~ iP.ap]i;; ..,.,... f;ifr;~ P.as.tr.o .. . •tJ•; d : . .!···-
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i. Pno.TEGTOS 

N. 11~ H - 192-0 

'Am,nistía os insttbmisso.~ milítares.: cO'Tlt pr'n'eéer e em,ewi.<J lM. 
Com.músiio ·de Crmstitwição e Ji1,.sti~·r1 e pm•ece1· dá Cnm.- · 
m:i.~sno rf.~ .11m'i7lh.n e Gw11·1·a 

O projecto n. :171€1 A -deste ànno, conoede amnisti.a -aos 
·intlividuos que, sorteados para o Sêrvioo militar deixaram .de 
se apresentar dentro <lo prazo legal, e su,leita.-os a um a;nno 
'tlc s~rviço m·mtar, .-.endo-lhes computado o tempo que esti
:veram sendo processados, a oontar da data da apresent~ão 
ou c.aptu!'as. 

Prestando informa.cões sobre o projecto, emittiu ·o Sr. 
Ministro da Guerra, em officio de 29 de ouLuhro proximo 
:passado, o Següinte _parecer; ~os sorteàdos, o Regoj.amento 
approvado. p_or · dooreto n. 12. 790, de 2 de janeiro de 1918, 
conr,ed.e o prazo de um meii pa.ra a a.presenta.cão. Este prazo 
'f<:>i prorogado d1l tres mezes, i>or um iD:dulto do Sr. PNsi
dente da .Republica, a !5 de noyembro !indo. Sómente depois 
de ultraipassado esse largo periodo <lilatori<>, prooedeu-se á de.
daracão de insubmissão. Houve, como se verifica, por part~ 

-do Governo, benev-0leneia opportuna. Ma.s, agora, a. concessão 
<.!e amnistia ~03 que 'se não ·aproveitaram da~lla toleranoia, 
'Viria crea.r uma situação de favor para os inf'r'ac.t.ores dQ.. leL 
':l.coroçaando a repetição das insubmissões e annullando a res
ponsabilidade criminal do.s eulpados. •Parece ao Governo, POl.'. 
mP.dida de 9rdem, altam~nle inconveniente tal ~oneessão.~ 
. Pelos fudamentos exposto,,, qu,e adopta, a Com.missão de 
lYiarinha e Guerra é de parecer que deve ser rejeitado o pro
jerto, o que não {)Onsulta ·os int.eres!les do Exercito. 

Sala da· Coromissão de Marinha. e ·Guerra, 25 de novembr-0 
de '1920. - Antonio lY<J(IUeira, Vice-Pr&3idente. - Jc.iaqttim .. 
L1ti;; Osorio, Relator .. - Armando Burlamaqui. - SaUes Fi
lho.- Osoriti de Páiva. - Lvra Costa. 

-~·-
f•Al\ECER E EMENDA DA COMMIBSÃO DE CONSTlTOIQÃO H J'US'I'IQA. 

o pro,jecto n. i78, de 1920, ooncllden<lo amnisti& aos in
divíduos que, sorteados para -0 set"ViCo militar deixaram dt• 
S!) apresentar no 'Prazo legnl, merece 1\ approva~iio da Cn.m:ma 
d•1s Deputados. . ' 

Inspira-se. além dA 1\m imnt.imcnlo de ju~ticn. o propo
:.:ito elevadó de. concor111\r pnra Loinar mni~ flymrio.tico o ser
Víro de sorteio, cu,ia propng:inrtn junt.o rlo povo precisa ser 
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:reita cõm 'intezj.Sidáde ·e de modo. que ·enê. afüi :VeJa ~Iriã ne..,; 
ces~idade para o nosso paiz.· · 

Mais á ign.orancia dos dispositivos que obrigam ôs c.i...., 
Cladãos ao servíço militar, ao seu alheiamento e. editaes pu
blicado·:;; em jornaes que se não distribuem pelos logares onde 
residem e trabalham, do que á falta de cultura. eivica se devo 
attribuir a não apresentação aquelle serviço. Apezar da def
!icieooiai da educação .;,ivíca,. resultante do . ana.ljph'abetismo 
que . persegue a popula,cão . do interior, o brasileiro ~ompre
Lhende o dever de c.ollabora:t · pela Patria, su~eitalndo-se á;s 
suas leis e se empenhando pa:ra seu progresso . · 

. l\fa3 não . .está elle, ·em muitas. das regiões do paiz, n(). 
perfeito conhecimento da lei d.o sorteio e desse facto advem 

_ o grande numero de insubriiissos.. . . · . 
Devemos,. pois, trabalhar no sentido de tornai-o ampla._, 

mente conhecido, divulgand0-o . o mais quo f ôr possível, ti
rando-lhe toda a odiosidade e attnhindo para o servie<> a 
sympathia que lhe deve dispensar tooo a. pp.pulação :- 1 

Vem a prorpo·sito estas IJalavraSt -do: Sr. Ministro da 
Guerra : · / 

· A ign-0rancia do sorte~(» é, por 8-0 %" fa.lvez,, a e-a.usa de 
facto, sinão a escusa legal, da insubmisS;áo-. Ningu.em, que, 
·conheça o sertão, isto' é~ tôdo Bra~il mein:Os insignificante 
füixa. littoranea, ·talvez menos . méros pontoo, as cidades, ne-;;sa 
linha ·dê milhares de kilometros, ininguem poderá negar quo 
qnasi todos os jnsubmissos do interior o são por não ferem 
tido . aviso nero do. alistamento. ne:tn do sorteio. E tanto que, 
ao ·saberem-no,, numerosos .são os que se apresetam · aos 001·
pos, embora · submettendo-se a. penalidades que, em co~1scien
~~ia, não são merecidas. 

O grande melhorament,o a obter está, '{)ois, em · :fazel' 
chegar ao sorteado a notici_a: de que o foi. Para isso. diviàit• 
os rpra~os para. as operai,ões e os recurso3 do alist.amen.to, o 
para os do sorteio, e dilatar ambas as Séries. Ef!ectuAdo o 
ultimo. dár tempo a: que .o conscri·~tp saiba que tem <le si• 
apre:sent.ar . Ae..tualmente. a primeira. operação realiza-se no 
'ultimo· d-0mingo de dezembro, e a, incorporação · deve fazer-i:;<' 
a i de fevereiro. Um mez, a.pena·s. E o Brasil tem municí
pios sem . coi:ita, .desprcrvidos <ie imprensa, nos quaes as dis
t ancias ~tre as sédes e os districtos se médem por ·dezena~ 
<lo legoas, sem estradas, sem trafego de permutas, recantos 
onrfo as noticias chegam velhas de ann.os. · 

Contrapondo-se a. ist-0. na Frap.ca, recorta.da de vins 1fo 
Mmmunicacão, de tetegraphos, ·de telepliones. C'.Ôm transito 
~' trafego intensissimos. com tr11.nsmissão q.uasi in3tãnt.anca 
do todas as divulgações, repleta de funccil>n.nrios avisa.dos dos 
factos offi_çiaes (enf.re elles, do recen~eame13to militar) , <l1J 
ce!nso á incorporação medeia mais de anno ! ... 

Tal. deve · ser, igualmente. o . mínimo PM'::t nossti t.m:r:\ 
invia. .Doze mezes, rpelo menos, devem decorrer entre o soT
teio e a aprcsentncilo nn unidade, a.fim de que ninguem 



C1"nara aos Depilados - lm~sso em 26/06/2015 11 11 - Páglna45 ae 141 

SESSàÕ EM 26 DE NÕVEMBRÕ DE i920 '!!? ••."2· 
possa: allegar validamente, :perante a pratie,a do noss0 'meio',, 
i~norancia das operações censitarias. 

Isentando de qualquer processo e penalidade os cidadãos 
ltaYidos como insubmissos, e marca.nd-0-lhes novo prazo para 
faz:erem o serviço que dos out.ros a Patria já reclamou e 
<1hle,-e, concorrel'emos .para a. rrielhor-ia e mais prompta exe-
1n1(iúo do ·;;orteio. de cujos effeitos salutares já. se não Dóde 
·duvidar e c,ujos intuitos cumpre realizar esforçadamente. 

L.\ Commissão ·de Constituição ··e Justiça é de parecer que 
11 jlro,iecto seja approvado. supprim.indo no final do art. 2º 
desde a palavra 4:S'endo>, e substituindo-se ipela. seguinte:; 
~sr-ndo-lhes computado o tempo em que estiveram presos~ .1 

Sala das Commissões: 31 de agosto de 1920. - Cunha 
' Macha.do, Presidente . ___, José., Bonifacio, !R'elator. - Anu;•lph~ 

.A.zevedo . .:.... MeUo Franco .: .--- Jos~ 'Barreto. ,......., Arli'1'1do Letmi. 
- V crissimo de M ellG•. · 

PROJECTO N. i'78, DE 1920. 

l.\.'rt. 1.º · Ficam amnistiados todos os indivíduos que, aot·~ 
tl)ndos pnra o servico militar, deixaram de se apresentar den .... 
ü·o. do prazo .legal. . 

§ 1.º . Os insubmissos que se acham presos serão imme
<lint.amente ipo;,tos ef:n liberdade. 

& 2.º O que ainda não. foram canturados teem um prazo 
de seis mezes par se apresentarem, . afim de .poderem gosar 
dos favores desta lei. 

Art. 2.º Os individuos nas condições acima ficarão su ... 
ji,ilos a um anno• de serviço militai.', sendo-lhe:; computado o 
ttlmpo .que estiveram ·sendó prMessndos, a contar da data da 
r.p!'Osentação ou ca;ptura. 

Ju:fff;.caçllo 

Indubitavelm~mte uma das causas mais comrnuns · de in
submissão é a exiguid~de do prazo concedido aos sorteados 
para se apresentarem ás autoddades mili.tares. · 

Dada a evidente dit'ficuldade de communica.ções com as 
localidades do interior dos grandes Estados e a proverbial mo
l'Osidade . com que o .. serviço ;p·ostàl ot<Hnariament.G costuma· 
ni:;ir, os edit.aes de covocacâ'.o dos conscriptos são publicados 
nns municípios Já quando se avisinha o di(I. da a?l.'eselitar;ão. 

E é Lambem preciso considerar que o n.nalphabetism-0 
~nnf.ribuc e muito 'J)ara isso, 1uma vez que a maioria d-0s sor
f 1~ndos só vccm. .a 'ter <!onheciment.o de que os seu':l nomes fi-. 
i:urnm na r elnção . publicada,. quando rtl .~uem so !embra de 
l11ns dnr esi:::i. informacão. 
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Ora:. quem conhccP. 1)3y1·hnlogia do nos;:;n sr.rlrtne.io. cni
J) i J'<l, matuto, ou .~omo n1~lh oe quni L'aill: dcnom.ititn· 1~· , 1'il h@s d·' 
Sl'rf.ão, sabe qua a fo1}.r!f."is6.o é •tnú ·dn,:t caract+~ri·sl.ieos du su:t 
.mointaiida1k. Sorteado. fica.o sôrtanejo o.. p1·nsa!' .si (lf~\·e di'.i
_-xm· nsshn do um dia para outro, todos os· seus ll~got~ios, se11t 
.ttw mesmo tempo para pol-ns em. ordem P. confial--Of{ á. pc!'
~na d~. r.nnfianca. A idéa de PaLria. ainda. !:iP. não Ih~ aprr>
senf.n. hem nit.ida, merc() da ·sua dir.ficuldado em cont\eher idéu:
t1hs~ract.as. E como· a noçã'o -d·e deYer t.ambem ainda não l!w 
'foi incu 1.lda ronvenientementP- por uma propaç;::mda. sysl.B
mat.ira, o nosso pat.rir.io <lo sort.iío c!P.ixa co1·rcr alguns dia:-: 
~em tomar uma soln~~ãri ifofin.Híva é assim $e P.s~ot.a o prnzo 
parn "a aprese;n,tac.ão. · 

Depois vem o t.emor do oastigo. As cousas milit.arc . ..; 
exí~rr.~m umn. ilifl.nenc.ia éxtra.ordjnaria sobre o- cspiriLo ctn 
mat.u lo~ Que lhe acontecet':'L pela sua. desobediencia '!'t lei '? 
Ellf~ n ignora, r:•. por i1sso mesmo. ,julga que. si o crtptura.rem. 
ir:.'I pa;:.snr um[l vida (le tornwnln~ .no fnnd.o '1f> um i:'!ala-
ibty.1ço... · 

Tudo isso é nrnciSCi r;;cr LomarJo P.nl Mnsiderai;ão e a 
principal medida n adoptar dP.vP- ser uma modific:ação intel
iigénl.e ela lei <lo ~orteio. tornando-a. ma.is oxequivPl .para 1) 

Iltissn mrio, 1 endo-se (•m vi1st.a. sobretudo. qnP o sr:rtfín oc.-
cupa qun8i dous fo1·1;os da suprdicfo do Bras1l. · 

Foi consid0rando sohrP n. ·diffir.uidade rm <Jll~ fkam 0::; 
homens (]{~ negocio~ de Ro aprt'sentar~m de.nLro de alguns diris 
para um serviçc. que üura um anno, q.ne :formulei () Drojecto 
:tt"·ima. eArto dP que :::i. c!llP. não r1'::;olvn o p1·oblmna 1mrn ti 
l\"nção, soluciona-o para um grand<" imnlflro de h1·nsilêiro:-: qu~ 
m·n. 8<' VP.em coa_gidos a J'ugfr no eotrvivio i"-nt;iaL f.rmenrlo T,H~
nalidaílN:; {lUe os apavoram. · 

E r.onsiderando bem. n !-;ertanP.jo não lí!m n. mP.nm· e11lp::i 
na falta dP r.ommunirnçÕ•'!" ct)m o in1.~riol', no pr(lpt•io annl
phabcti~mo, ·na mm·o:-ida·cl<' postal. P,, principaln1entr., na &uu 
t•lahorni;üo dâ lri lio i::ortrio. qn<' d;í um pt·azo minimo para a .~ 
f..Pt'P:':r11tacõ1:~ rins c·.onsrl'ip1.os. 

Snla rias .St~ss~f'S. 3 d1~ llJln~to rlti 1f120. 
Cu 111.fun· 111. - .1 o.,•(' A'ti.(futto. 

~. iiD A i920 . 
J:r.>oulfl a sit1wrii.o do.'I ·v'itladü.os sm·tt!ados t•m {ar.e <lo ·art: I J(l, 

r~o Codion Pmrnl. r dú nu frn.~ 1wm:idrnrfo.~: r:om 1wrr.r.er do 
Cnmmt'.11san rfr Jfrwin/u1 ,.- n11er1•r1 

O ]H'ojec!n · i:-1~nt.n. 0m lempo de 11az, os sorteados con
\'OCados quf' !:if' não :ipresrmlu.rem no pi·::iw J Qgnl rln procP-s1'11 
r.riminali rlelel'mina qUC! o~ i·f!fl'ridos sor·t.~udos. exponUrn~n
mente. apresí'n t ndos ou ·~H])turndos, seriio illl•orpor1tdos uo ser-
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ti1;0; onde deverãn p~1·manece1·, nn pr.imeiro ·caso, mais sei11 
11u:xos, e no segull(JO mais um anno do que normalmente pei·
rntmec.eriarn; úwulla, denlt·o c~f? :w dias, 'a contar da incorpn
?'<H;ão o recu1'$0 da ínclüsi'io na li,;t.a de insubmissos pal'a. o 
!';1Jrn·emo Tl'ibllnul i\Iililar. na Jr'1rn:;: · f;11e eslal;lelece; e, es
~1?nde o~ effoitos da proviceucia a todos os i;usa~. da natm·ez:i 
indicada. acf'.n:tJ.mentc exis tcn1 rJs. 

Não· julga a Commiss[o de ~f.aTiDh:t e Guet'ra e-onvcniente 
o ~ysLema da pro,jectn. que não i)CL'mittiria a incorporação rios 
"' ;wtcados <?rn datas fb::as, o íJtlt'.', além dr estabelecer c!ar'1s 
n:t::: filei1·a~, s~ria altam~nt.c pel"lurbador da boa ordem e 
11m110ha da. instr-ucção da tropa. que deve, parti ser rr-~gulal', 
l1.·1· inicio 0.m época cerfa. · · , 

Prc>.ferc o systcma do dccrcl.o em vigor, n. 14. 397. de O 
1le outubro dr 1!:l20, q1rn approvou n regulamento do sP.rvi(:(I 
wilifar. ', 

O intuito d•> projccf-0 é dev~do. lTh'l~ inconveniente é a so
lLll;fio (]U~ offorllr.P. A ignorn.n~ia no sorteio, nfio hH. duvida, (> 
p;ande cau~a da insubmissão. O mmeC.io ~er:i· dilai.,a,,r o prnz1) 
ílLie vac. do snrt.eio á incorporação, de mn.do n. drngar ao ;;ort.ea-
1.lo, Ptn 'tempo, a' noticia <ie que fl foi. 

Por estes fundamentos, a Commissão tfo Marinhn e 
c":nerra, é de parecer que o pro,jecto rfove ser 1·e [citado. -pnü: 
niin crmrnlta os int.eress·e::; da. 0F~ani7,ar;Uo do E;;;:ercito. 

Sala das 'cornmissã.o de Marinha e Guerra. 25 <lo no'Vcrn
l1rn de 1\)20. - Antonio Sorraei:·n. Yi1·1~-Pre~id('nte. - .lon
tfllhn. 0.~01•fo .. fü>latnr .···- A.nn.ando JJm·lami1qui. - 8olles Fi
ili.o. ~ n.~on:o rle Puirn .. - L71rrr' Castro. 

O r:ong-rrisso Nacional rl('crpf.a: 

Art.' L• Em f.empo rifl pn:i:, nf'. ri 1lndii"s ~nrtrado~. r[(' t;1ue 
1 mi.a o ar!., HH d~s dispo,:;içÕf'i' quf' ha.ixa1·rim coni 11 drer~to 
ti. ·12. i90, de 2 d-P. janeil·o dn '1!>1&', uiio lnl'iio 'ricorl'ir:lo Pfl1 
1·t·ime militar, não se l111~f: applicimd11. Plll r~nnsc>q11encia. a 
J><malidado ·nc:i. arL. { 1(\ cio rr>specl.iY11 Cuclii.rn l'1•nal (yrnna'i"ff• 
p 1· isfio com t.rahalho por um a fiou~ anno" ~ . 

Ad. ~-'' Os reff't'idns :"f)r1.Pndo;;. uma Y1•z qur• 1~'\l)rmt.:nwn~ 
mentfl se apre:<~ntom. ou s<',jam ·1·apf.1w:uh.1::;. sr>rãn/ df' qunl
rp.101· 1nor101 incnrporndo:::. i nrn1eriin larn1•11 l·1•, no s1 ~1·\· ii;11, unifo 
d1)v~rão pN·111a1tece1· - •uo pi·imf'it•n 1·a:-:11, mui" SL'Ís rnr~tr>~. •', 
110 ~egundo caso. ma i;: um an11n, ~ln fJ l11) 1tor111alment.r> perma
:~Pceriam. na fórma ·•l·as lf'i::: 0.11 · J'Pl!t1 lnmrn f.1J;; \'ii:wnb~>:. RP.l'-
1 hM-hn. 1orht\' in, f111•111f ndn. d•!ltf 1·11 dn l r•i nl a rli as ·a N•ll J.:11• d:i 
duln da i1worprwnefio. J'Prnr·1.•1•1· <la i1wJ11~f111 d•'> >:t'll 11111n0 m1. 
fi>;ta <Ir! in~11hmi~~n>; pura 11 ~npt'(m111 Trih11nal .'i:lilitar, por 
i.n tel'nwdio do ehefo do SeL'\' iço d~ rr~cruil1ú1L'llto da sua cil'-
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curi:iscripcão, cum_prilldo ::i este, informando à petição· âe re-; 
curso, encaminhal-a, dentro de dez dias, ,á.quelle t.ribunal, QIUC 
se cqnsideràrá. ter decidido a favor do recorrente, si até o rim, 
porventura, do ·seu tempo normal de serviço, não tiver jul..., 
gado o seu recurso. · 

Art. 3.• Os effl~itos da presente lei se tormrrão exten
sivos a todos os casos, da natureza indieada, · a.i:itua.Imente 
existentes, ·devendo o Governo, !Pelo Ministerio da Guerra, or
ganizar as instruccões · necessarías á sua regular exee>ução. 

ArL 4." Revogam-se as disposições em con.trario~ 
Sala da·s sessões, 3 de agosto de :192(). . . .or.tavio Man-• 

aabe.ira. 

-.-.-: 

,• 
Visa o projecfo supta dous iintuitos. · 
O primeiro é ab'randar o _rigor - nté certo ponto con...i 

i.ra.producente, ou, de algium:i. sorte, absur.do, em um paiz nas 
oondicões od·o nosso - com que as leis actuaes ameaçam com 
n pena de um a dous annos de pri·são (art. ·116, do Codigo 
Pénal Militar)', os sorteados a. que se refero o 3.l'~. 101 das 
disposições que t>at1<aram com o decreto n. 12. 7UO, de 2 de 
Janeiro de 19:1.8, isto é, (lOS Que se não aprese.ntarem até o 

· lJ ltimo di:i do mez <le fevereiro:> .. 
O se~ndo é alliviar o ·serviço da. just.ica militar de um 

encargo que lhe está sendo pesatlissimo, e que lhe seria ín
toleravel, si tivesse d·e ser desempenhado na sua !ntegridadc, 
qual o de tornar-se obrigatorio, para cada sorteado. na(Jucllas 
circumsLancias. um· conseiho de guerra.. especiaL r.iiunndo, se'> 
no :nmo passado, montou o numero de taes sortearfos a cerca 

., do vinte e seis mil. · 
Emqúanto não se :taça. uma. reforma, no seu conjunto. das 

leis, .a;ue se relacionem com a materia, parece que â~ medi<la8 
que propomos, animarndo, por um lado, n. apresentação do& 
sorteados que, até hoje, se não apresenial."nm. e, por outro 
lado, resumindo, ou simplificando o processo, nttcmderão do 
prompto, mesmo que ... ~eja transitoriamente, ás e:xie-encins do 
uma. -situa.cão, ou de º·um estado de cousas, como o que dei
xamos esboçado nas suas liinhas geraes. 

Devemos aecentJuar que, si excluímos, declarado.mente, no 
:irt. f •, dos crimes militares, a· insubmissão cap:1tulo.da nn. 
hypothese em questão, foi parn. evitar que ·se argt:.i::sc de in
constitucional o pro,iecto. na .Parte em que .. pre~c1'.'evendo o 
.quo 6 preoisa.mentc um do seus fins, a simplificaQão do pro
cesso, níío poderia .., talve?., constitucionalmente, adaptnr-se 
.sem que desse. pelo menos, mot.ivo para duvidas, aos crime~ 
dn.quelle caractet'. ou subordimados (Lc}uelle titulo. 
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"t(. · .. 

N. 3~11 A - í920 

Rc{J11.la a locaçi1.o dos 'f)'l'edios uí'banos e dá ouJ1•àS p1•ovidencias; 
com pat·ecer sob1·e as emend-0s offerecid(as cm J" cUscus
síio <: voto erii s.e2Jarado do S·r . .Deodato .V:aia 

(Vide. projecto n. 578, de 1019) 

ReC.igido para 3° discussãQ.. o projooto n, 578, de í9i9i 
víll.ta ao estudo da. Commissão de Constituicão e Justiça com 
:;~ emendas que lhe foram proposLas e a represen:taoão da 
r,iga do Inquilinato de l:L Paulo -contra. as e~tor_sões a que o 
SP.nhorio tem sujeitado o inquilino. . . 

De accôrdo com o seu primitJvo ~arecer elaborado pelo" 
mesmo Relator, a Commissão ·pensn. que o prõ.ieoto contém 
idéns ·louvaveís e de actualidade. esforoa:n<ip-se por ·correspon-. 
der, . sob um criterio impessoal ,' as necessidade.s- palpit:mt~s 
<l:a situa.cão em que se encon.tra a vida dos individuos menos 
f:i.vorecidos da fortuna. · 

Mas, rooonbooe fambcm que o pro,jecto não p6d6 ser ac
~r.iLo sem alterações. Ha medidas <rne devem s<>r rejeitad·ns o 
medidas qtte cttreceirt de modifi~aoão e out.1•as de amplia<;ão .. 
~\ssim, a Commissão, nor emendas 'lUC o:l'fereceu . .iá tornout 
·,fü•pensavcl a exig."!nr,ia 'ela e.scriptura puhlfoa ,para ns con
trar.t.M d(~ Ioco.r,ão. f'[ll<> podorn. com ·~conomfa pnra as pm•Les, 
r:ontinuar por ese.riptura particular. e .iú. incluiu. visando' 
1·rsguar<!ar <lireiws de ambos os inLere:;sados, medidas f'[tic 
i:aranf.am o senhorio conf.ra. o inquilino rNni.c:;so nos pagamen-
1 os on rl()slcal no uso do pred\o l-0carlo. bem como o inqni- · 
1 inn conlI':i. 1> senhorip ;rne malicio&amentP. r1~qucrer o r:lespe.i0. 
E r.·o!no se reservara a faculdade de -oniporLunamenfo ait'lch1. di
%Pl' ~ohre o a.s.rnmp f o, quando anons!'lhada por mdhor orien-' 
l:1r:ão haurida. nas luzes da. discussão em -plena.rio, snni.11 :l 
f':ommissão e-s t:i opnortunirladn nn rP.cebcr da Gamara o pro
.i1•f'fo r.om a:> enrnncas, ti qne fot'lt nt' rC>fl'rir-se . 

.. .. 
Banidos de nossa legislacãi"I a. usura e n tnsão o i:rnrnn

f iclo em toda sua plenitud~ o direito dA nropried:>dP.. salvn a 
1-lr.sanronriação por necAsAidade ou utilidl'l<.'le publica. mp.
rlianf.A· indemnização prévia; ·nos t.ermns do· at't. 72, § i 7 - õn 
Gonstituiéão Federal. .pesam. todavia, sobre as Prerogntívo.s dCl 
Pl'OPriP.to.rio ou trns restriccões. em virtudP. dns quaes so võ 
l11le núo se iiódP confundir com o· nso o abuso dossll direito .. 
lllodidas de hYttienc, de estbnt.ica, .de seguranca individual e. 
1•m ~l)ral, outras dG bem publir.o, . dicL:idas -por leis r ep;ionaei:; 
imoedem o c:tercicio nbusivn do direito rlc 1)1'opricdndo. no 
"'Ul.ro modo serin 110o:ar :lü Eo;tado a.e: suas funccõe~ de 1imi
lac1io, integracuo o tutela, pnrn ec; lahPlecN' o cqu!ilibrio n:is 
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i·ela!,;Õe9 'do organismo social. S6 ao Estâdo não se póde ::if~ 
tribuir. ~uforidud~ de_ compellir o senhorio a s~' ra.z1>avel com 
o. mq:mlmo na fJX!!i.rJ.O <lo aluguel, tambem nao se lhe p6d1• 
J"ecusar a legitimidade de sua intervenQã:o para determimn· 
pela lei as fórmaé e as condi<}ões dentro das quaes os contra--
cios possam prodnzfr effeitos juridicos. · 

De refetenr.ia especialmente ao problema do inquilin.a.t.n, 
para c_uja solucão as opiniões se extremam em campos or1-
postos, com tendencias. de assustadoras proporcões, seria in
.iustificavel que o Estado se conserva!ltSe indifferente a efl l-(11 

conflictó -Oe interesses, sem exercer a benefica influencia :fo 
sua acção imparcial pa.ra moderar e~essos e compensai- dc~
igualdad~s. E' a essa intervencão, reclamada ;por um verdn. 
deiro clamor publico, que a 'Commissã'O de Constituição ,, 
Justi~a pN.itende i>restar o contingente de sêu. esforco coUri -
borando, em nome dos interesses superfores· da collectivida
de, para que a futura. lei do inquiliriato :-consubstancie :l..A gtt-

. :rantias reciprocas Que barmonisem, ··dentro dos preceitos co11-
. i:t.itucionaes, .as relaçoos entre o senh<>rio e o 1rutuilino. . 
· Em obcd~~ncia. a:· sesses preceitos, que vedam a pre-

, scripção de leis retroactivas (art. 11, n. 3 da Constitui~ü.<• 
;"Federal), a Cômmissão não póde imitar o exemplo das leis 
franoezas, italianas, argentinas e americanas, que a Liga. d11 
Inquilinato allegou haverem decretado a retroaO{}ão do e.tu. 
guel a.o preco corrente antes da guerra. Demais, qualqur•i· 
disposição que. entre nós, tentasse alcanca1· aquelle objectivn. 
seria acoimada de collidir tambem com· ·ó cita.do art.. 72, § i ~, 

Reoeiosa dessa . collisão, ·que póde resultar da adopçii1• 
<los arts. 3º,. ~~, 5° e 6º <lo projeoto, a Commissão resolve sup
primi.l-os, co1,1soante a .emenda do eminente· Sr. Deputnd1• 
Paulo de l<'rontin, e, pot esse mesmo .fundamento, não p11-
f.rocina. as emendas do illustre Sr. Deputado Deodato Maia na 
N1rte em que, alterando a redacção daquelles a1·tigos, nll!• 
Johes altera a: substancia . 

Das outras emendas, a. Commissão nã.o póde· conoor<.lti.1· 
com as de n. 2. a 3 J>ropostas -pelo digno Sr. -Deput.ado Odi _. 
lon de Andrade. Accrescenta1· ao § iº do art. iº de.pois dn~ 
palavraiS - tSe n~ hoUJVer denunei~ - a restrictivn - 
«por parte do locador>, ma.xim'e já tendo sido . suppresso p11lu 
emenda Frontin ·'º paragrapho uniao do a.rt. 5°. comG t1~rn
l1em .propõe a emenda n; 4 do mesmo De~tado, ·seria crAnt' 
ui.na situaç.ãQ privilegiada para. o. inquilino, sem a reciproot
àade de obrigatõ:es, que constitue o alvo. visado pela Com
missão no justo empenho de conciliar os interesses igual
ment.e respeU.avc.is .. do inq1Uilino · e · <lo senhorio. Assim, nilú 
podendo ser aêceit.a a emenda. n. 2, serâ o proponente du 
emenda n. 3 dO primeiro . a solicitar a sua rejei<,ião, poL'QUl' 
aeceitar esta. sem aquiella seria abolir a sympa.thicn. except)lln 
em úw-0r dos fun-0cionario!j civis é tnilitares, excepcão hu-
11~nnil..llria, in~pirada e ·s·ulI'id!camente baseada no caso for
:f.uit.o ou de forca maior, .previsto no art. 1, 058 do Oodigo Ci
vil e no ·qual se enquadra :i rem04}ã~ ou a transferencia dof: 
funccionarios publicos. · 
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Ao passo que a..~sim :>e mani festa em rnlai;:-ãu :is õuai: so:.. 
b-rcdiws emcndás, a Commissão não vü lnconvenicnlc c1H sup-
1. ··imir do art.. 7º, § 1.u, o YOoabufo - ..:exclusivaeute1>-cunw 
l•milira a emenda. u. 5 -<lo mesmo :"l.r. Deputado, ll!Jfil tão 
pu~-ico de aproveitar as procedentes suggestões coutidas ua. 
emenda n. 17 do Sr. Deputado Deudato .!'tlnin. · 

Ha, ainda, no projecto, um dispositivo quu devo sei.' ul i-
1J1 iuado, porque cogita de materia da competeuciu do inuui-
1·rpiO é .iá em discussão no Consel'ho Municipal uestc Distri
d.o. E o que se refere «a prohibicão-.de quaesquer especies 
d1• «luJVas» ou bonificaoões a qualq!uer tílulo para prereren
L' ii1 nus locações>. 

Isto posto, a Commsisão, na conformidade dos intuitos 
j;'1 accentuados, defende com ardor a obriga.,;ão imp-0sta ao 
inquilino <te responder pelos damnos l}ausados· ao predio du-
1 atüe a. locaçã·o e mediante acção executiva, que terá por 
l1ase a respectiva v.istoria procedida no acto da restituição 
d11~ ehaves. 

PO'l' Oiltl'o lado, considerando que os augmentos br!uscos. 
inimediatos e despropositados dos alugueis de casa .para rc
~iclcncia estão produzindo uma perLurbaoáo vex.at.oria na cco
uomia da co!Iect.ividade, lembra ad<>pção de medidas que con
,:u llem os irutet'esses reciprocos do senhorio e do .L>om ínqui
Jiuo, não só em relai;ão aos a.ugmentos abusivos já impostos 
1 <.1mo aos que venham a ser feitos . 

Tomando como regra a precedem::ia do. aug1rn~11ío tJv lan-
1~;<1l1t>nt.o do imposto predial ao au~ento dó aluguel, porquti 
-;~r·ia irritante e mesmo fraudulento que o senhono rccubcssc 
11m aluguel ma..-..imo e ·pagasse um im,posto minimo, n Cc•m-
111issiio alvitra estas duas providencias: uma, o prazo Je cJ.ou:; 
armos para que a noti·ficação dos futuros ausment.oo produ1.a 
"~ sem~ effeitos ,iuridfoos: outra, a. noLificação no~ quinz1.• 
rwímeiros dias de . janeiro de cada .anno, para que o inquilino 
possa ser -ebrigado a pagar o aluguel, que já lhe Lenha s ido 
:i.Jgmentado de mais de vinte por cento, ficando. neste caso. 
ao senlwrio o pagamento do sello correspondente tt 110'\'ent' 
11m· cento ô~ excesso de vinte por cento do augmemo. 

Estas medidas, bem se vê. não se estendern aos predio" 
ilL•stinados a commercio e outros fins., nos quaes o ~xcrcicio 
L'a n.ctividade possa auferir lucros, que cubram ou .iustifiq:u.ein. 
• !~ avanços . do aluguel. Ao contrario, restringem-se ao alu · 
·.-11el dos predi-Os para habitação ou residencia particufat'. 
1 ujos inquilino·s, na sua grande maioria ou quasi totalidade, 
1·rnpregados commerciaes -e industriaes. operarios, artistas. 
1\mcóíonarios publicos. vivendo de parcos e certos t·endi-
1n1)atos, salario ou ordenado, qualquer que seja a su~ a.ct.ivi
i!ude, não podem fazet' subi~ a sua. receita e, ipor conseguinte, 
11f!.() d·evem ficai· a mercê. de osoillacões insoHtas e até desbu
immas no oroamento de· sua deiipeza.. 

E' este o· ponto de vista culminante do inquilinato.· Como 
ü:> alimentos . e o :vestuar:io, a casa é tambem um senero de 
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l:rimeira necessidade.' Em um é outro caso não dif:fere a. in .. 
íerveo.ção tutel~r do Estado. E', pois, em nome do supremo 
interesso da communhão social que lhe co.rre o dever preci .. 
puo de oppC!r l.~m justo freio 'â san.h~ d'os aça.nbarcadores. 

Dos raciocitJJios e.."tposf:.os o das medidas que prefere e in~ 
<lica, ha. do .sci uoucluir judiciosamente que esta Commis~ã·i 
procurou ser equitativa e razoavel, detendo-se com escru .. 
puloso cn.rinllo, sem se afastar dos preceitos constitucioooe~ . 
.JlO delicado estudo do ard.uo problema, riara cUja solução 
conciliatoria e efiicaz submette ao illustraóo voto da f,:amara 
o seguiinte substituti:vo : - · 

Substitutiw 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. t.º Não· havendo estipul«~ão escrípta, o P.razo ela 

:ocação dos predios urbanos entende-se de um anno. 
§ 1.º Si não houv'er denuncia, com tres. mezes de antccc

dencia, a locação estará proro,g-.ada por outro tanto- tempo e 
nas mesmas condições dQ anterior. 

§ 2.º São excluidos desta 1·egra os militares de mat' i:i 
icrra que forem removidos e os funccionarios amovivci$, 
nos mesmos casos. . . 

Art. 2.º A denuncia só será valida por 'interpellacúo ju. 
dicial e pelas causas seguintes: . 
· a) falta de pagamento <la renda por dous mezes -com-
pletos; ,. · 

b) necessidades· .de obras indispensaveis de . con.sei·vast3.\l , 
ou segurança. 

'.Art. 3.• Nu caso de_ obras indispensa.veis feitas pelo SE-' 
nllorio, ao inquilino que para ells.s se fazerem tiver àhando· 
.r\ado o predio. cabe a preterencia de voltar para o · mesmo, 
desde que tenha cum!Prido regularmente ó$ seus deveres. 

Art_ 4.º Ol:i contractos de locacão de predios urbanos-a 
'ln·azó ~erto - poderão ser feito~ por escriptura parUculu1·, 
registrada 110 i:egistro Geral de TituJos. 

§ :l.º Dellei:: .consta.rão a renda, o prazo e a quero i11.: 
cumbe a oorigação de obras contf.ractuaes. 

§ 2.c Na ;renda se ·dirá o q:uantum, si mensal, trimensal, 
::,emcstral ou· annual; onde deve· ser paga e quando . 

. § 3.• Nas obras se descreverão quaes as uteis, as neces.o 
snrias e as sumptuarias, correndo as neoessarias sempre po1: 
conta do sonhorio· e as outras confor:ne o contracto. 

· § 4. • O sello desses contractos serâ de 3 % sobro o ac..: 
rrescimo, sempre que houver augmento de renda - e é pago 

. Gm todo o caso polo senhorio, ao passo que o ousto· da esori
.ptura corl'e por conta do inquilino, ao quaJ .Q ~~$(1!,i9. forn.~~ 
·9~r~ tQd9ª 9-ª dQoym~~iPA ~~§e~9'tat9_~j~~ .. _ .. 
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§ 5.• Nas locacões a prazo certo ;........; si a locaçãci findar 
:.em que haja denuncia - com sei~ mezes de antecedencia -
nem por parte do senborio, nem do inquilino, a prorogação 
opera-se por outro tanto tempo quanto o da primeira loca
(;ão e nos mesmos termos, :pagando a parte interessada os sel
los no Thesouro Federal. 

§ 6.º Os inquilinos respondem pelos damnos causados ao 
:predio durante a. locacão, sendo documento para a acção ex~
cutiva a vistoria proc~dido. nu predio por occasião da rest1-
tuicão das chaves. · . 

ArL 5.º O pagam~nto do aluguel será feito mensalmente 
ti.té o decimo dia do mez seguinte, salvo estipulacão es-
~ripta. ..- . 

Art. ·6.• O despejo terá Jo~ar:· 
§ 1. • Si o inquilino não pagar o aluguel no prazo conven .... 

cionado ou, na fali.a de prazb, até o segundo mez vencido. 
§ 2.º Si damnificar a casa ou de.na usar para fins illi-

citos e deshonestos. / 
Art. 7.º No caso de despejo malieiosamente requerido, o 

inquilino tem o direito de habitar na casa, e sem pagar alu
guel, pelo tresdobro do tempo que · the faltava para preen
ch cr o contracto. 

Art. 8.º Nos despejos urbanos o prazo será de 20 dias, 
prorogado por mais 10, a criterio do juiz. · . 

§ :I..º Só será executado o despejo contra locatarios e sub
locatarios que houverem recebido citação inicial·. 

§ 2. • No:! executivos por alugueis de predios urbanos não 
poderão ser penhorados os bens indispensaveis dos inquili
nos, i.aes como cama, mesa, vestu:'u'ios seus e de sua familia, 
uLensilios e ferramentas de sua. apparelhagem profissional e 
provisões de comida. até o minimo de 300$000. · 

'.Art. 9. • Os arrendatarios ou locatarios, que sub-arren...
i:larem ou sublocarem, no todo ou am parte, ficarão, em tudo, 
sujeitos ás regras constantes dos art.e.. 2' e 3• .desta lei. 

Art. iO. A notificação para augmento do aluguel só pro
üuzirá effeito depois de dous annos contados da data da res
pectiva certidão. 

§ i. • Esta disposii;ão não abrange 0s oontraetos Uc.riptos, 
1'!ue se regem durante a sua vigencia pelas suas respectivas 
clausulas. . . . .... 

§ 2. º Precede ao augmento ao aluguel o auguiento ão lan-· 
Çamento do imposto predial. 

Art. H. O. inquilino notificado para entregar o preaio, 
ac que o locador precise para. sua propria residencia, terá o 
prazo de seis . mczes para. o desoccupar . 

Paragrapho unico. Si o locador não fõr .oocupar o pre
i:lio de que desalojott o inquilino. será obrigado a Pag&l'-lhe 
uma indemnizacão ~qui~l~µU! jl.O. ªlµgue~ de µm m:1n,o do. 
'd.i~o Pi:~d.iQ:.; ~w. ... .1.. - • • •• • -·· .... · --- ...... - -
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Arl. 12. os re:mi·so~ interpostos do manda.ao· que con~. 
t"td0 o dAspejo proce~;!i:"ado ria .ludiça Federal, no 1.rerritvrio 
do Acre e no Districto ])'ederal, não terão effeito suspensivo. 

Arl.. 13. nevogam-se a,.,; disposi~ões em contrario. 
· füo. ·t G (!n novembro de 1920. - Cunha Machado, Pre

sidcute: - A 1"lir>.l[o L1~0-11i, Relator. ·- Gomercind:o Ribas, 
coin restricçõcs. - Arnolfo Azevedo. - Mello FTanco,, com 
a~ rcstriccões que ex.noz v~rbalto.ente nerante a Commi~são. e 
que poderão ser addítadas em plenario •. - José Bonifacw, 
com restricções. - Jl1arçal Escobar. - .Verissimo de Mello, 
com restricções. - Turiano Campeno. 

Deodalo >ri.raia, com o seguinte voto: 
O preço elevado dos alugueis dos prcdios é, não r!3sta 

duvida, uma da.$ conscquencins da carestia da· vida. Jú tive~ 
mos opportunidad~ de estudar este assumpto quando nos per
miUimos a.presentar aliumas emen<las ao projecto 11 •. 326. 
(le 19.20. 

· O E!elado, cóm e.ffcito, não póde conservar-se inciffereu
tc aos mnlcs sooiaes. Quando não possa ex:tinguil-os com
pletamente. deve procurar o meio m-.i.is !labt! para idi!1:i
nuir~lhes os efí'eitos. 'Cercando os fracos de solidas g-ara1_üias 
r~ontra a prepotencia dos forte!5 e fazendo com que a lcg-1sfa-
1~ão não deixe d·e combater o máo e:<::crcicio da 11berdade indi
' ·ídual. E' o que se está verific~ndo em ,quãsi todos os paizcs 
vcúccdore<>. ou venci·dos na. uU1ma guerra. onde :l$ questõe~ 

. 110liticas e cconomicas se teerrí apresentado com alguma gra-· 
vidad~. 

_ E' certo que estamos regularmente distanoiad(ls do sce
Hal'io das lransformar.ões ·sociaes: mas nem por isso deixamos 
de. sentir a. sua repercussão. Convém, portanto, ao legislador 
brasileiro. ·eolhen<io o fructo da e:-cperiencia de outras na· 
çõe~. realiz.ar. çom a. ner.essaria ponderacão, uma bem nor-
1 eada politica de previdencia e .construcção social, yisto como 
não ha. lei, uso, costume ou direito de p1·opriedade q,ue nãti 
possa. ser modificado ou substituído, .desde que sua perma
nencia este.ia em oontraposição ao bem estar :da communhão 
social. _ 

Faz-se mísMr, com certa urgencia. na. hypothese. cm es
tudo, de limitar a aetividade ganan"Ciosa. da grande maiori:~ 
do>i sr.nhorios f:j neutralizar as suas arbitrariedades, que ,it~ 
~r vão tornando insupportaveis, podendo trazer perturbações 
cujas consequescfas não são faceis de prever, como tem acon
tcciro cm outros paizes, angustiados pelo mesmo problema. 
eu.ia solucão -foí procuradn sob a premen(}ia de situ~ões af-
:fli('tivas. . 

]:ut,1·•} nós, por0rn. o a<i~umpto não, t.em sido des~u1·a-Oo .. 
O proj~cto da Camarj que estimula a construcf!c'iO f~n ca~a~ 
iumularcs, já se acha em •Ji.:;cu~ioão no Serac.h. () Prefeito ci(r 
Districto It'ederal acaba de ~,ü;'iar 0 decreto n·. L.493. de 2:i 
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<lo corrente, que i·egulamenla a lei de imposto sour1~ quoLas 
tJUC, a tiiulo de luvas (lU outra:- J.wnificac;õos tonhum siC:o 
JJagas ao pro.p1·i0Lnrio no inicio ou renovação de lúcai:ão. 

Outra:; providencia~ salulare:-; não se devem fazer Cf'-P!.'-
1·at', com•J se:iam. postura:-; munil'ipacd para elevação de nn
(rares nas casas Lerteas dJ icr.imeL1·0 urbano dest:i Caµilal. o 
u;l.'.1:mplo Jo Que se ·tem f,clt(I cm outras metropolc.-; pm·a a 
~ulucão da cri.se de liabituções. ·. . 

Resta aim!c. ao TtO%o paiz, que aliás já. possuc uma 
JcgislaGãO liberal. 1attc'nder ás C·il'cumsLancias csper.iaes do 
µi•csorito, rnodíficando da certo 'modô alguns dispositivos lc
;;-acs, para o fim· de harmonizar os interesses em jogo, e rc~ 
guiar melhor as relações ,juridicas entre senhorfo e inquili
no, ai.é que. aquellas medidas, a. que nos t'Cferimos sejam pos
la:> em pralica e venham restiluir, oorn o tempo, a tranqui
Jidnde ao povo, hoje_ batido não só pela fana de Lecto como 
pelo preço excessivo deste. 

O substitutivo a.presentado ao p1•ojecto n. 518, de 1919, 
w~lo illustre Deputado Sr, Al·lindo Lcone, ·contém disposi
tivo~ bem aproveitavP,is (3 estabelece regras, condições, limi
tes e .. -garantias que militam em favor· dos senhorios, inqui
linos. focatarios e sublocatarios. 

Sentimos,entrctanh1, discordar do honrn.-Oo reprcsonLnn-
1.c da Bahia em alguns pontos de seu exceliente . trabalb.o. 

No nosso Codigo Civil, que é um monumento de sabe
dol'ia juridica, na parte em que ~ refere á locação de cousas 
1) locação de predios (arts. 1.i8S a i.251) se acham perfei
tamente enquadradas muitas ·idéas do ref~rído sub~tituti.vo, 
ta.cs C'Omo as que se cont&m nos arts. 2º, -iº, 6°, e seus res-
11ccl.ivos paragraphos . 

. Si assim não fôra, pelos seus elevados intuitos, não lhe 
11odcrin negar o meu voto. 

o § 2º do art. ·10 e o art. 12 até o § 3''. sc rrtc afigu'." 
ram conter ma.teria extranha que não pôde . interessar inais 
ll'Q fisco do que aos fins sociae!i' a que se pretende ehegar 
com a · presente lei. 

Não resolve, outrosim, a situação do,; alugui;iis .iá au
gmcntados nem ·o poderia fazer porque collidiriam com p 
arl.. H, n. 3, da Constituit,;ão Federal, l1UC ~ecla a prescri
pç;ão de lefa retroacti,•as. Não pod~mos concordar 1.ambem 
que os effeitos da lei do inquilina.to deixem de recahir «sobre 
O$ prcdios .. destinados. ao commercio e out.ros .fns~ {que os 
não enumera) «nos .quaes o cxorcicio da acLividadc .possam -
Pt'oporcion~r lucros qnc cubram on justifiquem O$ avancas 
do!; alugueis~. 

Isso equival a deixar umá ela$$()· numerosa, que tanto 
conlribue para a fortuna publica bem como ª' dos pequenos 
ne:;ociantes e induskiaeu sem a ncccsgaria .1wot.~ci,;ão legal 
nc~sc sentido quando é sabidô que contra cllas se exercita 

C,- Vol. XII 32 
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Lambem a gananeia· dos proprieLari.us i.:om imposir:~o de luvM, 
augrnento trimensal ·d{)S alugueis ·á propor~ão qi;e o:Lesla
belêeirnentos pro::;peram, cm virtude da· clientella alcançada 
e outras circumstancias. .Nem se .p6dc justifi~ar tal e:x:
cepi;ão com a favuldade que cllP.S teem de poder no exercício 
de SUit Mtivdade áUferir l1w1:os que possam, porvcnlLu·a, 
cobrir ou justificai' esses abusos do senhorio. 

O art. i º marcou o prazo de um anno pa 1.·a a loca~ãn 
de predios u1."banus, não havendo estipulacão escr~pta. 

No seu § 3º, e:x.clue de!:isa regra os mili Lares de ter1·a e 
mar que' foreni removidos e os l'unccionarios amoviv.eis. 
·Melhor seria ficasse cm vigor o art. 1~200 do Codigo, que 
diz: «a locação de prédios póde ser es~ipulada Plll' qualqur1· 
prazo:i>. Consulta mais os nossos usos . e costume:., que não 
devem . a.inda :ser despresados. Além disso. os militares (]e 
terra e mar e os fum.mionarios amoviveis não serão as unicaE 
pessoas que se podem aproveitar dos :favores do :Jrt. 1. 050 
do Codigo Civil. Os ca5:os alli enumerados aoroveitam a 
todos, sem disfü1e~ão de c~asse. São pl'incipiôs gêr·ae~ de 
direito, e, assim, a excepç.ão que se pretende abrí1-, não pa
r~ce .iusta. Outras disposições do substitutivo se referem á~ 
clausulas dos coutractos de locat;ão, as quaes. somos de pa
rcoer1 devem ser combinadas '.livremente. a aprazimento 
d:is partes. Em resmno: acceit.amos fü!Jpositivos· outros, ap
IJ)Jica·veis ao momento, e estes são os que marcam o :pra:-;() 
de dous annos para que a ·notificaçao para augmento cl~ 
a1ugufll comece a produzir o s·eu juridico effeitoi o que de
-termina qu& (} locatario e o subloeatario, nas ex.i:?cucões por 
despejo, recebam a/ citacão inicial, o que .prove sobre o dcs
p ajo maliciosamente requerido e o que lhe marca o prazo. 
Abolimos por d'ous annos í,ambem o despejo sem causa, que 
se contém no art. 1. 209 do Codigo Civil, e ac1~rescentando 
mais as disposicões para melhor fiscalização pOL' !JarLe dos 
inquilinos. Assim vol.ari amos, nestes termos: 

·Art. 1, º A notificatão para augmento de aluguel de 
p:redio urba·no :só produzi1t1á! ef!eito depois de dous annos 
contados da data da certidão. · 

§. :t.0 Esta disposicão não alll'-ange os ço11l.1•ttctos cscri
ptos, que se regrrn, durante a sua vigencia, pelas· respectiva~ 
clausulas. . · 

Art .• 2.º Só será execul,a.do .despejo contra o locatario e 
sublocatario Que houver recebido citacão inicial. 

Art. 3.º Fica suspenso. pelo pra1lo de dous a·nnos, o pre-
ceito contido no art. 1. 209 do Codigo CivJJ. · 

Art. 4.º No e.aso de despejo maliciosamente requerido, o 
inquilino tem o direito de habitar o prcdio ~cm pagar aluguel 
pelo . tresdobro do Lempo que lhe faltava. · 

Art. 5.• Os senhorios loc&<io1·es e sublocado!·e::, far~o 
constar aos recibos qua passa11•em, para· sciencia dos i'nqui

. linos> o "·alor 1.ocativo da propriedade. 
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'Art. 6." Nos despejos urbanos o prazo ser.á de 20 .dia.E, 
prorogaveis por mais dez, a criterío do juiz. . 

.Art. 7 .• Revogam-se as disposicões em contr:i.rio. 

· ~ EME:"<OAS A QUE SE f\EFJ!RE O PARECER St.."PRA 

N. t 

Supprimam-se os artiBO~ scguirlles do ~ubstitut.ivó; 
Arts. 3º. 4°, 5° e ô•. 

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1920. - P:aulo d~ 
Frontin. 

N.. 2 

(Sub$titutívo da Commissão de Finanças,) 
.\o art. 1 •. § t •. Depois da palavra <i:denuncia> aocreseen-

te-se «l)Or parte do ~ocador~ . . . . . 
Ao s 2º do mesmo artigo . Supprima-s~· . 

Ao a:rt. 5~, paragrapho uni e o. Supprima-se. 
A'J art.. 7º, § 1 •. Snpprima-se o vocabulo <i:ex~b.1siva-

mentê~. , 
29 <le setembro de N20. - Odilon de Andraàe. 

N. 3 
Onde convier: 
Ar:t. A rc,nda, que terá por base o lancamento do hn-

pos!o "predial, para o corrente' exe:rcicio, não poderá, pelCI es
paço de cinco annos, a contai· desta data, sêr augmentada ao 
inquilino sob qualquer :oretext-0. . 

Art. Durante a vigencia do prazo adma o p.Tedio que 
)'>or qualquer mdivo estiver ou 'for desoccupado. o senhorio 
l'U Ioc;:i.tario nüo poderâ alugai-o sinão pelo preca ante'l'ior · ã 
•fosoc('.upo.çilq. · 

Art. As casa;: QUI'.! se construirem na vigencia da pre-
sente :e~ não podc:1·ão tambem ser alugadas durante um es
piu;o r:le tempo igua• ao que se refet·e o art. i.•, por quantia 
:mperinr ao qu<' represente os juros de nove por cento ~Ob!:'e 
o capital empregado lias e;uus construcções e mais cinco por , 
cento sotr1·e o válor real da acquisicão do t.et·reno, o que ser
\'Íl'á de ba:;:e para o lançamento dor; t•e:;pectivos impostos. 

Art. A percentagem a Que :;:e refere o e.\·tigo anterior 
é ex(er.sh·u ao loca.tario· e sublocadcxr que não pode.rão exce- . 
cfol-n llf'S nhigucis que fixarem. . 

ArL. · Os senhorios, loca.dores e sublocadores farão 
constar dos recibos que passarem para scicnoia dos inçu_~lino~ 
<1 .valot• louativ1> das p1·opriedades. 
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.Art. Os que sublocarem commodos deverão tambem 
fazer constar de seus recibos a importancia total do ail.uguel 
que pa;:;am pelo predio. 

Art. As redamações dos inquilinos, locala:rios e sub -
lor.atario!:> devem se~ acompanhadas do recibo do mez antc-
1·ior e tíc uma .certidão do valo.e localivo e serão levadas ao 
;juízo- competente que, ' <ie fórmà summa.-ria .se pronunciará 
sobre a redncção do âluguel ou a sua manutcnç.ão. cabendo ela 
decisão recurso para a instancia ·superioI'. 

A<J art. 1v :· rcl,iI'e-se o § iº e o § 2ft. 
Arts. 2º, 3", 4º e 5º,, supprima-se. 
P:u·:igr~1pho unico, a esses ad.ígos diga-se - 'a.rt. ... 
Ao art. 6• da terceira linha supprima-se as palavras 

conforme o lanr,amento anterto:r. 
Ao art . 10, supprim::i.-se o' § i •. 
Ao·§ 2•, diga-se - § 1• e súpprima-se as .palavras - ew. 

e Di!!tricto Federal - e accrescente-se: cama, mesa, vestua
l'fo do Hxecutado e de sua familia, utensilios e férramentas 
dos mest.res de ofticio e officiaes mecanicos que fôl'em indis
pensavels ás . suas occupacões e provisões de comida que se 
acharf.)m na casa do executado até um minimo de tresento~ 
mil rái:>. 

Art,. H - Supprirna-sa. 
Art.. O Gove.Tno , ent.rará em accôrdÓ com a Prefeitura 

para ouc não sejam · concedidas licenças para o funcciona
mento de agencias de locaçã9 de pl'edios. · 

Camara do.;: Deputado:::, 29 de setembro de i920. - Deo-
dato J.Jafrl. .. • 

Pno.rn·~TO N. 32G, DE i 920 

O Con~rti~so Nacional decreta: 
Art. 1. • :\ão havendo es~ipul_ação escripta, o prazo da lo

cacúo rios JH'Cdios u-rbanos enLende-sp. de u:in anno. 
~ . i.º Si não houve denuncia, com tres mezes de ante

r.edp.ncia. a · locac;ão esta.T{1 m:orogada por oui ro tanto tempo e 
na3 me~mas r.ondicões da anterior. . 

§ !?.u ~~ão · t?xcluidos desta . regra os militares de mar e 
!.c>rra qtw for'f'm subil.amcnle removidos por ordem· do Go
v~1·w1 FP•fonll e os funccionarios arnov~veis, uos mesmos 
caso~ . 

. . At•f.. :!.º A denrsncia ~ó. ser;i. valida por interpelllacão ju-
drcwl e vela,; causa:; scgumtes: . 

1t' fulla de pagamento da re11du por dou~ mezes com
pleto:.: 
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b: necessidade de obras indispensaveis de con.servação 
ou ~eguranca. 

Art. 3. • A renda, qu.~ terá semp:re por base o lancamento 
do imposto predial de 1.91.8, não podetá sei' augmentada ao 
inquilino que est.iver em dia com os alugueis sinão para. as
segurar ao senhorio os juros de 10 o/o do capital empiregado 
cm obras indi!1pensaveis . .. . 

Art. 4.º No caso de obras indispensaveis feitas pelo se
nhorio, o inquilino, que para ellas se tazerem tiver abancto....: 
n:ido o predio, tem diTeitq a volt.ar para o mesmo, desde que 
:;e snj e i 1 e · á r egra do ar t. 3º. 

Ar1.. 5.Q Denunciada a locação pelo i.enhorio, este só po
derá :i.ügmentar a renda de 10 % si o inquilino gosou do pre
dio pQr cinco ann.os; de 5 o/'o se gosou apenas por tTes annos.: 

Paragrapho unice . O inquilino que não denunciar com 
trc.s me,cs que não· conLinúa nn locnção respon<le ao senho
l'lo pelos 12 mezes seguintes ã locação em que está. 

Art. 6.º O Iocatario quP. houver feiLo obras - consen
tidas pelo senhotrio - avaliadas em 20 %, pelo menos, do va...: 
lür locativo do predio, conforme o lam;.amento do anno ante
riol', desde c1ue se obrigue ã conservação do predio e se man
tenhá em dia co.m a renda, poderá c:onservar-se no pcredio 
por nov13 anno-s. S.i as obras f.çirem de reconstruecão ou exce
à('rem de-· 50 o/o do valor do predio, te1rá direito á retenção 
por 15 unnos. 

Art. 7.º Os contractos da locação de predios urbanoi:t -
a prazo certo -- poderão se.i feitos por escriptura particular, 
rEgistrada no Registro Gorai de Ti~ulos: · 

§ i.º Deiles constarão exclusivamente a renda; o prazo e 
a qttem incumbe a obr.igação de obras conhractuaes. · 

§ 2.ç Na renda se <iirá o quantum, s i mensal, trimensal, 
semest.r:ll ou annual., onde deve ser paga e quando. 

§ 3.º Nas obras se descreverão quaes as uteis, as DM&s
saria~ e as sumpiuarias, ccxrrendo as necessarias sempre por 
conta do senhorio e as outras. conformo o contract<0. 

~ 4.º O sello desses contractos ser~ de 3 % sobre o ac
cresciro.o, sempre que houver augmento de :renda ~ e é pago 
em todo o ca~o pe lo senhorio, ao passo que . o cust.o da ~scri
ptura corre por conta do inquilino. ao qual o senhorio fOme..
cerá todos M documentos a.ssecu:rntorios . 

§ 5.º São prolübida$ quacsquer especie~ de .r:Iuvas>, ou 
bonificacões a qualquer titulo para prcferencia nas !ocações 
.'l os que -· clandestinamente as pagarem ou receberem sof
frerão multa e::.:ecutiva de 50 % cada qual, servindo de base 
para expedil;âo do mnndo.to o titulo expedido como apuracão 
do inquerito fiscal. · 

§ 6.º Quem denunciar a infraccúo ter~ 3e> % da impor..., 
t~ncia da multa. · · 

§ i .• Nas locações a prazo certo - si a locação nndo.r 
sem que haja d~nunc~a .._, com seis meze$ de antec.eden~ill =-

, 
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nem por parte do senhorio, nem do inquilino, a proporção 
opera-se por outro tanto tempo quanto o ~a. primeira. loca· 
r.ão e noi;; mesmos Lermoi'!, pagando a parte rnt.eress].da os se1-
los no· The3ouro F.Weral. 

~ s.~ Os inqufünos respondem pelos damnos caus~os ao 
predio dwrante a locação, sendo document-0 para a acçao, exe~ 
cutiva a \'ist-0ria pronedida no predio por occasião da resti
tuiQão da9 chave10. 

Art. $.• Nos despejos urbanos o prazo será de .60 dias, 
~rorcga;.·ei;; pol' mais 30, a eriterfo do juiz. 

§ L~ s.: ser:í no Districto Fedet-al executado o despejo 
contra locatarios e. s11h-localarios que houverem recebido ci
tação inicial. 

§ 2. • l\os ~xecuf.iv.os por alugueres de. p['edios u·rbanos. 
no Distrfoto Fe<leral - não poderãe> ser penhorados bens do$ 
inquilinos indispensavei;; (cama, mesa, appá:relhagem profis-
~ional, etc.}, a.t~ urr minimo de 200$00.0. · 

§ 3.º Suspender-.se-ha o despejo ®ntra as pessoas que 
allegarem n1olesli11, documentando a m(>lestia com attestado 
medico. · 

O interessado no despejo poderá promover o exame pe
ricia:! do R. e caso !;e verfiique a falsidade do allegado far
se~ha o despejo immediatamente .. e o falso attestante respon
derá pela :falsidade. 

ArL 9.º Ant.es· de findar o tempo do cJntract.o, o inqui
lino póde ser rlMpejado pe.lo locador nos seguintes casos: 

-§ ' 1.º .Si não pagar o ·alugnel nos· prazos convencionados 
· ou, na. fülta de prazo, mensalmli\nte, atié o decimo dia do mez 
irrimcdiato. 

§ 2.º Si <lamnificur a casa ou della usar para fins illici~ 
tos e· deshonestos. . · 

Art. 10 .. No raso de despejo maliciosamente requerido, o 
inquilino, tem o direito de habitar na casa, · e sem pagar alu
guel, •pelo tresdobro do t.e.mpo quP. lhe faltava. pat'a preencher 
o contracto. 

Art.. 11. O Governo Federal tomal'á. as seguintes vro.\·i-
dencias immediatament.e: . 

a) concluir a. eonsti•uccão das i50 casas ou mais Q:Ue, na 
Yilla !tlarer-ha.l Hermes. P.st.ãci quas1 1Concluidas, aproveitan
do os rnateriaes existentes; 

b) conceder isenção de ímpost.os aduaneiros para os ru::i.
teriaes do construcçúo uppfüadas no.s IJtedios urbanos, cujo 
aluguel fiMr fi:!tndo desdti 35$ nt.ú 70$, durante 10 annoa e 
o abatimento de 50 9'c para os aue ficai-em fixados entre 71S 
.e fí,0$ mensacs nos municípios em que fot:'em, pelos respe
cti...-os Estados ou :.\iunic.ipalidades, estabelecidos t.ypos de 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 26/00/2015 11: 11 . Página 61 de 141 

. c:isas para 01;1 dilos prP1:.os e que 3icceit.arem as clauE<uilas 
:;eguintes: 

,I, abnlição de impostos ?rE>diaes para os typos l1e all!
;.;UP-1 de :?5$, durante :IO annos; onde nã:o puderem ser a·boh
<los t.aes impostos, se darão prP.mios ~orrespondentes; 

II, abolição de -taxa;; d~ agua e esgot.o para os dH.os pre"" 
flios de 35$-000; 

III, red~ão dos ditos imposto:; e taxas de 50 %, !{>~ri!! 
n~ de 35$ a 7()$11)'()0. · 

IV, reducção, de 25 "/o, para os de 7i$ a i00$00-0; 
V . reduccão de rn %, para os cie WO$ a 140$000; 
V.I, ereacão do imposLo territorial pro:g.ressivo sobre os 

terrenos ur~anos -e suburbanos não eonstru·idos, sendo no 
Pl'imeiro anno 1/2 o/o do valor lotado P, subindo de annopara 
an no, sempre na razão de 50 "/e, até 8 % ; 

e) entrar o Governo Federal em aecôrdo com a Prefei
tura, do District.o Feder'al e . a Light. ànd Pov.·-ér Co., -Para es
f.abelecimento de ~adernetas operarias nominaes> com aba-
1 imento de 50 % para os moradores dos predios de locação 
e ganharem menos de 1'5-0$ mensaes, gosando os mesmos de 
igual abaf.imPito 00 prP.l;O da Juz electl'íca· OU do gaz de íHU-
rninaÇão; · 

cl) conceder o Governo l~ edet'al os mesmos favores em 
.mas estratias de ferro suburbanas e obtel-o das arrendadait; 

e) desapropriar terrenos em varios pontos do Districto 
Federal que dividirá em lotes de 15 x 50 metros, os quaes. 
lutados, cederá aos funccionarios mu•nici·paes ou federaes que 
4uizei-em construfr dentro de um anno, gosando dos favores 
•IP.ste artigo e descontarem em folha até 30 % dos venci- ' 
me-nt.os para pagament.o do~ t.errenos ! assim \ a1dqn.iridos; 

h garantir pela mesma i'órma os icontrac·tos de constru~ 
r.çã.ó c:tue qni7!crem faze.r os ditos f1mccionat>ios, nos termos 
dest.e. 

Ar't. 12 . Os arrendatarios ou locatarios que sub-arren
darem ou locarem, no todo ou em parte sellarão com :10 % 
sobre a. differ'ença os reci:bos dos sub- arrendamentos e sub
locacões. com a pena. de multa de 1QO$ em cada insufficien
ciu de $silo, ou falt.a de recibo. 

Art. 13. Fica o Governo Federal autoriza.do a abrir os 
ne-cessal'ios creditos para execui;ilo da presenLe lei at.é a som
ma de 10 mil cont.os de réis (10.000:000$000). 

Arl. 1.\. Revogam-se a~ disposie.c;;es em conf,rar'ío. 

Sala das iCommi~sÕ!'$, 24 de junho de Hl·20. - Cwn.lta 
tllo.cha.do. Presidente. - Josf; B onifw:io. - A1·nolf n A::evedo. 
- Mello Fra.11r:o. - Pl'itdente de M01·n.~s. - ,lfarr.al de Es-
cobal·. - TU1'ÍC1'fln CO:TffpeUo. · 
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N. 578 ~ !"919 

Regula a locação 'de pred~os 11rbanos e dá outras p-rovidencia.s 

Ao estudo da Commissão de Ftinanças foi submettido o 
projecto n. 578, de 1919, cu1a. redaccilo ·para 3• discussã'o .foi 
elaborado pela douta Com.míssão de Justiça. 

O projecto visa :,iolucionar a crise de habitaéões, dando 
para esse fim medidas de caracter jurjdico e alvitres d.e or
dem ec<lnomica., .nú.o perdendo o 'PfO,j ecto a opporlunidade, 
dada a sua bem elaborada. fact.ura. 

!Tratando de dous assumptos em um só caso, o projecto 
poderá se1" dividido constituindo os arts. 11 e .13 um pro
jecto a parte para posterior estudo e dec.isão da Commissão. 
pois, 1mtros ·projectos CIUe volimam fins identiicos e petições 
sobre ussumpt.o, além da mensagem do Sr. Presidente da 
RL>publica, e;:,tão dependendo. de $Olucão no seio da Com-
missão de Fina~as. ' 

Os demais artigos' do projecto tendem crear na nosso. 
almndante Jegislacão, a. lei do inquilinato tão necessa'rla, para. 
p0r um :par·adeiro aos abusos dos propri.eto.rios que exiercem, 
á. sombra de leis i'alnas, um domiuio de extorsão sobre os 
inquilino.ci, principnlment.e s()bte os fracos de recursos. 

Assim sendo, a Commissão apresenta. á Camar:.t· dos Depu
tados par~ ,3~ 4isoussão, o substitutivo ini'ra que, vasado nos 

moldes juridicos do pl'O.ieclo. dú ao mesmo uma redati:ão 
con&entunea oom as razões expendidas neste parecei·. 

Sala das Commissut!&. - C01·los de Campos, Presidente. 
- Oscm• Saores, Relator.- Pacheco Mendes.~ Ramü•o Braga. 
- A.il;el'to .lla1'n:n7u1o. - Oct<wio Rocha .. -'- Cel.M Ba·ymu. -
A11tonio Cm·los. - Gados Maximiliano. 

O Congresso Nacion~il decreta: 
Al't. 1. º Não haveudo estipula.cão escripta, o pra10 d,~ 

Iorac.ão dos predios urbanos enl.en<!e-se de um anno. 
§' 1. u Si. não houver tlenuncia, com tres mezcs de ante

(:~düncül, a locacão estará p1·orogada. por üutro tanto tempo 
n nas me~ma~ eondirões da antl'!rim'. · 

§ 2. u Rã.o exclilidos destv. r·egra oR milita!'es do mnr e 
l.1>rra (Jnc for1•m snbit.nmente removidos. p0r ordem do Go
verno Federal; e os func~ionarios amcvivei1-1, nos· m~smos 
ea"·OS . 

. . Art._2. º A denuncia só será valirfa pot' iulet'.PPl!ni:.tro ju
n1cinl e pelas causas seguintes: 

~) falta ce pagamento da renda por dout:: mezes com
pleto!I; 
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b) necessidade 1fo obras indispensaveis de conse-rvnc;ão ou 
.~.egurança. 

Ar~. 3. º A renda, que t.erá sempl'e por busc o iancamento 
do imposto predial de i 9i8, nii.o poder:i · ser augmenlndo. ao 
inquilino que estiver em dia com os. alugueis siniio para a!)se
guràr ao senhorio o juro liquido de 10 % ao ü.nno do capital 
empregado em obras indispensaveis. 

Art. 4. º No caso c!e obras inctispensaveis feitas pelo se
nhorio, o inquilino, que para ella.s se fazerem tiver abando
nado o predio, tem direito a volt.ai· para' o mesmo , desde que 
se sujeite á regra do art . 3º. 

Art. 5. º Denunciada a Joca(ião pulo senhorio, este só po
derá, augmenlar a· renda,· de 10 % si o inquilino gosou do 
predio por cinM :mnos; de 5 % si .gosou apenas por tres 
annos. 

Paragrapho unico. O inquilino que não denunctar, ·com 
t11Cs mezes. que n&o cont inúu na locação, 1J.·esponde ·ao senho
rio peios 12 mezes ~eguinles á locnção em que está .. · 

Art. G. 0 · O locatario que houvel' feito obras - cons1m
!.idas pelo senhorio - avaliadas C'm 20 %, pelo menos, do 
.,·alor locativo do predio, conform-C o lançamento do anno an
terior, desde que se obrigue á conserva<;-ão do predio e se 
mant1=mha em dia com a renda. podel'á se consei·var no pre
dio pot· nove anno~. Si as obras forem de r~c:onst.rucção ou 
oxcederem de 50 <1o do valol' do pr~dio, terá direito á re
tenção po1· 15 annos. 

Art. 7. • Os contractos de locacão de pràdios uro:mos -
a. prazo cerlo - poderão ser ·feitos por escri1Jtnra oart.i
~ular, registrada no Registro Geral de Tit.ulos. 

§ 1. 0 Delles const:n•ão r.xr.lusi1>am.ente a renda, o prazo e 
a quem incumbe n obri::racão de obras cont1·act·uaes. 

§ 2." Nu renda so dirá o (J1wn(um, si mensal, trimensat 
· :::r.mestral ou annual, onde deve ser paga e quando.-

§ 3. u Nas obras se descreverão quae3 as ute:is, as ncc·es
sal•ias e as sumpluarfao;;, correndo as neccssarias sempre por 
conta do senhorio e as outeas. conforme o contracto. 

§ ~. u O sello desses contractos sct':i. de 3 o/o sobre o ac
nescimo, sempre que. houver augmento 1 de t•enda. - e é pago 
1m1 ~odo o caso pelo senhorio. ao _passo que o cu.si.o da Ci,)Crí 
putra coi't•e por conta do inquilino. a.o qual o senhorio fm:-ne
cr.rt1 todos M documentos assecuratorios. 

§ 5. º São prohibída~ quaesquer esp ecies de duvas», ou 
J1on Hicac;õPs a qualquer titulo para p1·eferencia nas locações 
1~ o::: que - clandestinamenlP. as pagarem on receberem ~ot'
fret•fo multa exi>cuf.iva de 50 % cada qual.- servindo de: base 
11al'a expedição co mandato o tiLnlo expedido como anurncão 
() ÍUQUP.t'ilO fisC.al. 

~ 6. º Quem dennneiar n infracção tGl'á 30 % da impor
tancia da multa. 
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§ 7. º Nas Iocacões a prazo 1::erto ~ si a locacão findar 
sem que 'boja denuncia - éom seis mezes de o.ntecedencia -
nem por pari~ do 3enhorio, nem do ínquilino, a prorogação 
i'Je opera por oulro tanto tempo quanto o da primeira locação 

. e ngs mesmos termos, irn.g:ando a parte inl.flressada os sellos 
no Th6souro ·Fr.dP.ra\. 

~ 8.º Óf; inquilinos i•espondP.m pelos damnos causados ao 
prcdio durante u lo~:ni;ão, sendo documento po.1·a a acção éxe~ 
cut.iva a vi~torín procer!ida no prl'dio -por occa~ião ria rest.i
tn i~~ão d.as chaves. 

ArL. 8. º Antes de l'indur o ,tempo <lo contracto, o inqui
lino p6de ser desp'e.i ado pe'1() locador nos seguintes casos. 

§ i . º Si Qão m~i;ar o aluguel ·nos pra:ws convencionados 
ou, na falta de prazo, mensalrrwnte, af(~ o decimo dia do rnez 
immi:>di.ato. 

§ 2. y Si dttmnifiear a casa ou delta usar para fins illi
dtos e de.c;honr.sl.os. 

Art.. r.. ª No caso ào ~:IP.spejo m:iliciosament.e rr.querido, 
o inquilino 1 ~m o ·àh'ritt1 dr hnbiJar na cnsu, e ~:wm J)agnt' alu
gou<'!, pelo tr·es<inbro do 1 Pmpo qrw J·he fali ava para prf'encher 
o r,ont.raeto. . 

, Art. 10. )los de~lH~.i<is urhano$ o prazo ser;\ df" 60 dias 
proMgavei~ por mn~~ ::rn, n crilorio do juiz.· · 

§ 1 ~ º Sô 8er:í. no Dislricto Federal, f'-:xecnt.ado o des
pr>;!o cimtrn locmfari.os r sub-locntarins CJUP. bouvP.r1>m rPce~ 
bido cila~ão inicial. 

§ 2. 0 No:: executiYos por algneres de predios urbanos 
no Di:::lricto FPCtr.rnl - niin pOdcrí'ío ser p-enhorados ben~ d<lS 
inquilinos intfü:prnsuveis (cama. mec;ia. app~relhngem profis
sio11nl. r•fP.) afr~ um minimo dn ~OOS0-00. 

Art. -11. O:; -Ur't'en<lat:irios ou Jocatarios. que suh-aren
darem ou !mblnr;,u1·em, no todo -ou em part~. ficarão. em tudo, 
sn.ieitof; :í:'< 1'f.'grns r.om:tantes. dos arf~. 2º e 3° de~tr> pro-
jecto. -

, Art. 1:?. Revogam-se as dispo~i<.:Õ~:"'- P.m cont.rario. 

N. 586 A - 19~0 

Crmsido,•a. rli? uWidade publica o Club d1J Reuatas -do Fla
mento; com . p1lt'ece~· da Com.missti-o dtJ C1mstituicúo " 
Jw:ti~·a 

O projt>r. I n n. 586, de> t 920, apre~ent.ado -PP.ln::; illustre.:: 
Srs. Deput.udus Sa.mpaio Corrêa. Oelavio Hor.ha e Osca1· 
Soares, considera de utilidade .publica o «Club do Fl:imengo:i>, 
com séde no Distrícto E'ederal. 
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Tl'nta-se ·realmente- de uma associao1i.o bem organiza<la 
que ~já conta 25 anno.~ de exi~l .P.nria e cii spúP. de 2.000 as-
snciã,dos. . · 

Escu;io.do' :-:ertí. encarecer os valiosos servicos prestado6 
~1 i:ocicda~r. por' es!la associauão qnP. ,,ult.iva ~odos os sports ae 
t13r1•a e mar, coucorrendo assim para o melhorament.n das 
rondic;.õP.R de rmergi a do no:>!'o povo. . · .. 

A Com missão de Constit.uii;ão e .Tus·t iça, attendendo aos 
precedentes adopl.ados não vA inconveniPntP na app1·ovac.ão· 
do. 1·eferido prl)jccto n. 586. . 

Sala das Commissões, 25 de novembro de 1920. - Cunha 
Mnchadn, Presidente. - D~nrlato Alaifl, Relator. - Gomet
ci'ndo ·Ribas. - ATnolpho Aze1J11do. - l'ttP.llo Fra:t:..co. - Jo11é 
P.on.ifacio. - Vei•issimn de /tíello. - Mnrr:al Esr.obat. venr.ido, 
-A1·lindo Leoni. - · 

PRo.rnr::To N. !í86. OE 'I 020 

Con8idera.ndo que os cluhs M desportos representam iro.o 
port.ante funcção isóci:i.J nn :ipuro physico dos .n<i~sos eonci--
<ladãos: . · 

Co.nsiderando que nos c~tU..s bem organizados se aperfei
<:oarn, inão · só as qualidadP!'. ·physira~. comn a\l · qualiclades 
morae~; 

Conl!ídP.randl) que os exerr.icios ph:ndcos trmd1~ni a consti
tuir uma raça sadia (', cm part.ir nlar. robnst.o, forte ~ t'P
sistenle' o nosso povo: 

Considerando QU(\ é .nosses cenkoi'\ nue a ·Pat1·ia poderá 
encont.rar so ldados fl marinheiros cora,iosos. efffoicnt.es.: 

Considerando que o Cl•ub de Regalas dn Flamengo tem 
mais de 2. DOO socios e tem 25 annos. rln existcncia; 

. Considerando que a mesma associação cu.Itiva desportos 
de mar (remo, llal.ação, water-polo. Pl.c. ), ,comr> de terra 
(foot.-ball , t.ennis, b askêt-ball, .pelota. patinação;~ além da 

, gymnastica at.hlet.ica, repre!'.entada pelos pesos (suspensã~ e 
lanc.ament.o), barras, parallelas, cordas, etc.: 

Considerando que, além de uma SC'c.ção dê adul-t.os. a. 
mesmá sociedade mant.ém uma sN:•}iio infa:nt.il e juvenil: 

b Congresso Nacional resÓlve : 
Art .. 1.º Fica r.onsiderado dl? til,ilidade pllblica o Club de 

Regatas <lo Flamengo. 
Art.. 2.º Revogam.-se a;: clisposh;ões cm contrario. 

$ala da~ ~e~:'ííes. 11 de> n1wt'mlwo de 1 P20. - Smwpaio 
Co1-r1Ja, - Octai>io Rocl~t1, - oscar .Soa1·cs. 
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. N._ 624 - i92-0 

Redacção pant rliscussão es:pecíal da emenda a'P1n·ovn.da 
e destaca.da do projecto n. 443, de 1.920, que ab7'e credito 
7wTa a crea~:ão de -urn hospital em Villa de Ca'fli,as-Nova:s, 
Go11az.: . · 

-O Congresso Nacional resolve : 
Arf.. t.0 E' aut.orizado o Presidenf.e da t'Repunllca a. pro

mover -O estabelecimento de um hospital para. mulheres e 
crianças tuberculosas na Vil1a. de· Caildas-Novas. no EstB!do de 
Goyaz, abrindo par:i tal fim o credito de 300 :OO(h~OQ:O. 

Art. 2.º Revogam-se as di.$posiç.õcs em cont:r:i.rio.: 

Sala. ·das Commissões. :-JG <lc novembro de 1920. - Carios 
de Cam.vos. - Ramim Bra(Ja. - Oscar Soares. - 0-íncinato· 
B1·aga, - Pacheco Mendes. - Alo<~rto Maranhão. - Cartos 
JfaxirniUa.no. - Celso Bayrna .. 

O Sr. Presidente - Está finda a le it.ura do expc:o1c.nto. 

O Sr. Verissimo de Mello (peta ordem) coínmunica i 
:'.\Iesa que o seu illus tre collega Sr. Ramiro Braga tem -estado 
enformo, reicolhido ao leito, razão · porque tem deixado do 
compare1:mr 1á.s ullimas ·Sel?-sões ·da. Camara.: " 

O Sr.' Salles Junior - Sr. Presidente, venho desÓb~1gar
me de uma incumbencia, com que tnc distinguiu a Liga Na
cione.lista de S. Pa.ulo, trazel)do á Camara dos Srs. Deputados. 
uma representação que -pleiteia a cooperação da União ao 
lado dos podêres estaduaes, no sentido do mais amplo desen-· 
,-olvimento da inst,rucção primaria. no paiz. Juntamente com 
esta incumbencfa, recebi a. suggestão, a ;:iue não podia nem 
devia esquival'- rn.e. do. iniciativa pessoal de um projecto que 
(lonsubsl.anciass~ csso .pensamento, goJ:-r~ tudo na pal'te l'ela
tiva á. instit.uiç4.ío de rum conselho do educ-a<;ão, n. exemplo do 
que e:ds te assim nos Estados Unidos, como na. Inglaterra. 
como na nepublicr.i. .Argentina, idéa que jú. se propoz nesta 
Casa em diver~os projectos, cµja •prioridade cabe M nobz·P. 
Deputado pelo Ri() Grando do Nort.e, que tenho o prazer de 
vpr ao meu· lado (rcfi!rindo~se ao Sr. José Augusto). e q·ue se:. 
p6de ~onsiderar como materia virtualmente vencida porque, 
aconselhada J)Ol' todos quantos entre nós tém estudado esm 
quest.ão, só g:r.angcou adlrnsões, sem provocar conitroversia~ -:· 

Insist.in'do l1esta e em ouh'ns idéas. Sr. Presidente, redigi 
o pro,iecfo sem nenhuma prctensilo de resolver de modo de·
finitiYo o delicado problema. que ~ o 11onto de int~r~cccão. d(: 
tantos outros; tive sim. a preoccupação de contribuit· na. 1_n·· 
significante propo:rcãQ do me~ esforço .ma:dmo,. para concll1a1: 
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11m uma i'Ol'mu!a simples, os princípios consLiL.ucionaes em 
vigor com as ennNcnienc-ias e r10,;síhilidadcs de ordem pratica. 

Esses diff ercmtes ::1.~pec;tos ela q 1wstilo vüo cxami na dos na 
exposição de motivos que aprosc:n!JJ cám o pro.iccLo o qu e me 
d i~cnsa de os discutiT nc:=;l.c. mornenlo. ' 

Rcqrnerendo. Sr. Presidente, ::;cja vublicada na !olha 
officio.1 dos nossos Lrnbalhos a rcpresenta.;ão de que fui 
constit.nido portador. foco-o cliamando ao mesmo tcm1io ::i. 
atteni:ão da Camara. para esse· cloc.:umento, que 1~ mais u ma 
prova do ardor civico com que a Li;,"a 'N'acional i:;la, aggt·emiu
l)ão coustitui<la dos clcmenfos maü; representativo::; da soc,i.~
dade pauli~a .. . vem su::;Lentantlo uma campanha sem treguas. 
um combate de toda a hora, uma lula. de Lodo o insta '' '·'-'· 
c·ontra a cnlamidadl' nacional do analphabetismo, cUJl'S 
dsmnosos cfJeitos, por infelicjdacle nossa, ain(!a não foram 
~inão muito pàrcia.lmenrte debellados, mc:o;mo sm S. Paub, 
onde dous illuslres estadista~- .Bernat•dino de Cani po,:; P. 

Ce:o;ario Motta. ercaram urna tradii;.ão de incai~savel d!:!dicaçao 
·;í cansa do ensino publico, valioso legado qn~ ·os deposita.rio • .; 
.fo podet• vão rarirnhosamcnle lransmitLindu, uns aos ou~t·os, 
nri.qucllc Estado. 

Manda a ji,;sticn. i·econheccr que. nos ultimoa :;tJmpo!', a 
;-.ccão da Liga Nacionalista tem i.;ido uma tias for•;as aceclera
:!oras desse movimento, na espectal.iva, aliás, d') o propagar 
até os limites 1!Xtremos do poder, logranno as~im a r ealiza
i;êic> i n1tegral do programma <JUC tem em vista. 

Ainda hn. poucos dias. endc1·eçaYa. a IJiga ao ~r . Presi
dc:>n te da Republica, por inf.crmcdio do· fü· . Senatio•· Alfrt~<.fo 
fülis, uma rcipre:sent.a1,;ão idenlica. :~ que ora é traúda ao co-
nhecimen1Lo da Gamara. , 

Sr. Presidente, essa aspiracão nacionalista. Justamente 
qaaudo se approxima a commemoração do prim•~:iro centena
rio da. oossa iodependencia, merece, congi:egur todos os es
forços dos bons patriotas, cm absLraccão de partidos de incli~ 
noções p.oli ticas, de prcfercncias douirinarias. Sm•,·i1· n cS~!: 
ideal é assegurar, pelo meio reconhecidamente mai~ erfwar.. 
que é a educação ·pnpular. o 1'u1turo mesmo das novas g•:ra
ções, como é do no:>so res'tricto dever. porque a grnmwt.n rle 
lima pa.tria é a. do seu povo. (Muito bem; n.uito bf.!m, O ora 
dor é -vivamente cumprimentado.} 

Vem á Mesa e é lid;:, urn · projecto do Sr. Salles Ribeiro. 

O Sr. Presidente - O prnjccto fica sobre a mesa ti.té ulte
lerior deliberação. 

O Sr. Fausto Ferraz - Sr. Presidente, continuando à 
adduzil' coni>ideracõe~ a proposilo do afümmplo que li.ontem 
me trouxe ú tribUltn, tenho a honra ce ajuntar ás µalavrns 
CJUe 01'a vou profc.rir cm torno ':la a~pira<;ão da capHal do meu 
;Estado,. i:;to é, :;ei; dolada de apparelhps fisca-0.:; no sentido d~ 
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í'ncilitar-lhe a imp01·tnr;ao dirct.:La do t)~trangeiro, um officio 
éa As.~ociac;ão Cummm'c;.ial de 'l\l'inas, no qual t\ pol· eslsa aco. 
Ih ido Cl' mo inailir intere~se e r~al'inho o, projeclo da creac;ão 
de um po.::;t0 alfandc;;ario em Bcllo Hurizolitc. 

l'uda a dil'cdoria dc::sa associação assignou o dito officio, 
communicando que a eommissão nomeada pa1·a estudar 0 as
sumpto jú l'SC~ entendera. com o 8r. Presidente do Estado e 
Que este promeltera apoiar com todo 0 seu prestigio o p1·0-
jeeto que ugora tenho a hora de offot•ec.:er á apreciação da 
.Gamara df.'IS :::!1·s. Deputados. 

Sr. Presidente, as cla.sses comme1·oiae::; <!e Minas conci
tam a todos o~ rcprc:scntanles daquelli:! Estado a formarem 
ao redor de::;sa idr.:a aui;. .i~Cl.Ulest.avclroenta. t.ra.rá. benefícios 
immensos ao comm()rcio mineiro. 

PrurnetLi tra:ler :í <lelibm·açã0 ·do Congresso :Nacional um 
pl'Ojet:to de lei, para que este, meditando sobre o assumpto, 
possa dotar o Estado de L\linat: de medidas administrativas 
no sentido tio citado pró,jccto. 

Si·. Presidente, não ~e trata de assumplo inteiramente 
no"·º porque, confere-me disse o digno delegado fiscal, Sr. 
José SylvC'rio, cm seu offiqiu <le 28 de agosto de 1920, al
guns serviços aduaneiros, cumQ a fiscalizatão do destino dO·S 
artigo:; importados com i:-;enr:fio <le impost.ô, o preparo do6 
processos da· dis.pcl'!.sa. doi-> mesmos impo5tos para cerLos esta-

. br.lccimentos que gosat!'l do favnr da dispensa dos dh•eitos 
d:ns encommcudas postaes. são actualmente já feit.os por esta 
delegacia. porl'~m, a::isim não passará âe ampliação da. secção 
já e.xistentP- com alguns conferente~. o ~crvii,;o que, 'em pro
~eclo, V. E::<;:. attribuc á e::;sa. delegacia. 

Sl'. Pre$idcnlc, todo.::; QS jo1:nac.s da Capital- da flepubli-· 
~ll teem salientado que C>b armazens cio C<tcs do Porto não 
comportam as mcrrcaodr~a$ importadas. E cu ,:Peç-0 :ven.ia 
para lêr o tcC::•r de um officiC\ dá. Companhia do Porto do 
Rio de Janeiro. dirigido li fiscalização subordinada. do Sr. 
llinistro <;Ia Viação. ·~ 

t 
' 

<t..Cumpdmos o Uever· de :levar ao conhecime~lo 
rj~~sa digna fis1~aliza1;ã.B- que eslá se to1·nando muito 
c!'ilka· a ~i!uaçãu do Cáes do Porto pàra Jlodcr attender 
ao numern ~onsideravcl de navios que requisitam o~ 
SC'rY:~os de ~al'ga, dr.:!:lcarga, lransporle~ e armazena
gem que ali oostumam ser feit.oi:. , 

Po.r melhor que t>O ap.t'ovcile a cX.tcit8ão do cáes 
ncostavel, e a área. dos arma~ens disponiveis não ,; pos
Ki\'el att.cnuer aos ::>ervic;o::; que estão scmfo rt:!quhiita
düs, cxeculando-se-o!:I na fól'ma. regular, pela qual 
ellcs ''inham sendo feito::;·. at.ó 0 prcscut<.•. · 

Tcrr1crm~ que d1•11lro cm rmuco todos 0$ m·mazens. 
pat.eos e các$ fiquem aba.rrotados obt•igunúo. portanto, 
os navios com os :;cus r~speclivos Cl\i'rcgamentos a 
grandes es,peras uu no:5so porto. , • ~. 
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Nesta.;; condir;õc;; apppJJanJOs flara el.i~a fi:>calizacão 
quP, vr,1·i'ficarn.lu pcs:;oalrnc11te ;1, si1.ua1:ão, rndhor po
de1·;í avaliai-a e. ('nlão .. p1·01uu,·c1· :junto ao::: J~xnws Sl's. 
l\tini:;I ro da Vin\;ão <~ i 11,;;p1•c!or federal de Ji1Jrtos, Rio$ 
~ Ca1me;; ;1,; providr;m;ia:-: de l'Un1dei· Urgrmlc que úie
lhor remcd<dem a :;ilua!,'füi eriti«u. que .-;e manifestn o 
qur~ .i!i comc1;a a impres~iow.11.· 0 commercío e a nave
gação.'> 

Orn. Si:. Pl'C::<idcn1.c. u pro.l,:d.u t[UC tc•nbo a lwm·a de Of
f P.tecer á eunsidera~: ão da Ct11na1·;1 vr.•rn PXadamP.nfí; il"1 encon
tt·o da:,; tn<~dida~ uecc::::::al'ias para de~al'ogar 0 Cács do Porto 
<' a Alfandr!ga de 'lM~s ae~umulo~ •:le imporlução. de mercado-
t'ias. · 

O meu p1·ojectu reia o ;;eguinle: 

Espero, sr·. Pre:iidc~t.c,. que. cumu matel'ia d!.! S\1S''Cstão. 
uma vez que a· honrnda Commí:;;:;ãu úe "Fínant,;a:; <1ind~ ela-
1.iora o lll'<.;anH!nlo da receita. que u honrado fü:lalo1·. illust1·c P
lwi lhant11 representante do Eslatlo tlc .M itHi8, n Dr'. Antonio 
Cario~. J)Pl'fillle a idén tonUda nt'Sil' pl'OJet:lo. sati::;fazendo 
;1:;sim a not-rc e proveitosa aspirn(~i.io da capital do nos~o 
Estado. 

O dn1.:uawnl.o a .<.Jue m•J t•cl'cri au i niciat· t~:;las pala\'ras, é 
o seguinte: 

cdllmo. e Exrno.· St·, Dr . .Fauslo Fr~tTaz, o. U. Depu
tado Frnlcra! - A "\ssociacãl> Commc1·1:ial t.lc Minas acolheu 
com o maio1· interr.:::~c e cat•inho o pt•ojcdo da et•cai:iío de um 
posto alt'andcg-al'io nc.sta eapila!, l[UP V. Ex. teve a feliz idéa 
de lán~ar na bt•ilhan(.•! palc::;lra real iiada cm nos:;a. ,;e:;são de 
l 2 •ltlstc mez ~ 

A commissuo nomeada pai·a Cliludat· o a:-;suiu!Jlu. j;i "'e 
t>ntendeu com o Exmo. Sr. Dr. Presidente do E::;t.adu, tJt1c 
\1t·omettcu apoiar com Lodo o sl~U p1·cslis-io o mai;nificu pro~ . 
. iclll o de Y. Ex.: mas pediu <tlle a a:o::iuciaeãu esLmlc o pto
jcclu sobre todo::; os seus aspccl":; ankM de .::;er o rno:-;mo lan-
1:adc:i á tiiBcu~são uo Parlamr.nlu; de mudo que se possam rc
fular com vantagen1 a~ ob.je.cç.õe::; 11uc nalurahrnmte vão le
vantar as parlt>::; pI'(~.iudieada:o com esse grande mdho1•amentu 
para o nos.::;o EsLado. 

A as-:;oda!:ào prn,jpda rcdigfr 111~~sc senLido um memorial 
rarlarncn ti) '.locunwnlado, qur~ >:c!'á apt·o.::;1mfado oppol'tuna
menLc ·~o:; E:tmO!!. Sr~. Presidente da Republica e l\Iinh;tt·~ 
tfa Fazenda, por uma 1~omtnb~flo <lc• sucíos, t•cco1mucndada e-:; -
vccialmf.'n!.e p~lo K·•.'!'º. 81·. Dr. Ar:llnn· Bcrnartles ... 

Vimo.S. lJOh. ped\1.' ·ª v.·Ex. ti lavor ue JlUl::i UU~llHU' Cllln 
:mas luze~ e cxpm·~euuia, du mo~I~ titJC. pu~:sa.m?s lazer uma 
obra cff'foiente e d1e;u~. da magmL1i;enc1a da 1d~a. tJIJC Y<!WOS 
üefe.nder.. .....: · · · 
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Na · qualidade de Deputado e· com a s facil idades que a sua 
posi~~ão. social lhe di.í, poderá V . E:s::. mu ito nos ajudar, ou
vindo no Rio de .Janeiro, sobretudo. o Sr. inspcci.or da alfan
dega, cu,ja palavra nP.ssc assnmpto ·terá urna importancia. de
cisivo.; e outras lluloridadcs que possam elucidar todas as fa •. 
ce.~ dt> p roblema. · 

Com a con Lribuii;:fw importanlissima que: V. Ex. no!'i po
derá fornecer., a a ssociação redigirá um memorial elucida
tivo. t·clmLenrJo Lodas as objecções que se possam formuiar o 
,aplainando o t.errcno, para nvitar difficuldades que possam 
faz er fracassai· a ;;randc idéa de V. Ex., que vae libertar o 
commercio minoiro da penosa situaç'áo em que se acha. comei 
f.l.'ibntnrio ohrii;ado das al(ande:;as do füo do Janeiro, Santos, 
Vicf.oria. Bahia i:: outra~ prai;:.as . · 

A 1\s~ociar.5.o espera quo airrtla neste particular V . 'Ex. 
não lhe negufl o sou concurso preciosissimo. na ::.rdua. ta
r0fn que Yae tomal', e muito penhorada jc.í. proclama o nome d t: 
V. Ex. como o b<inemcrito •fo comrriercio d.e Minas . 

· Qubira V. Ex: . acceítnr os protesto:i. de nossa 8incct•::i es
tima e r.on~itleracão. - Scbr.1.$lião kU(Justo de Lirna., presi
àcn t.c. -- L 111tro Jacques, vice- presidcnf.e. - Francisco Assis 
Lim.fl, 1 • scçretario. - L eandro da Silva Perdigão, 2º secre
tario. - Antonio B11.pt'istn.. Pereira Sampaio, thesourciro. - · 
E1lum·do Dallo;; Ferrett, direct.or. - Joii.o José dn. Cunha ltt 
m'.or, ~irector .. - Ftra:i-ciscn .Gonçf!lves .Couto, dirootor . -
A.utcmn Al111eido. JI11rtins'J11n101·, d1rect,or . - J. A. de As
sump!:Ü.o, r1irPctor .. - Francisco dr: Freitas Borges, d ircct.or . > 

Acho, Sr. Pn~si-de!ltc. que não necessito adduzil' mai~ 
nenhuma cons i<icracão a pt'opo~ito da medida c1un proponho,·~ 
espero: r.omo disse, qi~e a honrada Commissãn da Finánf,'.a~. 
m ed itanào s(lb.i·o os motivoti e as considerações proch1úda.o. 
~Ymprcstc ao mesmo pro.icct~ a sua alta ntlenc;ão e o seu ~nnclr. 
C"Spfriío de patrioU;,mo. (Jlnito bem; m,1tito bem. O 01•ad01• 
~ m il ilo r:tirn.prim.en.tado.) 

Vem á Mesa · e é. lido um projccto do St'. FuusLo F erraz . 

O Sr. Presidenta - · O projecto fica sobre a mesa até ul-
terior deliberac;ão . • 

o Sr. Augusto de Lima (•) - Sr. Preslcrente, em· uma 
dai: sessões dos annos anteriores. apl.'esentei um projecto a. 
{>·:: la Casa .. con~ubstancjamlo diversas providencias a serem to
maria:.:· cnm af.Linexwia ao pro1wic1 nacional. ·situado na TÚa 
Au!oiosl.o :=-1~w1·0, denominado Syllogco . · 

Informado estou de <JltC o ! itulo · d1f pl'opri('tlallc <la Unià1) 
~ol)l'O esse prcdio ninõa ,fw .foi devidamenlc apurado. Gonced·ido 
pritnitlvamenlo o lcl'rcrio pela Ordem dos Carmelila;; aQ. Go
verno, para o f im de se fuPdar ali i uma matcrnrdadc, 

.("). Eete discurso não íoi revisto pelo orador. 
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us poderes vublicos, mas tarde, mudando -O.e estylo, dessa ces
são gratuita, determinaram que cs;:;e predio fie.asse à dispo
sição das sociedades liUeradas e scientificas existentes na 
capital, e que solicitaram ficassem installadas no referido 
!Jredjc. 

Mais ta1·dc uma empre.za eomeçou a edificar um· predio 
nas suas immcdiaçõe3, tendo obtido uma concessão precaria 
da mesma Ordem dos Carmelitas. l\las, na. consLruccão do 
predio houve invasão ela servidão do proprio nacional oc
cupado por essas s.ociedades. A invasão da servidão consistiu 
em mandar fochar uma faeha de terreno que comniunica.va o 
interior .da area ilesses predios com a i·ua que <lefronta com o 
iPasseíc Publioo. · 

AG assocíaçõe;;; alli installadas, meras detcntot·as a titulo 
precario ' do p1·edio. não se sentiram suf'ficientemente tituladas 
em direito para· usar de QualquN· inlerdicf.o quf! corrigisse a 
invasão do prcdio visinho. 

Participaram o f,lldo ao Governo, ~ atê hoje não c;onsta 
que ,providencia alguma se houves:;c tomado no ·sent.ido de 
reEtituir a e»se predio a çervidão de que fica1•a pt'iva.do pela 
tm'bação do predio confinante. 

· Ha · tempo~ .{Qi a questão ventilada na Dfrectoria do Pa
trimonio. Consta-me que ha um 1parcccr longo discutindo' o 
assumpto e provando o inconcusso direito da ·União, não sô 
:í posse transmltf.ida pela Ordem Carmelita, como o domínio 
rornlta..nte da 8Ua ot•1mpai;ão pelo prazo que o Codigo Civil 
prescreve pai-a a consolidação do ·domínio. 

A ausencia, ·portanto, de urna e,,;i;riptura publica de 
transmissão da Otdem cédente, nã.o implica que a União pu
<iessc ficar privada da propriedade, l)orque tal propriedade 
se consolidou em virt.u<le <la posse acquisitíva e muitas vezes 
confh·mada p.or det'larai;ões da Ordem Carmelita. 

A depredação do vaior de um predio resulta, as vezes, de 
ficar privado da !:'crvidão de um terreno insignificante, taes 
~ão . os ·casos em que a servidão de tl'a.IJ,êHo, de luz, de ar. 
possa ser til'ada ao predio. · · 

Nestas condit]éíes. qúerendo contribuir para que, de al
gum modo, as autorida,des a quem possa estar a·ffec.to o co
nhecimento de<:te· faclo, bem t~OmQ o llevel' de promovei• o 
andarnetito do ne~oci-0, que importa não !;ó aos dil'eitos ·pa
trimoniacs <lo Esta-do, como á tranquilli<ladc. ao bem estar das 
assodaçõC's que alli leem sua s~de. fo!'muiei um reqttcrímento 
de informa11õcs que não tern o i:aradPr de advcl'tencia aoR 
orgãos do . JJodc1• puhlieo. sinão de uma cooperação bem en
tendida, afim de :;e apurar um <lireiio ligado ao pal~·imoniu 
t.lo 'I'hesouro. 

O requerimento l! conr.:ebido ncst'C.s termos (Le) : 
(Muito bem; umita beúi.). 
~--V•l. XD 
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Veru á mesa, é lido, · apoiado e post.o em âiséüesão o se
guinte 

REQUERIJ.lirIDlTO 

N. 78 

Requeiro informe o Governo por . intermedio do 'Minis
t~rü~ da Fn:!enda, ·que providencias existem para firmar o seu 
f.lireito patrimonial ao predio <lo Syllogeu, situado na rua Au
gusto Severo, enviando oópia do parecer existente sobre este 
assumpto na Directoria. do patrimonio. 

Sala das sessões. 26 de novembro de i .920 . · -Augv.sto de 
Lima. · 

Eocerr;ida e adiada a vot.ncão do requerimento n. 78. 

O Sr. Mauricio ({e Lacerda e·) . (pela o,.dem)' - Sr. Pre
sidente, aproveito o ensejo J)ara traze.r ao conhecimento de 
V. Ex. um incidente que classificarei de inqualificavel, uue 
acaba tle se verificar por parte da Imprensa Nacional. 

A Comrnissão de Finanças, em parecer de que foi Re
la.lor o honrado Deputado, Sr. Octavio Rocha, quiz ouvir a de 
Diplonmoia, rslativainente á. concessão de estações radio-te
legraphicas, installadas J)or conta propria., á Agencia Ameri
cana. 

No impresso, que acompanhou o · parecer da Comm~ssão 
de Finànr;;as, a redac<;ão dos artigos prir11ordiaes, que o pro
prio Relator considera eixo da. questãa, não confere . com 
aquella qúe o 'Relator -diz ser textual; e transcreve no seu Da-
recet . .l · 

Vou ler á Camara as di:tferenca.s essenciaes entre ou dous 
dispositivos, para que se infira dahi a necessidade impres
cindivel eC'l que, cc.mo Relator da Commissão de Diplomacia, 
eu estav~ de pedir o decreto, edição otficial, pnra poder ela
.borar o meu parecer. Solicitei, por um empregado da Camara, 
à Imprensa Nacional, logo qu~ aqui cheguei, o impresso con
~ernente a esse decreto, e de lã me foi rocusado. A tmprensa 
negou-se & enviar-m'o, afim de que pudesse eu, Relator dn. 
Commtssão de Diplomacia, conf'etir o texto mandado p'ela. 
companhia lntere!!s.ada, com o citado pelo Ilelator. da .Commis
slo do Finanças, pois divergem, quanto aos termos, de uma 
lei publicada. . 

l'iestas oondicõas, Sr. Presidente, trago o inoldentc ao co
nheciment.o da Mesa, pnra quo ~eja advertido o funcciono.rin 
da Imprensa Nacional. rr.!!ponsnvel por essíl ineolenctn. o csso 
acto quo 'Vem perturbnr n mnrr.ha de nossos trnbnlbos. 

A Cnmnrn vao ver n differencn essencial. 

Este discurso não foi revisto peli:i orador. 
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O der.reto a que me rd'iro estahfJlecfJU, pela priirnüra vez. 
normas regulares, fixas, do scrví1:0 raúio-tel~graphico e 
radio-lelcpllonico no Bra.>Síl. .AtP. rm!ão, r"óirtava o tumulto a. 
r;ssr-1 .re.!'pnito o, devido a concc~sõe:; dos Estado~ o cuncfl~~õe~ 
a pudicularcs, não tendo o Governo Federal a cx.th1sividud~~ 
r~tc 8<!- vim, no tempo cio Ministro, Sr. Bar·bosa Gonçalves. 
nbrigado~. ll entaholar negociaçôc8 para grossas indemnizar;õcs 
tís c;;t.a«;.ões do Amazonas. 

Assim ~ que no decreto de Hl17 se estabeleueu a per
mi:1são para se~ installarcm csta(.'Ões radio-telcgrnphil;a~ ml'
d inntc duas rcstr~ccõcs: a primeira, relativa á depN1dl)ni:ia. 
rm que :ficaria, do 'l'clcgraph-0 cm g·(]ral; a :>i:1gnnda, fazendo 
dr.pender· ns permissões da approvat:ão da Convenção 4fo 
Wa!:!hingtnn. qu.e ainda não se realizou. 

O parecer opinou pela rcvog::11.;iío dm;se à!ul.igo. "isto 
«1nmo, não ~e tendo roaliz.ado ainda P.s;;a convenção, i:;so per
f.urbaria as concessões e r!ifficulf.a ria l.al sf.rviço. 

,pois bem, é nesse § 2º <!ltc r.xi~tc a divergencia. 
N'o § 2" citado pela peticionat•ia. o f]Ue está é o seguinte. 

(lê). . 

o paragrapho te:-;:úrnt. sr•gundo clíz o nclator, é este (lê). 
Só se póde so!ur.:ionar 11 qnc"t.iío, conforindo o texto da 

lei. em edi~ão official. com csf a8 duas citaoõcs que não se> 
combinam. 

Agora, ha uma parlo mais grave: (} a elo artigo, em qur, a 
Pmpreza diz quo a lei deixou st\mcntc a eoncessão :i. n:tcionacs. 

Nc tel\:fo ,junto pela N'óprc:m estú:. «0 Governo poderá 
conMâer permissão a t«'rceh·os, nacíonnes,. som privilegio, 
ele.» " 

No tnxlo citado pelo Relator a questão é ou.ira. Diz: «O 
Governo poderá conceder permissão a lr.['(:eiro~. nacionaes ou 
e~ll·ang-eiros, sém privilegio ... i> 

Em malcria de raóio-1.olP.graphia acredito que r.sl.a di
vr.rgcncla se,in de summa gravidade. 

Portanto, ~r. Presidente>, l'~dlgindô o meu ptl.reccr, que 
nlirís foi contrario a.o projecto da Comm is3iio de Finnncns, 
('mbora concedendo n. titulo pl'ccario a concessão á. companftia 
q11c n pediu, sem. entretanto, pre,fuiz-0 das taxas a recolher 
pl'IO Governo da União, não posso concluir o meu parecer sem 
lnr o texto officil1l. 

Foi nesse sentido que pedi sP. tclcphonasse á Imprensa 
Nacional o fof nesse ~i'nlido que. em um excesso de ha.iulação 
nu f'm um frcnr>si cic idiotia, o fu.accionario alli aposto a esse 
~1·t·vfi::.o declnrou fllW não mandaria o dccroto sem ordem da 
Ml'M, 

Sr. Pi·r.sidentc, nüo ~oi· ,,:j i:>lo 1~·~Lâ nscrlpfo nos livmi:;: 
mas si ei:i!á, submelt.o-ruo no regimen da c::ingn ao pescoco e 
wnho pedit' a V. l!:x. ·que obrigue a Imprt'nsa Nucional,sinão a 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 26J051201 5 11· 11- Pâgina 74 de 141 

5i6 

fornecer aos Deputados os exempla1·es de lei, pelo menos a 
mandar o~ rc::;pcctivos pl'eço~, porque nús oi; pagal'emo~. 
(Jluito bem.; m ·uíto /Jt?m.) 

O Sr. Presidenta - A Mesa tomará em i.:onsideral,/ãO a re
claniacão do nobre Députaf.fo. 

Não ha mais ora-dores insLJr~pLos. 
Si maí~ nenhum dos 8rs. Deputados quer usar da pa

Jav1·a na. hora destinada ao e-x:p-ediente, vae-se passar á ordem 
do· dia (l'o:ttsa.) 

Comparecem mais o.::; Br:r. 8ouza Castro,- Benlo Mtrauda, 
Prado Lopes, Pires Rébello, Hermino Barroso, Arnaldo Bas
tos, A!exiandl'ino ua R~ha, Esla((io Coimbra, Pedro 'Co!'rêa, 
Joã'O 'i\fone1.es, :Cai:>Lt'o Rebcllo, Mal'io Hermes, Pa;:;;hcco Men
des, Joã.o Mangabeii·a, Al'lindo J.,eone, Leão- Velloso, Antonio 
Aguit're, :Nicauor Nascimenlo, Viceule .f'iragibe., Lengrubcr 
Filho, Ju::;é de .i\'lorae:;, ' Ribeiro ;Ju11queira, Anlonio Caril>~. 
João Penido, Antero Botelho, \Valdomiro de .Magalhães, A!.aot· 
Prata, Vaz de Mello, Mellu Franco, Cincinato B1•aga, .Ba.1•ros 
Penteado, l'r·udente de slorar.::; FiU.10, Eloy Chaves, Sampaio 
Vida!, Pedro Costa, Arnolp.ho Azevedo, João :diip-plicio, ~et·-

' gio de Olivcim e U:omiogos .Mascaren:has (3~). 
Deixam <le : llbn1parl~cer os S1·s . ArLlm1· t.:ollares Morefra, 

:Felb.:: Pacheco, Annihal dti 'l'olN.lo, Bphigfmio de Sall:es, Dorval 
Port-0, Moule i1·0 <lc ~omm, Alwl Chermonl., Chermon~ de Mi
randa, Lyra Castro, .To::;6 Bat'rdo, João Cnbrn.I, Marinho de 
'Andt•ade, Moreira t.la H.ocha, Vicente Sabo~·a, Thomaz Acc;ioly, 
Thomaz Cavalcanti, Ildefonso AI.bano, Affonso Barata., Cunha 
Lima,· Si'mcão Leal, J11ão Elysio, BaHhazar Pereira, Gonza;.:·a 
Maranhão, Anwnio Vicenl.c, Gervasio Fiornvanle. Julio d() 
2\iello, Nat.alicio Camboim, Alfl'edo de Maya, Miguei Palmeira, 
Mendow.:a Mart.in.s, Rodriguc!; Doria, M::moeil Nob1·e, Pedro 
J,ago, !>ires de Ca1·,-alho. Ubaldino de Assis. A\•!indo Fragoso, 
Alfredo Ruy, Seabra Filho, Uhaldo Ramal:hete, Oc.tavio da 
Rooha Miram~.a. Azuréro Furtado, SaH~s Filho, Aris~ides Caire, 
~lendes Tavi!rei::, .Raul ~Barroso, Norival de · F'reitas, José To
fonlino, Azcv-edo Sodré,-Mace.do ~oaré!:i, Manoel Reis, João Gui
marães, Themistocle~. dt: .Almeida, Buarque de Na.zareth. Ra
miro Bl'aga, FranciSL'O Mat•l!onde!>, Raul Fel'llande~. 'l'eixeirn 
Brandão, ;1osé Alves, Albel'lino Drummond, Matta Machado. 
fülveit·a Brum, F-1:ancfaco :Valladurcs, Emilio Ja1·dim, ·José Bt1 • 

nifacio; Gomes Lima. Landulpho dt~ Magalhães. ZoroasLro Al
varenga, .Francisco Br•essunc, Lamounie1· Goc.!oft'edo. Raul Sti. 
Franci$1.:o Paoliello, Honén·at.o Al ve~. GamiJJo !>rale:;, l\fanu1•I 
Fulgenc.i9, F..dgal'do da Cunha. Raul <J1udoso. José Roberto. Al
berto Sarmento, Cesar· Ve1•gueiro, Veiga !\liranda, Pulmeit•a 
Rippt.•1·. João de Fada. Rodt'igtt~i:: !\ l\'ei; _Filho. l\lunoel Y ill;•·
boim, Ramos Cniaclo, Ay1·es da 8itvu, Olcgario Pinto, 'l'ulli1 
.Jay1!1e, Sevcriano M~rques, C~sla Ma1·q1:1cs~ OLloui M~ciel, .. Lui1. 
Xavier, Abdon Ba.pt1sla, PcL·e1rti de Ohvem1, Eugemo Mullet\ 
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Celso Bayma, Evàrisfo Amaral, August.o Pestana. Alcidf.'S l\faya; 
Nabuco de Gouvêa, Flores da Cunha e Barbosa Gonc:alves ('101). 

ORDE:VC DO DTA 

O 811. Ptesident.e - A lista c!e presença accusa o com .. 
pare-cimento d~ 105 Srs. Deputados. 

Não ha numero pam se proceder á vot,:i.ção· <las mat.erias 
que se acham sobre a mesn. e dai:; ronRt.antes (]a ord~m do dia .. 

Passa-se :Is materias em rlisc'n ssfío. · 
3• discussão elo projecto •n. 171 A, de 1920, ao!urizando a 

(lespender até LOOO :000$. para execu0ão das obra~ ·de defesa 
das culturas marginaes do rio Jequit.inhonhas; com parecer 
favoravel da~ Commi11são de Dbrai"< Punlicas P. de Finanças; 

Enrnrrada e a.diada a votação. 
3• discus8ão do pro,fecto n. 53-1 A. de 1920, consider::mdo de 

11t.ilidade publica a L!ga Pedagogira do Rinsino Secundario, 
cnm séde no Districto Federal: com parecer favoravel rla 
r:ommissão de Constítuição .e Justiça: 

Encerrada e aliincla a votação. 
3ª discussão do pro.ie.~to n. 585. de 1920. c:.nncrndendo 

25 :000$ como auxilio a Paulo NAtto do~ Reis, para n ter
minação de seu apparelho de modifica.~ão dos hyrlro-aviões; 
CíJm parecer favnravel da Commiss;to d~ Finanças· 

Encerrada !'. a~ian::i a volação. 
3• iliscussão do snbsl.ihHivo da Commissão iit' Finan~as 

no project,o n. 605. rl.P. Hl20, t.ornan<lo obrigatori:'I n atra~ 
~ação dM rnavio:.o: · noi:: ráf's dP nortos hrasi\P.iroR· 

O Sr. ,.Presidente - Achn-se sobre a mcsn uma eml'nàa 
que vae ser lida. 

E' lida. apoiadn ~ riostn 1•on.iunlRmnnt.e r.m discnRsiio, a 
~r::?·uinte 

EM ~n.... "º T•no.rncTO N • 60fi, P.I~ Hl~(; 

(3ª rti!wu~~fín) 

Art. t• - Em vr.z dr; Salvo o cm~o das mereadoria.s na
cionue~. <li~ll-:-<fl: «:::ntvo n rnso dl! mf'1•r.ntiot"ins nncirmnes ou 
;ia1•.ionn·lb:nda!I•. 

Art. 2• ~ ~11 ppl'iml)-SI' 1>sl.a parte: 4'.C' mediante o unko 
pai;nmento da t.axn <lr. um rMI 11or kilo pcirn. n rnnsorvacüo do 
rnrto. pn~n pt"lo nnvio-.. 

Sala dns seFsc1e.u, 26 de novembro de t 920, - Alvaro Ba
TJti.~ta. 

EncE>rrada n a• dfacu!>~iio do pm,iecto n. 60'>. ct~ H120. e 
ndiada n votaçiío altl qur a Commi'~~ão de Finn-1r,as dê pa-
1·ecer .qobre a P.menda offerecil!n, 
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2• discussão do projeclo n. 2'l3 A, de 1920. n.utorizando 
a construccão. de um ecli'ficio l)ill'!l os Telegraphos, Correio~ 
e ColJectoria Federal d'e Barbacena; com pa.t·ccel· favoraYc! 
da Commissão de FinDJlcas, 

Entra em -discussão o artígo unico. 

O Sr. Preside.nte - Acham-se sobre a mesa duas emen
das, que vão ser Lidas. 

São 1successivamente lidas, apúi«Jas e envia<.ias á Com
missão de Financas as seguintes 

El\'íENPAS AO PROJECTO N, 243 A, DE 192(1 

(2• discussão) 
N. 1 

Art. f" - Depois da .paiavro. «Barbacena~. a.wrescente~ 
se: ce em tocbs as cidades de mais de 20.00C> habitante,,,, 
tendi> pt1eferencia as ~apitaes dos Estados>. 

Sala das sessôes, 2& de novembro -de 1920. - Alvaro 
Baptista. 

N. 2 
Accrescent.~sf!: 

ArL E' f.ambem o Poder Exeeutivo autorizado a mandar 
construir na cidaode de Victoria, capitàl do Estado do Espi
rito Santo, uín edificio pa:ra nelle ·runccionarcm ·as repar
tições federaes: Admiinistracão dos Correios e Telegraphos, 
podenda para isso despender até a quantia de 350: 000$000. 

Sala das 1sàSsôes. 26 de novetnbro de 1920. -' Heitor dtJ 
Souza. - Mánoei Monjardim . ....... Antonio Aoútrre. - · vc..: 
'J'issimo de MeZlo. 

JU.Stif icO.ÇIJ.o 

As repal'tfções fedsraes 11. que faz referenc~a a 'Provi· 
dencia legis~aitiva, contida na emmi<la que temQS a honra de 
offerecer á esclarecida. considera.<;ão da camo.ra. funccionam 
em 11rediM 11Iugtidos, por alto preço. mlls que não teem ::i.e
commoda~õps isuffici1>ntos para Ofl ssrviços a Sf!U cargo. 

A ~nstruccão de um edifício publico, evita o gr:wd~ 
df!llpet1dlo cottl a locaç!ib dnquelJes predios e ~upr;re as d'r-
1ic:ilettlll!l!l e estt'eiltíl!'lt~ que <lecorrem dn. imrroprie,1ad!.! 
delles · pnra· o dr.sli•no que se lhes osf.á dando. 

So.tn. d'n.s sessões. 2G d!' novembro de irl~O. - Hettor dr. 
Sou:a. - llfannel Mnn;iardim. - Antonio Agtt.ir.Y.e. - Vc
risaimo de Mello. 

Ertct1rt'Rdn n 28 d!:;;('.11)7.!!ttl'I dfl 11rtigo 1mlr.o do projedo 
n. :?li~ A. <fo Hl20, ficantlo ndmda a votacão até Que a rr.ft>
rid.n Gommil'~úo dê ·P'l\t'ecet• sob1·e ás emendas o.fferecida~. 

F.ncerrada a 2" discussiio dos arls. 1º a 5~ do pr1>jecto 
n. 323 A, de 1920, creando .o servi~ f~orestal ~as margens 
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da. Estrada de Fe1•ro Central do Brasil e dâ Estrada rl.: Ferrp 
Oeste de Minru.~; com parecer favoravel das Commis~ões de 

·Obras Publicas e de F\xttanoas; ficando adiada a votacão. 
2• discussií.o do projecto n. 572 A, de 1920, conside• 

raiidCJ de utilidade pubilca. a Associação Profissional TexLil; 
com parecer ra.voravel de. Commissão ·de COnstitu:l~ã1> e Jus
tioa. 
· Entra. em d\.scussão o artigo unico. 

O.Sr. Prllsidents - Acham-se sobre o mesa duas emendas 
quê vão ser lidas. 

São successivamente lidas, apoiadas e postas conjunta
mente em discussão as segu.intes 

Emendas 

I 

ao projecto n. !J72 A, de / Bf.6 
(2ª discussão) 

N. 1 
Art. · Fica igualmente considerada instituição de uti-

lidade publica o Club de Engenharia do Rio· de Janeiro. 
Sala das sessões, 26 de novembro de 1920. ~ Paulo ae 

Prontin. · 
N. 2 

Art. Fica igua.lmente reconhecido como associação de 
utilidade publica o Derby-Club do 'Rio de Janeiro. 

Sala. das sessões, 26 de novembro de 192Q. - Paula de 
Frontin. 

O .Sr. Paulo de f'rontin ( •) - Sr. Presidentê, pedi a pa
lavra sobrê o prdje~t.o ·n . 572 A. que declara de utilidade pu .. 
bhca a AssociaÇiio Profissional T extil, para apresentar emen
das relativas a düas outras associaçõés. que se me afiguram 
estar por completo, . nlls condições de merecerem dá Gamara 
dos Deputados medida identica. 

A primeira é o Olub de Engenharia do Rio de Janeiro, 
fundado hli ctuasi qUlllro decadas, pois que, no dia 24 do mez 
proxiino eelebrará o quadragesimt> attniversario da sua instl.
tuiç!io. 

Os s~t-viços que tetn prestado essa. aggrl!mfaoi1o soientf.
Cica, realb:ando um11 série de congresi;os . cujas consequencias 
foram · das mllís vatttltJosas para o ancaminhatnento de varioá 
'{)rtlblerttas que J:tffeetam ti ·surto do nosso palt, não só com 
os melhoramentos materiaes, mas quanto ás suas industrias, 
P.n tre outros o· Congt•esso de Estradas de Ferro, o Congresso 
Commentorativo ao 4.º Centenario do Descobrimento do Bra
sil, o Cong-resso de Engenharia e Industria. e um grande nu
mero de outros trabalhos a que se tem dedicado. sobejamente 
justificam a meu vêr, seja o Club dé Engenharia considerado 
R!isociacão de utilidnde publica. (Apoiados. ) 

.(* >. ~!>ti;) d~1m.H'!>9. µ~q foj revis~o pelo. Q.rAdof• . . 
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A outra sociedade a que me rei'iro tem o ca.ractet' spor
tivo: 6 o Dcrby-Club do Rio de Janeiro. A Gamara já con
siderot'. de utilidade publica. SO<'-ieda<ie . ccmgenere, o Jockey-. 
r,11.ib do Rio de J·aneiro. . 

Pois bem; .o De1•by-Club, funda~ ha 35 annos, tem to
m ado parte muito activa. no incremento· da industria. pas
toril neste paiz, tem contribuiGio para a realizãCão de fes
tas das mais importantes como ainda recentemente a grande 
cor~ida celebrada em homenagem a S. M. o rei Alberto, e 
tudo isso denota que ellc se ª 'cha tamberri em c1rcumstan
cias de faier jús ao titulo de «utilidade publica>. 

Não cancarei os meus dignos collegas, adduz.indo' maior 
numero de argumentos em ,p.rol das emendas ; limitCl-me a 
chamar sobre elias a attenção do mu.stre Relator da Commis
são de .Just.iça, pedindo o seu valioso apoio a essas minha~ 
in.ici.ativas. (Muito bem; muito bem.) · 

O Sr. Presidente ~ A Mesa fica intefrada . 

. O Sr. Arlindo l•eoni - Sr . . PreE?idênte, relator do proje
cto ora emendado pelo nobre Deputado, Sr. J>~mlo de F.ron
tin, cleolaro a V. Ex. e ú Camara, em nome <ia Commissão 
de Constituição ·e Justiça, que as emendas apresentadas por 
esse illustre collP.ga, merecem ser approva<ias . (apoia.tios) 
tal a 5ua notoria procedencia, ainda ha pouco :tJrilhantementa 
just.ificn~a. · ' 

O SR. PAULO DE FRONTTN -:- Muito obrigado .. 
Encerrada a 2ª discussão · do artigo unico do projecto 

n. 5i2 A, de 192-0. ficando adiada a votacão. 
2ª discussão do projecto n. 587 A, de 1920, consicJeranúo 

de ut.ilidade publica o <1:Abrigo do Marinheiro>; com .pal'ecet• 
favoravel da · Commissão de Constituição e Justiça~ 

Entra cm discus.são e> artigo unico. 

O Sr. Augusto de Lima e•:, - Sr. Presidente, a discussão 
deste projecto n. 587 A, deste anno, para ser considerado Ili; 

. utilidade publica o «.Abrigo ·do Marinheiro>, como tanto;; 
outros· pro,iectos que, pa.ra o megmo fim, fora!l) aqui apre
sentados, deviam subordinar-se a um~ regra geral, ao pre
cei~o commum da lei, definindo: J?l'imeiro, o . que se entend~ 
por utilidade publica; segundo, as co.nsequenoias, os efi"eito~ 
juridicos -da declaracão de- uti'lidade publica; · · · 

Sabe V . Ex . que éste asaumpto . se a(}ha regulado em 
a!gumas legislações. . 

Q SR. VICENTE PJRAGJBE - V. Ex. d·á licenca para um 
aparte. Ha um project.o nest e sentido que .está na Cpmmissão 
de Justiça. · 

o SR. AUGUSTO DE LIMA - o nobre Deputado tem razão. 
Ha um .projecto neste SC'ntido apresentado, ora na Commis-

Este discurso ~ão foi revi&to :pelo oractor. 
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;;ão de Consfüuicão e Justiça e de que é Relator o brilhante 
representant.e de S. Paulo, o Sr. Prudente. de Moraes, CUJO 
nome declino com venia. Mas esse projecto :precisa definil', 
de modo mais claro, de m·odo a não deixar duvida em que 
consiste a utilida-Oe publica. 

A utilidade publica, sy.nonimo de bem publico, a mi:iu 
ver, se .pódc .definir em ethica social, em geral, o conjunctQ 
de todos os interess~s que constituem o bem estar da comw 
munidade, ou em rea.lcão ao patrimonio, ao dei:ienvolvimento 
dr:> suas .forças economicas, ao de.oenvolvime1itQ do seu: com
met'cio, á elevaQã.o <l:1. sua ouUura scientifica., moca.1 e -po
Htica. ou ao desenvolvimenl.o das artes. E não é out~o o pen
samento da nossa Con1>t.ituiçã.o, quando, no àt>t. 35, § 2º, en-. 
tre as at-tribuições do CongretIBo Nacional, inclue a de favo
»ecer ao desenvol"-imento do commercio, ·das industrias, ·da'.9 
lcittras e das a.t>tes. Não acho que o Estado attribua ·ao Po
der Legislat,ívo a competencfa para legislar nésta. materia, 
sem reconhecer ipso facto de ut.ilidade publiça o Mm plexo 
desses diversos assumpt.os. · 

Sr. Presidente, po'rqu;e me sinto um :;;iouco trrufügad<>, 
pediria a V. Ex. que, Am occasião opportuna, me concedesse 
a. palavra, afim. de melhor explanar o assum.pto. consoante 
a import.anoia do mesmo deco1•rente. (M11.ito bem; muito 
bem.) 

Encerrada a 2• discussão do. artigo unieo do p.ro.i~ct,o 
n. 587 A, de 1920i ficando adiada a vofação. 

Comparecem ainda. os Sri;;. Antcmie> Nogueira, Octavio 
:\fangabeira, .1-0l'!ino {j"p Ara uj o e Gome1·c indo R.fbas ( 4) • 

O ~r. Presidente - A lista de pTC!'.Pnc_:a accusa o corn-
parecimeonto de 109 Srs. Deputados. · 

Vae-se proceder ·:ís vc>t:acões das matierias qu~ se acham 
sobre a mesa e das oonst.antes da ordem do dia. 

Peco aos nobres Deputados que -0ccupem sua~ r.adeira$, 
(Pausa.) . 

Vão ser consioderados objecto de deliheracão quat.ro pro-. 
jectos. 

São suecessivamente lido!! e con~ideraàos ob,1-.-c!o de de
Jiberação os seguintes 

PRO.J.EC'l'os 

N. 625 - 1.920 

·concede pe<nséio dS irmãs !loltei1•os do sargento J•).'10 Mene;.es 
- de 'ftfollo, ,morto ern um. áesast-r.e de avitJt;ão 

O Go,ngresso Naoional1 resolve: 
Artigo unico. E' concedida ás irmfüs solteiras do sSII'

gento João Menezes de l\fello, m..orto no dia 29 rle setembro 
deste anno, em consequeneia de um desarranjo do motor d·() 
.StlU (\eroplano, qu~ndo fazia. evolucões no Ci:\mpo àos A1fo-n., 
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sos, a pensão de 300$ mensaes; revogando~se as disposi<;iões 
em eontrario. 

Sala <las sessões, 26 de novembro <le 1920. ~ JUVl!Tlal 
'Lâ:m.artine. :__ Jósé Augusto.· . 

N. 626 - i920 

Créa. um corpo de radiotelf!qTÕ,phistàs na Armtuta, é. d4 
outras proviáencias 

O Congresso l'f acional resolve: . 
Art. 1.º E' ereado na Armada um corpo de !'adio.tele

graphistaJS com duas classes. tendo esse corpo a mesma or .. 
sanizacão que o dos sub-officiaes da Arn:iada, sc~do r&SPe
ctivamente equiparados aos sargent.os..,.ajudantes u«1 ra11Mote-
1egraphistas de primeka. classe, e aos ;primeiros sargentos 
os radiotelegraphist-as do segunda classe, -0om os mesmos ven
cimentos, direiws, regalias e vantagen~ que gosarn. aqueJles. 

Art. 2.0 O effectivo do citado corpo !P,l';f <fü eento e dez 
radiotelegraphistas, sendo quarenta e cinco_ de primeira 
classe e sessenta. e cinco de segunda, aproveitn:ndo assim < 
todos os radi-0telegra.phistas que ora servem no respectivo 
ministerio. 

. Paragrapho unico •. Fica .ao crUerio ;do Minist.er10 <l.'3. 
~farinha a parte· que se refere lá: guarnição de cada estação. 

Art. 3.º Poderá ser creada a. terceira classo, preenchen
do-se a mesmà com os telegraphistas que futur3mente sa
hirem da Escola 'Profissional. (Nota - Motivo por que 
est;es quando sahem daquella eseola, nâo tendo a prlltica ne
cessaria, não podem ser responsa:veis pela itnportanoiti do 
serviço radiotelegraphico.) · 

. § i .• g.. ar~. a• d~pertderá para esss exe~Ut}~O da n~ces
s1dade do · s.erv1ço e f1cará na mesma ~o cr1ter10 do respe
ctivo minieterio. · 

. § 2.º A organização da terceira clas<Je ficará 5gualmettte 
dependendo de sel' julgada conveniente o Mimsterio da Ma
rinha. 

§ 3.• Os radiotelegraphistas de que t.rata. o art. s•. logo 
que estejam aptos a exercerem as funcções de radiotelegra
phistas de .segunda classe, podM-ão· inscrever em concursos, 
que para e&aes fins serão estabelecidos. 

Sala das· scssües, 26 de novembro de f 920. - Maurtcio 
âe Lacerda. 

Jf). stifícat;ú.o 

Aoom'J)anham os se~intes qu.adros demonstrat.ivos da al
teracão orcamentarl,. & se fazer com ~ approvai:ão dQ pro~ 
i92"1~ . . 
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Determina qu.e 11.s mr:n·udoriu.s impu1·tu.lla.s- p11tv Estado de Mi~ 
·nas Gera<.!s pa(lrwm os im{lusto/.i. na Dt:leyacW. Fiscal de 
Bell() Hrn·i:;onte 

O Cong1·essu Nacioual cci.;1•cta: 
A1·~~ ·1 • • Pat•a o fim 1Je ampliar a impol'tação direc.ta de 

mercac!orias do c:;lrangeil·o para o Estado de !\linas, o. Governo 
<ia União dete1·miuan.i que a cob1·anca de impostos da impor
tação feita via Rio de Janeiro parn BeUo Horizonte, .seja 
effecluada pela Dclcgat:ia Fiscal do 'l'he:;om·o Fedel'al naquella 
capilal. 

§ 1 . º A Estrada de B'e1·1·0 Gcttlral do ~rnsil receberá, no 
clies do pol'to do Rio de JanciL'o. as mercadorias fat:turadas no 
estrangeil·o ao commercio de Bcllo Hori.z~mte 0 as tran~porta
rá, IJleCiante fi:sc~lizai;ão sua e· das l'eparLições competentes, 
al-é o armazem que na capital tio Eslado de Minas for desti
nado ú. sua gua1·da; e frete de~:ms mercadorias será. cobrado 
com a reduc!.'ão de dez por cento pelo espaço de cinco mezes. 

§ 2. º Set·ão po:;tos :i disposição da. Delegacia Fiscal no 
Estado de Minas, O!õ confct·entes que forem necess:ai'ios para 
o serviyo de fiscalização e cobrança de impostos. 

Arf. 2. º Para os effoítos da cxcctH,:ão da p1•csente °lei, 
cobra.t_Iça de impostos e garantias fiscaes, o Governo da União 
baixará os regulamentos nooe::sarios, abrindo creditas. si . fo
i·em preci.:;os. 

Art. 3. • Revogam-se as dispo~·icões em contrarro. 
Sala das sessões, de novembro de 1920. - Fausto Fer-

;·az. - A' Commissão <le Financa:;. 

N. G28 - '1920 

Dettn•miria o desenvolvilinentu da inslrucçüo pn'.maria velo 
Go·i•enio Fede1•al, estabelecend1.> aüxilios. e di!'.~do outras 
provia"enc'ias 

O Congresso Nacional l'esolve: 
• Art. l. • O Governo Ffderal ani!mti·á no -paiz o desenvol

~·imenLo da instrucr:ão primaria, rios termos do art. 3S, n, 2. 
da Cl:lnstituicão; observadas as presentes disposicõcs. 

Art. 2.~ As escolas p'l,lblicas QUP. os governos dos Est.ado.!I 
crearem, depois d::i. publü:acão desta lei, nos logares_ once ainda. 
uãó existam outras, ou forem insufficiente:c:: as lltle exist-irem, 
~erão subvencionada:;, por intermedio do Miuisterio do Inte-
1·ior, com metade da quantia annualmen.Ue diespendida em 
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vencimentos de professores e acqqisição de material dida-
,,~ico. . 

. Ad. 3. D O auxilio, Jn que trata o artigo antecedente, será 
concedido mr.:d ianlc Solicitação dos governos inLm:;essados. 
acompanhada dn c~taList.lcas escolares; .. de documentos com
IJ'I'Obatarios da despc:t.a rcalizàda t>elos Est&dos com : .. s escolas 
que tiverem direito á .-,ubvenção; dos programmas de ensino 
nellas ndoptados, pnl'a que sejam sujeiLos. á ap;pràvação do 
GoveI""no Fedem!; o de informações relativas ao resimen de 
:fis11alização escolar. 

Não poderão os Estados .solicitar esse au:>:ilio, sinão quan
do dp~penderem iO %, no minimo, da sua receita orçamen
taria com o ensino primaria, e houverem decretado, fazendo-a 
cump:rfr por meios compulsorios, a obrigacãõ de frequcncía. ás 
escolas. 

Art: li.º Gosarão do mesmo favor as escolas municipaes o 
as particulares nacionaes, onde se ministre ensino -leigo e 
geatuito; comtanto que .se orgànize, de accôrdo com a Icg·isia

. ç~o dos Est;ados.1 de_ que de.pendcre.m, submettendo-se ao re-
g1men de f1scal~zaçao estabelecido para as escolas m1blicas. 

·Neste caso, a. . subvencão será solicitada por intermedio do 
cJoverno intcressad(l, incumbindo ao mesmo certificar a ces
pe:za, para fixacão do auxilio· devido, e bem a::;i;i,'YJ rem~\.t.er 
as estatisticas escolares, junt.amr~nte .com õutras informaçõe,; 

. t;ue, a juízo do Governo .Fedel'a!, forem neces:.ari:l'>. . 
Art. 5.u As escolas subvencionadas serão regtda:5 por p!'o

fi:>ssores norma:istns. e ficarfió sujeitas tí ~nspce1,'í::: fed.::ral. 
. Art. :ti.º .Fica creaoo. como deprmdencia do 1\'1.ii:ú~;er1u do 

Interior, o Conselho Nucional de Educnciio, comp11~to de tres 
membros e um presídcnt!!, todos dP. nomeo.cão ;fo PN\SHi8Dt'.! 
da Republica, devendo a escolta recahir em cidadãos de pro
vada compet.encin tcchnfoa. Haverá t.a.ntbGm hm secretario, 
incumbido dos t.rabalhos do cx,pediente do Conseliio. 

'No regulamento que é"P~dir pam execução desta foi, 
fica o Gove.rno autorizado a completar essa "h'{trni;·ai;'ío, 
aproveitanêiQ para os logarçs; que orear, os f11a 0:•.:il'[1a1·io5 
addidos aos diffcrentes ministerios, com os m~~tn·'~ vcnei
mentos que actnalmeilte percebem. · 

Art. 7.º Ao Conselho Nacional de Educacao compete co
nhecer de toda;; as materias relativas á. instrucc;io prim11riu, 
com as scguinte.s attríbuic.:ões especiaes: ·1} informar os pe
didos de subvoncão a escolas, manifestando-se ácerca d:i con
veniencia dti serem os mesmos aUendidos ou não, coaforme as 
estatisticas csco!ares, a des!Jeza declarada e a stifficiencía do:s 
progTammas de ensino; 2} orga.nisar pro;:(rammas q1Jc pos
sam ou devam ser auciptados nas escolas primarias . ou nas 
r:scolas normae:; dos E~tados, vi::iando ao aperfeiçoamento (fo 
tmsino púl:,}lico, dentro de possibilidades praticas; 3) crear, 
nos Jogares . onde frJr mais conveniente, escolas normaes, que 
:;iirvam de modelo ~is dos Estados;. ·i). fundar bibliothec~s ~ 
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museus escolares,· com o produdo de legacto·s, d1m:.itivos e 
outros recursos: 5) levantar annualmente estatisticas esco
lares demonstrativas ·do estado do 8Usina publico no pail, soli~ 
c.itando, .para ef'<iC fim, infor·macões das autoridade.s esta -
dv.aes, e provocando da parte delias sempre que possível, a 
:nicíativa do censo escola:r; 6) acompanhar os resultados do 
r;>nsi·no· subvenciunado, por' meio dos relatorios dos inspectore!> 
federaes; 7) prestar aos governos cstaduaes us esclarccimcn
los que lhes possam ser uLeis, quanlo a methodos e sys!ema> 
i;scolares, e promover 05 meios, de QUe O~ mesmos careçam, 
para ai.tender ás necessidades da otgani:r.aç.ão do,. ensino, coznj 
pâucipaln1e:q.te as missões ··eiscolar·es; 8) api·escutar l'elaLorio~ 
anfiJuaes dos trabalhos realizado::;, sug~erindo, au mesmo tempo, 
as medidas ma.is Mf'icazes para a diffu::;[l.u da in:;truci;ão pri
maria no paiz; 9) incentivar a propaganda. da instrucção por 
meio de publicações -e conferencias, communicando-se, pan 
esse effei-to, com as ligas e associações eivicas, íundada.s com 
o mesmo. fitn; 10) promovel· a creacão de conselhos de educa
ção nos Estados. 

Art- 8.° Em cada Estado, onde axisLircm escolas sub~·en-· 
rionadas, haverá um ou maü; inspectorc;:; lodcraes, corufot•me 
fôr necessario, com a. attrfü.uícãc de acompanhar a fiscaliza
ção escolar exei·cida pelas a.UJtorida.des estaduacs, a.presen
tando relatorios trimensaes, de accõrdo com a::i iostPucçõc~. 
que nesse sentido o. Governo expedir. 

Art. 9 .. º As subven(.;ões, nesLa lei aulorizadas, serão paga:l 
por semestres vecidos, devendo para i&;o ser incluida :a verba 
necessaria na lei orçamentaria <le cada anno, mediante La
bella •da despe~m. remettida com a propo:sta. do Governo ao 
Congresso NaeicmaL 

At't. :10. Será observada. .a seguinte fabella de venm
r:iéntos a.nnuaes, divididos em tres par~c:;, sendo duas de orde
nado e uma de g.L·aLificação: o J:JresidenLe a cada um dos 
membros do. Conselho Nacional de Educação, 18 :000$; o secre
tario do mesmo Conselho, 8:.i00$; os inspectores fodoraes cl~ 
cnsíno, cada um ô :OOOSO<JO. 

Art. ·! 1 . Para a exeouç,ão da ·P!·csente ki, emquanto não 
houve1· cowignação àe verba no orçamento. fica o Govern,. 
autorfaado a abrir,'"pelo Mínísterio do Interior, os credito'>· 
nec~sarios ate a importaJJ,cfa de 5.00'0:ú00$000. 

Art. i2. Revogam-se as disposicÕes em contrario_ 

1 

Certos espíritos desvelados no estudo das questões i:Ie 
ma.i.or alcance para o futuro da nacionalidade, pretendom, 
intervenha a União no problema da odu(}açíio popular, que o:; 
Estados ainda não puderam resolver, na. medida das nossas 
pecesidades culturaes. 
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E·ssa tendencia, embói•a já se tenha, re.flectid'O C01Il brilho 

na parlamento e na imprensa, não logrnu, por emquanto, in
fluir nas forcas dirigentes da poJitica, acaEo reunidas e as
sociadas, neste terreno, por princípios ou .. programmas cris
talísaveis em factos co~cretos . . 'N'éhfmm homem de Estado, 
nem partido, com responsabilidade do pod-er supremo, se . vol
tou nunca para a questão.z com o proposif.o de lhe abrir . es
paço no campo. das soluçoes pratic·as; a.té ag-0ra reservado a 
outras preoccupações mais absorventes. A causa não é, tal
vez, d~ molde a grangear dedicações d-esinteresaadas: dependP, 
do esforco collectivo, que obscurece a a.ccão individpaI, · at
traida antes pelas ·realizações materiaes. onde logo ·se satis
faz a ancia das a-pparencias, com que edificamos uma, civi
lizac;ão !r'ai;mentarí!l, porque não pôde ser inteirica sem o 
concUt'SO· da eduooçao. popular. . 

Vae,' ai;sim, tra.nS1Jurado aqa"i um dever< tido por essencial 
noutros µaizes, de que nos deixamos atrazar, sem outra ra"· 
zão, sinão e$Sa, pois não raro nos acontece exc.edel-os nas· 
forcM da natur~za, que se conservarão dormentes etnqua.ntfl 
não· estivermQs sufficientemente preparados, deS<i"e a escola 
primaria, para· às dominar. Essa -é uzna verdade tão bana·I, 
que já não causa impressão, e que é tanto mais despresad:., 
quanto meno.s discutida . 

Nem se diga' que, a.o conh'ario, ·a~· esnoh.\3 se multiplicam, 
e cada vez maior é o numero dos . que as frequentam. leja. 
porém, ·como fôt\ a verd~de inooncu~sa é qu.e em proporções 
muito. maioo·es cresce tambem a nossa População. de modo a 
se tornar -diffieil distinguir si. relativamente ao accelerado 
movimento demographico dos uHimos annos, tem, d~ . facto. 
progredido, ou se mantém estacionaria. a. nossa instruccão 
publica, axcluida de--de log<• li. conjectura. de que haJ!i pi·9sn~di
do. M:esino admittida. a primeira bypotbese, ainda assim a 
11ossa situação é das mais deploraveis. 

Confrontos estatisticOs 

·x nossa ígnorancia principia peh do nosso propl'io e's~a~ 
do. Não ha rec~nseamento escolar. As cstatisticas, que ~:x1s
tem publicada.s. eAJ)rimem simple~ probabilidacEs, e, pOl' 
muito pessiinístas, -demoust~am, todavia, resultados assás ani
madores, em presen1;a dos que. se deparam <i. averiguação di-
recta <los factos. · . · · 

No Estado cre S. ·paul0, por exempla. ~· ultima estafütíca 
:Official, anterior ao rct:enseamento ba pouco ccmciuido. suJJ
punha uma população d~ -180. i64. Cl'iancas ein idade esoo1ar. 
das quaes 232.62i. estariam ma.tr1culadas r.as escoJas .,.e~ta
duae.s, municipaes e- pa~'liculates, e 247. 543 não · receb~riam 
instrucção, ou seja uma relação de 25 '7o de · ausentes das e::
colas •. 
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Essa proporção, <1uc ;ieria a~rn8tadora. cm qual11w:ii· oulro 
paiz civiliza.do, para a ,;un, iwovincia menos adcanl.<tdn, rc-
1iresenta.: crrt.retant.o. no Bea:-;il. o t'OJ;fl.l!:!so rP.aliza,tJo por um 
I•}:;t.ado, onde fura. in.iu-;to dc~conbecP.r 0 maximo <lispendic• 
dP, csfon~o e dfl rec'\.tt":>os malcriae~ com a< insf-i·uac.;iio elemen
tar, cm (Jll~. só no anno de rnrn. se applkavam fij. 115 :~'1'Jill. 
11u Cl'rca de J5 % 'da receita -o.t·1;~u11en1.a.da: Poi::; a despeif0> 
ddüdo,9 reccn~~amenfo c~i .. ofar, a que e11te anno se proc.1~<.leu, 
veiu dé.smenUr. dP. modo verdadeiramente jmpressionant.c. 
nqlrnllas pr~visõl;);;o eslatistica>J: a.,;oim q1w. 'em um total ~fo 
GGG .1 H criani:;as, entre r~ ~r)i:-; e n,.i l i a.nrr(ts de idade, a.perms 
J_'ii. 570, à:as 1.87. 314. que fr·N11.t~ntum, >Jabi~m !et· fl csi:t·evm" 
r.rn um total de 511 .335 analphahl't.a:-;, das quae::i .~08,800 dP.
scrtam ínteiramente da:'.' é>"L\o!as. O cacfficim1t1?· rmtl de· 
analphabctismo. nas. lll>Va~ ;;era<.!6cs, que suppuntmmo~ nmi1' 
r:"Ltcnsamcnl.c prr.•para~.la:< pata a); resi)l)n~abH!dades 1·10 fu{11rn. 
rn:i.~lém-se á altura de 77 .!J 'la. . 

Si cs.,;e é o eall'o aet,úa-l dn Eslado de S. Pa.uto. a ni.1~ 
nenhum oulrn '.'X·1:mlC' 1;m 1.elo r: dc\.·or ... ·uw:mt.ó ;í. causa da in
slruct;:ãt? publír:c;:., exemplo íypico, a lnolos os respeitos, por..: 
nue- é Hl"liOi;atln const.anlcnt,..llll', rtual ::w~·á a siLuacão e~f:l
tislic::t do paiz,. aforiúa por cs~es re:;u!Lm.los. sü co11he0itJns 
unanl.o a uma nat•[(\ da 1;opula~«io mwionul ? Em HJ15. havia 
mat.t·kulados em todas as nos~ms cscola:0 primarias, scg-undo 
uma estatisUca o.!'f:kfaJ, 9Hl.l1:f.Z aiunmo~, 1r1n-a uma 1wpula
çiio escolar desconhecida. e uma po11ulai~ão gemi avaliada. cm 
25 mílhõe>;, em nma L0 clu1;:10 riuanto a e::;L<t, cou10 se vú. d1~ 
3.6 %. o que confirm~; aanw cxpproximado. o calc'ulu rk 80 'i'o 
de anafpbaóet.os, na massa cfa popofaçitó. 

Sob esfos aspecto, uH'fícirmente podcriama~. sem o ve
xame dú um cnntraslc. (•ntrar ern confronto com m:! <lema!~ 
nacõe~. incorporad1u; <i ci'v!liim;ãu çonfomporanea. 

Nos Estado~ Unido:-;, a P<'t'arnt.n;;cm de ilfofraclo«, n<l t>O ·· 
pulacâó de maiu de 18 ;mno-d tlc idmle. era, <'tn :)880, apr~na.-; dr. 
17 %~ f'm 1800. él:escta.a l~~.;s %~ t'm HllO~ r.abia a 1.7 '.1n • 
. Em HH8,, havia m3tricniat!o~, s<l nm: e:-<+'.Ola8 cl~menlarr);, 
20.56n.ro-1 alumoos, em u11:m rdai;ão- !le H>.5 · % com a 11<>·
rmfai;;ifo g~rat re-eensc-.i.t:la. t}3. 1'm~sma í~p<-.>E:a, ou presumivPt
inente a; tofafülaàc. d.a pr.J1r.mlacão c~c)11!a.P •. N~. E::wossia. fre
qn.entavam, em 1917. a es®la. pr·}ma1·i·<.t. 7li3.225 alu.·ü1nos. em 
uma \<l011Ulacão · ~sc-ular de '830 .. tJO::! i:n~an1;a.~. Em hHS',' havr;t · 
na Ing)ateI"J:"a 5.966 . .213 mt'!titort\8, ~)IILt'e 0:,1 t;Ífü;l> e as t.:.! a,nmf~ 
di:: ü:fade, matmt1lado8 11-0:; jar~:Hnii da ~nfancia r. ~~~~tas dr
mentares, em mma ·re\açãfi rlr.- Hi % µa['ll a. ou·µufa1)ão g~rat. 
Xa Snh;~. e~sa t"f"!;;ic:fin f"l"a. f'Hl 1\117. 1L1~ lú '"/o. cnrn t11aL1'11:1tla 
d1~ l>5>. 2!17 alnmrr~r.i ·Jta!"' ()~ola~· prim;it'ias, e>õd1:üàas a:s. ctim•
<.:as i.Flsr.Tilptas !\"JG 521.i ,;arrlin~ ~la i·mfancfa. :'fa .\~~t'tnantm,. <'m 
!!l [ f. havia m;-.l.l"°ieu!rrt.los J fk .. ;}íl~}. n"t!r a~mn·nM. Plll l.IO'l<\ l'l"
h~1;;:i~~ de.· Hi % pa:t'a a po}'rn hrrfü• <r<•r·al.. Na• Ha.b~a. :s<:•gn11011 
o ctms& tf~ 1!H :l. a menor ]D'roporçi'i •• i ih~ :oll~nwt~~halwtu-~. na. 1io-· 
pt1t~e-ão de mai·e de i\ei~· annos de rdacle, ('rc. fie H o/o, rrn P~r-

c~- V,ol. XII 3-l 
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motll~; e a maior. que ::;ó se vcdficava na Calabria. era de 
69,6 'i~. No .Japão, em 1 ~H5. a popular1ão escolar · era de 
9.0SL9:U crianr;as, das quae~ 7 .q54..652 recebiam instru
ccão · nas. escolas el~menLares, ou só i 7 % ue ausen tes. Na 
ii'ranca1 em 1!H3, apenas 2,5 % dos c·onseriplos não sabiam 
lêr nem escrevei•. Na Republica Argentina, em HH 7, a ma
tricula era de f .002.836 para urna populacão escolar de 
1. 661. 004 criançat:, QU seja unia proporç.ão de 39,5 o/é de me
nores sem es.colàs . :Na popula~1ã1J acima de 10 annos de idade, 

· o ultimo cen~o ai::cusava 35, t ~" d~ an.a.lphabetos . No Uru
guay, a matricula era. em 1918, de· 125 A!'sq, alurnnos, em um:i 
rela<;'ão de 8,7 % para a população geral. Na mesma. epoe~ 
essa rela.r:ão é de 9,.'t % no Chile. com 373.3Z6 matriculado$:; 
de 8.4 % na Colombia, c.om 4:-J0.707 matriculados; de 6,5 o/o . no 
Paraguay. com 0!>.612 matriculados; àe .-i,2 % no Pe1·ú, com 
195 . 689 matriculados. 

Taes são, Yistos ele relance, os termos da questão, rela~ 
iivamenle não ~6 ao::; grandes povo!, de que nos reconhee&
Jrlos distanciados pelas idades h istorieas. como principalment~ 
áquelle.s de qur, no~ apptoxímamos. DG espaço, pela . posição 
geographicas, · e · no tempo, pela constiLuíção da nacionali
dade. 

DEMOCl\AQ.IA "E EDUCA.ÇÁO POPULAR 

Este é cerlamente um grande problema, o grande pl'o -
blema cu.ia solucão se impõe aos poderes publicas, porQuc 
toca á defesa das liberdades politicas, á conservação da ordem 
SQcial, ao desenvolvimento das forças economicas, ao p1·estigio 
<ia posição in~rnacional, _ o que tudo é hoje,, mais -do que 
nunca, decorrencia da ~ultura democratica. . 

'Em verdade. ôêD'lt:>eracia 'e 'educac·ão populat• ~o <luas 
idêas que só se 1co·ncebem gemina.da~, tão ·intimamente reuni-
das, quê no espirito . se fundem, ou se confundem, como iden
ticas. Nem sempre. porém, 8SSiD1 se irmanam na pratiça, belt1 
que em t.heorfa . ninguem o discuta. sem incol'rer na vulgari
dade de um truismo·~ é que vae sempre 'uma immensa 
d isLancia da t.heoria á. pra ti e.a ·do principio, a mesma que se
para as palavras dos factos, como.- ap,pareneias distinctàs da 
realidade . E' certo quP. o sentimento <la liberdade politica. 
quan<io abandonado a i.ii mesmo, busca desde logo, instinctiva
m~nte, fortificar-se na escola. primaria, como em um .reducto. 
ónde possa resistir ás tentativas de .compressão. acaso pé1•pe
tradas pelas Teaccões do absolutfamo, ou <'orr'igir os proprioi; 
e:xces~ós, para que ·3e não perca, dissolvida pela anat·chia o 
pelo terror. côrno acontec..eu em 89' na. Franca. Os revolucio
narios não conseguiram consolidar a obra politica imaginaria, 
Que intentaram edificar, precisamente porque a· concerp~ão do 
"llla minoria intellectual. adeantaPa ao seu meio, não assen~ 
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tou nas bases solidas ela educação vo;puJar, a despeito da·s 
idéa-3 de Condorcet, d0,. p lanos legislativos de 'l'alleyrand. e 
do h1tere>-se apaixona.do, ma8 declaniatorio, que a causa. da 
instruccã-0 pubUc~ despertava. · Coube â terceira Republica 

·vindicar os principias revoluciona.rios é, sob a inspiracão da 
Julio Ferry e Paulo Bert. radicar na, escola a grande demo
í'racia, que devia mais tarde concentrar todas as resistenci.as, 
para. s.()brancear as tempestades da polifica internacional e das 
agitações sooiaes de carac·ter ··subversivo. 

Mesmo na Inglaterra, onde o liberalismo político de todos 
os tempos encontr-0u sem_pre os exemplos tirados da pratica. 
de um admiravel eystema constitucional,. o Governo democra
f. ico vem sendo, insensivelmente. a consequencia. directa de 
uma. educacão popular ~ada vez mais extensa.. Emquanto uma 
forte aristocracia territorial. privi !egiada. pelas restriccões d•) 
rnffragio, manteve . a rposse exclusiva do poder, a mentalidade 
das ·r.:tasses inferiores conservou-se em um eatado Iamentavel. 
que se não .cuiàava de transformar, peia. rarz;ão, francamente 
confessadà, de que dahi não adviriam, vantagens, senão in
convenientes, ''isto como se pretendia. antes de tudo, as-:>e
~urar a situação da minoria dominante. Quando, em 1807. 
Samuel Wit.bbread propôi no {)arlamento, ;pela primeira vez, 
que se dispensassê auxilio á mstruc~:.ão do povo, responde
ram-lhe que com isso soffreriam prejuizo as , cia..sses traba
lhadoras, porque a educaçã.o lhes serviria. de destruir a :f'eli.,.. 
cidade. afastando-as 'dos mistéres maLeriaes. proprios da res
pectiva. catego_ria ~ocial, e inapirando-lhes, demais, senti
mentos de rebeldia á ordem de e.pusas, ent.ão estah.elcctda. 

Foi preciso que o Ref ó'N1/, BíU de l832. renovando demo
'craticamente a sociedade ini;leza; amrp!iasse o direito de suf
fragio; para que surdis:'le uma orientação diversa, com o acto 
do parlamento, que ·logo em 1833 votou a primeira. subvenção 
ao ensino ministrado partiN1larmente pelo clero anglicano, 
nas v c;luntary schoo1.s. Em 1847, pleitea.va l\facáulay, C-Ol'.n a' 
sua focomparavel eloquencia, uma intervenção mais sensível 
.do Estado na obra. da educação do povo, invocando, em seu 
favor, a autoridade insuspeitav.el de Adam Smith~ cuja dou
trina limitava ao minimo as funccões sociaes <10 -Governo, 
mas que

1 
a'Pezar disso . . uistinguia entre a. educação do rico e 

a do poore. para affirmar que esta ~nt.ende profundamente 
com o intere3Sc- collectivo. vorque a :ssim como inoumbe ao 
Governo evitar a p1·opagacão da lepra, assim tambem lhe 
cumpre preveni'r as desordens sociaes inseipat·avéis da. isno
ranc.ia. Cedendo prog1·easivamenLo ás infl-ucnctia~ novas, for
madas peiá ·ascencão das r.la!i'S~S infcriOl'eS, cm 1870, O ·,es
tado assume. com a lei Fo1·stc1'. o encargo ila inst1·uccão po
pular, c1·eando as escolas P1J'blkàs (ln·ovide~ 1chool.s), ás quaes 
mais tarde, pela reforma de 1902. são a-;; ·uol.:1mtaru $Chools · 
cquiiparadas. para serem todas subm.cLtidas nó mesmo rcgl
men · financ'eiro e á !iscalizaoio r.ommum dos oonsel·bos de 

j.:ODdado. 
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JÇ verdade que, at.é á lei Forster,. a instruccão, como 
serviço publico, encontrou obsta:eulos de ordem religiosa; ma.1 
tanto maior fica sendo,. por isso mesmo, a imp.ortaMia. :d.-0· pa
rallelismo _na marcha da demG~racia ingleza e da. educação 
popular, ainda que embargada, em differentes e.stadios, pela.· 
:tradição e o preconceito. 

Em 1918, a democracia socialf que vai contrastando vi
ctoriosament.e a preponderancia da classe média. a exemolo 
.d<> que esta mesma já o fizera em presern;a da aii:itiga arisio
oraoia ter:ritorial, avança mais um passo decisivo, com uma 
nCYVa reforma do ensino,. cujo platlo comprehenue não. só as 
esco'las maternaes (mtrser-y schoo~s), pa:ca menores de sei~ 
annos de idade, como !)rincipalmente a inst;rucção primaria 
superior, franqueada nas escolas d e continuação (contintrn
tion si::ht1ols), até á idade de 18 amt0s, á adolescencia que fin
dou o curso da escola elementar. á qual· se abre a possibili
dade df~ aperi'eicoar e-:oludos .~ habilitar-se, independente das 
condiçõ€1s de 'fortuna, assim ao cm:np.'timemto dos deveres ci
vicos, <'amo ao ingresso nas carreiras eleitas pelas preferen
.cias imUviduaes. 'Esse systema de educac.ão integral, consti
.tuindo um benet'icio commum, qne todos, ricos ou pobres. pó
dem frutr, veiu deslruir mais uma barreira d~ separação de 
classes, I·omper as eclusas que as continham em níveis diffe
renr.es, 'l'estnbelece1· as igua'idades naturaes prejudicadas pela. 
fortuna material e vindicar a just.ica devida á. inteUigencia 
bumana, na mais legitima das suas a:;ph'ai;ões, que é a instru
ccão, embora· com sacrificio das t.radições hierarohicas, t.ão 
caras ã sooieds.de ingleza. 

Tal a ubra que o espir.HQ co11slrndiYo de Horberl .FisheT, 
collocado na direcc.:ão do Boartl of Education, em pouco tempo 
levanto11 e. vae• agora oompletanào a.o influxo das i<iéas soci~s. 
nas quaes lentamente se embebe uma politica liberal 
preoeoupada com satisfazer juntamente as aspí:r·acões de
m.ocratieas e ns necessidades da p1•opria ~onservacão,. na cer
l e:ia de qlle e:o:se ó o l'.neto mais seguro de preservar as soeie
da.des cGntcmporaneas da confusão e do ohao~. em Que preten~ 
dem precipit.al-as o,; guias perigosos das multidões incon
~ienlemente donlli,nadas pelas, suggeslões do chat>latanismo 
revo l uc ionario. 

Sejam qua.e~ 1'01·em os defeH.os da educar,:ão pruss.íana, a 
'\"erdad1~ ó que si ~lia ni\o tives::ie oleyado tão alto o nivel da 
in~lrnc.\:~º geral, adupteuuo o povo a uma. forle o.1·gauizacãl• 
do traba~tlll. e ii11mtindo-lt1{1 no u~pirito um cu.lto apaixonmJ1 • 
pela pntria, null'ido do 5Nlliloontti tlo oonserva\;ão na.dona!. 
não poo:leI'ia ai;at•a it All~manha, i:m momf:\ulo de cri!>C'~ tot'
mti1ltosn, ;1·!'.'t'h;lit' th1 inl'luenoia~ de~iul-egl'lHlora.s, que soJ)rc.un 
{lo la)lo da su:i ft'Lnlleira oriental. 

Fo\l•a inul il mulliplieur os exemplos, que nos coneitam 
a ~o.;Ltir os mc~mo$ raminho~. qtic conduziram o~ outros po
yos' ú t•cali:.iar;ão dos seuti Jest.iuos •. 
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Co'fltraste 

!\enhum, por1!m, . é mais edifica1He do que o que nos orfo
i·ecem os Estados Unidú<;. no nosso proprio ~ontinoo.tP.. Em 

. um trecho hisl.orico :rP.lalivamente cnrto. fundou-He na .Am~
rica. do Norte · uma das mais po<lerosas nações do mundo. 
ond(? quanto mais .se ~xtende a educaç-ão popular. tanlo mais 
se adeanta a dcmocrácia. -

O .primeiro cuíd!ldo tios puritanos c1nigradox pa:ra a Sova 
Inglaterra foi fundar a escola public\a, anti>s m<!smo de fun
dar a naciormlidaàe; não comprchendiam c•Jle~ melhor m:u·.:rn
tia pa.Ta as inslit.llic:õ~3 livres. qne d~viam él'ear. <tEdur.:ae l) 

povo>, era mais tarde .a recommen<Ju!;ão ·que, na sua celebre 
despedida. tran!'mit.tia \Vashing-ton aos seus compat.rio:as. 
com o ·precioso legnd1.> da. -indepcndl'ncia e . da Re.puhlka: r~
commendar:ão (ltHl firou para todii a· posie~dadr.. 

A') nar.õ·rs ,fa Arnt'rica do Sul r,onsti!.i1i:ram-se mrn si na 
mP.sma idadfl. e af'!o r,tar:un <ruasi todas. n fôrma rf'pnhli~ana. 
·"ºb 3. ini'lur~nd::i da sua co-irmã srpt.~nlríonal; mas emqm\nto 
r•;;fa. a.~C(~nd.ia vek.1rtne·nte ao irlt>al. qne ~,.. 1.1•nç:'lr•a. estncwna
vani ei~as na ba1·baria da;. guer:ras . dvis intrrminaveis, dr.cla
l':ldns pura os fin <; do despotismo, sob as falsas appareucfa.::: 
•fo nm supposlo dirüiü\ eonstif.ueional. inadP.<rttndo á. m1:rnt.ali
<lade rei ardataria do:> rnfelizes povos incapazes de o nra.tica:r. 

Sa1.·miP.nto. alio e!'!pi.rito m oldado na licão americana. tem 
a impre~são puuP.;cntc <io c1rnlra1<tr.: - -1:Não TIQs detenhamos 
uo exam(' da~ cansàs llisfo.l'icas ,_ de r aça, de nação, de classes, 
<.ie costumes. de fót·mas sociaes. que noa affeieoamos a <\ccei-
1ar, com ·,justit!a excessivil, como explicação do mais frisan te 
~ontl'Mle que se. t enh a jámais deparado á cont.emplação hu
mana: atrazo. desordem chroni<:a. dP.spovoamento, pob1·eza, 
d~ um lado. e, o.o eont:rar-io, 11rodigios do outro; em d.ll!as se
eç~es do mesmo continente . . iuntamente dnscobertas, ao mes
mo tempo povoadas. quasi na ffi(~Smá é noca indepe.ndentes. 
na mesma idade repUJnlicanas. Admissiv~is são . as differen
ças, as g-i·aduar;ól'!s; m as a antithese, a .ne~aç~<ío. de llma part.e. 
e da outra a affir mação luminosa de verd:ides e fac.tos, <'.l'Ue 
a theoria não discut.e: a noite e o dia surdlndo á. mesma hora. 
nas mesmas latitudes, u\Jmc:3v o acceifará como natural, já. 

' que o vr; como possivel, a conscieneia humana. Que falta á; 
:America do Sul -para se tornar asMntG de nações poderosas'? 
Digamol- o com ft'anq.neza: inst.,·uccão !!dur.acão diffundida na 
massa dos _ l:iabHanti>.$, pat·a que ·cada um ~e!les .se.i?- e1P-!l'lonto 
e . c:Pulro de produc~-ão. de l'iqueza, de TPS1sten~m. mtelhg-ente 
r.ontra. os lm1J<scos m0vimentos sociàf1;;, dl' inst.ii;racão e freio 
ao. Govf'rno. O despot.ismo, a liberdade, a Monarchia, a. Repu
blir..a. não mudam a r.ssencia da~ coisas: a liberdade. porque 
deixa sâ ,:.; as pai:\."Ões sem. intelli~encia: o despotismo, 110l'QUe 
aruliqtl•illa as poucn·s.- for~-as ut.P. i~. e ag~ava o mal futuro, 
('nt busr.-a fie um repouso ephe11101·0 ; a Ropublica. porque se 
não govern.a a sA nws~a; ;i m9n11.tchia, por!{ue a todos os ~-
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'Jes Jª conhPnido.;; junta o f.t'nb::t.lllo de CJ'.l'Ur um . otll1'0, e a 
·· despczà para o manter. ~ 

:N·ão se prrdcn a P.loquencia do illustre estadísúi. argen
Hno: as· ultimas <~stat~isticn~ e!'lcolares· da florescent~ Repu~ 
blica platina e:xpr~tnem o int.cresse qiu.e alli despert.a a poJi. 
tica. da educ::u~r.o, · praticada com- espírito de continuidade, e 
explicam o evidente adAantamento da cultu.ra social que pre
parou a l'eforma democ;:;ratica de Saenz Pefia,. depois de ha
ver assegurado a estabilidade das institui<;õ'es const.it.ucio-
11aes, com o abandono da. t.radicC·iiO dos 4pronunc.iamentos-.. 

ln,<;truc~úo e politica socio.l 

Qual o sentido que se pôde al trib!u.i"r á expre!-são accen~ 
tuadamente '1emocratíca. da Const.ituição Federa!. P.ffi con
fronto com os elementos ao hosso alcance para int.erpre.t.al' o 
estado da nossa mentalidade, deva:St.ada pP.lo analphabetísmo'! 
Como marcar a distancia _que a.parta· as theses doutrinarias, 
entalhadas naquelle codigo, dos factos que a sensação ímm~
diata da realidade no'!> r~vela? fiepresentou-se acaso no es
,pírito publico, d<.>saporcebido para a receher, a. noção precisa 
•los direitos politicos liberalisados á vontade p-0pular Pelos · 
~onstituintes ae 91 '! . . 

Certo. ninguem o dirá, com convicção.· Nenh-um espü'ilo 
positivo tlonecb~ia. jamais que, com a ~simples mudança dê 
tórma de Goyerno. pudesse a revolução republicana trans
formar a in<lole e.ssencialmP.ntfl conservàdo!l:'a a que o antigo 
regímen affeíçoára a nossa . . democracia, ·como expressão r c
st.ricta. da prepondersncfa dos senhores territoriaes, natural
mente dispostos a r econhecer, c.>m principio. os beneficíos da 
educacão popular, .mas, em geral, '!:Jesinteressados da causa. 
porque o fact.o da escravidão os .induzià ao preconceito da 
inferioridadfl fatal das classes trabalhadoras. Deste .. ponto de 
•·ista, .a abolição foi ;unn acontecimento muito mais ímpor
tante .que :i Republica : _.:tnnlrcou a transição para um novo es· 
tado social, com o àdvento .de forçãs desconhecidas, 1.ransfor
madoras do regimen do tr~.balho . 

A evolução economica. vae abrindo a· p'hase da expansão 
. industrial, e, ao mesmo tempo. concentrando nos meios .ur.

bano.s 'uma riopulação com.posta de inclividuos que, asi:;ociu
dos ·pela identidade de interesses. se tornam ~aaa. vez mai~ 
solidarios, a·o· contrario do qúe acontece· na dispe·rsão 
do elemento rural·. Essa c.ircumstancia vae despf!irtando pouco 
a pouco, corri o desenvolvimento. instinctivo tia sociabilidade, 
tendenciás poUticas imlnanantes na naturP.za 'humana, que 
ant.es, se nào suspeitavam, ~ gerando aspirações demacratí
caa dirigidas, não no sent.i<lo das simples garantias indivi
rluaes, mas no do equilibrio dos diverso;; interesses collecti
.,,-os'. Quando os governos nã'o assimilam esses elementos, tão 
importantes pelo numero, no int.uito de ::;upprimir fronteiras 
artificiaes, demarcatoria$ d~ classes éompl'ometem a propri:::. 
segurança e consentem, virtualmente, sejam as ~ovas incli-
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nacões .poliiicas condu:üdas .Peloi:: imposf.ore«; que buscam sa
lísfaze-r o propr~o inf.erP,sse. (lOm a exacerbaoãn ria~ paixõPS 
desordenachs. . · · 

EquanLo o éspiri!o desses novos grupos soc!aei': niío se 
guarnecer da cultura necessaria á ti irecta. iniferv('nçiio nos 
nrgr:icios publicos, por seus elemenf,os genuinamen~~ repre.
sent.at.ivos, qY.eslJio social scrvil'(t ~empre, neste pa.iz. de p!'e
tnxfo a agit.ações provocadas. por .~entimentos inferiores, sob 
a mascara de reinvidicacões da liberdade. O novo problema 
é apenas a ult,ima manife;;taljii.ó sympt.oma·I ica · popular . mal 
anUgo quP. s.e aggrava 1.odo!; os dias. 

O analphabetismo e o vat.o 

James fü·yce levou da sua viagem ao Brasil uma im
pressão exageradametit.e pessimi6ta da!.' nossas llptidões P:LI'ª 
a pratica da. democracia, por fa.Ha cl1> inst rucção popular: em 
um paíz onde a p()pula~ão se compõe de sete oitavos de anal
pllabetos, diz o escripLot· inglez. não ha governo, por me1'ho
l'es que lhe sejam as intencões. capaz de applicar os prin
cipias democratfoos, ainda 'mesmo que elles se cont.enha.m n:l.~ 
mals Jarga·s affirmações const,itucionaes. E reproduz a phrasl' 
de Clemenceau, qué preoe<lentemente nos visilára: «A au~o 
l'idade <la ConstHuir;ão é méramente tlleorica.::-. Ain<la agora. 
apoiados nesses depoimentos. Seymour e Frazy. <la Universi
dade <le. Yale, comprovam qua um paiz como o Braeil, onde. 
cm uma população de 25 milhões, a eleição mais concorrià::t 
não reuniu mais que ''ºº. 000 vot.ante6, contrasta evidente
mente com as demais nacões que caminham para. a. univer
salizaoão do suffragio, destruindo t.odos · os privilegios, sup
primiil:do todos oe obstaculos, derogando t.odas as rei;t.riccõe"" 
impedientes do <Orei.to de voto.~ 

Mas a nossa lei fundamental. · in~pirada, como · roi. no 
m:lis adeanta-Oo liberalismo-, nlio creou nenhum priv1lcg10. · 
111~m obst.aculo, nem reslricção odiosa ao el:erci.cio do dil'eit.o 
de vo-Lo, conferido indistinctamen l.e a todos os capazes por· 
'direito oivil, salvo a exigencia minima ·do conhecimP.nto du 
·leitura e da escripta. Poi5; bem: essa condi~~ão minima. que ~m 
out.ros paizes de cultura mais adennta·da t,em sido desprE>zada. 
~m r azão mesmo da sua Ià.titude, pot'que é das que mais fa
cilmente se preenchem, aqui. ao cont.rario. importa em u mn 
1:eF1t.ricc:.ão t'ot'midavel ·d a capacidade poli tica . e redunda. de 
facto. na consti luição de um privilegio. accessive! só á re
·riuzida minoria que nesta terra. sabe ler e escr~ve.r. PStranllo 
p::iradoxo em uma Republica. ctue :;e ~uppõe fundada nos. di
reitos dn maiot•ia. As maioriai: que nol' l;OY!)rnam re,pr<'~en
tum, portanto, simples fracções de uma minoria quas i in
apreciavel, rinilndo comoarada at1t·hmet.ir.ament1> <'Ottl a po
pu la~iiri to i.a l. 

Com efreito. se dessP. tola! =-uht.ra.hirmo.,._ 80o/o de a,na1p·ha
betos, excluidos por lei do dir~Ho de voto. si do resutiado 
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deduzirmos metªde, approximadamente re.present.ada pelo 
sexo ferni11ino, in-ivado até agora, no no9so paiz, da capaci
d:>de política, e se nesse diminuidor incluirmos afüda o nu
rne1·0 dos incapazes por falta <ie idade ou de· outras condir,õe.r,, 
<mal fica sendo a percentagem maxima legal dos ci-Oadãns 
illvestidos no .direito de votar, <ie influl.r na vida publica, <h• 
se fazerem rspresenLar por mandatarics <.le sua confianta'! 

Abstrahidas as novas exigencias que, a titulo de sele
cção eleitoral, as leis ordinarias vão prescrevendo. contra n 
Iettra <ia Constituição, as abstencões. a deserção voluntaria. 
o rP.tmhimento proposHado de cidadãos hal>eis ao .exercic1n 
-de volo, supposto, porfm1io, o concurso de eiementos que n:l 
·rH'af.ica cada vez mais ·se rarefazem.. mesmo a!"sim n con~ 
dusãri inevitavel do raciocínio logico. te-il.tado nas hnses es
üitistica::1 conhecidas, é que uma naçíio vencido. inl.fwinrment,• 

··pelu analphabelismo, n1Lo se governa a si mesma, não tem 
o self-g<mern:ment car.a-ot.eristfoo das democracias do noss'"' 
t.:mpo: ba de forçosa.mente ser governada, cmqutmto perctu
rnr esse esta.do <le -0ousas; po.- uma fl'ncção reduzida, . um3 
mino.i•ü.t, urna al'istocracia. 

{:erto, o Governo é constituido, apezar de f.u(!o, visanM 
sempre ao beneficio do maior numero,· ainda que elfe nã<• 
pal'l.icipe do poder. Não é, porém, o caso de se discutir si ri 
bom ou máo esse Governo; indaga-se, sim, si é ou não 0 
mesmo que se suppões pratica•. Evidentemente não; logo, ha 
um enn ivoco. Ess~ equivoco coincidirá acaso com a melhor
<!On1 rina.? Ponco impol'ta; o que importa é sabe• si o mn.ior 
numero. dest.ituido de poder" polif.ico, se conservará sempre 
em atli 1 nele de indifferença por 'ei;::sa condição, p1•opria. da :ma 
ignorancia. A duvida. é , na CI"ise historica que a humanidade. 
atravn!>sa presentemenle, mnito mais ?-éria. do que pnrece ti: 

· prim('ira vist~, quando se ronsidern que um povo sem idéas 
politirnmenle rep1·csentadà~ d'lwa t3mbem. ao mesmo tempo, 
ser ·nm povo sem ideaes. 

· Si é verdade qne o grnpo dos dirigcmtes, rio regimen re-
presentaf,ivo, não póde deixar dP. sflr rednzi<lo. t.al a essenci:i. 
tnef:ma do Sy$f.erna. é,_ ntrosim, evid~nl!", por out.ro lado. qne 
o numí'ro do~ P.ffeetwamentc l'~pre~Pntndo>: crf',.r.e tocios Ol! 
dia!'-, rm f.oda a partP.. em proporcõl's nnn<>:n vü:tns. Ao mP.f!mo 
pa~so, em favor dell!'r-. accf'nt.uam-sr t.enclencia~ I'f1SLridiva~ 
do arhíl.rin do>: corpos l'epresenfaf.ivos. para nêutralizar o e~
P.i~í!o de far,ção, <Jllf' _ ~ u diathe~e mod<'rna da~ assembléas po-
1it icas ... Da cxtensao (JnP. afl novas frírmas de governo po
pular vão. ntlQuirindo, já Sf1 l.em Mncl~1ido qu,"J o regimen rP._.;. 
presentnl1Yo eslá _em deradencia, porque a Snfsr,i.n revive as 
ti:ad.icõr~ da s·u.a rlemoera~ta pura. com t> .refer<!Tld,um. e a int
ciatn~tJ, e os Estado;:; Unidos. apropriando-se dessrs irn:;tít.u-
1.o;:, ~rcrrs;entn.ran:-lhe f1 • rcrriU, ou destH.uicão publica do!> 
:!un<"("t01Hu·10;: elel'f1vo~. Pois-~ em lima ~pora de t.ranf:forma
~õe~ assim ine:::pr.rada8. que ·disf.rahidos do aI"duo problema da. 
i;Jducac_:üo_ popular, nem s)quer diffundidos ainda su,ff~ciente-
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menti> o r.onhN!imento c1a leit.nra e da c!';cript.a, qne O): auto
r•'s lia <i0Mtif11ir!io <.•ni<laram i ndi!<prn~nvul ao m:err.id o d os 
tii1·1•itnl'õ polífiros ... 

Mas P.'l~W minirno de !"npar.ida<lr.. innftingido af.é agora 
pela '.-smng-adora maioria dn nn::;sa popn.lação, é de tnd0 in1~:-t-
11rr.s~1vo, r.omo ropresr.nt.açno da cultura r-temcntar, prepar:i
l r1rt:\ tln r.Gni<cimwitl polit:l':! ·cte um povo. A q11est.::ío OI) !'!OSi·no 
rnhllc.-ri. limil:ida s1S á1p1elle ·r.onl1r.dmPnfo rudimental'. P<'r
'!r.·ria .~r.sdr. logo a imporlnncia de que o probl·~rna se ·reveste, 
ron~idcrado do-·ponto <1e vista da fot·mação mornl do cidndilo. 

A insfruc~:ão 11lcmen!.ar, clarP-,::mdo 1) Nipirilo ao 11ett pri
meiro alvorecei., :,ccrve-!;e da leitura e da cscript.a apr.nn!I 
como lnsl.rumen!o mecaniro para ti. acquisição das noi;ões 
fundamenl.ar..~. rôncchidus f.l inlegr:ldn>; pela inf.cllig1mc!a, n:i. 
o!>;pncl.ativa ria applicação futura rlas far.ulr:larles inrlividttnP.!-;. 
l1a1·monieame-nte 1fisposf.:i~ e pr~paradas parn. a Yida. Como diz 
Cnym1rnré. ~i a ~sr.ola primal'la nãn é. cei·tamenLe. ·uma es..
coln t.cchnir..a. uma escoln proriss:iontcl, olla rlnvc, comf.udo, ser 
nma '.:SCOla prál.icn>. · 

Esse t•csuU.ado, n!'l.o o atcan~a a intollir;r.ncin por si 
'nil'!!:lmu. :rntomnt.icamrmte, di'rígindo-~r~. com ' o só auxilio do 
:i.beeedal'io. por vt'lredns ignoradas: mas pela obsGrvação. $3.
biamcnle conrlm:ida.s. das realidades amhientes ; pP.[o oonhr.r. i
menfo <liL'ecto das: cous:>.8, e não a.pena~ <los nomes, que a:s 
symboli!<am, na represcntaclí.o <la lingitnA"r.m. :fixada pelo al
phnbflto. e. rofida pel:l ·mP.moria: p1>h\ Mmp1'<'hl'nslto inl.~\t• i or 
do mundo ob,iPclivo. atrav6s d11 pertnpc;i.ícs f' sP.n:>a<;iJes. quf' l he 
dMvendam grnda.f.ivamente ~o )!l'grecln nlwrto da Natur~7.a"». 
dn qne falava Cal'lylP-. 

Essa eseala ~rndat.iva. s~g-tmdr. a Mr.mula de Comenio, 
mf)dernamente interprrtada, prinl"ípin nn Pscota maf.P.rnal, 
,inrdim da i nfancia on ·casa das crinn'ça!< (sys t.llma Monl.essori) . 
part\ a!' crinnr,as de trrs a sei::; anno,: de ir:lndc; sobe 6. e~cola 
elrmenlar para O!'l ménotefl de. seis n rlozP ::rnno!<: al.l.i~gc a, es
rola prima1·ia s11p1Jrior (Mflh. ~r.hool.'1. nn·s Eslados Untdofl; es
colas de apnrfei~oamcnto, na Allemnulia: r.rmti.rniatirin ,çr,Jwois, 
na Inglatr.rra), - para os adolcsc~ntC'!-\ af.é dc~r.oito annos, e 
parnllela ás escolas tt>c.lmkas: culmina no cnrso superior ou 
nnive.rsatario. · 

A base do syst(.'ma é. pôrém, . n escala clcmt:ln tar. ponto de · 
partida definitivo para todos os c .. rmht•dmentos futuros. nos 
qLt:J.f\$ o e.spiril o l\ desde logo, enc~'clopedicamcntc iniciado. 

A gen<'ralidadn da escola elcmr.nfnl procede du variedade 
de imprC'!<SÕl'~. que sulcam a inlelligcncia dn crianca. tocada, 
de todo8 os lados. pela sensação do mundo ~:ltterior, e que 
cumpre ,!.r~nsform:u: em percepçõ(<S '.co.nsç:icnLes.. Essas. im-
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.pressões sã.o Ui.o fodes. {lue impossfüilitam a inst,rucção es
pecial; :para isso. fôr:i. mist.ér separai-a!>. umas. de outras. o 
que só se logr:::r. pela abst.rac1;ão, processo puramenf.e ment,aI, 
inaccessivel :i prinp;ira idade. Esse systema de educaçiío. 
r.hamado wrncrnl.ri<co. poIXJur de~d'e o. cir4mlo 1.raçado ao en
síno elem~nlai• ·se ·ministram os princi.p.io,;; <la ins1.ruc1:.flo 
.desenvolvida no!' grãos posteriores. como círculos envol
ventes do primrfro, tem ho,je.: em 1oda a partr, o consenRn 
ge-ral. · 

Nem se di:ga que a instrucção integral im.põe á. int.elli
gencia da crianca uma sobrer,arga, impropria da idade. Esse 
i·eceio provr.m da suprosicã.o de que · G encyelopedismo es
colar consi.s1.e na cond'ensacão de conhecimentos especiaes. 
p"nosam~nte transportados do livro para a mP.moria o que ~~ 
um ~quivoco, det.erminad~1 pela sobrevi'\•eooia. de methodos 
anachronicos. ainda não inteirament.e ahandonados. A instru
ccão livresca, bem que limitada. aos mais exiguos program
rnas, mas 1pr0l::essada :i.bst.raclament.e pela ·SU:i>er.p<>sição <.la 
memoria á intelligencia. essa, sim, exig:e dPmasiado esforço 
cerebral. tlíspersanrfo e vencendo. por inuteis canf.leiras, fü; 
i'aculdnde~ de att.e:nção. Não assim, porém, quan-0.o as pri
meiras nor,:ões fundam1>.nt.ae:s se fürrnam suavement.e ... pP.la 
int.niçã:o das realidndP.l'- pe11reptiveis, cu.ia imagem se t·epro
duz no. Pspil'ito. ao simples reflexa das impressõe<.'! commn
:uicados pelos s1mf.íd~.\I: !rostos em contact.o com a nature?:a. 
qne os livros elemenfareg copiam ou imitam, para maior fa
cilidadP de comprehensão. 

Tal a incop::i.ravel conquista da pedagogia moderna, con.
snbstanciada nos trabalhos de Pestalozzi, e <lo seu 1cont.inua
dor Froebel: a: insl:rucção eomeca logo á primeira hora, com 
a educ::u~.[o dos sentidos, proseguida. de accõr-do tom ·a 
il'espect.iv<l •des~nvolvi,mento, ltli'é>.Viamente deterrrünado peki 
obMrvação irtdh·idua.1, com o auxilio <los methodos de psy
r.hologia experimental, inil{liados na Italia por Ugo .Pizzoli. e 
aperfeiçoados agora pela doutora Montessori, que adapta :íP. 
crianças normae.s os methodos de- cultura semsorial, emprP
gados na l'.lducação dos defrnientes. 

Mas tudo se r.eduz ao processo ·de Pestalozz.i: a instru
cção lograda !Pela intuição, e amplie.da com o desenvolvi
mento espontaneo das forcas i~tellectuaes, partindo do sim
:Ples para o complexo, do concreto para o ah.stracto, do ob,ie
ctivismo para o verbalismo, porque nada mais damnoso «á 
força renl da intuição. e á. consciencia. i'1rme dos objectos qno• 
no~ rod-eiam, diz. o educador :misso na. sua obra cetebr•e, dn 
qne o conhecimento parcial tias letka.s e. a confia.nca ilimi
tada nas pala'Vt'as. que não sã'o sinão voz,es e sons>. 

Assim. 1!}Qr P.xemplo, a criança, entre os dous e os sef.1' 
::mnos de idade, aprende as proprias 11alavras, que formam a 
~mguagem arLi1cul·ada, pela fixação das percep(;ões anditiv·as, 
physiologicam0nte ligadas iís vias vocaes, desde os sons elP.
roentare!'; :üé à formàc)ii.o s~·ntnrt.íca da phrase, concedida pela 
impressão méra.mente sensorial do ouvido. ::mt.es mesmo do 



c!mara aos DepLlados - lm"esso em 26/00/2015 11:11 ·Página 97 de 141 

SESSÃO' EM ~6 OE NOVEMBRO DE 1920 

honhecimento da gr:i.mmatica, riue é a acquis!ciio terminal da 
espirita, ao cont.rario <lo qu_e 'P_r~t.êndeI? e_çluca<lores: retro
gradas. O desenho. como primeira pro.1eccao graph1cn dai'\ 
{magen.s intellectuàes. que a cri:i.Ma. busca esponlaneament.e 
l'eproduzii', antec~de E' preJ?ara a ·escri.J?La, q1rn . não é ~ln~o 
11ma das su·as mu11.as modahdades. predispondo :unda as apti
dões technicas ou artisticas. A lP.itura, que é a tradnccão a.r
tienlada da ling1,1agem escript.a, aprende-ite juntameut.e com 
i~~t.a, -pelo r,on·hecitnent.o a1nnlytico dos rt)spect.ivos signaP.~ 
N1nstiti.J1t.ivos, desenvolvido gr·adualmenf,e pela cópia, 1r.iel() 
diC\tado e -pela composiçâo livre ; As nocões de calculo se ad
t1uírem ,por meios concretos. empregados nas operal}Ões ·fun
-tfamenl.aes, e são levadas até ás de geo.mel.ria. as q-uaes s~ 

· presentem desde os exercícios prat.icos com os ,iogos ifl.fanf,i:;, 
<Ir. 1'órmas regulares, do methodo Froebel, e são ui.eis á in
tAl!Lg:enc·ia do sy.st.ema metrico. para a. avaliação das aréas e 
volumes, bem ~orno é a int.e.rprf.lt.ac.ão das opP.rncões de agri
mensura P. nivelamenti.I. 

A geographia comeoa pelo 'conheciJJlento da Iocalidadei 
'1n escola, <los pontos topographicos familiares á. retina 
ele. alumno, P.Sténdendo-se, por successivas induccões, a toda 
n . superficie terrestre, e até mesmo aos principios de cosmo
grapbia. Os rudimentos de sciencias nat.uraes se inculcam, 
acompanhando e sntisf:lzendo a curiosidade, que os pheno
menos immediatos do mundo physico provocam no espirito 
da criança. A hi f;toria nacional é a explicação atf.rahente das 
grandes datas, a biographia dos gc:mdes homens, a significa
ção dos munnmenl.os pub!foos . A insl.r11ccão cívica é, antes 

. de tudo, o conhPciment.o do governo local, como preliminar das 
idéas politicas; P. fôra inutil se não se inspirasse no sP-nU
menlo <le· obediencia á nutoriqndé, como imagem da lei, se não 
induzisse :w cumprimento dos deveres de cidadão. se não er
gnl:'sse os ideaes nacionaes, se não elevasse o culto da patria, 
sob a influencia de um sent.iment.o viril de confiança, de 
optimismo, de coragem, extreme de paixões part.idarias, de 
~;ect.arisrno doutrinario, de innl ina~ões facciosas. A moral é 
a lição perenne da vida, de que se não descuida a escola um só 
moment.o, mantendo uma disciplina tão sábia, que as penas 
não degradem os fracos, , ·xpondo-o:~ ao desprezo alheio, nem 
as recompensas devidas ao~ valot'Oi'OS lhe.~ sacrifiquem a mo
rlestia, ou dcspe1•tem nos incapazes . o senl.imento inferior da 
inveja . A educacão physica segue de perto a formação moral 
do _homem, .desenvolvendo · as. t:or1,;a~ mu<mulares, consecutiva
mente aos exercicio~ dE\ gymnasLica. revigorando n saude, pre
\·enindo ou cori'igind'.'l as cachexias, assrgurando a liberdade 
do movimentos, dict.ada pelas lei ::i da nnt.nreza. concorrendo 
para a peri'eiciio plaslir.u do individuo. dnndo-lhc elegancia, 
agilidade e r1'sistendn. que a~ arte$ militare;i t.ransformam em 
t.rmas de defesa nacional. Os trnbnlhos manuaes da escola 
fi lementar revelam af; vocn(:.ões e.:;th(.'ti<~as. bem como as apt.i
õões lechnica~ fut.m•a;:. indi;;(>f!n~:>.Vf'is {t habilitacão para as 
ar tes· e <>!!icio,:; da vida profissiont•I. do que rlepende a pros-
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peridade economica, cuja relação <:om as possibilidades natu~ 
raes do nosso po.iz nade mantei'-se sempre a mesma, emquanto 

~- 4 agricultm·a fôr' escrava da rotina, ou do mais ·grosseiro em
pkismo, e a industria, empregando menore.s no seu trabalho, 
concorrer. para que elles deserteín das escolas. 

A escola primaria não é, de certõ;· à officina de trabalho, 
onde se preparam aptidões technicas especiaes. Est~ria is8o 
em desaccôrdo com os fins, a que ~lia se propõe, como escol~ 
<fo preparaç.ão geral e harmonica. df' todas as faculdades indí
viduaes, de tal modo entre si equfübradas, que umas se não 
<~e15envólvam, em pl"'e.!uizo de outra~. A educação dá só ínf.el
ligencia uesviaria o J:iomem das carl'eiras praticas, tão te~ 
cunda:"": para o individu~, como para a sociedade e que. pot• 
i~so, elevem attrahir a. grande maioria da~ aptidões, evitando 
C)Ue 11Has ~e encaminhem para as carreiras intellectuaes. cuja 
rói.a predifocta é a burocracia. Mas, por outro lado, o sô rn
sino t.11cl111 ieo reduziria o homem á condicão de inst1'umcm\J) 
mcc:.mico inanimado, pi'eposto inconsci~temente á materin~ 
lidade da funcção economica. · . 

A educação profissional começa. como todas as outras, na. 
escola primaria, f(Ue é o typo da escola nacion:il por excel
Iencia, e~actarnente porqúe prepara e predispõe todas as vir-
1.ualidadf1g que a nação deve exteriorizar, apontando-lhe as 
d1reccões ·seguras da asuencão economica, os p1•incipíos per
manentes da ordem politica,. o.s ideaes superiol'.es da iTRndeza 
mor:i.l. · 

· Essa a escola que se tem de multiplicar por todos os 
centros de populacão, ODde quer q\l.e ainda não exista, assim 
nas cidades, comó nas aldeias, como nos campos; essa a quo 
on tende com 'o· interesse nacional· essa, portanto, a que exige 
su zelos dos poderes federaes. Aliás, ninguem o nega, f.ôdo>t 
o aftirmam: uns em at.titude exfu.rtica, ante as difficuldadi~s 
praticas do problema; outros. ao contrario, decididos a sol
vei-o em tel'rnos radicaes, pela iniciativa directa do Governo 
:Federal, aca,:;;o investido na obI'igaçã.o de crear e otganfa~r 
e~colas. 

Aspectos con.stitu ciona.es 

A idéa da iniciat.iva direota àa União tem suscitado du
vidas constitucionaes. 

Ba1•balho, que é s~m contastaQão o mais autorizado dos 
nos8os comrrtentadores, escreve: «0 ensino em todos os seus 
gráos, primaria, secundarío; tecb..nico e supel'ior, é objecto da 
·legislação dos Estados, nos limites de cada. um destes, e dos 
municipios: conforme essa le:;isla~ão .. Cabem exclnsivamento 
na compelencia federal o ensino superior e o ensino secmn
dario no Districto Federal (Constituicão, art. 34. n. 30). 
E sem pl'ejuü:o da acc~o dos Estados, póde tambcm a União 
~l'.ea.I'. ne_ll~s .estabel~Ç.imenws d~ .amb.~ ~ssa.s l;latu~~;>;as _(en-
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siuo superior e secu11J.ario) . E' o que i·c:mlta da t:ombiuação 
ciu art. 34, n. 30, art. 35, us: ;3 e ·i, e urt. ü5, n. 2<>. 

Os pal'lidarios da dout.rína ~vntral'ia, argu1nentando com 
a interpretu1:ão formal do texto, ino;i~lem em que a liberdade. 
de ensino é um dos Pl'Íllc.ipíos ei;~encialn:ienLe a:;seg-m·adus 12 
i;u'1·a.ntidos pela Constltui1:ão a qualquer particular ou pe.;so:i. 
Juri<lica; pelo que, conclue, en~r·u outros, .A1·aripe Junior, uã.o 
e licito tolher á Unáo, . .Pessoa jurídica como as demais, o 
exercido de;;sa mesma i'a1.mldade, desde que se subordim• ao 
regimen legal e8labelecido pelos Estado,s para as escolas par
ticulares. 

E.st.e argumento, QUe á primeira V ÍSta llll'Pl'essiona, Con
funde a. liberdade de ensino, como simples garantia de um 
direito individual, a;;sim capitulado na Constituição, com as 
func~ões pofüicas dos poderes federaes, de:nnidas em outros 
titulos daqueHa lei. A União organizaria o ensino primario, 
no exercício das funcções superiores que lbl.) competem como 
entidade politica de e:i.:istencia necessa1·ia, e nã.o no uso das 
fal}uldade:s concedidas, como díreitos inlli"vidua~~. ás pessoa;; 
juridiüas de caracter particular, qonstiluidas voluntariamente, 
de accõrdo com a legislação commum. .Além C:isso, fõra 
absurdo, po;: -coutravir a todas as regTus e princípios, subor
{linar a União, do mesmo modo que os par.t.ículares, ao regi
mcn legal dec1·eta-Oo pelos ·Estados. 

A doutrina de Barbalho, como mais eonsenLancti. com o 
pensamento dominante ao tempo da· pl'OmulgajJãO c!o nosso es
tatuto .fundamental, tem,' a seu favor, os Pl'ecedentes da nossa 
vida constitucional. Desde 1834, com o Aot,o Addiciunal, in-' 
spirado em nascentes lendeacias descentralizadoras, ficaram 
as antJgas provincias com o encargo da iu~trucção primada, 
que foi, assim, excluída, salvo no muuicjpio neutro, das at
tribuioões c!ú govei'no geral. 

Quando, em -188~ a commissão pa.t'la.mentar mcumbi<la da 
reforma do ensino primai.·io, concluiu por um projecto de lei, 
~'" ~fm::; propo!$ílOlj se res.triugiram .~ó ao municipio neutl'O, a. 
despeito das idéas cent.rnlizadoras que, no tocante á ma.teria, 
o re~pettiYo Relator, Sr. Ruy Barbosa, defendfa n:11 monu
mental ex:µo:<i.,;ão dt~ mo~iVO:'i. mllã.o offen .. ,0)t.h1.. a tJual abria 
com o quadl'o do triste estado ca ins.truL:ção publica em todo 
o lmperio. Os autores do pacto i'ede1·al de 189:1, especialmente 
preoccupados com extinguir a centralização adminis.LraLiva, 
i:om que a .M marchia sn ±denti fitava. não podiam ter retrL>
cedido do ponto Que, neste "terreno, já akan1;t'lra o Ado .Addi
cional, mesmo porque as antigas provincias, transforma-das em 
Estac!os, lograram, com isso, dilatar considerave1m~nle as suas 
faculdades tributada:;:, com a ad,judicaváo de nuvas rendus, 
de que a União se de!'falcou. •'xamentc para 'l.ue os ZQvernu;; 
lo~~ees pudessem occo1Ter a lodo:: l'~ ser.viço.s e encargos co 
çompete-ncia es.tadual. 
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Não ~ outra a cloukiua constítuuional em vigor nos de
mais pai2es, orgartizádos sob o typo federativo . 

. Nos_ EsLad.os Unido.s, as des~za.s com a inst_r~ccão pri
ma1•1a sao -pagas com o proctucto tle impostos mumc1paes, cul
lectados especialmente pal'a. esse fim. Os conselhos locaes de 
educação ( boaNls of · education), iconstítuidos directamente 
pelo povo, orgaoi~am e dirigem as escolas, com autonomia. 
para, no:; limites da lei, regular as desp~as resipeotivas, no
meal' e dcmittir professores: prescrever programmas de e11~ 
sino e orientar os processos didacticos. Os Estac!os subven
eionam larsamente as escólas publicas. «A inst.ruccã-0 nos Es-

. tados Unjdos escreve Beard .(Amerioari Go·vertiment cmd Po
lítics, pag. 7 ·Í6) , é considerada como funcção méramente es~ 
t adual e local. Bem que o Congresso tenha concorrido pai·a o 
desenvolvimento .da insti•ui,-:çãg, com a l:eserva de terrenos para 
escolas e com as l;Ubvcnções provenientes da venda. de telTas 
publicas, Loca. e quatquer tentativa de inteÍ'venção nacional n~ 
questão do ensino tem provocado resislencia iromediata> . Em 
..:ompeusação, ac1:1·cscenf.a o mesmo cscriptor, a acQão dos po
deres Iocacs de~envolve-se const.antemente: <i.O principio de 
que - o saber e o ensino · díffundidos por toda. a communi
dade são essem:iaes á !>I'eservação de um ~ovel'llO livre e tlos 
di1·eit.os e liberdades do pQvo - incorporou-se á generalidado 
das constit.uicões estaduaes; e muitas dellas vãc além, pro
vendo, com maior ou menor particularidade, á organiza ~·ã o 
da insU·uccão estaduab. · ·· 

Na Suissa, a instruci;üo popular é confiada exclusivamen
te ao~ cantões, cu,!a legislação diversifica;· inclinam-se, po
l·ém, tcndencias r ecentes ti systematizacãe> C.e certos princi
í{.lios. de ot•ig.em democraiica. Os poderes federaes não "intcr
veem na in~trucccão primal'ia. Apenas, o art. 27, incluído, 
-em t87 ft, na r evi!>ão ·aa Constituição Federal, collocou o r.n
síno ;;;ob n · autoridade dvil, declarou-o obtigatorio, e auto
rizou a Confederação a adoptar as medidas legaes,• contra os 
canlijes que n~o cumpt•isscm o dispo_sitivo '<-º1!-8lilucio~al '. .:O 
Pouer F.ece1·a1: escreve Lcvasseur, nao ad1t11n1st.ra; a inst.ru
ccão primaria não lhe compete, e a emuiacão reinante entre 
os cantões não lhe:;; offerece· s inãQ ra1•os ensejos de applieat· 
ai; medidas visadas pelo art. 27; mesmo um projecto de c1·ea-
1iã.o do cargo de Secretario da Instrucção Publi~a fo i rejei
tado em ~882 pelo voLo pqpu!ar> . . 

Na Republica Argentina, a ConsLiLuicão Feceral de . l8Ht1 
prescreveu, no art. 5º, que .as provindas se organiza1·iam p o1• · 

' lei pro·ptia, de modo a. assegui•ar, el_l.tre outras fuuecõf:!s, a 
inslruccão primaria. O Congresso N<~cion.al Hmitou-se, p or 
isso, a legislar sobre o ensino nii.s colooias e territo t·ios fo
deraes ~ patenteada,. por~m. a. insufficien~ia da aCJ;ão provin
cial, votou, em 25 de setembro de 1871, a lei ~llama<la das sub
,v.encões na.cionaes, em vil'LUde da qual . as províncias adquiri
t.aIQ direitos a um auxiJio ~roPQr.cional li, desj>eza de cada uma 
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com o ensino denrnnfar. Esse auxililJ varia con1 a capaci
dade financeira das di1'ferenli'.S i)l'lJVill!~Ü\S; e JiS1Jl!ll~ado na 
p1·oporcão de um terr;o d<l. de~.pcza, ;b de Bu~nos AiL·cs, Cor
uoba, SauLa Fé e Enlnl llio:;;; de. tl•Ja.- bJl't;OS, a Corrle\lles, 
Tucunrnu, Santia.g~) del E:>lt:!ru, Sallu, Mandoza. San Jua11, Ca-
1.amal'ca. e San Luis; e <lc ll•es quarta~ parle:;; ; <i Jujuby e La 
Rioja. _ 

Não ~atlsfoi tu aim!a com us resultado!; dessa lei, 0 Cun
g:resso enfrentou a questão mab d•.i- perto, valando, por ini- -
eia Li va. de l\1anucl Laincz a lei de 19 de outul.Jt•o de· 1905 que 
auLot•izou o Conselho :facioual de Educai;üo a eELabelec:er di
rtlctamcnte nas p1·ovi1wia.c:, qui} u solici tm:sem. csculas cle
menta1:cs com o pl'OgI"amma minituu da ki de 1881, diam.ad:a 
de cducaçãu comnrnm. Na lei ue HJ:;>5 ~e inseriu a clausula 
<lll prévia :;olic.ilai;ãu das lli'OYidt•neias intel·e~;,;adas, para o 
effcit0 de i:ontornar a, difficuldade e1·eada, pelo art; 5º dz 
,Constituicão á iniciativa do podel' fedel'al. fü•uolpho ftíva-
1·ola, ao sui:itentar a thcsc. de que na Retrnblii.:a A1•gent.ina :'l. 
evolução eonstiLutJional se processa, transfürm.i;udo ::;ubter
~·aneamente em unital'io__ o primitivo systema. federativo. 
aponta a lei Lainez, cntl'e as divei·sas t•evelacues dessa teu
rl~noia. 

Aspectos Pl'aticos 

As duvidas eonsU~ucionaes não passam, talvez, de cm- · 
lm.raço theorico á idt;;a dircota da Uniiío. Eni geral, os Esta
dos são muito mais ciosos da sua alltOtll)mia, quando tocados 
l:crtos direitos e vantagens, C:o que dimiuu idos certos servi~os 
e encargo:;;, nella incluídos. Dalhí a extensão tn·e::;cen~e das 
at.lr_ibuicões federacs. Aliás, na llypoLlie.'!c. lrata-sc <lo int.er-
1·esse 1rn1,,"Í.onál, csscncialmclltc comp1·omctti<lo com :i questão 
do ensino prima rio. 

O que cumpre indaga1· melhoL', al.laudunado o ponto de 
vista. constilucioual, é se no tcrrcuo t!a . .;; :;olm;üe:; p1·aticns a 
:formula mais acceiLavcl é mesmo a acr,;ão dirccla du União. 
<Jissociada da dos Estados. 

A centraliiac.;il.o do emli110 cnconlr:.win diffii:uldades insu-
1rnra.veis, ceterminada's- pela immcusióude tc1·t·itorial do paiz, 
.ónde os nu-clcos de populacão, tli:;ll'ilrnidos com dcnsi.tiade 
muito desigual, não Jispoem sinão d!! escassos meios de eom
munioot;ão com a Cll.pital <!-a IlepulJlica. t:omu recouhccel-as, 
r, rwovêr áti ncccs:>idades locacs do cnsitrn publico '! 4,;omo obter 
<iados Mlati~ticu~ rcae1', pa1·a. us 1•daciona r cnke si, e, no sa
tisfazei• as exigciwü1:; locae~. cvila1· Jac.:urlas, p1·clcril)ões, in-· 
justiças !/ A ucdfo do Governo Fcdel'a!, sem o ~onhccim~illc> 
particualt· dos factos. uãn a.[ca111;ariu us 1·csuitatlo$ pl'eLendi
<lo~; seria. sim, conduzida pelo$ inleressu1' dos postulctntcs po
liLicos, legitimamente empenhado:; nu saUsfai,-,;ão da!:'! ncces
sidadés -do seu campanai'io, rons remlidos, por isso mesmo, á. 
iuflucncia prOS"J.'cssiva da; União uo::i ucgo~ios i·cgiouaes. 
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Sem ·o concurso de agente:; diredos, collocacos nas am~ 
bi1?ncias locacs, a or;;anir,aç.ão não leria eHícieneia; do mcsmu 
modo, sem a contribuíi;iio da,; rendas locaes, não haveria fi
na.nças, que a cnmportassem. "\ssim e, em toda a parto. 

Na F1:arn;a, por exemplo. ontle a. administração é :for
temcnf.e centralizada, competem aos funco:;ionario:; locaes. os 
mais (~xLcn:-;o:; poderes, quanto ao provimenLo, direcção e fis
l!alízai;ão das escolas. Na Be!g!ca, cada communa deye mau~ 
ter pelo mN10s um csi.:ola, ú. cu::;ta das proprias rendas, h.e.
cresclclas de ::;ubvençõcs do gove1•no geral e d-0 provincial. 
Na Dinaman'a., onde, a instrucção prirnal'ia <~ tão Largamente 
rliffun<lida, as escolas publicas são, na sua maio1·ia, creada~ 
IJelas otimmunas; em muitCJ menor numern, pelo Estado. Na 
su.,.,cia· e na Xol'uega,. essa attribuiçii-Q é tambem <las com
mu na!', subvencionadas pelo Estado. Na. Prussia., as escolas 
populurc.s ( Volkschulen), existentes em tod·as as cidades e 
em todas a!:i aldeias, comprehcndem~se nos diskictos flSco
lares. os quacs são administrados pelos conselhos, eleitos, cm 
parte, pelos pao:s de familias, com a attribuição <!e votar os 
orçamenlos escolares, provindos de taxas locaes propár Ü'P.s 
candiclatcis á escolha do governo, para, a nomeacão de pro
fessores. O Estado impõe a uniformidade <lo ensino, su
bordinando-o ao regimcn legal decretado no interessa da di:>
ciplina nacional. Na nana., as escolas elementares depenc!:em 
<las. communas, súbvencionada::; pelo Estado, que por sua ve;; 
mantem outxas directamente, .&uhmettendo: todas a. uma l'e~ 
gulamcntação geral. Na Inglaterra, os conselhos ,Iocaes' c'J
bra.m um imposto e6}lecial (:.·chool rate), que é uma percen
tagem do imposto sobre a locação prediaI, cujo prO<iuc.to ap
plicam no ensino _prímario, com subvenções do Estado, c:Hs
tt·ibui.das pelo Bourd o/ Educatian, e proporcionaes á im
portancia de cada escola, supprimidas quaesqnex- t:u:a1; r!;;~ 
colarei:; (fees), desde i89i, com a gratuidade da instrucçüo. 
~\~ conli?iu,ations schoots, «~readas. pela reforma de ·t918, cs
Lão sujeitas ao mesmo regimen: são ~ratuite>s e mautíú:i.;; 
11elos conselhos locaes, ·com oo recursos tributarias espcciae,;. 
que possuem, mais as subvern;ões do govern(}, na .proporc:h: 
<l~~ metade, pelo meno::;, da despeza reconhecida. pelo Buard ui 
)i"àucatlon. 

Como so v~ mesmo em .paizes eenL!·alizados. 0t,; .poderr: = 
locaes suppox-tam os encargos ~om o ensino publico, inctlni
bindo-se, além da contribuição financeira. das particultn·i
{fad~ da parte administrativa, i•egulamentada, em regra, pe.tu 
E;;tu.uo. · 

0 .~TU~ fia <.'.•, porl.antu, uma relaLiYa descetilraliza()âo tlLI 
en;;inu. Ora, no Brasil, a (iesecntraliza<~ão admini::>Lt'il:Liva. e 1-
raclel"i:m a ftiiwa de govet·no; r:ahiriamos, pois, cm um dc·
culo vh.:io:io si, ursanh:ando o ensino prima1•io, pretenue~
:;~mo~ Cl'~ar QS Ql'gãoS iil:dispensavtÚS ao e:terr:icio das fun-
1:~Õe."ô loeaes, como é mister em toda a parte, seja quar 1'ot' 
o rcgimen político; esses org-ãos já existem para isso, comu 
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;para tudo mais: são os Estados. Logo, a accão do Governo 
Federal deve1 juxtapôr-s~ á. <lu::> E=iLado.s, ero vez d~ se afas
tar della., para seguir solitaria outros caminhos, tanto ma1.:: 
quanto é certo que, si assim acontecie.sse, prova.velmenLe os 
po<leres locaes se retrahiríam da funcção que tbes é pro.pr1a 
confiados em que a ínicial.íva da União a substituisse. Nadt1 
nos leva-<'a Jiberta.t: os Estados des-se encargo. Si os recurso~ 
financeiroo, coru que contam, não bastam á con::rncução do~ 
resulta:-'Js, que se -exigem, o remedia não es~á em a1Wrhl-o~. 
~dnão em :i<ldicionar~lhes ouü·os. Pr%te-os a União, comü 
lhe cumpM, mas dA accórdo com os Estados, porque u in
te.1·esse nacional coincide, no caso, com -O interesse pecull&.l' 
dt- cada wn delies. 

Subvençõ~8 · 

De Lodà.'ó ~ 'formulas de intervencão da União, até 
agora suggeridas, a que mais se coaduna com as disposicõe;; 
consLitucionae6, com a iudole do regimen poliLico, e com a:= 
convenieneias de orclem pratica, difficilmen.te cond!ia.vei!:: 
uom a acc;ã.o dir'ecta, é o auxiiío aos Est.ados, por meio· U.! 
tiUbvencões. 

As reservas opposLas a esLe alvitre sã.o Liradas do exem
.plo da Argentina, que não se contentando só com a. lei dai:! 
::;uln•encões nacionac,s, decrcta<.ld. em 1871, investiu aüi.da o 
gcverno d.a Republica, pela de 1907, no -en:;argo de crea~ 
o 0rgao.izar escQias, independente de acção conn.exa com o.< 
v10vincias. · 

E' preciso observar, porém, que a lei de 1907 na.o revo~ 
;;ou a.. de 1871: .as ptovincias continuam a receber as més
mas subv:eru;õea. As · escolas e.J:isteutes naqueUe paiz são 
uinda, na maioria, as mau.tidas pelas .provin.cias, com a au
::.:ilio <ló governo nacional, apeiar dos resulla<ios que a ac.i;~o 
<lin~cla vem pro.j;'ando1 em orbita mui~o ma.is limit.a<la. A 
lei Lainez não iniporlou, · portanto, na conctemnacão do sys
tema das subvcaQ._ões; resultou, t>im, da louvavel solícltucJe 
com que o legislador argentino vem accele1·ando, pot· lodos 
o:i meios ao seu :dcance, o progresso dll instru.ccão prímarüt. 
Comprchende-::;e, alêm disso, que o :;yslema argentino não 
twha surtido LrJtlos os cfâciLos, de que, ern outras conc.llcões, 
sc:ria aUôceplivel: as subvenções são concedidas na propor
~ilo das dospezas actuaes, que as provincias realizam com 
a iustrucçáo ptimaria; alliviarn-lhes os orcamenLos, sem 
a~ obrigarem á applicação do au:xilio no dcstmvolvimento cto 
ensino publico, com a. ~reacão d~ roais eseoJas. 

Outro deve ser o systmna a adoptar no Brasil. votei'·· 
rnine-se que a-o subvenções Elejam concedidas só ás e:3cola~ 
c1·eaàas pelos EsLa<los, posteriormente á lei que hoaver au·· 
tnrizada a concessão do auxilio, exceptuadas, assim as ,ia 
oxistentes, as quaes continuarão manti<fa-s exclusivamcnL0 
com 0s recut'sos estaduaes, pois não se ,prelc.nde, de mo<1u 

e.- Vol. xu: 35 
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nc11hum, indemnizar os Estados de despezas que venham l'a
?-cndo com o ensino publico, no cumprimento de um de,·e;· 
c.onst.ituciona l. a que não corresponde direito de reci.:rr,:,i
mento . J\s rnbvertções fe.deraes servirão de ampliar a orgnn i
:zac;ão act,ua) do ensino, supprindo as lacunas existentes, com 
o augmento do numero de escolas . Visando a resultados fUt.u .. · 
ros, correspondentes ás nossas verdãdeiras necess~des C'UI . 
turaes, obedecer-ia a União a um crite~io falho se propuc·
oionass·e o auxilio á despeza que os Estados já realizam com 
o ensino J?rimario, mesm~ porque não só pód~m aferir. aQ\.tel~ 
las nP.1Jess1dai:l~s tie\.a ma.io-r ou menol' attencao que ate agora 
ihes teem dispensado. os poderes est.aduaes. Si é. incontestavel 
que certos or~~am~ntos ,já estão sensivelmente onerados c9m 
esse ~erviço, é tambem verdade que em outro:;; as dot.acoes 
consi.smada$ ao ensino i-iinda são diminutas. 

É' perfeita.ment.e razoa.vel, por isso, que no intuito de 
corrigir essa desigualdade, o direito ás subven1:ões fedéraes 
só o adquiram os Estados, quando já di spendam no · minimu 
11) "º da sua receita total ocom o ensino primario, -pois não se 
cornp1·ehende que em uns a proporção esteja aquem desse mi
nlmo, e em outros vá além de 15 %, s~ndo todos, presumida
mente, capazes do mesmo ·esforco relativo. 

Pouco· irnpotra que no regímen . das subvenções, -divididas 
as àespezas com o ensino publico entre a União e os Estados. 
continue dependendo destes a inici~.tiva da crea<.1ão de escolas: 
a expectactiva do · auxilio federal lhe servirá de estimulo; 
aliás, os governos estaduaes ficar iam em posição moral assai 
preca.ria, perante os orgãos. legítimos da opinião. 

As escolas municipaes e as particulares onde i5e mia!:::
tre o ensino leigo e gratuito, merecem os mesmos favore~. 
desde que se organizem de accôrdo com a legislação dos Es
tados, e sejam fiscaliiadas pelas respectivas autoridades . 

Escolas .. n01"maes 

A escola primaria oont.emporanea presuppõe a formação 
de professores dotados- de idoneidade moral e intellectual, á 
altura dos fins, que a instruccão popular collima. Vista deste 
lado_,· a f~ncç~o do professor preliminar, como primeiro guia 
da 10telhgenc1a ·e do caraoter das novas geracões, em uma 
idade em que o individuQ é extsemamente sensível ás influen
cias do meio, reve~e imporlancia social muito maior que a 
do professor das escolas de grão posterior, onde tem ingres~u 
a juventude preparada pela escola ~Iementar. Pa!lsou, por
tanto, a época do met~tre- escola improvisado, recrutado entl'n 
os naufragos de outras- carreiras, baldo de disciplina mentat 
e moral, desprovido dP.- aptidões technicas cspecia.es. A escolu. 
nQrmal é a cupola do edificio do ensino publico ; nií:o fôL'a 
ella. a escola elementar não seria um ab-rigo, mas um campo 
raso des~tado pet~ ignorancia. A prepal'a<.rão do lJl~sll·e 6, 
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• 
pO~S, :l. .'COndicá.O pr~via jndispensaYef <Í preparar,ião do alumno 
p_r1mar10; o mais impm·Lauh1 d<.•. Lodos us institutos profis
~1onaes, em '>R traLando de ~mino teclmicó. é. sem duvida. 
a escola ~lorm:d. As escolas ~uhvendonadai púla União não· 
.D·~dcm de11(ar di:- s r.1• rP.gidas tJOr fl L'ofos~ores normalistas . 

Ohrirrat01•iedade do ~nsino 

.'\ obriga~m·iedadR escolar é outra condição· sem a . qual 
se fr;u.!l.tam toc!a5 as. t.ent:i.tivas de generalização do ensino. e se 
r1espcrdic'am as quantias acaso · dispi:ndidas com esse fim . 
Para o comprovar. has f.a deter u m ·pouco a attencão sohrP- a 
il1:>tanoia que vae da matr icule. :l frequencia nas nossas e-5co
las pub lic:as. Em S . Paulo, insi si em todos os insper.t.ores es
r.olares, informados pela observação directa., que não é po:isi
''E:l dim!nuii-a, l'.'mrruanto nã.o fôr applicado, sem frouxidão, 
o principio da obrigatoriedade. 

E' muito mi\ior · do que se póde presumir, mesmo nos 
centros mais adeantados, o numero dos ,paes refractarios á 
idéa de mandar os filhos á escola, isto pelo interesse, que to- . 
dos teem. de os emprcs;ar, sem tardani.:a. no ír~balho r emtt-· 
nerado . E' nssa uma razão a mais. em favor da obrigatorie
dade, desde q11e a lei prohibe, ou dr.ve pi'ohibir, o trabalho d e 
menores de 1 l, anno~. 

Ou a prohibição é -um facto, e nesse ca!!O se impõe, como 
con!!equer.cia, a obrigação escolar. pois, do conkario, a.ugmen
taria o numero de candidatos aos inst.itutos disciplinares, ou 
escolas correccionae~; ou é uma burla, e então deb:.emos que 
i;9 percam as nossas melhores esperanc;as. cmquanto as fa
bricas consomem as energias nascentes, que cuidavarnos 
transformai-, pela educação, ·~m foi·ças vivas da sociedade. 

Rcmene!;cem ainda, 110 nos:;;o nieio; alguns preconceitos 
retardatarios. úcerca da obrigação escolar, como ínfringenté. 
à<' principio da libordade individual, o que importaria em re
eonnocer am1 paei; o tiuppost.o direitli de in'lpedir que os filhos 
vã.o á e:;cola. Essu conceito. deduzido de um individualismo 
dissolvente, mas caduco, identifica as relações Jurídicos -
creadai; pelo dil·eito de familia com a,; de nàtureia patrimonial: 
o filho é a. propriedade do pae. qur. dispõe delle, como de 
todas as ccusns su,ioitas ao seu domínio. E' a resurreiç!io mo
derno. da 111m1cipio romana. Felizmente, porám, em todos os 
ccd1gos con!.emporaueos. u patrio podei· nada mab significa 
que om nmndatu moral. outorgado dr conformidade com as 
leis da nalUI'czn. geradoras do parentesco; é instituido e re
gu!uc..lo pclu~ lei~ civi;;, em bcnefido (\XCIUsivo do filho, que· 
prcci::;11 de~sa p1·olccç.ão, o da ~or::iedadc, que a impõe ao pae 
como um ·11mm,11. Ora. a instrucoão inloro~sa tanto no indivi
duo como ft sociedade; ninguen1 f.em o dircif.o de impedir ·~ 
satíllítl.Oão de~se interesse, ao mesmo tempo individual e socia!. 
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• Taes as razões determinantes da. obrigatoriedade esco1ar', 
prescripta nas legisla{.\Ôes mais :::.deantadas, e · rigorosamente 

. cumprida na pratica, porque a efficacia do preceito reside na 
sua es~ricta observancià,. ~a AUemanha a obrigação se impõe 
até á idade de dezoito annos. 

Conselho Nacional de·· Jtdu.caclJ.o 

. Subvencionando o ensino primaria çompete natut·al
mente á União acompanhar, ou antes dirigir os resultados que 
collima, cem essa int.erferencia na questão. Não se pretende 
apenas o ubiquacão da escola elementar, sinão ainda que a 
escola se amolde á finalidade nacional, como vertice superior 
de convergencia de toda'S as linhas do systema. E' preciso, 
pois, integrar o ensino publico, evitando que ~ excessiva des-· 
centralização das organizações estaduaes prejudique 2. uni
dade do pensamento finalistico, a que ellas devem obedecer; 
se àispersiva, a acção dos poderes publicos não teria effici
encia pratica. 

Essa funccão integradora, que por sua natureza mesmu 
cabe á União, é perfeitamente compatível com a autonomiu 
Idos poderes locaes; não a absorve nem desl-róe. Além de le
gitima em qualciúer hypothese, na de que se trata, essa lc
gitimiaade ainda se e.xplic:i. com razl\o sobeja, porque si é 
certo que os Estados teem a faculdade de orgànizar o ensino, 
de accórdo com as convíniencias proprias,. não é menos ver
dadeiro, por outro lado, que sem preju!zo dellas, podem e 
devem ser unificados os principios de ordem geral, . quando 
nisso conl'õiste o intuito da. União com a· dispensa de um au
xilio dependénte de prévia solicitação dos poderes locaes. 

Si se- não combinarem synergicamente todn.s as forc;a~ 
propulsoras do ensino publico, não se logrn1·á tampouco a 
cvmbinação dos resultarlos. A energia integrado1·a dessa e1r .. 
vaP.a fi.lncção r eside em um orgão ceol.l'al, coosiderauo ue-· 
ces'iarit' em toda a parle, onde os poderes i'tacionaes não -=!• ' 
despreoccupam do problema tia .iustruócão primar ia. 

:'\os E sta.dos Unidos. o Congres!'o crcon pm '186; . por p1·n. 
po~r.a do presidente Garfield, o Bureau o/ Ed1.tcc1tim1, a 1.11•iu-. 
cfpio com exi$[encia aut.onoma, fl deBde 1 SG8 con w flepe11uN1-
cia do Ministerio tio Itlteríor. encarregado de colligil' dacf0,:; 
ácerca da ail.uação do en!iino nos different.es Estados e l<'.rt'i
torios. divul~ar .inforrnaçõe~ relativas á orga1liza1:f10 e dit•,.,_ 
cr;iio <lfl ""r:olas. e propot· mefhodos e sy:.:t emu~ escolares mui~ 

. adequ:u.lo !< ús convenieucias da educação nucional. .s:O B1.1rt•1.w 
de Eiiutaçito, diz Levnsseur. fem contríhuiclo poderosatnf'n li · 
para o progI'P,SSo <ia educação na AmPrica, devidci ~ publici
dade QUt' elle dá aos resulta<los escolarf'$, ás i·nt'0rmações <> 

conselhos, que dispensa constantemente, ú emulacão, que sus
oita, e á infuencia morol, ·que exerce>. Entretanto, o com-
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missario dê educação mão liispõe de .nenhuma autoriâade 
adminis trativa sobre as diff PrPni,es cm~anízacões de ensino, 
mantida!s pelos Estados. ' 

Essa. instituição ccmsummou a obra. de Hora~io Mann, 
tão ~ustamente ~elebrada no::: Estados Unidos. Presidente do 
Senado de l\fassachuss~t-s. assi~nava o iJ[ustre cidadã-0 sme
rimmo, em i 831. o ar.t.o da creacão, em Boston, do Boa:rd of 
Education, destinado a averiguar a situac::io ·real do ensino 
naquelle Estado, e a. empregar os meios capazes de lhe me
lhorar as condicões. Deixando o alto cargo ";:ofitico, que 
occu.pava, para ;Servir no Jogar de sP.cretario ·do novo con
selho, converteu Horacio Mann .t.odo o seu. esforço pessoal em 
invencível instrumento de rPforma d(I ensino, sem que. para 
isso, lhe estivessem ao ak1Rnce outros recursos sinão a pro
paganda da.s idéar;: a. realizar. as conferencias. ae: circulare~. 
as publicaçõe:> e. -sobretudo. os memora.vP.is L'elatorios dos 
irabalhos, a que <l-edica.<lamente sP. en-t.regou. Logri o~ out.ros 
Estados seguiram o exemplo vindo do Massachuss~ts, e breve 
havia em todos elles os m esmos conselhos esco1arP.s, até que 
a Uniâ'.o. por sua vez, instit.niu, em moMes idl!-nf.icos. o 
lh're!Ítt doe Elucação. 

Na Republica. Argentina, o Conselho Nacional de Ectu
cação exerce fun.c~ão de import.a.nr.ia capital, no focante ao 
ensino publico, devendo-se-lhe attribnir' 08 magnificos re
sultadós que a instruccão naquelle paiz vae todos os dra:~ 
demonstrando, em EIMaJ.a. nsr.enden,te. 

O Conselh<> N'acional -de Rducaçifo, Qrganizado sem a.ppa. 
rató burocratico. é a repartição t.echnica. de que cnrecemo-s. 
Sob a. suggesf,ão d O$ ~xemplos t.ita<lo.~. rolhido;; no estran
geiro, .iá. propuzer.nm a idéa. nesta Camara. apena~1 com va,... 
t iàntes de fórma. 011 iltustrP.s D~putado~ !=:ts. José Augusto 
(l Monteiro de S:ouza. a cruem a Nação dev~ a;isignnlados ser
viços. prestados á. causa. doa ertucacão popufar . Urge transfor
mal-a, quanto ant.es, em realidade. Dahi é que nos virá o 
~onhecímenl0 exacto da sit.unção d o en-sino no pai?., com as 
indicaoõe~ da experiencia. nhra definitiva. por muito per
feita que ella nos pareca. quando encerrada nos Iimites d'a 
c~el'>Cãõ a~tracta . Se:-jamos pragma listas: acompanhemos 
os resultados .. r.onfiando n!.l dynamismo da evolução creadora, 
de que falia Be-rgson. 

conctm110 

Tnsptrou-M nM fdéas que abi ficam ~~osta1>. ~m 110111 
~:rnthese• muit.o den~a. (1 proJP.cto qu e offereço li dehberal,lâO 
dn Caman do1.<:. D1>puf.ados. A fckmufa, qu~ :n~l!A se propõe, 
Para a intervencão da UnHio no ma~o prolllema. pr1>.tendA 
conciliar. em virtude mesmo d'll :;mà stn.geieza. a.~ faeilidades 
'- converi.ienoiM <lc or4'eJl1 pra.tira cmm <?s l>receltos constt .. 
t'U.oion~es em vigor. · 
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As fontativ:rn . .r.omo esta, hatPm Jogo no P.osr.0!11."1 da·~ <lif
fir..uldade!'. fi,rwmceiras da União. Não· estranhP.mo<: agora a 
olJ.ieci;ão. Mas guardemos t.od:os a certeza <le que si, no Brasil. 
as questõ8S politicas, acceit.a a exprP-ssão no sem s1mtido mais 
verdadeiro, P.mbora _mais desprP.zado, se r.ontiv•wem na es
treiteza do eriterio orçarrtentario que presume ·promover a 
prosperidade nacional, com· o córte .por• igual de todas as 
<lespezas, sem as ~elecciona;r, di.stinguindo entre ai; que sa
crificam o pa'iz e as que lhe preparam a grarn.Jeza futura, 
não ·só soffrerão, e·om isso, os elementos de 'VitaJi.dade eco
:raomica, como ainda as finanç.as mesma:;; contiinuarão em si
tuação pe.rmammtemente <l·ifficu}tosa. .Tá o dizia, em i8El2, 
Mm a sua iinexcedive-1 clarivide-ncfa, o granlde homem de 
Est-::1dõ · que é o Sr. Rny Barbosa : . «A extincção do deficit 
não ;póde rPsult.ar sinilo de um albalo pro·fundam~nt.e reno
vador nas .fontes espcmt.aneas da produc\:.ãC. Ora, a pro
duc~ão é um effeito da int.elligencia: est.á por t.oda a super .• 
ficie do globo na razão directa da ecLucacão popnlr. Todas 
as leis protectoras são ineffi.cazes, .pal'a gerar ll grandeza 
economíca do paiz; tod<Js os melhoramentos matt?riae1.; são 
incapazes de determinar a riquez.a, si não partil'em da edu
cacão popular, a mais creadora de tod:as as forças eco
nomfoas, a mais fecu11da de tod.as as medido..~ financeiras». 

Discutimos frequentemente a necessidade do aproveita-
mento dos recursos da natureza, para transformar em va
lores concretos as vi:rtua,lida<les, que ena encerra; esque
cemos, porém, quasi sempre, que de todos os valores, .dis
persos na natureza, o mais elevado é 'Ô homem, e o ~ico 
capaz de, por si só, chegar a todas as alturas .. Coleridge, 
<'OTltempfando a singuLaridade do phenomeno, ass1m o d'~
finiu: ~o homem, em um sentico .cferivado, p6de ser consi
derado com o Sflu ;proprio creador, porque, aperfeiçoando 
as faculdades de que Deus o dot.ou, logra não sómente am
pliai-as, sinão ainda crear out:raSl'. E' o resultado tel'mitnal 
da educacílo. 

Sala das 5essões, 26 de novenibro de t92-0. - Salles ltt
nior, 

Secretada Cieral -- .Rua S. Bento, 21, 2º andar - Sio 
.Paulo. 

Exmos. Srs. jl.fembros do CongTei1so .Federal - A Liga 
Nacionalista, de S. Paulo, pensando Vraduzit fielmente a 
maior ospiraçiio rio no~~ci paiz no momento acf,ual. vem tra-
2er e~1 a r-epresent.acão" a <'on~ideracão do Congresso Legisla
tivo Feder-ai. 

. E::it.re os povos civiHsado!'l n interi:!'Se pela cultu:ra na
cional é o que prepondera sobre todos os demais. Os díffe
rente;s po.vos do mundo distinguem-se hoje pelo seu gráo de 
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educa~~ão. pela extensão do seu apparelham1ento educativo. 
Os povos civiJi.sados são os \JllC r.eem uma organisac;ã:o com
pleta de ensino publico a abranger com justioa e igualdade 
todas a~ classes r.la populaoão. 

Assim, páde-se avaliar da civi!isa{.'ão de nm povo pels 
.>ua o!C'ganização educativa. 

Entre os povos aueantados e qne podem chamar-se com 
justiça civillsados o numero lofaJ de alumnos mat.riculados n~ 
~sco'1as respectivas é sempre mais ou me.nos 'correS·pondente 
n 15 o/o do lota! da popnlacfio do pai:i:·. Os E>:.tados Unidos teem 
mais: com nma populur;iío talr:nlada em Hl:l 5 de 98. 781.324 
hahitattf.A~ linham 'mafr.i1.•.nla<lofl fim ,:nas esco.Jas elerrt&ntares 
~O. 35 L fi87 alunrno.s, a qiw eafi·,~spnndia a 20 % da popula
').fo t.olai. A F·rani.:a. em 19t!i, com a populacão de cerca de 
39.000.000 rle hahitant.e>:. tinha !'i.ô69.251 a.iumnos matri
culados em suas escolas •~l~mentim~s. correspondendo a 14 %' 
do to~nl da populutão. A Allemanha, r.om 67. 812. 000 habi-. 
tanLes, tinl1a em srnl:" esr.olaf: "lr.m~nt.ares 10.309.950 
alumnos. r.orrespondCmlo a 15 % do total da populaoão. X 
Grã-Bretanha. com ·'16. 089. OOI) babitantes. tinha em ~mas es
colas element.ares 7 .6:12.535 alnmnos ma.tricufa\dos, corres
ponden!.ei: a Hi ':'{, do total da p0pnlação. 

A médla observada no Bra~il não n.<1.~ rlá <lirBito de nos 
c.onsiderarmo;: 11m paiz civilisarlo. A:;;.sim é qne o Brasil, com 
·~erca de 28. ooo. 000 de hahif.ant.i>s. 1.Pm ar.f.tia!mente apprro
ximadampnf.e ·r .200.000 alumnos maf.rkt1larlos P.m fodas as 

-~U.'lS escolas Pleml"nhu·cs. corre.;;poni.ie.ntl"s a cerca. de 4 % de; 
toda a pnpulução. f!Ue nos reTP.g-a á categ<wia de povo infe
rior, de r.t1lt.m•a insignificante. e.orno uma qnafli defficiencia 
rle l':lnsino. · 

E', pOi8, o regimm1 tlemo<'lt'a(.Íl'o em sua esse,nvia que 
.,st:i r.m jogo nP.r,:l.a qOP.~lnn na ~·riucacãn popular do Bra!'lil. · 
O GovArno repuhlicano para se TP.iril.ima( e se tornar nma 
"ealidade m1 Bt·asil nr·1•r.isa. nnl.es r!f' f.tido. de ";uMar da edu
eacão do povo, institnin<lo o appari>lhamento necessario fiUe
nra nos 1'a lt.a ftua!"i po!l" complef.n . 

. Pmtsandí\ realizar o pl'o!l"resso nacional, nós fizemo-s ludo 
no Brasil: leís. nonsfH.11ições. rcuii.J.!'01'.. Mas P.squeoemO!I n 
principal que era fnzeir (> brasileiro. F, para fazei· o brar-ilfriro 
é J'.H'<'ciso uma OT'A"ani:r.ar;:io naciona' de P.dur.ação. 

A es>f.altistfo:i naciona:l, levantada em HIOO, i.ncompleta 
tomo fni, no:>; dm1 11ma pm•rwntag-f>m tofal rlf> analphabetos de 
75 %, a riue.I. infeli1.tllf"Iltn, é s11p(•1·i01' mesma ás dos paizes 
ma ii:; n.t.razado;. nt>s!.P ~f'nl.iriü. poi1' q11P na Rnssin a porc1rntn
~em rl~ :innlpliabPto~ P.ra fie Gil "Ín. om Porlugal de 68,9 %. 
na Bulgarih 'li" fi!) %. na Hellpanl1n fifl.7 % . ~o·.~ pa.fae.'l 1~ivi
lisndo!! a pnr1~t>nln~f'm rlr annlphabfl!.M nn popul::u:.ií.o r. n E:e
r.minti~: Franc;1t. '•.:1 %"; Jng·tatf:'rra. 1.8 % : Bélgica, 12.7 o/ó; 
l"russia. 0,02 % ; Su isso, 0.3 '/r: SnP.cirt. O.O? % ; E~ct>s
sia, 0,3 % 
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O Brasil f:: um dos ,Jiizes mais afJrozados em materia clé 
msírucção. 

Impõe-se como .unica solução possiv01l para Q problema 
uma acção intensa e tenaz por parte do Gove.t'no Federid, 
que abranja t.odos o:i Estados do Brasil, afim de extirpair o 
analpnahetismo que nos :degrada e avilta. 

Nos Estado~ Unidos, ne onde copiamos a nossa. Consti
tnição. o Governo Federal mantém o Bureau de Educação, que 
J>Pest.a · ·servioos nota veis, além de· que o referido gove.l'no 
doou a.;; terras nacionaes aos Estados, com a condioão de ap
plicarom o producto em instrucção publica. 

'Nr;, Republir.à A1·gentina. o governo tem o Departamenf.('I 
·da inst.rnccão publica. mantem mas de 200. 000 atumnos nnl'. 
cf::colns: nlementares nacionaes e gasta nnnualment.e cr>rca ele 
80. ílOO contos com a inst.rucção primaria. 

Nn. Hespnnba. o Cf'nsn. de 1'900 revelou quP. &."3 % da po
pnlacão era analphabeta. sendo que mesmo em cidades romo 
l\fadrid e.ra d~ 30% e em Barcelona 48'%. Em consequencia do 
ê'llarme produr.iclo por e5sa constataoã'o foi na Hespanha crea
ào o Ministcrio da Instrucciio Publica e Administracão das 
<~sé o las publicas e instit"c.i ioões superiores, foi desannexada 
dos outros ~partamentos. O Ministro dia Tnstruocão imme-

. diatamentn ordenou uma investigação sobre o est.ado da. in
strueoão primaria em todo o. pni7., a qual revnlou conct·icõrR 
11!nrmnntes. 

-rq-a Suhisn. constatada ã insufficiencia da dist.ribuícão do 
~nsino em varias r,antõ~s, foi feita uma reforma constitu
cional espetilalmentP. para permiltir á União manter escola~ 
prima,rias em quaesquer cantões que ;:;e nfio rlesP.mp~nhas
;:em devidamente dos seu~1 devere-s. 

Tndos ofl ~overnr>s dos' paizes civilizados e'.'éercem R accün 
mais intensa rm bem da in'Struc(;.fo popular. 

Só no Brasid nada 8é faz no senUd'O de diffundir a in
:<'.truc{!,iio popular. 

F:n tret.anto, entrP nó.~. a:penas cm dous ou tres: Esf.aldn::: 
f'Xisti> uma orµ-nni7.aç.ãn ininial dP ensino piublico. Na qunsi 
lnfa.1 idn.dr dos F.stado~ a brn'I. dizer n'iio existe or~nizacãn 
~!~rnmn. 

Pr~r is~o. oizia rm S\HI "ultima mPsnagem o Sr. Dr. Ar
thnr Hf'rt1m·d1~s. dimio Prt':'licientc> rlo F.::itarfo d~ Minas Ge-
l'lW«•: . 

<:.A rrlucncão popnlnr Ql.lt'. em quadras normaes, deve 
Nmsf.ilnir iim r:i.mpn de ('ffliG:to para n nr.t.ivi<lade d~ todo 
_g·twornn cons~if'nfe. tornoh-~e. ai:rn~, n problema '·it.nl. n 
maxirnn prob!emn da na"<'.ionalidade. " 

No mome-nt.o nm qtlP df' todo~ os · ponto~ da terra. n. nn
!('ttStia rco.nomien tangi:' n hnmanidade .para o immenso et"
leiro do Brasil, a procu~a dos ma~el'iaes de reparação e de 
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riqueza, f> n1'Pci>;o - cust.e o que cusfar - que facamos 
&sappa:recer n lamr>nt.avel, o \'er~onhoso cont.rast.e ent.re a 
opulenc1a, às pompas, a. gtándet:'.l do territo.rio e a miseria, 
n Pe<JUP.ne:i:. a desconsoladora f r aqueza l'!n h'omem que a ha-' 
hit.n. . 

Émquanto .. a. Nacão contiver em 1<6u1 seio um ·numero in
c.onfessavel de ana.lphabe.tos. est,ar:í canc1?rada nas fontes da 
Yida. irrP.mediavelmentfl perdida na concurrencia com ol:i ou-
1.ros povos, incapaz <le surtos progresc;;isfall, chumbada aos 
preconceif.os o e, rof.ina pP.lo peso mort.o do obscurant.i!'lmo de 
~rns filhos.'). 

Para caracterizar bP.m a s iluacfio nct.ual do enstno nn 
·Brasil basla o se>ii.uinte fac to : São Pa.uilo é o Estado mod~lar 
Pi'Jl materill de ensino 0 f.em apenas 250. {)00' alUIDDOS ma.tri
í'll\ndOS f'Tn sua!>< escolas P.lementnres. ao pns-so CiIJ1e o Ghile.
PXMl.amante com n mesma população de 'São Pauto, tem 
36!'. fi2:6 alumnvs em snas escolas P.lementa.res. ou mafs 
-rno .ooo que o E st.ado de São Paulo. Ainda mais: A Ar.gen
tina. C'om oito milhõe.<: cle habitantes. tem 1.100. O<W> alumno~ 
mat.1•ioulados em suas flScolas primarfas <', por(,nnt.o · o E.c;tad() 
de l=;:fo Paulo.; cu.la poT)l11lac.ão ,; ri r 1 . 000 . 0'00 <Je hahi tantes. 
nn propor~iio ar~Hmt.ina. devia ter ~5<1. •000 alumnos. te~o 
npenas a metade ou 250. 000'! 

A civiJizaç.ão contemporanea ident ifiea-se complet.-i-:-
m~nte com :i etc1rola. Só a nsola e:xpli<'a o surto formiílav Pl 
C-os E.'!lados Unidos. da Allemanhn. do .Tapão. 

Com referencia. acts E starlo!-i Unido!> diz o Conselheiro 
finy Barbosa: 

«Os espiritos de mais longo descortino, as cabeças ma'i!'I 
r-roi;ressieLa!'l, or;: est.ad.istas mais nraticos dn Etiropa , cm·
vam-s1.1, boje, diante desta realidadP, atribuindo este facto. 
appn:re.ntC'menfc quasi sc:ibrenatur~I pela sua im;nensidade. 
prod1g1oi:1n - o desenvolv1me~to dos Estados Unidos - â. 
mni11 natural e palpave.I rlai:1 r.aus:is : á generailizaçl1o do ensi
no popular. â irlr.nt.ificar.;ão ria vida nacional com a escola 
r.nmmum. . 

A Lig-a NarionalRita. de S. Paulo, consciente de ou1e ntra
vp11~amo~ nm l)('l'iodo de transição histori-On, em que a nacfo
nnlidadc hra.silP.ira !!e npres.<1n para uma ma.rcha mais ao&le
ra4la n~ r Pa!izacãio de seus grandes ideaes, t.em a -0erteza. de 
que o Gonsr:rP.sso Nar.iona.I saberã comprehender o a.lto r-a.rel 
11ue lhe. cabe no ns~tlmflf.0 dA tão suprema relevancia. (' por 
i~~o oni:;a lemhl'at' a VV. F.Ex . a.l14nma!1. med-idB!I qne. lhP. pa-
1·er.em constitnit' a. chave da solução do problema. 

Em linihas geraos, parece á Liga que pelo Go\'erno dn 
União dont1•0 da Const.ituicã:o, ·d1wr.m ser tomnl'las com urgm
~ia as !lf!guinf.~!l rrroviden'Cias: 

1 •. crnncão 1fo um departamento º" f'rl11r.n.çlfo. ~oldaão no 
que exii:!Le nos Estados Ut!tdos; 
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2•, fundação de vnrias escolas nol'maes nos diversos. Es
tados e zonas do paiz que ma.is necessitem, para constitu1rem 
viveiros de 1professores1 escolas essas que, sendo de ensino se
candario são de competencia federa:l; 

3º, fundação de esc.olas primarias nos differentE'.S Estado~ 
que as solicitat'em ou M aéceit.arem, 1~or accôrdo do Governo 
da Uniiio com o das um:ciades federativas, ond.(> haja maior 
nurnern dP menores sem escolas, procedendo-se, Estade> 1por 
Estado. a nm estudo completo das respect.ivas neMsstdades e~
~olarP.s. 

Ha governos estrangeiros. Exino·s. Srs., que subvenéio
rnim P.scolas primarias e- secundarias dentro do nosso paiz, ,ê 

. o ·Qoverno nar.ional não póde ficar indifi'erente ainte milhõe3 
dê hrasilP.iros aiba.ndonados na incuiltura e no. anal•p,hahetismo. 

A felicidade desses milhões de brasileiros está nas mã'os 
dos Srs. Membros do Congress() Federal: Com providencias 
adequadas :poderão ViV. ELEx. evitar que milhões de existen
e.ias de r>at.rido;;: nossos na.ufraig.u·em no an:üphabeti-smo. Não 
é possiV!'1l que o Congresso Nacional reens.e aos nossos pobre~ 
patricioR um b.eneficio que lhe. está nas mãos e que é um 
direito sagrado para e!.les. A propria solucão do 1p.r<>blema 
tiío· relevan~é do saneamento nacional está subordinada inte
gralmente á solução do problf:~ma do 1;1nsino elP1ment.ar em todo 
o ,pa1z. · 

Sem a disseminaçãa do ensino elem~tar não ha sanea
mento ·possivel. A defesa sanitaria do individuo só é •possi
vel r.nsinando-se-lhe os preceitos da hyg~em~ e os meios de 
i;e precaver f'.ontra as differentes molestias. 

Portanto, •para que o i;;anearnento não seja um trabai1'ho 
inuti.l e em pura perda, é mistér seja precedido e acomp,a.
nha;do pelo ensinamento dos conhecimentos indispensaveis a 
vida. 

Nas ~onas sertane,jas ou praieiras, asoladas pelo im13alu-
. dismo. Qopilar:ão e barbeiro, a maior resistencia ás molestias 

não se d~riva do maior vigor :pJhysico dé cada um, mas sim 
do nivel de capacidnde mental. ·o ana.Jphabeto, fechado em 
sua profunda ignorancia, acceita. a intervençãQ ·medica nas 
horas de desesr>ero, mas, passado o peri1go, torna a. 'desprezar 
em a0bsolut.o todos os conse'lhos hygienicos. reinddindo nas 
praiicai;i que abriram a ;tbrta a molestin e reeahindo no mesmo 
ou em outros estados morbidos. · 

Portanto é .inutil cogitar de. uma campanha e.fficaz p:elo 
saneament.o, Frnm ·organizar a. educa~.ão rlaciona,l. sem ensinar 
a individuo a defender-se permanentemente de t.odas as mo
lc~tia~. para ·o ·í)ue é nec:e::i!lario, para prini:ipiar, que elle saiba 
lêr e escre:e~ .. de~ois do ~t~e. lhP. po~t;Jrão RP.r minisf.radas to
das as nocoes mdispensa'\ eis d~ hy~iene. 

,. Toda ·ques t.üo rlo sam-!ament.o ctepnerle cmmncia-lmente de 
um se.rviço dr :p·ropaganrla. ~ nfio é posRiVf'l fazer propaganda 
<le eousa nenhuma qnando sr.- t.ral.a de uma população com
posta em sua quasi totalidadt> de analphGh\:)tos. 
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Ei~ Pl'lt"'llll?. nn run<lo à~ rodo;; os ·fir1>hl?.mas nMiomies seo 
encon trn <:r•mprr• IL tllH!~liin dn. 1)dncaGüo como base e a qtJB 
f.!nc11rr:\ Pil1 8tHI ~nlw.:iiu n 1fo 1 ndos os ont.ros problemas bra
~ili>iros. 

Aprl'snnto a VV. F.Rx·. a sr.guran<:·a de meu elevaao apre
ço e distini•ta. 1•nn~t1IP1·11dlo. - P. l'ero1ceii'o J..ei.de1.. presi

. dente. 
8. Pn11°ln. Ili tlt• ,l11lh11 de 1~20 . 

O Sr. Pro11ldente - PG!l!"a-se á:: · votaçôe!'< constantes da 
ordem do d in. . . 

Vnt::i.eflri 41n prnJ1wt o n. -~7 A, de -H>20, provide~cia.ndo 
~obre os ""nr.\\11l'nto~ tlo!ol dnrent11s da E!'.rola. de Mmas de 
OL1iro Preto; rom pnt't'l'~l' contrario da Commissáo de Finan
ca~ ás em<>mlül" 1lflt'i•~rnladns (vide projecto n. 47 B, de 1920); 
( 3~ discustoão l . 

o Sr. Presidente D~rantE' a discus'!âo deste projecta 
foram ot'fe1•cridn!'4 o~ )<f'IE{llinl r.s 

N. 1 

An art. 1" - J\rrl'PSc~nf P~se: 

. Paragt'Rj'Jhn 11nl rn. o~ me~mM \'P.Mim<>ntoci 9.llima e!!ifa
ht>:l&-.ido!" pas~nrl'ln u l'fll' prrerbidoi:: pelos diredorP.s, lentes 
•'af.hP.drat.irM 1• .;uhl'll·ltut:'Js. preparadores. cte .. das escolns 
i::upe-riOT'PS orrh•lnr·~ <li' ciiri>.if..o. mPdicina p 1>ng-cnharia da Re
pnblica . - Twr#111111 l~11111p,.lln. - Ednarrln Tavo:re.'I. - Vi
rtmte Pirn11il1~. - r110mn: Rodrif7ues. -- Osr>rio de Pui11a. _.... 
FT.o.lt•in <h> M~Ur>. ··- Jn11n ·"'frrnaahP:fra. -· Olenario Pinto. -
?rl<moel R<"'i.~. -- .'fliml'l1n l.r.nt. - Deodato Maia. - João Me-
71p:;e~. - AIP:rmu/1•'11n r/11 Rn1!hn. - f'hRr1Minf de Jfiranda.. -
Le11.01•.ubr1· F'Oftn. - P. ."tfarrondes. - Nir.anm· .11'ascimento.
Arm.an,dn nn:UoR. - ,ffl'J'f'U7mM Pll'l"(((I. - Antonio Vicente. 

N. 2 

AccrMOAnte-91'. ond., oonvier: 
Art. A lnhf'lln tiP Cf\lP. t.rat.a o art. 1• ~ exti:msiva a to-

r.o~ os dii'rr:torf'~ t• rrnfe.~sorP.i; <loi; imifituto~ ch·i~ ·federaes 
de em•inn !':\1TH•1· in1• ,, ~··r1m~a'l'in. 

Pnroi.?rnphn 11t1il'n . O Prf"sid1mtp do úonsp]lhn ~llP<'TiOt' ctn 
F!n!:lino · pl'rcrh1•1·il n11 \'r'nr•imC'ntm: nnntt:trfl <le 3íl':OOO$. sPndo 
:?O: ílO'C\$ rlP nrr'INHHl11 1• 1 O :flOO·!j( º" µt•ntifir.nciín: o ~~crPl arin 
rln f:on<:l'!hn lr>d 11.~ wnrim1•ntn;; de 15: onn.~ de orde-nndn e 
!'i :000~ dP Q'1•ofifii•n1:~ .. .;. " n~ !'>Pr'l' i> f.n'l'io~ .-lo.~ instif.utoi:; f P-

,<],~rae..<: Oi' rie ·l'? :OUn~. l't'ndo 8:000'$ cfo ordeno.do e 4 :000$ de 
graLificat\ã'O. 
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Art. O Governo fica. autorizado a abrir os creditos rie-
cessa.rios para a execu~ão da presente léi. - José Augusto. 

Vou submetter a. votos as emenàas. 
Rej eitadas suocessivamente as referidas emendas i e 2.; 

. O Sr. Presidenta - Vou subm~tter a votos o projecto. 
Approvado em 3• disobssão e enviado á 'Commissão de 

Redaccão ô seguinte 
PROJ'ECTO 

N. '4:7 A - fOO<l 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. :1.º Os vencimentos dos lentes, professores. e sub~ti .. 

tut{)s àa Eseola de Minas de Ouro Preto, passam a ser os se
guint.P.s! 

Orcfenarlo Gra.'t.ificaic:ão Tátal 
1 dírector . . . . . . . i2 : 000$000 8 :000$000 20 :'000$000 

~6 lentes . . . . • . . . !0:000$()010 5:000.WOO 15':000'$000 
8 suMtitutos . . . . . 8 : 0-00$0'00 4 : Qí00$00,o ! 2 : 00()$000 
2. p.rofessores de d'e-
. senho .. . . . . 8 :000$000 4 :·OOO$,OO<r 12 :00'0$000 
1 preparador analysta 

eh imico . . . . . 6 : 00(}$'000 2 : <IOO!f-000 8 : 400$0'00 
Art. 2.º E' o Governo autorizado a manter um alt.o forno 

electico- metallurg-ico annexo á Escola de Minas, abrindo.'para 
esse fim, os e.reditos necessarios a.tê o limite ma..'timo rle mil 
contos de téis . 

Art. 3.• R-evogam-se as disposições em cont"t'ario. 

O Sr. Paulo de Frontln (pela ordem) requer e obtem dis
pensa de impressão da redac4;ãO . final do pt'()jecto n. 47 C; 
de f 920, afim de ser immedia.tamente '\fotada. 

E' lida e, sem observa.eões, approvada a seguinte 

RJIDACÇÂO 

N . 4.7 C - i920 

Redo.cçéio final do 'JYf"Ojecto n. 4'1 C, de / 920, que providenci~ 
sobr~ os ~encimentos do& docentea da Escola de Minas dei 
Ouro Preto 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t.• Os vencimentos dos tentes, professores e substi ... 

futos <la Eseola de Minas de Ouro Preto, passam a ser os se .... 
~intes : 

1 director 
'i6 lentes .. 

Ordenado Gratificação Total 
12!0.00${)00 s :000$000 20 :000$000 
19 :000$000 5 ;000$000 t5:000$000 
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Ordanaào Gratificaç&o 'fotal 

S .subsfüutos . . 8 :000$000 4 :000$000 i2 :000$000 
2 professores de de-

aenbo • • .. . • .. 8:000$000 4 :000$000 12 :ooosooo 
1 preparador analysta 

chimico. . . . • .. 6:000$000 2:4.00$000 8 :400:JIOOO 
Art. 2:º E' o Governo a.utorizel\O a. manter um alto forno 

electrico-metallurgico anne:i.o á Escola de Minas, abrindo, 
vara esse fim, os creditos necessarios até o limite ma:i:iroo de 
mil contos de réis . 

.ArL 3. 6 Revogam-se as disposi<;õas em coo.traria. 
Sala das Commissé'tes, 26 de novambro de 1920. - Prado 

Lope~. - Castro RabeUo. - Raul Só. 

O Sr. Presidente - O projecto va.e ao Senado.. 
Votação do projecto n. 583, de 1920, cóosidera.ndo de 

utilidade publica federal1 para os effeitos dos arts. 10 e 35, 
§ 2º, t.:om;tiLuição, as aoações, herancas, etc., cujos rendi
mentos :-;e destinem á diffusão do ·ensino primar-io e á cu1:. 
1,ura da Hngua patria: com parecer favoravel das Commissões 
de Constituíção e Justi-.~a ~ de Finanças (2ª discussão). 

Approvados successivamente, em 2· discm;são, os seguinw 
t~s artigos do 

PROJEQTO 

N. 583 - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. ª São considerados ·de utilidade publica :f'ederiíI, 

tJara os effeitos dos arts. 10 e 35, § 2º, da Constituição da 
Republica, as doações, heranças, legados e fundações, de ca

'racter inalienavel, cujos rendimentos tôe destinem á diffusão 
<lc ensino primario e :\ cultur& da lingua pa.tria. 

Art. 2.º Para o goso das prerogativas e isencões resul
tantes desta lei devem os interess3dos requerer ao Governo o 
seu reconhecimento, juntando cópia authentica da doação ou 
testamento, e declarando ~úbmetter-se á fiscalizaoão da 
I'espectiva autoridade, quanto á n,pplicação · dos rendimentos 
de patrimonio e á execução do programma de diffusão do en· 
sino e cultura da lingua. 

Art. 3." Verificado o valor re::i.t da doaccão, he1·ança, le
gado ou fundação e o seu alcance e efficacia economica para 
a educacão, ensino e cultura nacional, bem como a idonei
àade e capacidade da pessoa, natural ou juridíca, requerente, 
e Governo declarará de utilidade publica a instituição, que 
fioará . equiparada. para os effeitos desta lei. aos estabeleci-
1N•nto1' ::úngenere~ <la União. 

Art. ·i.º !\q re~1.1lamenlo que fl)r e:xpedido para a ex~
~ucão desla ~li serão preseriptas as normas para a fiscali,o. 
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zação, llem como as obrigações Teciprocas entre a. adminis
tração e o estabelecmento reconhecido de utilidade publica. 

Art. 5.º São dechrados d~ utilidade i:mbliôã, Pàta os ef
feítos desta leí, indepC!ndentemente das formalidades exig-idas 
nos arlAl. 2º e 3º, salvo quanto á fiscalização, as pessoas ju
ridicas que já gosam de subvenções e outros auxilios da. 
União em vírtude de lei anterior. 

Art. 6.º Revogam-se as disposíções em contrario. 

ó Sr. Presidente - O projectc. ·para á 3ª discussão.· 

o Sr. Augusto de Lima (pelu ordem) requer e _obtez.n dis
pensa de intersticfo para o projccto n. 583, de 1920, figurar 
11a ordem d0 dia da sessão seguinte. . . . 

Votação do pl'ojei.!lo n. 596, de 1920, abru~do o ered_tlo 
especial de i : OQO~, para. pagamento a Hermelmdo Pere1i-a. 
dos Santos (2' discus:;ão). 

Approvados succe8sivamenle em 2• discus~o os ae11;uin
~os ar~igos do 

PRO.JEC1'0 

N. 596 - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fie~, o Poder Executivo aulorizMo a abl'il', t>elo 

Ministe["io da Guerra, o t:L'edito espeeial de 1:000$,' para 
occorrer ao pagamento ao ex-1· sargento do Exercito Nacio
na Hermelindo Pereira dos Santos. do quantitativo de que 
trata o art. 10, il'a lei n. 2.556, de· 26 de setembro d1? 1874 . 

.Art. 2.~ Revogam-::;e as disp.osições em coD.trar10. 

O Sr. Presidente - O projecto para á 3• discussão. 
Votação -do requerirnento n. 70, de 1920,. do Sr. Alfredo 

Ruy, pedindo que ::;eja requisitado do Governo o trabalho da 
com.missão nomeada para ~l'gauizai· um oodigo óe justica 
militar. 

RICQUEnIJ.\lENTO 

N. 70 

. <1'endo a. lei n. 3.~:a11, ~e 5 de janeiro de hl20 auto-
1·izando o Governo a reorgan11:ar a justiça e o processo mi
litares, levando cm consid1wação o trabalh•> da Commlssão 
nomead~ pa1·a co.ní'ecciunar um co<!igo lla ,;ustii;.a militar e não 
tel}àO s1·do .'Pl_!bhcado ~té essa data o trabalho apresentado 
pe1a ll~mmis;sao, requell'o que po1· 1ntermedio da Mesa sqli~ 

. ~· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11: 11+ Página 11 7 de 141 

sESsÃo EM 26 DE :NovE:-tell.o o& i92cr .. :• !550 

t 1 11 r 'd a· i U""'<~ncia, afim cite-se do GovE~rno o 1·a m io re cn o, e rr "'='" 
de ser publka<!u no Diorio Officit).L~ 

Rejeitado. . , 
V.(•tacão do requerimenLo 11.. 71, de rn20. d<.1 Sr. ,\La.ur1-

oio ;;.e Lac:ei·da, pedindn. inf.Prma.cões sohrc o empastellamento 
d~ um Jo1:nal em Foi'tateza. 

Rl!Q'C EHIME.."<'l'O 

N. 71 

~l1equf\Ü'O que, com a. ma.xima urgencia. o Ministro da 
Guerra informe quand'O foram tomadas e em que consistiram 
a~ lnallogradas providencias para evitar o ataque por prar,;as 
do E:xerc.ito da guarnição tle· Fort.aleza ao jornal hontem ali 
urutalmente empastellado pelas mesmas praças, sob os olhos 
impotentes de ~eus commandantes. :t · 

Rejeitado. 
Votaoão do requerimento n. 7~), de 1920, rlo Sr.· Nicanor 

Xasdmento, $olicitando ·inclusão, ua ordém do dia, indepen
dente de pa·l'ecer, do proje,cto n. 9, àe i920. 

REQU ERll\dENTO 

N. 73 

. «.Requei'ro seja dado. pa1·a orden1 do dia, independente ce 
parecer da Commissão respectiva o projecto n. S, de· f920. 
visto t!omo todos o::; prazo::; regimenlae::; e~táo ex.posto.> e o 
proJecto é de natureza urgente, :p 

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento do Sr. Nicanor . 
.Nascimento, pec!Jit1do a x·etirada do requerimento n. 73. 

Votacão do i·equerimento n. 75, de Hl2U, do Sr. Ma.uricio 
de Lacerda, sobre acquisicões de lilulú:s ua praça. · 

R.EQllEIUMEN'fO 

N. 75 

<Requeiro que, pelo intermedio da Mesa, o Governo fü-· 
!f!rn~e colli que ~u.toriz~ção legal e usanáo de que interine
d1arios tem ac!qu1r1do titulas na praca ou· a quem os a.dqui• 
riu directamente. ~ 

O Sr. Presidente - Defiro o 1·eqtw1·iruC:'utu do Sr. Nicanol' 
Nawi~?enly. pedindo a ,l'elirada. d~_rnquet'imento u . . 7'3.. . 

votacao do requel'lmento n. 11;, dtl rn~o. -do 81·. MaUl'!CiO 
de Lacerda, s&bre acquisição de tüuios ua praca. . 
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REQUERlMEN1'0 

N. 75 

"Requeiro que, pelo inLerme·dio da :'.\:lesa, ô Governo in
forme com que a.utol'izacão lega1 e usando de que interme
diarias tem adquirido titulos na pra~a ou a quem os adqui
l'ÍU directamente. , 

Justificacão - Juuto como elucidativos na "parte exp.osi
&iv;i ti martigo do O. J_ornal e ou~ro. d~ Correi.<>. da 11.p._nhã .• , 

LIBELLO 

Ha dia.s escrevíamos as seguintes paiavras: 

A LIQU1DACÁ.O 

Temos iudicios seguros c.-e que está a terminar a longa 
combinacão financeira planeada pelo Ministro da Fazenca, e • 
dirigida natmalmente, aqui e na Euro:Pa, po-i· Í:Hlssoas de sua 
confiança. . 
· Por emquanto nos te·m{)S limitado a apreciar apenas a~ 
c'oI:JSequencias dessa meada na nossa· 't'ida econom!ca, em to
das as s-U~ re-percussões; mas, aqui coroo lá, vimQs a.compa
%1.hando-a, minuciosamente. 

Joaquim Murtinho çonseguiu realizar al~umas operacõc~ 
.~u.e lhe valem a gt·ati<lão nacional; mas nem todos possuem "'-
4U8 habilidade nem pod~m C.ispor de elementos pata ex&·-
cutal-as. · 
' CUtrc; !actor que n-ao ~e p6de deixar de levar cm coma 
.a.es~s casos, é a op.portunidade. Foi tambem o. dê'1'que se e.,
queceu, por um motivo cu por outro, o Minü;tro da Fazenua. 

O Presidente da Republica está, ::;em duvida, l!mba1ado 
i)ela esperança de que deutl'o em breve o ~eu nome a,ppare~ 
=era accresddo <l~ uovo preatigi.o, em consequi:ucia de fat:Los 
etIJa marcha o publico ii;nora ~ 

. !nfefü~ente se engana, mais uma vez, o. Presklênt.-0 da 
llepub'líca, como se engana dêb:ando-~c conduz"ir pelo seu H
lustre Secretario da Fàzenda .. 

Hoj9 vamog e~P"íical-as, o que sc1·virã ao mesmo tempo 
l]ara _frisar mais uma yez, a. nossa. attitude em face da orie.n
tacão financeira do Gllvei'Uo .-
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Logo CllW o :-:;1·. E1,itac:io Pe::;soa assumiu a rn·csiJcncia aa 
Ropublka e annunciuu os laq~os rn·ojcclo$ dr.. seus. emprc!ien
dimcnlos, lodos o:; que conh1~•:.iani a siluai:;ão defici lari:i elo 
'l'hcsoure se p1:1·gu!llavum nalura!mcntc com que recur:sos iria 
u Sr. Prc!'lillent.e fiuanceul-0$. · 

Comcca!'am n ciri.:ulul' o:; cous hoatos roais ·communs 
111'.;::'ias ci1·eurnsta11uia.s: <•niis,.;.-í1-. 1.111 1:111p1·csti1110. -'l~ts a. ead;i 
1.iual.o <;11r1•1·s1wndi.a um tl1.•:;nwnl iLl11 <.1ffid:1l: ü qu1; .i-à c:;l.i\\'a 
;t::';'l'lltad•i o r.r~tndc i1l::11w fi 11a ni:<!i ru. 

t;n nuebido 1·1.1ni uma audada, vc.nlatkit·u1t1unl.c a:;so1nbr1•
~~1. ellc consi::I ia cm se r~mcllcrc111 nara a liiuropa toaos os 
llo!."sos rrcu1·;;os. dr~ •rossivcl arrccadu0ão, dc~tinando-os alli <.'i 
<;rnuprn. <lc Li tu los bra~.il ci.t'o!:i, o outros. 

J>a1·a a rP11 1l'::'"ª .,fo di11'litJ i1·11 ,1p1•1ive i l.a,·a~ ~e o t~a llllJiu, na
'íUUl!a ,;pom~ fovurav1 •Já r,;u·a a c'o1t1pra dos litulo::>, a :>ua. baixa 
1:r:·I at~iio, ü.qut!!ll~ 111oin~nto. 

AdquiJ"ido,,: c::;tc", cnm;irl1~1·n.d11:-; l.IUJ.'l>. <1: til>l.>1·1~ o ;;i.:11 pa1' ». 
t:mit:liria.mos na propor<.:üo de 5 para t. 

Ao Sr. Epitat:io Pcs.sõa caberia a g'loria de ter resgatado 
grande parle da clivida brasileira e de levar avante os seus 
cmnrehenclimentos; o Sr. HomP.ro Bapt.istn. multiplicaria. por' 
seis os mingua<los haveres do Thesour.o. · 

l\fas, - plano con:iebido pot' e·spcculadorcs e bolsistas -
,1tles niio vh'am nem a ~a inoppodunidade, nem os seus 
dcsa,.slrado·s el'fcilos cconomicos e, al<~m disso, o conduziram 
com impcrir.ia ou mú fú . 

. A INOPr>On'l'l.iXIOADE 

C:onlralii<lns p<11· necessidades rC'c:onlw<:iuii~ I:' desL itwJos n 
fins rrproductivos, º" cmprr!'-1. imos elo Dra!iil hão ele ser res:;a
tadoi; a Sl!U IH'azo ou pa.utat.inam<'n1 •', com os :ml<los que se 
forem vcrifH•;ando a no:Sso favor. 

A nossa situai::ão pi)ranlr. os ou l.N1~ pabr.1~s c1•a invc.J nvch 
e, incrcnwnlando :i proctur.!.'fiO. nu~mrnt.nndo n exporlnçao. 
ludo Jc vavn a rr1~1- Cfl!f' pouco a pour.o 'cbcgarinmos solida
mr.nLc no mr.;m10 resultado. 

Afastal'-sr. Je.sh1 cnmiuho t>(H'lll cnmDl'Omcllc1· 1.1 paiz eni 
avenl<urns f' r.sfH~culacr~r~ pcri!,lni;as. Foi o ryu0 sn foz; e ali 
conscqur.ncius nüo tardaram . 

E:111.1uu11lt1 s1~ r1~1t1l•Ltin1t1 funúo~ pat·•~ a l~~urup~. com im-
111:1•írin nu m(1 fé. com11 adNrn11:' Ycremog, maos avida::. ~ sot-
1•alr.irus. d1• poi;~c úo :-egrcdo, r.:i1~ccu lavam desnbridnmcntc 
nn bu.ixa, df!íxando ·na pra1;n a mais penosa. impressão e com-
11romelL<'n<lo sérianwnt.P o bom nom•! llo Governo. 

e.- Vol. xn ·:it 
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Aliá8 o seg1•edo 11ã0 era impermeavel: á bocca pequeua 
.se falava. N6s mesmos fomos avisados de que, em virtude d~ 
:·. ransa·ccücs do '.l'hcsouro, verificar-se-ia uma furte depressão 
no cambio e fomos convidados a c~pecula.r .. 

A t·crn~·.ssa dos dinheiros lP\l'Oduziu a inevilavel baii.:a. 
· ~:unb ial. (~om que contavam os espeoi.lladores. 

Esta nvillou os preços de todO:S os nossos íJ.)roduct.os no 
·~strangeiros, paralysou os negocios, atiginentou o valor da 
importação, prejudicou todas as novas iniGiãtivas. 

lnnumeras vezes explicámos a .estreita I igaçã.p da deca.
dencia do cambio com . a depreciaoão dos . nossos pro duetos . 

S~·nthctisando succ<~ssivos artigos anteriores, de uma 
f C'ila cscrcviaml)s, com rela~ão ao cn.fé·: 

'•X.as correlat;õcs do ·cambio com o café, podetn-se veri
Jicat· <!uatro hypotheses: cambio ba.i'xo fir'me, cambio alto 
Ji rme. cambi.o em asccnção e catnbio em deca<lencia. 

·vejamos cada uma dessas hypotheses. 
Cambio baixo firme - Com o cambio baixo firme, isl() 

.:.. com a nossa moeda. desvalorizada. no estrangeiro,· uma mer-
1•adoria quo eslcjo. aqui em alta.póde ~star nos mercados exleri"-
1·cs a preços fJe t•foilamente accessivei:;, em consequencia <la 
tlifferenca de moedas. •· 

O cambio baixo l'irme augmenla, portanto, a capacidade 
a cqui:ütiva dos met:oado$ estrangejros e favorece a exporla.
\:ão. Da:hi o aphorisma dos fa:.amdeit·os de que <cambio baixo. 
caf1; alto~. · 

Cambio a.lto firme -- Com o camhio alto firme, dá-s!:l o 
11onlrario . Os ne~ocios seguem ô seus curso normal e o preço 
do café se regula ap.enas pela lei da offerta· e da p1·ocura. 
isto é, pelas necessidades elo çonsmpidoi:- e. pela quantidade da, 
i:;afra. 

Cambio em decadcmcia - Com o cambio em decadencia, 
dia <\ dia. a noss~· moeda se rlesva\nri1.a. ~ · 

A~:>im 'i.emos que os valores ';s,11ccessivos, 'ligamos, '111 
!'JOO$. em francx:is, são: 

. r>OOl!l. C'amuio de i 8 -:- 91,:; 
.'JOO$ •• cambio de '17 - 89t 
·;.nos. cambio de :Ili ~ 838 
!">00~. cumhio de t 5 - 786 
ri00$, c1unl.lio d~ 1 ·i - 733 

dc:>pre7.11Udl1-se as fr:i.c<:.ões. 

francos . 
francos. 
f'l;a,ícos . 
francos. 
fi•anr.o~. 

~upp•..1nhainos qu•! um e:q.1urLuuor letth:i uma quautida.dt~ 
J .! .:ai'<~ u cxporlal', para a Fratu:a, uo valor do 500$000 .. 

Como as e:iqmrl.uc.õe~ 150 fazem em moeda cstrimgen·o., l,~
i·emos r1uc a mesma qunnlidudn de café. custando aqui os 
m<'l;imos quinllcnt.ns mil t'Ms. ó offet·ecida cm .f~ranca. pelo e;t
Jlttt'laclor, . ~nJc~nssiv1m1cmle, .~m vn•tudc do. ,g.uud:i: d?. ca·ltlb10. 
por !H-3 fran~o~. S!H 'franr.os. ft38 frnn r.o~: • 86 fr:mcos e 7~J 
1'r:mrM . 
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!:lESSÃO EM 26 DE lliOVEMBl\O O~ 1920 

.'....o,sim lemos que o preço do café, embora firme aqui, 
cs~á em dccadencia no éStrangeiro. 

Ora, é um prea-eito commercia! - que ninguem compra 
uma mercadoria cujo prccv está cm quéda, ~para evitar um 
prcjuizo no dia seguinte. 

Por consequcncia, d{l-.se a relrucç~o do consumidor. 
Por outro lado, o (!X!Nl'lador que tem 500$ a e:xportar, 

em vez de offerecer apenas os 500$ que possue realmente, of
ferece muito ma.is; Jiorque· fechando o negocio hoje, amar.hã. 
elle ainda ganha na differença do cambiu, e assim por deante. 

Yeríficam-se, ]JOrtanto, estes dous factos: 1'itracção do 
consumidor e augmento de offerta. Ftírma-se assim um cír-· 
culô vicioso: augmento de ofíerlas, mo.ior retracção~ maio~ 
retracção·, augmcnto de ofi'ertas. 

E um e outro precipitam a baixa do café. 
Gessam os negocios, cae o carnbio, por falta de letras de 

exportação. 
Estabelece-se então um segundo circulo vicioso: cae o 

cnmhio, cae o café; cae o café, cae o cambio. 
Cambio cm ascençfío - Com o t~ambio cm ascenção ve

rifica-se o contrario: dia a dia a nossa moeda. se valoriza .. 
Assim, 500$ vão valendo successivamcnle, ao cambio de H, 
15, 16, 17 e 18, 733 francos, 786 franoeos, 838 francos, 891 
francos e 943 francos: 

o exportador 'que fizer hoje, ao cambio de 15, uma . of-·
forta de 500$ de café, ist0 é, 786 francos, perde dinheiro no 
cambio: porque, no dia seSuinte, 7Sô francos já não vaiem 
500$. - valem tnenos. 

Dá-se, portanto, neste caso, a retracção <lo e:\.lJOrtador; 
rião se fazem offertas. E' o consumidor quem procura a mer
caàu1·ia. e a. procurn, sem offcrta, faz a alta. 

E' o vendedor quem faz o preço. 
Com a. politica financeíra do Sr. Homero Baptista, fa

zendo a baixa do cambio, verificou-se a terceria hypolhése: 
~cambio em decadcncia», que desvalorizou a exportação, como 
provámos., 

. Ness~ dia chegamos a fazer pnivisúes sob1·e oscillacões <lo 
1:afé em Nova York, que os factos confirmaram, como t.eern1 
confirmado utú hoje. 

o que ~t.! t.lii do café pódü-8() urrfrmat·, .t!tn !:\'t!l'al. d,:i:; 
r.u[.1·o:i! produclos d(} e:q10rtacãl) . 

• i\ssim ·bimos <1uc o Govornu: 
1•." ·dr.:'valorizou em cerca de ~Oil iud çunio;.,i .,! ~a.fl';i. 1in 

•afé ou"', de 27$ a r..rroba, caiu 3 11~500; 
·2·. aug:mentou em cerca de 400 mil r:onto~:. o \'0.1ot• <lfl 

11oasa importação; 
::!", paralye'n11 09 netsoQ_ios; 
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;,•. Jt;,;y;;.l(n·izuu, !.alv~z. tk ~00 mil t;vntus ui' nu:;::os 1,1;i •. 

tros producto~ de P.xport.ae}ão; . 
5", augmei'llou de uma cifra, que não podemos calcular, o 

valot• <las importações do Governo; como material para as 
i::stradas de f erro, carvão para o Lloyd e para a Cen tral, ma
terial para . ob rai>, SC'rvi t;;o de juro~ e amortizacão de dividti~ 
tia União e dos Bsto.dos, etc. · · 

. Assim pud1~mos avnlia1: os Pl't!juizus dcconeutes <.la buixtt 
:Cor~!ada e precipitada de carnJ>io. cm ce1·ca· de dous 111 illiiJ1•:
do contos,..,.... s~m cont.ar us ini;:iativa;; que u10rr·e1·um e os 111 .. 
cros quo 'it:'inm rerirodnzir nquclla !>omma no S'YL'O c·onl in;u;idu 
dos negocio~. 

l\lus nl,'.-m <lc ndasla em si nrnsma, a: remes:>a <los ui11l1 c1-
J•os por int.errncdio do Bauco d(I Brasil, foi conduzida com int

. vericia ou rn(~ f1) . 

Para que sn cmlcnda c.:laramc1it.c c~ta parle, devemo~ 
anl;es .explicar a rrlé'ltrn> dos no:;sos leitores, alheios aos n12g1.1-
cios, o que $1-jam transfü:.Q•1C$ c:ambiae$. 

Um exporl a<lor i·emet.l.e para o cs t_ra1ig~dl'1.1 urna d1~ tct'!l i i
uada quanlídado elo mei·cadoi:i;Js, cm paga.menlo da qual t 'i! 
cebe moed<'l estrangeira. qnc Jc nada serve, aqui. · 

No aclo de reme1 ter a m crcado1·ia, va1i a um banco ' ~ 
troca por moeda nacional a es trangeira, (são as lett·as de t'):
portação) , de cuja cobr;ane.a fica ê.J banco cncanegudo, •'1 11 

geral. a noventa dim;. 
De posse dn. moeda cstrangeil'a, n banco pro e ura vendei-a 

aos import.ar!cw0~. 'qun clclln. necos:o:itam pm·a i1a:;a r: us :;;n a~ 
t;t11jôl'Gmlmrln~. 

Dahí dcconem as oscillac:úcs uu earnl>io. 
A afflucncia ao m<.'rcado dl' grandu numero üa Jeh•as :JL! 

exportação l'-ignifica qnü ha nci estr angeiro ~a)do.5 a no!:l.W fa
vor ·e. por cons•H1nencia. a nol';sa !llo~da sn \·nlod za I'! u r.:w 1-
hio s6be. 

. Como as eolirm11.:us llf} 1:1;1 rnng·ci1·0.· C:i>uÍ'iallas · uns ban :, ... , 
.'l'I ' fazem, P.nt g·<·ral. a !>O dins. d!e;;. por s ua vez, quanllo cJi.:
f1õr.m.' de 1~·frai' d1~ r·:-qJtn•l.a\;.ã.o. n•üdc~m 1·ambio u seu::; J't'• ' 
g-uezes, n. no dia:;:, ll0t' nrnn. lnxr1. mais j'n.voruvcl. 

Qualquer f!Jl1lH'('ila pal'!,icular. ohrigncla a r1Jmc LLet: fot·1, .. ~ 
sommas para n Europa ( '~· por l'<>nsequr.ncia, inL1~res.:;nd~ na 
1'slo.bilidull~ on mi. nUt\ do cnmbi.o) fal-0-iu. com todn n 1•11i
dado, comorando pouco a pouco. u no dias, e nos dias 11'! 
maior affl wmeia ao me1·cacfo de le lt·as ele e~xporín~íio. 

Não foi. lN c mtanlo, m;t(', (1 ;:n·o1:cdimcnto do Bane•.\ t\ \) 

Brasil, por cuntn ,10 Tlw::;ouro. 
Lan1,;ou-s0 i"urio.!:iamenf e e ~r.m i.:l'i f.1lrio ua rcompra 111! 

01·and~s tlomm<1:-<. lotl()~ (•S cliL\l;. sem cxunlimw \\S comlit·õ~;; 1k 
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rcsislenr.ia rio mercl'\do, comprando ató por t.elcgramma (i;;to 
é. ú f.axa mais dc:>fa:voravcl possive1, porque. neste caso os 

· bancos i;úo obrigados a lanrar mão de seus crfl<litos no t'·;.;
l.rang:eiro ) como ·si iive!"se o ·fim uroposH.aclo de ha.ixar o cam
hio, i'a?.Cmdo o ,iogo do i; e$pC\r.uludnrc~s. com ~i·a\·o dumno p:ll'a 
,, h•m1 conceito do Gow~rno. 

na .impr,ricin. ou m:\. ft!. houve sem <lnvida um ou mais 
l'lllpnrioA, cu.ia reRponsahili"dndc deve f:<'t' apurada. · 

Todos esses factos o Sr. Prcsidcnfr, da Hepublicn poderá 
Vf!t'ifiear si l.ivBr no Banco do .Brasil um!! pe~soa de sua con
fian~a. Dahi, certas indicações para a presidm1ci:; cio llanw 
do Brasil, que, por int.et·mcclio do!! c::;peculador.es. ter:~ sem 
duvida, recebido o chefe da nn1.:ã o. 

111?; 'l'TTUf,Og 

Realizada a primeira parle do progra.mma era necessnrl•) 
irniciar a segunda: a comprn dos Wulos . .r~m todos os pro .• 
jcclos e suhstitntivos da cmiMão apparrl'ia . ·~sta phrnse con
stante : <i;poder<t o Governo cmit.lir sohr·~ ~i;; titulas ouro qu~' 
pM~';lir ou fôr adquirindo'>. 

Cohoncsl.av:i.-se a. kaosacção. 
Verificou-se e11Lão esse cxLranho phr.Mmcno: qn:mdo o 

llanco do Brasil prccipítav;:i n. baixa do cambi1>; quando '.:JS 
negocios po.ra!y('avam, quando todos os nossos 1productos ;;;;: 
desvalorizavam, quando perdia.mos toclos o.s saldos a rnoss1J 
favor. tão duramente conquisla.dos durante n. guerra e chcg!'l
,·amos ú. lamcr.f.avcl sit.u.ação de agora, O.$ nnssos títulos su .• 
hiam lenta e seg-nt•amcnte de cotar,iío oo Europo.. De quarenta 
n tantos. ao f'im de alg-tms mczes chegaram hontcm a 71 (os 
do ftmdina~ . ) 

A que a t.trlbuir essa alta? Compras d•) . Governo ou dns 
especuladores, que esperam r cvendel-os ao Gover no, sem du
Yicla . a. bom preço, no momento opportu;n~>? Compras de um 
I! rie outros? 

A transacção, no eml.anto. continua e jú se divulga qur. 
o Governo destina grande parte do ompr.;~.timo cm perspe~ 
cth·n :i. ncquisição destes t.itulos. 

A. especuln1:fto n:i b:tixa do rmnhio <.• na :i.11.o. dos tit.nlo;:: 
tl)nduzida com tãc: cundemna.vcl falta de p":ilt·iuf.ü;mo, poder.1 
deixar aos seus autores um lllcro que oscille, conform" n~ 
~ir~umst.ancia!'I. nnt.re r i!1l"'Oonta 11 l".:m mil t:'Onl.os. 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 26/00/2015 11: 11 • Página 124 de 141 

566 

Mas com quo direito, baseado em que lei-- entrou o Go. 
vcrno a comprar titu,los? .. 

Nada, nem uma lei, nem uma palavra o autoriza a ist.i . 
R si ellc- os compra por intermedio ,!JE> agentes, de que mou .. 1 

por.lerá veri'ficaz·, no mome·nio da tra.nsd'er~ncia, o YP.rdn.df•ir.r 
preço por que <"lle;; foram adqu.iridos? 

O EFPEI't'O ?>tORAt, 

Não se illud~ o Sr. .Presidente da Republica: quem qi.1i
:>er inform.acõcs sobre os actos do Governo. não dQve corro~· 
aos meios da imprensa nem da politica, ma:s ü pr"'Ga. ~n 
meio dos negados, como que por encanto, tudo repercute, d1; 
tudo se sabe. 

Quem acompanhava a especulação desenfreada, quexr. vb 
a l.'emessa <los dinheiros par~ a Europa seguia. a alta dos ti .. 
tulos no estrangc1ro e au mesmo tempo ouvia as declaraçõC$ 
do Sr. Ministro da Fazerrda de que não intervinha no meren
do do cambio, cujn. decadencia. attribuia aos bancos estran
geiros, quem azsitia. :i org-anizai;ão ·de um vercladi>iro syndi
<::.1.to pa1·a. especular nn. ru inu do pai7.. na baixa do c::imbio 1i 

r:::i alta dos titulos. - não :podla. deixar de s·orrir piedosa
mente da ingenuidade· official. 

E-ra o sacrificio do :Prestigio do Governo. 

A NOSSA ATI't'l'C'DE 

Desde o ínicio da remessa de fundos Dara a Europa an
tr~cipámos os seus funestos rP-sultadoi;. Previmo~ a baixa <l(I 
l'ambio. e as suas consequenciM. '·Indicámos o rcmedio. 

Cumprimos o nosso dever~ assim pudessem todos -dizer o 
mesmo. Sentimo- nos bem perante n6s mesmos e perante 0 
r:ublico. 

ü SR. l?l\EStOENTF:: DA l\J::PUBLTCA 

Temos a certoza de que o Sr. Presidento da R~publlca. 
foi illudido cm sua boa f(í. Sempre alheio aos nssumptos eco
nomicos que estavam :fóra da sua csphera. de acção. não podia 
:itinar eom p'henomen()s cujn. previsftc, mnit-'l.."I , vezP.~ P.scana 
aos que envP.lher.E'm manngean<lo essn ing"('ntn. C!;pr.c ivlídade. 

Ao snu l\olinistro da. Fazenda. competia amparal-o nP.SS:\ 
emerc-encia. 

'f0me a.A"Ot'a, o Sr. Pre$jdentc ns providencins que julgar 
nce-rt:i.das. Muito terá qu~ fazer pnra restaurar as fil'_lançail 
<lo po i7. e o abalado prestigio do Governo. 
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Enfrente cora.josamentc :L situac1io, cerque-se dn bon·~ 
elementos, e v2tá que :'i \,at•c"fa (JUf) lhe cabe talvez sc'.i. ainda 
mais facil do que S() pódc suppôr. 

O GOYER...'l"O E O CAM&Jo 

O Jornal de Commercio publicou hontem a sua primeit·n 
varia em c}cfe:;:a dP Governo, a proposif.o de arguicoes que a 
c~tr. ter.m sHo feitas, por inrlifferença ou cumplicida<:le na 
violrmta baixa d() cambio, manifestada ha dous dias. Até 
r~crl.o ponto procedi: a dcfei>a <lo Jornal, Com effeil.o, o 8'1·. 
Epitacio Pcs~0a não p<Íde s'1r o uni00 responsabilizado pelo 
pht>nonwno ,Je df)prncinção ila nossa moeda, a reflectir cadit 
vez m:lis sobre o (lambio, di>silnimando o commercio, paraly
san<1o as trans:::cções e produzindo o mal-eslar geral, que por 
loclo o paiz si: Y;).I) rrg-~ravando n cada momento, com as maio
res ~prireht;1 1s\i!:s pP.lo que. scrú o dia de amanhã. Erro" 
accnmu1ad(l~ dos f!'Overnos, impre-videncia ele commerciantea 
e inr.ln8triaes, jogatina de termo sobre os nossos productob 
c:""::p.-.. r!:i.veb df' maior vnlia eeonomka, notadamente o café, e 
uma confiança ..:r.~a nos expedientes de or.casião. como as 
Prni::s6cs üo pupel-moc\~n. vier·nm .. a pouco o pouco, el'enndo 
a conjuntura. qnn ahi está. Mas n cerlo é que de alguma 
1·esponsabiliqnrl<> pelo actual cstnc1o ele cousas não se nórJ,. 
eximir o Prei:identc d'.l Republifia. 

A proprin va1·la do Jornol do Cnmmercío (, disso a mai~ 
l')\·idc!)tc demonstração. li'alla-nos ()!la de que o Sr. Epitac:c.· 
Vcssõa autorizou .a operação de co!'1na de ·titulo do fundúi;1 
1Mtn (]~ HJOõ, no valor nominal de 950. 00 libras e~terlinas m1 
praça de Nova. York. Feita a convcr··ão ao ~:'.\t.'1b10 do diti. ela 
moeda in~lezn :r;ara a arm.l'ica?la, ti:i.lü se ir. •"r.;" que o. '.fhe
·"OUro NMional se responsabilizou pot· dous milhões e s.~;..,~·en
tos mji dollars, sC;m que até agor"a tenha surgido q;:;.t>.1L1uer 
ar1·cmedo de .iuHificat!va por parLe llo Governo, que autori
.zdu a 0peração. Á varia ainda informa que, além dos refe
ridos titulos, foram adquiridos outros, por interroedio d.; 
Banco Portugnez do Brasil, no valor de duz.entas míl libt'O.s, " 
a um par"ti-cul:u-. <:que se apres.mtou ao Thesouro~. na sommn 
dr. mi.l e quatrocentas. · · 

Ao Governo devem sobrar m'i.l itas ra7.r1cs para assim pro
t•11Llcr. Mas l'1 nec<-ssario -que ellas sr.iam conhecida:-;. sobretu
do quando a acquisicào daquellr.s p!lpr:ds signifif}OU remcs~a (it: 
vnlorl'S pnra o extcriol', concorrendo di!st'arte para u depL'o~
·'li.o sobrn a nossa moeda, expressa na baixa do cambio. Ha. 
c~erto, um plrnnomcno que explica n baixa o de modo a aL-
1.l'nuar as responsabilidade~ do Gowrno: ó a diminui9üsi das 
·~:q1orfa1}õcs de nli;uns art*os nossof::, cm. c<?r:traposi~ao at1 

augmcnt(I de impot'La<~\i.o pl\la~ cncomnwndas fo1tas cm volu
rnn tal, q11e causam deseq'uilibri1\ .contra nós, da. ba!ança 
1•r,m1w,rra il. Ma~ ou ando s~ pe>nsn. no~1"e aspcr;to qri:hnano dr;, 
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cornmordo, u ac1;ão prejudicial do Govcruo se far. senti1· em 
OJUtros casos. Um <lellcs ê a cncampação ela i·ocle fcrroviarin 
do Rio. G·ran<lc do Sul. 

A Comp.'lgnie Auxiliaire estav.a nas peorcs condü;ões ::z 
,:poca em que o Governo a encnmpou. Para livrar-se dos cn· 
mirgos, a quP. não podia cQrresponder, acceitari::i. cic ce1·tn 
rinalqncr •'XflNJicmlc financ:eiro. que salvaguardasse os sc-u:; 
inl.nrcssr.s. C'ma emissão de título::; nacionacs seria por ella 

. ndmitticla immediatamente P.m pai;;amento "1!1 l!l1Camp'a.i;:iio, fl 
· que não mais se podia subtrahir, t.aes eram as suas faltas de 
oumrx·imcnto dC' obrigac-Ocs cnntrnc:tuae.s e à$ difficuldade~ 
l!In !'..'ltisfn:u~l~as. An cnvés dP. uma emissão de titulos, o Go
Y0m<1 ~·nvcredou po1· º 'utro caminho, isto é, i'ez tudo a di 
nheiro, cnf.ranclo no mercado de cambiacs. F. o facto é que. 
rior mais «pari:ülladamentei> que se cf!'ectuasse a sua intcr
v9nção nesse mercado, não oodia ella deixar de concorrei' 
rmi·u. o esf.acln cleploravr.l em que SP. acha: .agora o cambio. O 
mesmo se deu com. a encamp::ição do porto do Rio Grancl0, 
quo o Governo teve de pagar com 1 :10' milhõt-s de francos! 

Essa emi~ração de valores. que o Governo não soube im
ncdir. accre:;cida á. falta de segurança de um pl'Ot?ramma fi
rmnceiro, é que tem determinado, no seu aspecto decisivo, a 
crise de commerdo e de cambio om q'Ue se debatem as nos
sas praças. 

Se o Presidente da Republica estiv8r disposto a a:;sumir 
cm face da situacão financeira uma atfüude energica, de qufl 
resalLe urna directriz segura, que consista principalmente em 
rigorosissimu economia concernente ao equilibrio orcamen
lnrio, o sé11 Governo ainda poderá salvar-se, sob este aspe
cto . O capital é desconfiuclo. EncoYltr:mdo meio solido e pro
picio ao seu desnnvolvimento, opé1·a prodigios. Se depara~ 
porém. um Governo indeciso em face das circum::;tancias. 
volta-lhe as costns, . e então sobrevem a crise. 

E' .a nossa crise. 
Rejeitado. 
Votrtção do r~O.lic1•imcnto n. 76. de 1920, do Sr_ l\Iauricio 

de Lacerc.!n, sobre prisf!o de individnos po:r mais de 2-i horas 
sobre casl igos corporues 11 sohro o · inryucrifo roluti-.,'i1 ao es
p!lnc:i.mcnfo tfo um individuo de moeria falsa. 

N. 76 

Hequeiro tlll", Pl'lo intermcdio da Mesa, o Chefo d;' Po 
licia info:rmc. q.innl.C's · individuo1;. tom preso sem no!a cto 
c:ulrm. t:0poi;; dr ~,í IHH'n.~ <la strn . tlctrnção e si .iú fortim r1111·r
hcnd ido~ o innl ilfando,:: C'S insl t"lltnl'lnl:oR rl·~ rriRtic:-og :~o;•ror:rn~. 
inclusive os chamados ~b.orracha~~ e ~,..;L<;tcntes na Policia 
~enlml, Cnsn de Dr.!.en:,ü0, Colon.b Gcrrr.cr.ional <' :í m<1~· part~ 
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dat:i delega0ias do l'üferirlo Dis l.ríoto Federal. Requeiro, ontro
,.im. ([lli! se srilwit0 n~pia do inriun~ilo policial sobrei u 1;span~· 
rnmento dt• um iwiir!i:;.dt• de mot>d:i falsa, fi:Jito aquellc po•· (,r~ 
dt!ID lfo dckgaclo auxiliar Armando Vidal. · 

flr.,'.eilado. 
Vof,ação do rcqucrimenlo n. 77. de Hl~O. (]Q Sr. ·Mauricio 

<.lc La~nrda, ;;ohrr a Jlt'i~i'io dP .opN·nriós lw E stado do 
Rio, olt!. 

N. 77 

Hcquc irt1 q111'. pe.lo int.crm cdio <la Ilfcsa, se solicit.c ao 
Chefe dt• Polh•ia do J;:stado cio H.iL1, informações sobre a pri
;;ão, motivo desta, nome dos operarios presos e procedencia 
,1a 1fom.mcia. d.~ espancamcnlQ •los mesmos, quaes QS autorcii 
.:[essas, ~ ludo q1w ficou apurado do iuqur.riLo manda<lo abr ir 
a resp<::ilo, e, bem ass im, dos motivos <la lH"isão de ·outros ope-
1·a1·ios, tic nome Antonio Merluns e Caetano Fernandes, todos 
da Cornpm1hia Costr.ira. · 

Como ,iusf.ificação .iunto o arf.ign do Sr. Paulo Barreto e 
,, noLicia inscrla na Patrirr., Jornal di.rig-ido pelo mesmo. 

O opel'ario Antonio l\fel' lans trabalhava no serviéo de 
. rnrvão da casa Lage & frmãos, em NiLhcroy, desde o ·dia 10 

<.lo corr•mt.e. Durante uns 10 dias permaneceu alli ganhando 
hone-stam1mtc, sem que algul\m tivl;'sso a fazer;-Ihe r eparos. 
Ante-honf.em, na occa"'i3.<) P.tn q11e ;;o fa;~ia a formatura ha
l;it.uaL Mcrlans e outt·os companhe i:ros receberam ordem do 
comparecer ú pol icfa daque lla cidade para identificarem- se. 

-- I 1acif:.'nc ia ! disseram .e ll<'s r conforme o uso, ei'icami
l\haeam ·Se para o cscriptorio <lcssa dc-pendencia da Costeira 
pedindo c1 saldo de snas coúlai:, ·pois haviam resolvido r eLi
!'arem-se da casa. Foi ainda o capataz \Verneck quo os at-
lcndeu: · 

- ?ois sim, mas voc1!s sü pocl f'm receber o seu saldo na: 
policia. . 

- Como. na policia? 1 Nós somos empregados da Costei:rn,. 
nada ·remos a vêL' com o Estado! Que1·cmo1:1 receber aqui. 

In~LanlC's depois appa1•ec iam no local quatro, praças da 
pol ieia fluminense. Trar. iam ordem de levo.1· pa:rn a chefa-· 
tura o<; do1.1s Lrabnlhndo1·es, prc>nderam-n'os. E slcs não.re
:,:i;;lfram -· e o capai.ai, ra:;;cnnhand•.l :ís p~·e$sas um ()fficio 
llirigido Ú. polida, C}1Ll'eg'OU-O tLS J.:•r:l~ll:': pn1·~ que O aproscn
tnr;srm,. com ns 11et.)dos. r~ cenf.r n I: 
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A<Jui, os dous operarios foram ob:rii;ados a identificar
$ê _ D~r1t'li~ di~lt> mP.t.t.icio>: no xadrez onde ficaram até hüntem 
a tarde. O capata1. 'Vernf!'('.K accusàra-os. no tial pa.pelucho. 
<lc estarem instigando os demais trabalhadores para. 11ma 
nova greve . .. 

, Sr. ·Luiz de Menezes, chefe Policial ào Estado do Rio -
l 1crmitta o chl'fo de Nitheroy a ousadia. d~ um bilhete com 
::t bahia de de permeio. Li hontem nos jornaes de icomo cm 
·uma. cidade de lib6rdadc, com as tradições politicas <le umn. 
pleiade de (.'.s.i.arfi.st.as de descortino, cm uma cidade onde . 
. iú varias Yczes salvou o Estado o ·homem que se chama ·X'ilo 
P0çnnha - a policia ro~olveu cskear-S() na peça. . «Espan
camento de orerarios~. pulh1smo revivido no Districto pelo 
inconcebível Grmíniano da Franca. E isso realmente• 
.affligiu-me. . 

A principio. joYcn . cht'ofo Mcnez,es, como um pouco dr. sc
pticismo, poderiamo,s dizer que. ~itheroy obed.ecf1tt á lei d[• 
imitação. E' a civil.ização óe beira de praia.. Porf]ue o Char
les l\Iaurras e o· Leon Dauset são na Franca contra os judeu~ 
donos dê · todas as posições {>olitica.s é financeiras. um band() 
ele meQur-trefes berra aqui. o jacobinismo cont.ra os •Por-
1.uguczes que trabalham. E :porque o Rio pensa azui ou ver
de. para 1'mgil" de Nova York ou Berlim, onde julga o pen
samento v~ruc on azul, todo o Brasü dá para copiar o Rio. 
peo1· do que · o Rio copia a Europa, sem plausrvel rttzã.o. ?\a
da ma"i.;; anlural. pois. que a su:i Mncc-1)çlio da ordem pu
blica. como chefe de Policia fosse achai' que, sendo n ordem 
·o Henriq'uc Lagc e não sendo a obei:liencüt · a essa órõ.em o 
opera.rio, a necessidade seria espancal' o operario, accusad0 
<lo grande crin10 de não querer servir na Costeira. 

·O ch~fÔ do 1>olic1.a de Nit.hcroy não poderia pensar d,-. 
outro modo: · · ' 

. • 
i º. porque pensar como se pens. ou ha 50 annos é ser con-

servador;· · · 
2º,'. porque agir assim não cl:í ao cere~ro esforço ele rnflexão: 

3~ pol"Que a moda geral é dada ·Pélo Governo Federal 
e a policia desse Governo esoant.a os presos, prendA opcra
rios ~ . exporta.:. os para o . . interior .ll.l(lidos ele n;in~:a~las. 

l\fas isso é a reflevão sceptica," 3. que . ri de tudo, n. Qlll'! 
<le tanto '.pensar. todos os outros idiotas, ó uma idota ainda. 
<'Spalhando o desanimo, a qescrença, a fraqueza moral dr.s-
:l'ihradóra de nergiai:;. · ·. ' 

Falando a ·sério. norém. Sr. Luiz de Menezm:, um chefo 
quo consnrito na prisão com cspaooamcnto. mesmo de cri·· 
mirio~os, cst.ú errado; · est(t atrazado; está. em vez de consn
'\:ador. provor.::i ndo v. l'two1ta. Eu ve.i o pPlos l'P.\.T'atos dos .iM
n:aos qun o chefe 6 moco e até sym1J,athico _ Uma das nrces
s1<lades da .iuvrmtudE\ é p~nsar por conta propda. Policin (~ 
uma. g-arantia ;;or:? 1, porqu t~ lodos , n(ls a pagamos, é um tra
balho de .prevenção e do tiannonia ao enfrentar as questüe !; 
socicaes, que os · nossos govf'.rnos quorrm. envenenar. ainda 
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com a iàéa de 188'8, 1confundindo oporario com escravo. ]!; 
policia, que, além do Drender quem não commctteu crimt1. 
dõtas, estar no xilindró esperando o «veredictum» do jury. 

O cbe~e Menezes commette um erro grave para a su:a 
espanca homens aD prendei-os, ~m vez de eslar a basofiar 
fie «caipitã.o do matto~. devia C'm nome das classes conserva
~arreira. para a sua ambicão de joven, para a sua persona
lidadC', se pensa como o velho Gcminiano; ou se Julga qu(' 
está na ordem <lei:x•ando riue em Nictheroy os ·po1iciac1S <'~~ 
panquem operarias. Eu, pl'esidentc, P. [lOr consequencia con
SPrvador. toria o dcsprn.7.et· de aoceitar o seu pedido der de
missão e de fiear ~onvcnc1do irrevogoavclmonte da falta dn 
comprehensão do monento. mostra.da pelo seu auxiliai·. 

O ·poder só (~ poder, porque Lodos nós queremos que ellP-
o se.ia. E. pal'a que o queiramos é preciso que ellc re>;pcito 
''· lei. que é a gar-antia geral. Uma paroella de autoridad0 
que c:x:horbita cont.ra uma ,p.cssoa indrfo>;a rcafo,a aos olhof'. 
de todo·s não o t.nror. mas () ridicnlo .sinistro e depõe contra 
um paiz inteiro e o seu regimcn. Urna vez, conversando com· 
(> Presidente acLuat da Republica sobri:! a questão social, fo
mentada pela inepciu da ·pofü~ia. 8. Ex. via bem dizendo qur·. 
deveria.mos, cm vez cfo prend(!!', fazer üma outra propa
;.!'ànda. O anUgo G'cminiano J'.cd o <·ontrario. Ma.-; isso não 1\ 

raz:ão para que. por contagio, n ehe'fc tifl .:,·uheroy ·Lambem 
~E; erija em Viciii;nl no E::;Ladn ·que tem na presidcncin o Sr. 
Haul Volga. com a PfüOccup;~cão rll! a11gmr.11La1· n. di.ífu;;'!.. i 
do crnsin•) e con3equcnLcrrwntc Lic enrnr uma vida nova mo
ral, a vit!a da ,n.cçã.o consciente e direota para a ger.açfo fu-
!.ura. . · . 

Essr. dtsparaLc <le ser Vidigal, P-1:lsa mrmstruosidacle depõ" 
:prini:ipalmente contra a int.elligencia do chefe. Eu creio que 
o Sr. Menezes não estú ainda com o i'uro1· .valetudinario . e se
mi-inconsciente de Gcminiano. Dahi pedir-lhe acceittw uma 
lembrança justa: - solle os dous operarias, peça-lhe~ des
culpas, e• ponha na cadeia, simplesmente, a ca·9~mgada. que 
os c.:ipancou, abusando do nome da Polir.ia e elo Grwcrno. do 
}"Jstado do Rio. - João do Rio. 

Rejeitado . 
.. Votat,"ão elo rrquerirnento n, iS, de> 1920, do Sr. Augusto 

de Lima, pNlindo informacões sobre os l itulos de propriedat'e 
elo Governo em ri~laçãp ao predio do S~·llogen. 

N. 78 

Req1,.1eiro informe o Governo, por int.crmcdio do Ministc
rio da Fn7-<:>ncla. 'lUC f>r'lvitlPn~i~~ "'?.:is1em para firmar n seu 
dirci!o patrirnoni+i l ao p:rN!io (jn Sy11ogr.u, sitllu.dó na rua Au
gu:;tri ~(-1\'Pl'O. (>Tivian«IO P,!1pía Cn p~~'CCP.l' l.).X:ÍSl/:Jntíl sobre r,ste 
assumpto na D\rortoda do P::i.lrimonio. 

Approvado. 
Votação do prn.iccLn n. 17! A. de 1920. autorizando n 

d~spcnder atü i.000:000$, para execução das obras "de defesa 
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dn..; culturas marginaes do rio Jequitinhonha; com parooer 
favoravel das Commissões de Obras Publicas ~ do Finanças 
(3ª discussão) . · · 

. Appl'OYndo. l'lm 3• ciscussão (1 r>nviado :'i r.onimissão de 
UNlnc<;iio. n ~eµi1intc 

pno.rncTo 

N. 17i A - 1920 

O Congresso Nacional decre.la: 
Fi-ca. o Governo autorizado a ctespiender até a quantia de 

·t.000:000$ (mil contos), para execução das obras que forem 
julgad:ls necesso.rias á defesa das culturas marginaes do rio 
Jequitinhonha, no Estado da Bahia, com a ·regularização das 
suas margens, obras de defesa e (.[esob!;tl'ucção dos seus af
fluentc:,;, abr·in,:o para c>ssc fim os neccssarios et·ooitos. 

Vota<;ão do projectó n. 53/i A, de 1.920, coniderando de 
utilidade publica a Liga Pedagogir.a. do Ensino S-ecunliaric, 
r>.óm séde no Distri-clo Federal: com parecer favoravei da 
í;ommis~ão de Constiluicão e Just.if~a (3ª discussão). 

Approvado em 3~ c!iscussão e cn,;•iado á Commissão de 
Redacção, o seguinte 

PROJECTO 

N. 534 A - 1920 

. b Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." Fica considerada de utilic!ade publica a Liga 

Pedagogicn do Ensino Secundario, com séde no Dis'f.-ricto Fe
deral. 

Art. 2. º Revogam-s~ as disposições em contrario . 
. VotaçãQ do proje.cto n. 585: <li? 1920, concedendo 25 :OOOS 

como auxilio a Paulo Nett-0 dos Reis, para a termina1:ão de seu 
apparelho de modificn(:ão dos hyC!ro-aviõ~.s; com parecer favo
ravel ca Commissão de Finanças (3ª discussão); 

Approvado cm 3• discÜssão e enviado a Cotnmissão de Re
Redacr;ão, o seguinte 

PI\OJECTO 

N. 585 -- Hl20 

O Congresso Nacional decreta: 
At"L i. º Fir.a nut.orizado o Poder Executivo n con~eder no 

Rr. Paulo Netlo dos Rnis, como auxilio pnrn a tcrminncüo da 
!'!~U nppnrelho d~ modificação dofl h:nlro-aviões, tornando-os 
rapazes de pou~nr em terra firme, um prP.mio do valor da 
\'ip.tfl o (linco conto;; ce rl°iiA. 
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~ '1. º O bcnefíi.:iauo dc:;i~tfrá, em rela1;ão au Govcmo. elos 
seu::\ dit•eitos ele inv!!nLot. 

Art. 2. • Rovogam-3e as disposicões em contrario. 
VMa1;.ão d(1 .pICJj eelo u. 323 .\, de 1930, crc·ando o !õervii:o 

florestal nas marger.s (io. Eslrad:i. de Ferro Central do Brasil 
e da E!<t.rada de Ferro Oeste de M irias; com parecer favoravel 
das Commissões de Obras Publicas e rlc Financas (24 dis
cussão). 

Appr.ovad1J~ $uc~es;;ivamenlc cm 2• discussüo, os sL•guin
t.c~ artigos do 

• PHOJ'.E(;'l'O 

N. 323 A - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. · 1. ~ Fica crcado na EslL·ada de Ferro Ccnt.r-al do 

Brasil e na Estrada de Ferro o~~l.c de Minas. o servico flo
re~tal para o fornecimento de dotrnenlcs, madeiras de con
stl'Ur.ç;ão e lcn ha das referidas cs'Lracmi. 

Art.. 2. º Para a exeeu(:füi dos serviços de que cogita o 
:ut. i • fica o Presidi:nlc da Republica autorizado a adquidr, 
nas margens ela Estrada de ~.'ctTO Crntral do Brasil, até cinco 
mil h:eclarcs de ticrrenos apt•opriado.s á· sylvicult.u1·a. para 
ncllcs p1·om0Ycr o óJa11tfo de cucalyplu:: e de outras majeiras· 
adequadas. 

Art. 3. º Fica igualmente aulo1·izat10 o Pre.t<idcnte da Re
publica a aclquiriL• nas marg•ms da Estrada de Ferro Oeste 
üe Mina!", no ponto que julgar mais conveniente, até dous 
mil e quinhon[~~ hnclaros de tr.rrcnos apropriados ao mesmo 
fim que os do art. 2•. 

Art. 4. º Fica abel'Lo, ao Minisf.t't'io du Viação e Obras 
Publieas, o credito de 600 :000$ (i;cisc('nlos contos de réis) .. 
sendo 4·00 :000$. des~ inat!os (L C:X(!Clli;ão dcsln. lei na purte re
lativa ÍL Ji;stl'Udn. do Ferro Cenlral do nrasil 1) ~ºº :000$ á 
Oeste dé Minas. 

Art. 5." Rcvogum-s'! a~ '1i::1pc.::içü1:i:i ~u1 ;:outi·ario. 

O Sr. Presidente - O projcclo para ú 3• discussão. 

O Sr. Senna l'igueiredo (peltl ord~m) requer' e obtem 
dispensa de inlr!rSticio paro. o projecto n. 3~3 A, de H).20, 
figu1•aL' ·ria ordem do dia du se::;são seguinte. 

Voto.çtt.o do projP.cto n. !'in A. de. 1 !lQO. consicierant.Jo <ll' 
utilidado publica a A~ilocia~ãtl PL·ofi:monal Toxtil: t\Om ·pa
recei· favoraYel rfa Commissão de UonstiLuJcão e Ju8t.ira (2" 
<li:o:C\ussão) . 
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o Sr. Presidente - A este prcjecto foram offerecídas 
·duas emendas pelo Sr. Paulo de Frontin. 

Vou subrncttcr a votos. ·o projecto, salvo as cm1endas. 
Approvados successivamente em 2" discussão os seguintes 

m·tigo:o do . 

.. 
.' PRoJ·Earo 

:.'i. 572 A - 1920 

O Congresso Naciona.l ·resolve: 
Art.. L u E' considerada de u tili<láde publica a .l'\ssoC'ia

ção ?rf.ifi ssional Textil, com séde no Píst.ricto Federal. 
Art. ' 2.º· Revogam-si!! as disposições em contrario. 
"\.pprova<las as referidas emendas n. 1 e 2, do Sr . Paulo 

il f! . Frontin, a::; auaes vão v u:blicadas em outro lôgar da acta. 

. O Sr, Presidente -: O projecto passa. :í Sª discussão, indo 
ê.l.nte~ a. respect.ivo. Commissão. afim de ser r edigido. · 

Vo.tac;ão ~ ·do projoot:o n . 5S7 · . .\.. de 1920, considerando de 
utilidade publica . o «Abrigo · <lo Marinheiro»; r.om parecer fa
\'oravel da Commissão de Constituição e Justiça (2ª discus::;ão). . . . 

. :\pprovado em 2• disc1.:tssão o seguinte artigo do 

PJ\OJECTO 

N. 587 ~\ ~ 1920 

O Congre$SO Nacional resolve: 
iA:rtigc unieo. E' considenda instittlicão de utilidade pu

blica a sociedade «0 .Abrigo ào , Marinheiro». com séde no Rio 
d e _ .Taneiru; .r.evogadas as .disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O pr ojecte1 para á 3ª discussão. 

O Sk" . . Octacilio de Albuquerque (pela ordem) requer e 
nbl C'\ll dispensa de intó-rslicio para o pr.oje<'to n. 587 A . . de 
:1 ~20, i"igu1·ar na ordem do <lia ,Ja. se::;são seguinte . 

o Sr. Presidente .- , Pal'a. . substituir ó. Sr .. Flort:s do. 
Cunpa na t::ommissãô. ae Redaccão, nomeio o Sr. Carlos. Gtl.t'cia . 

.'. à àr .. V:~rissiíno . de Meno (pelá ordem) .~equer .. ~ .obtém 
<lis~nS'à de. Jmfirl!$Sáo.t:Hi.r~~oc6.o fin·a1 do ,.pl'ojeet<> n . 533 A, 

·do 1920, afim do ser immooiatamente vot.a<la . 
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E' lida e. t)osla cm disc1.i"asão. a seguinte 

:\. 533 .\. - 1020 

ll!-!da.1.:çüo f-iÚal do ·p1·oj<.:clo u . ij;J3, de ·1920, qtte orqonizc.:. os 
~·f!yistros publicas e clá out·ras p1'0videncias 

O Congresso Nacional decreta: 
. Art. i. º Os registros publicas instituídos pelo COàigo 

~.:iv~l. para a. a_p.thentícida.de, segurança e validade _dos actos 
Jt1rid1cos, ou tao s4mP.nle para. os seus c!feitos com rela.cão 
a terceiros, coznprehendem: 

: . J_, o registro civil das pessoas naturaes; 
U, o registro civil das p·essoas jurídicas; 
III, o registro de immoveis; 
IV, o r~gistro da propriedade J ittcraria, scient.ifioa e a:·-

1 i ~tica . 

• \r-t. 2. " i\"o registro civil das pc:ssoas naforàes fat·-se-ha 
a inscripci!o.: 

I, dos nascimentos, casamentos e abitos (Codigo Qivq, 
art. 12, n. 1) ; 

JI, da emancipação por outorga do pa.e ou mãe; ou por 
~entenca do juiz (Codigo Civil, ·ar t. i2, n. 2): 
. III, da inter<licção dos loucos, surdos-mudos e dos pro-
uigos ( Codigo Civil, art. 12, n. 3); . 

IV. da sentenca. declaratoria da ausencia {Codigo Civll. 
a.rt. 12, n. 4). 

Art. 3." No r egiotro civil das pessoas juridicas far
se-ha: 

· I, a insel'ripciio dos contractos, aclos con~titutivos, esta:.. 
Lutos ou .compromissos das sociedades civis, religiosas, p1a(;, 
moraes. scientifiqàs .. ou lilterarias, das associações <ie utili
dade publica e das fundações (Codigo Civil, art . 16, n. I e 
§ t~ •. arts. 18 e i~); · 

II, a inscripr,ão 'das sociedades civis que reveetirem a.s 
fórmas estabelecid:'l!:: .nas leis commerciaes (.Codigo Civil, ar
tigos iü, n. 2, é 1.364); . · ' 

. IU. a tran.scripçào dos inskuml!tttos particulares pa:-a 
prová das obrigações cónvencionaes de qualqúer valor, bem 
•lo'mo da cessão de creditas e dl'! outros direitos po1· ·ell~s cre:i
dos, :para valer contra terceiros e <lo pi:.gamentó c~orll sub
l'Ogacão (Codigo Civil, arts. 135, La67, 1.078 e 987).; 
.. .. ,. iy, .a trnnscrip.q_ãó do pénhór commlirri sobre couS:as mo
veis f13ifo i>or instrumerifo partfoular (Codig-0 Oivil, ar- · 
ti~ '171) ; 
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·I 
V, a tran,scripção dâ ~aucão de LiLuJos nominativos (~•J 

divida da União, dos Eslados e dos muni~ipios, resalvado o 
disposto no a1·t. 7!t7. do Codigo Civil, e de li tulos de credito 

. pessoal (Codigo Civil, arts. 789 a 791); 

VI, a trnnscripcão · do contracto. por instrumento parti
cular de penhor de animaes, não comprehendido nas <1ispo
sicues do al'L 781, n. 5, do Codigo Civil, e a averbação de 
pl'orogação do Litulo respectivu (Codigo Civil, art. 788); 

VII, a transcripcão dos contracto;; por instrumento parli
c.ular de parceria ngricola e pecuaria (Codigo Cívil, arLi
:;os L 414 e 1.1123) ; 

VIII, o regisko que não estive;r uu não 1'01· aLt.rHnwJu 
. privativamente a outro . officio. 

Ai't. 4. • No regist'I'{l de imtnoveis far-se-ha: 
I, a inscripção do instrument.o publico da instiLuicão {Ili 

. hem de familia. (GOLlígo Ci;vil. art. 73); · 
II, ~ inscripção do in~trumento publico das c'oncessu~.~ 

ante-nupciaes ( Codigo Civil, art. 2.61); 
III, a averbação : 
a) na inscripcão da sentenca de sE>paração ·do dote (l:fl

digo Civil, art. 309, paragrapho unico); 
b) do julgado sobre o restabelecimento da sociedade con

jugal (Codigo Civil, art.. 312<3) ; 

IV, a transcripção da sentença. de desquite . 'O de nu li i
dade ou annullação do casamento, quando nas respectiva,$ 
partilhaG ~xístirel!l ímmoveis ou direitos reaes sujeitos · á 
tI'anscripção (Codiigo Civil, urt. 267, ns. 2 e 3); 

V, a trans.cripção do contracto de loco.cão no qual tenha 
sido consignada a clausula de sua vigencia, no caso de aliena-

çã9 da cousa locada (Codigo Civil, a r t. Li 97) :. . .. __ 
''VJ, a. transcripcão dos títulos trnslativo·s da propriednúc 

immo·vcl entre-vivos. pP.ra sua acquisicüo o extinccão (Codigo 
Civil, arts. ·530, n. 1, e 5•$9, § 1º); .· 

VII, a tr~scripção dos ,julgados nas accões divisoriai:;. 
pelos quaes se põem termo .a. divisão (Codigo Civil, art. 532, 
n. i); · · · 

VIII, a transcrip1:i10 das sentenças quo 11os inventarias o 
partilhas, adjudicarem bcmi de raiz em pagamento das dividas 
de hel'anca (Cocligo Civil, art. 532, n. 2); 

IX, a .transcri1J1Ção <la arrematal)ão e acljudicu1:iío em hastLL
puhlica (Codigo Civil, art. tí32, n. 3); 

X, a tran;;cripçüo db. sentença declaratoria da. posso do 
:ímmovel por 30 annos. sem interL·upr;iio, nem opposicílo paru 
ser-vir. de titulo ao adqpir1mt.c por usocapião (Codigo Civil. 
art. 560); 

XI, a transcripciio da. sentenca doclaratoria da posso in
contestada e rontinua de uma servidão por 10 ou 20 anno::;. 
nos termos do art. 551 do Codi:;o Civil e resultante da se11-



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 26/00/2015 11: 11 • Página 135 de 141 

SESSÃO EM ~G J)I~ .N0\·1; ;vumo DE [!\};!Q 

lcrica que julgar consummado o usocapião (Codigo Civil, ar
tigo- 698) ; 

XII, a transcripcão, para a perda do dominio do. pro
priedade immovel, dos titulas transmissivos, ou dos actos rc

nunciativos (Co.cJi.go 1Civil, art. 58~. ns. 1 e 2 e § i º) ; 
XIII, a transcripcão dos titulas ou a inscripcã.o dos netos 

· inter-vivos relativamente· aos direitos reaes sobre · imtnoveis, 
quer para a acquisição do dominio · .. (Codigo Civil, arts. 5·33 e 
6i6) quer para a validade contra ~erceiros (Codigo · Civil, 
arts. 789, 7'9'ô, .paragrapho 1·unico, 848 e 850.) ;· 

XIV, a transcr ipção dos títulos das servidões não appa
:entes para a sua constiluiçio, beqi assim a averbação. na 
transcripcfio, do cancellamento dessas servidões (Codigo Civil, 
arts. 697 e 708); 

XV, a tra:nscripcão · do usofructo e do uso sobre immo·. 
veis, e da habitação, quando não resultem do direito de fa
milia (Codigo Civil. arts. '715, 745 e 748); 

xvr: a transcripção. das rendas constituida.s ou vinculadas . 
a: immoveis por disposição de ultima vontade (Codigo Civil. 
art. 753); 

XVII, a inscripcão das hypothecas lcgaes ou conven
cionaes (Codigo Civil" arts. 831 e 852); 

xvnr, a. transcripcáo do cobtz·acto de penhor agricola; 
XIX, a inscripção de hypotheca marítima ( Codigo Civil 

arts. 81 o, corrigido pelo accreto n. 3. 725, de 15 de janeiro· 
de 1919, e 825•); 

XX, a transcripoão da communica~ão do inventor da mina 
( d'eicrcto logislati vo n. 2. 033. do 6 de Janeiro de Hl'i5, art. i2 
e § tº). · , . ' 

Art. 5. • Os registros enumera<los no art. 2• desta l.ei fi
carão a cargo do officiaes pl'ivativos e vitalicios, providos no 
Districto Fodernl. pelo PresicHmtc dã. íl:cpublica, mediante 
concurso, o nos ·E:>tados rra fórma estabelecida pcla's respe-
clívas leis de organização judicinria, e serão feitos: · 

§ f .• • O de n. I nos offioios privntiVM ou ttos carLot·ios do 
registro de nascimentos, casamentos o obHos. 

§ 2.º O do n. II nos officios privativos ou nos cartorios 
do registro '{'Mpccial do titulos e documentos. crendo ·P!'la lei 
11 . 973, de 2 do jo:noiro de 1903, e na. falta, nos eartorios e of~ 
fiuios privativos do registro geral, creado polo decr('to nu-
mero i68 A, de 18iJO. -

§ 3,• O de n. III nos offioioa .privativos 1)\1 nos cattorios 
do registro geral. 

§ "i.º O de n. IV na. BiblíotlhClca Nacional. no Instit.111.o 
Nacional :ae Musica. ou na Escola Nacional de Bollas-Artcs, do 
Districto Federal, conforme a natureza da pt•oducção o sondo 
esta de caracter mi:xto, no estabelecimento que fôr mais -com
patível com a. natureze predominante da mc-stna l')roduccão.: 

.O.- "O"ol. XII :i7 
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.. art. 6. º O ,.e~istro em regra. será feito por extracto ·e vo
luntariamente verbo ad verbum, quando os interessados o 
reqUeirnm. 

Art. 7. • As despezas com o registro incumbe ao interas... 
sado que requerer. · . 

Art. 8. º Todos os fact<>s ou actos sujeitos ao registro não 
operam seus effeitos pela transcripção, insCl'ipoão, ou a.ver
bacão, conforme o caso, .e desde o momento em que elle se 
realize. · . 

Art. 9. • Os serventuarios ou o!ficiaes encarregados dos 
registros estabelecidos nesta lei ficam respon.saveis pela or
dem ::i consêrvação dos respectivos livros1 documentos e pa-
peis, sob as"penas legaes. · 

Art. iO. Fica: ó Presidente da -Republica autoriZado: 
a) a eonsolid&.r todas as disposições relativas á orgam

zacão destes regis~os, conforme a leg1sla~ão vigente, e no re-
.. guiamento que expedir estabelecerá a orde.:n, modo do pro

cesso estabelecido na legislaoão federal, com as modificações 
!eitas pelo Codigo Civil e modelo ' para escripturação dos 
respectivos livros; 

b) a expedir novo regulamento para execução do de
ereto n. i69 A, de 19 de janeiro de i890, observando as mo
idificaQl5es feitas pelo Codigo Civil e fazendo, no Distr icLo 
Feoeràl, uma divisão equitativa. das circumscripções para o 
effeito das inscripçlíes hypotheca?-'ias. _ 

Art .. H .. Revogam .. se as disposições em contrario. -- Costa 
Il.ebelW. - P'rado Lopes. - Cà.rlos Garcia. 

O Sr. Preaiden.itil - Acha-se sobre a mesá uma emenda 
~e 'Vae ser -lida. 

. rt• Uda, apoiada e posta conjunta.mente -em discussão a 
seguinte. · . 

:e:MENDA Â. 1\EOACÇÃO FINAL DO PMJECTO N. 533 /\1 DE i920 

Ao art. 10, let_tra b. em seu final: em logar de «para o 
~feito das inscripç!fos hypotbecarias, diga-se: rpara o 
effeUo dos ·actos do registro gerã! de immovcis~ . 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1920. - Verissjmu 
ae Meiio. 

' Justificar;(io 

O dispositiv<> teve por fim corrigir a desiS'Ualdade na di;
tribuição dos aetos do registro geral de immoveis. -pelos qua
tro ~artorios do mesmo registro nesta Capital, determinada 
ipela má feitur~ do decreto .n. 12.588, de· i de a.gosto de i917, 
~i a neoessitlade de se declar~ claramente que a. divisão ó 
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par~ o effeito dos a(ttos do registro geral de ímmove.is. - Yc-
1·issim.o de MeUo. 

Encerrada a. discussão da rcdaCM)ão final do projocto 1u1-
mero _533 A, de 1920, e annuncia<la a votação .. 

Approvada a sei.,"Uinte. 

ruIDA~O 

N .. 533 IB - :1.920 

Nova redacção final do projectq n. 533, de 49JW, da Cam.u;a 
dos DeputadóS, que or(laniza -os 1·esgistras publicas e. dá. 
outras providenci.as. 

O Congre~so N a·oional decreta: 
· .· . Art. 1.º Os regi~t~os publicas 'instit1:1i<lo11: -pelo Codí80 
Czvll para a authentici-dade, seguran~a e vafülade <los actos 
jur1dicos, oil tão sómente ·para os súus cff.eitos com re~Pic> 

. a f,erceiros, co.rnprehendem: 
I, o registro civil das pessoas J1ir·idi·cas; 
U, o registro de immoveis; 
:EliI, o r~istro da :propriedade littcraria, soier.i.Lifica e ar

tistica .. 
Art. 2.º ~o rcg:istro civil das p,essoas naturaes far-so-ha 

à inscripção : · 

I, dos nascimentos, casamentos o obitos !Codígo Civil 
:.i.rt. 12, n. 1); 

II, da emancipação por -0utorg:l do pae ou mãe, ou po1· 
sentença do juiz (Codigo Civil art. 12 n. ~) ; 

m, da. interdi-cção dos loucos, surdms-mudos o dos ·prodiJ. 
sos (Codigo Civil, art. :1.2, n. 3); · 

lliV, da sentença declara.~ori:i. d•L au~encia '('Codigo Civil, 
art. 12, n. 4) • 

. At·t. 3." No rsg-istro elvil das pl!ssoas jur!diaa.s !a.r-soha·:· 
.r:; a inscripcão dos contractos. ado~ co11sLitutivos. '1sta

tutos ou compromissos das sooiodndes civis, t•clig'iosns 11ia.s, 
moracs scientificns ou IitLerm'ias. llns assoclacõos do utili
dade publica e das funducüc1i .(Cmlii;o Civil, nrL. 10, n. I lil 
§ tº, arts. 18 e i9; · .rr a inscdpcão das socicdndcs civi~ quo rovestlrlilm ns 
forma~ cstn-bolei:!idas nas leis cornm erciau~ ( Codigo Civil, ar
tigos 16, n. l2, o .i,3-04); 

nr, a trunscripcüo dos instrumontos rparticulares pura 
prova das. obrigações convcncionaes de _qu.alquer. valor, bem 
como da cessão de creditas e d~ outros d1re1tos por elles crea
d<>s, para va.!er contrn. terceiros, e dó .pagamento com su:O.
~ogqçã.C> .(~igQ. Çiy~l, a.rts.•: .135. 1 .• 067, i ... 00'8 .e 987).; ... 
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fV, a tnnscripção do penhor commum sobre cousâs mo. 
veis, feito por instrumento particular (Codígo iCivil, art. 77i) -; 

V, a transcripção da eaut;;ão de títulos nominativos de 
divida da Umiio dos Esta.dos e dos municipios, re~alvando o 
disposto no art- 797 do Codigo Civil, a.rts. 789 a 791); 

VI, a tran:i'.edpção do contra,cto por instrumento 1parti
cular de penllor de animaes, não comprehendido nas dispo.;. 
~dções do art. 781, n. 5, do Codigo Civil, e a averbacão da 
prorogação do titulo re~pectivo (lCodigo Civil, art. 788); 

vrr. a tram;cripcão dos contractos por instrumento pat'ti. 
cular de par.~er.ia agricola e pecuaria (Codii;o Civil, artigos 
1.4~4 e 1.423)~ . 

VIII. o regj.stro que não estiver ou não fôr attribuido 
p1·ív.ativamen~e a outro ot'ficio. 

Art. 4.º N<? registro de immoveis far-se-ha: 
I, a inscrip~ão do instrumento .publico da instituicão do 

bem de familia (Codigo Civil, art. 73) ; 
II, a inserip;;ão do instrumento publico das .cone'essõ~s 

·antc-nupciaos (Codigo Civil, art., 261) •. 
III, a averbacão: 
a) na iniscriPQão da sentença de separaca.o do dote ;(Co

digo Civil, art. 309, paragrapho unico); 
b) do ju~·gado ·sobre o restabelecimento da ·sociedade êOn~ 

jugal (Cod. Civil, art. 3'.23). · 

IV. A transcripcão da sentença de. desquite e de nulli
dadé ou annullacão do casamento, quando nas respectivas 
partilhas existirem immoveis ou direitos reaes sujeitos :i. 
transcripcã·o (C.odi•go Civil, arL 267, ns. 2 e 3). 

V. A transcripcão do contracto de locação, no qual tenh:l 
sido consig1111da a clausula de sua vigencia, nl.' caso de aliena
ção da cousa locada (·Codigo Civil, art. 1.197). 

V•I. A transcripcão dos tiLulos traslati,,·os da propl'iedade 
immovei entre-vivos. para. sua aequisicão e exticncão ·(Codigl) 
-Civil, arts. 530, n. Ii e 589, § 1 ") , · 

VII. A tr:mscr:i.pcão dos julgados nas acções divisorias, 
~elos quaes se põem termo 1\ di-visüo .(Codigo :Civil, arf. 532, 
n. 1). 

VllI. A li•anscripção das sentem;.as que nos inventarios ~ 
partilhas. adjudicarem bens d!'I rs.it em pagamento das divi
<lat' da heranr,ia (Codigo Ci"Víl. art. 53~. n. 2). 

IX. A transol'iflQão da ai•remata.cílo e a(ijudicaçãô em 
ha8t2 publica (Codigo Civil, art. 532, n. 3). 

X. A tram:cripcüo da sentenca declaratorfa da posse d11 
immovol pol' 30 annos. ~crn interru.pção, nem o~posição Jlara 
se1·v ir àe titulo ao ad·quirente por usocapião {Codigo :Civil, 
art. 560) • 

. Xl. A transcripção da sentenca declaratoria da posse in~ 
contei:;tada e cont.inua de uma servidão por 10 ou 20 annos, 
nos ,Lerr;nQs d~ a1:t._ 551, dpi ÇajigQ ~iyil .e. re§Ulta11t.e :da .sen-
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t~nca que julgar, eonsummado o usor:apião :(Co6H:o Civil, al'
t1go 698). 

XII. A transcripção. para. a perda do dominin da. pro
;.wiedade immovel, dos ti~ulos transmissivo~ ou dos aotos re~ 
utmcíativos (Coúigo Civil, art. 58·~. ns. 1 é 2' e § 1" ) . . 

XJ~I.- A tl'ansc.ripyão dos titulos ou a inscripção dos actn o. 
inter-vivos relativamente aos dirsitos reaes sobre immoveis, 
11uer· para a acquisição do dominio (-Codigo .Civi l, arts. 5Cl :l e 
üí6), quer p:tra a validada eontra tP.rcciros (Codígo Civi!, a1·-
l.igo& 189, pai-agrapho unico, 8-iS e S50). , 

XIV. A tl.'anscripção dos titulos das servidões niin appa
rnntes para a sua constituição, i.lem assim a averbação. na. 
l.i-anscriDcão, do can-cell~mento dedS3$ i;ervidões (Codign Civil, 
a1ts. 697 e 708 ) . 

X.V. A kanscripção do usofru.cto e do uso sobre immo~ 
'\'eis, e da habitação, quando ,não resultem do direito de fa~ 
miha (Codigo Civil, 71'5, 7'1:5 e if18 ) . , 

XVI. A trarrscrioc-ão dns rendas consLítuidas ou vincUl:.1·
úas e immoveis por disposição de ultima vontade (Cudígu 
t.:ivil. art. i53). 

XVII. A inscripção das_ hy.pothe(Ja!; legues ou convcn
donaes (Codigo Civil, arts. ·"831 e 852). 

XVIII. A iranscripção do co!ltraot.o de penhor agrícola. 
XIX. A ín;cripção de hypotheco. maritima (Codigo Civil. 

art&. 810, corrigido polo decreto n. 3. 7.'!5, de 15 de jancir1) 
d!! mm, e 8'Z5). 

XX. A tr'lnscripção da .communi.cnção do inventor d:i. 
inína. ('Decrüto legislativo n. 2.933, ri r u do ;J.'n'lciro de '19·15. 
:u·t. ~2 e § i") . 

Art. 5.• O:> registros e.-umerados no ar! .. 2ª desta lei fi
carão a cargo de officfa.es privativos e vitalicios, providos n-? 
nt~tricto Fer:ler:il. pelo - Presidente da Republica, medi.ante 
r·onct1rso, e nos EstadM, na f6t•ma C!-\f',abclceida. polas reRpe
divas leis de organização Judiciar:a, e. serão feitos! 

§ 1." O de numero I nos officios pl' ivativO!'. ou no:-; ear
lorios do registro de nascimento~ • .casament-os Q obitos. 

§ 2." O de nunwr<i n nos officio;; priv:itivos ou nos cai·~ 
lor·ios do roe:islro c~pecial de f.ítulos e do.cum,mLos. crendo 
pc! :i lni n. 9·:r3, dn 2 dü .ianoiro de Hl03, o, na fali.a, nos r.at·
tol'ios o oíficios privativos do registro geral, cro:tlfo polo de
rmto n. 169 A , do ·1890. 

§ 3." O do nnmero III nos officioi- prlva-Livos ou nos car
tol'ins do l'~~istl'o gcr3l. 

!l 1." O dn numero IV na Bíbliot.hcca Nacional, no Insi.i
tut.o 'Nar,ional c:1• l\fasdca, on na E::r.ola. Na.ciona.I de Bollas 
Az-tcs, do Di~trictn' Fedr.ral. conforme a 11aturr.r.a dn produ·· 
t•(.'âo. sendo l'lS!u di> caracter mixto, nr, cslaboloc:imento que 
1'1'ir maü; compativcl 1~om a naturor.a predominante da. mesma' 
producçfto •. 
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. '.Arf. ~.º O regiStr9, em regra, será! feito põr eitrilctõ e Vó
lunlBriament.c .verb~ ad verbu'.ffl~ quando os interessados G 
reque1r<'lul. 

ArL r'/.º As despe1r,as com o regi·stro incumbe ao intera'>. 
iado que requerer. . 
~ Art. 8.0 Todos os factos ou actos sujeitos ao registro não 
operam seus cffeitos pela transcrip.ção, · inscripcão, ou aver. 
baçri.o, .conforme o caso, e desde o momento em que elle so 
realize. 

J\Pt.. 9.º Os scrventuarim> ou ofíiciaes encarregados dos 
registros estabelecidos nesta lei ficam responsaveis 1)ela or~ 
dem e consQ!'vacão ·dos respectivos livros, documentos e pa
peis, sob as penas l.P,-gaes.: . . - ; 

.Art. 10. Fica o Presidente da Republica autoriza.do: 
a) a consolidar todas as disposjcões relativas· 1á organi-

7.a~fio destes .registros. conforme a legislação vigente, e no re
gulan:ient.o qne e:"'!jpedir estabelecer.á a ordem, modo do :pro
·l!lcsso estabelecido na legislação federal, com as modifiica!JÕcs 
feitas Jilelo Codigo Civil e modelo para escripturaçã.o do!:i 
respectilvos livros; 

b) a expedir novo regulamento para execucão .do de~ 
ereto n. 169 A, de 19 de janeir-0 de 189'0, observando as mo
dificações feitas pelo ·Codigo Civil e fazendo, no pistricta 
Federal, uma. divisão equitativa das cü•.cumscripçõês P.arn o 
effeito dos actos do registro geral de immoveis. 

Art. 20. Revo·gam-so as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 26 de novemnro de 1920. -- Castr°' 
Ra7.1c'llo. - P1·ado Lopes •. - Carlos Ga'l'Cia. 

O Sr. Presi'dente - O projecto vae ao Senado~ 
N-adn. mais havendo a tratar vou levantar a ses.sfio, 

de!ignando oarn arnunhU. a se.g:uãnte 

0:1\D.BJM'. Dó DIA 

3.; discu.ssií.'1 do substitutivo da Commissã.o de Fínançns 
"º projec.t.o n. 287 A, de :1920., a.pplicando 60 :<l00$, artnuul
rnente, para a. cl'eS-Obst.rucQão dos rios Tocantins e Araguayu; 

3" discus.sti.o (to projecto n. 320', de 1D.W, fixando o subsi
dio o a ajuda de custo dos Senadores e Deputados parn n le
~·;s1atuira de 1921, a. 19S3; 

:ilª discus~ão do projecto n. 587 A, de 1020, consideramltt 
de utilidade publica o ~Abrigo do l\farinli~iro~; com par~c:.
favornvel da Commíssão do Constituição e Justiça; 

3Q discussão do iprojecto n. 323 A, de 1920, creand'o o 
~érviço florestal nas margens da Estrada de Ferro Central do 
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Drasil e da ESLt·ada de Ferro Or.ste . de Minas; com parecer 
favomvcl das Commissões de Obras Publicas e de Finanlça.S; 

· 3~ .discussão _do projecto n. 383, de 192-0, consíderando 
dn ut1hdadc pubhca federal. para os eft'eitos dos arts_ tO e 
:l5, ~ 2º, da Constituição, as doações,l heranças, etc., cujoa 
1 ·~nd1mcntos se desf.inern á diffusão do ensino primario e ~ 
1a1ltur::i. <la I ingi.1a pat.ria; · ·com pai•Pcet' favoravel rni.s Com-
111issões de ConsLib1if1fio e .Tu!:itiça e de .Finanças; 

2" discussã•• do proJecLu n. 276· A, de 1920, autorizando 
a revisão do conitraoto da Amazon Tclegraph; cora emenda. da. 
Com missão de Finanças. 

r .. cvanta-se a sessão ás 14 horas e .J.O minutos. 

A:CTA. EM ·27 DE NOVEMBRO. DE i920 

PRES.IDENCJA DO SR. BUENO BRANDÃO, PRESIDENTE 

A's . 13 horas com;>arecem os Srs. Bueno Bra.nd~1l, Artbur 
Col!ares MO!:eira, Jurvenal Lamartine, Dionysio Bentas, Lyra 
C~~>lro, Clinha Macha:do, Agrippino A~e11ccb, Rodrigues ~la
nha.do, ,f\.rmaindo Burlamaqui, Thomaz Rodrigue~ Yfcente Sa
boya, Thomaz Cavaloa·nti, Osorio de PaiYa, Fréderíco Botges, 
José A~"Usto. óscar Soares, João Elysio, Eduard:o •ravares. 
Alexandrino da Rocha, Estacio Coimbt·a, Julio de Mello, L auro 
Víllas Boas, Leoncio Galrão João Mangabeira, Raul Alves, Tor
()uato r-.roreira, Elpidio de Mesquita. Eugenio Tourinho, Ma
noel Monjardim, Antonio Aguirre, Heit.:>r de SouLa, Sampaio 
Corr•êa, Paulo de F rontin, Sanes Filho, Mendes Tavareis, Raul 
}3arroso, !\fario de Paula. Herculano Cesar, Augusto de Lima., 
Amerfco Lopes, AnLero Botelho, .Moreira Brandão, Jayme Go
mes. Honorato Alves, J oáo Pernetta, Alvaro Baptista, ~larcal 
(!(~ .Escobar. Octavio Rocha, Domingos Mascarenhas, Barbosa . 
Gonçalves, Joaquim Osol'io e Carlos Ma.-.:imiliano (52). 

Deixam de co11~ p:u·ecer os S1·s. F elh: Pacheco, Andrade 
Bezerra. :\nnibal 'foledo, Ocf.aciljo <le Albuquerque, Ephige
nio de Sallcs. 'Cosla Rego, Dorval Port.o. Monteiro de Souza, 
Antonio l\,"oguf'ira, Souza Cas tro. Abel Chermont, Bento Mi
randa. CI1crmon~ de Miranda, Prado Lnpes, Herculano Parga, 
Luiz Dom!ngue$, .Tosé Ba.rreto, IPires Rebello, João Cabral, 
Herm ino Barroso. Marinho de Andrade, Moreíra da Rocha, 
'l' ltonrnz A1·c ioly. Ild c:1f'omo Albano, Albert o Maranhão, Affonso 
Barata. Cunlrn Lilila, Simefio Lenl, Balt.hazo.r Pereira,.~Gon
;:a:;m l\far:mhão. Antonio Vfoentr.. Ger":t~ i1) Fioravante,Arnaldo 
Ji:ii, fo::. C<1ncia de Britt.o, Pereira de Lyra, Austregesilo, 
Pedro Cor:·t·a . . Turianó Campello, Arist.a1·cbci Lopes, Natalicio 
Camboim, .Alfredo ele Maya, Lu iz Silveira, Miguel Palmeira, 
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?lll!nuonca Mar·tins . .João Mt>nr:uJ8. Rodrigues Doria. Manoel 
Nob1·1., DPOdalo Mai:'l. Pedro Lago, Octavio Mangabeira, Pires 
fl1• Car·valho. ·Castro Rebello, Mario Hermes, Ubaldinu de As
l'lis. Pacheco Mendes, Arlindo Fragoso, Alfredo Ruy, Seabr:i 
Pilho, Arlindo L~Oni\ .JoM Maria. Rodrigues Lima, Leão Vcl
loso, Ubalclo Ramalhet<J, Octavio da Rocha Miranda, Azurérn 
Furtado, ?-.'ic:mor Nascimento, Aristides Caire, Vice.nte Píra
gibe, Norival de Freitas, Lengruber Filho, José Tolentino. 

· AzeVPdo SorJr<!, Macedo Soares. Manoel Reis. João Guimarães, 
ThemistoclP.s de Almeida, Buarque de Nazareth, Ramiro 
I3raga, .Tost\ <lc Moracs, Verissimo de Mello. Francisco Mar
condcs, Raul Ferna11des, Mauricio de Lar.erda, Teixeira Bran
dão, José Alves .. José Gonçalve:;, Albertino Drummond. ~fatfa 
:Machaclo, Ribeiro Junqueira. Silveira Brum, Fran~iscl'.> Val
ladares, Antonio 0arlos, Emilio .Jardim, João Pcnido. Senna 
Fjt,nlciredo, .José Bonifacio. Gomes Lin:.i.a, Landulpho de Ma
galhães. Odilon de Andrade, Zoroastro Aiva.reng<l, Francisco 
BI'ícssane. Lamounier Go-Oofredo. .Josino de Araujo, Fau~to 
Fennz, Raul ·Sá, Francisco Paoliello, Waldorniro de Maga
lhUes, Alaor Prata. Vaz de Mcllo. Gamillo Prates, Manoel Ful
gr.ncio, Edgardo da Cunha, Meno Franco. Raul Cardoso, Sal
les .Junior, Carlos Garcia, Ferreira Braga, Cincinato Braga. 
Jos8 Roberto_. ,\Jberto Sarmento, Bar.ros Penteado, C'esar Ver
gueiro, Marcolino Barreto, Prudente de Morac:> Filho·. Eloy 
Chaves, Veiga Miranda, Palmeira Ripper. JoM Lobo, João de 
:G·aria. Sampaio Vidal, Rodrigues Alv"'" Fi'.M, Pedto Costa, 
Manoel· Vlllaboim. Carlos de Campo~. ,\r:!olpho Azevedo, Ra
mos Caiado. Ayres da Silva, Olcgario ?int,o, Tullo Jayme. Se
ver;:n.r Marques. 1Pereirr. Leite, Gn-~b. Marque:;;, Ot.toni Maciel, 
Luiz Xayfor, Luiz Bar!holomeu. Ab~ 11 D:lptlsta, PeI'eira de 
Oliveira. .h:ugenio Mülle1, Celso L"l:}'llla, Gumercindo Riba~. 
Evaristo .Amaral . .João SimpHcio, CaI"los Penafiel, Sergio de 
Oliveira, Aug"Usto Pestana, Alcide;; Maya, Nabuco de Gouvê[1 
o Flores da Cunha (158). 

O Sr. PreRidente - A lista de presença accusa o compa
rc:cimento de 52 Srs. Deputa.dos. 

Nilo ha numm'o para se abrir a sessão. 

O Sr. Juvenal Lamartine (2º Secretario, servtndo de 1º)' 
de.opti.chn o seguinte 

EXPEDIENTE 
Of'i'icios: 
Dou~ do Sr. 1 º Secretario do Senado, de 25 do correnta. 

c,nvinndo os ~C1guínf.e~ projecf.o~ claquelln Cnsa do Congresso 
Nnt~ional: · 

Autox·lr.ando a uhert.urn <lo crúdito nece.~sarío para paga
mento á Confederação Brusiloira de D~sportos da quantia <:!e 

' 
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.w :616$, pela mesma adeantada á. Commissão BrasHéira qu,• 
tomou parte nas Olympiadas d(l An.tuerpia. - A Gommissilo 
de F·inanças; , . 

Çl'~ando os ~ogares de sub-;pre.to,rê.5, -n~ D\istricfo Fe:
deral, e determinando o modo de serem- Drecnchidos esses 
cargos. - A's Commissõcs de Constituição e- Justi<;.a e ác 
Fmancas. 

Dous do mesmo senhor e de igual data, enviando a.; 
emen<ias das seguintes proposições desta Cam~.ra: · 

Autorizando a abertura do cr'•2Clilo especial de reis 
20 :239$()60, para pagamento· ao Dr. Antonio Angra de Oll
veira e ouLros. cm virtude de senteru;;a judiciaria. - A' Com
miss5.o de Finanças; 

Regulando os honorarios dos advo~ados. - A' . Comm1ii
sü.o de ConstHuicão e Justiça. 

Do Ministerio da Jus~iça e Negocios Interiores, de 25 cio 
cerreníe, enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Sro;. membros do Congresso Nacional - Tomande em 
consi-Oeração as razões apresentadas pelo Ministro da Justiça 
e. Negocios Interiores, na exposição junta, solicito a conces
são do credito de 699 :775$332, supplement.ar ás verbas nu
meros 17 e 20 do ar~. 2º da lei n. 3.99'1, de 5 de janeiro 
uHimo. · · 

Súbmetto o assumpto á vossa consideração, a.fim de que 
vos digne-is resolvei-o como for acertado. • 

Rio de Janeiro. 25 de novembro de l 920. - Epitacio 
Pesç1 

EXPOSIÇÃ.O DE MOTIVOS 

Exmo. Sr. Presidente da Republica - Apezar de toilos 
os esforços empregados .por este Ministerio para reduzir ao 
rniniillo possível as desipoz~s das reparticõ~s subo:rdinadas. 
Quer exercrmdo sobre ellas. por inlcrmedio da Secretaria d~~ 
Estado, a mais severa fiscalização. quer estabelecendo para 
a:> instituicões que possuem inoternudos rigorosas tabl}\las de 
i·ac5es e adoptando -todas ás m11didas aconselhavois pal'a 
obter economias, impossiveJ· so torna, conforme se verifica 
da·s considerações foitas nos officins junto;:; mn cópia, custear 
com as dotações orcamentarias as despc1.as de algumas da~ 
intifüukõcs QUO, · por sua natureza especial, não podem re
duzir os serviços a seu cargo, fixando, cada uma, o maximo 
de sua lotação, de modo a permiLt.ir ntlO só que se mante-
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' nham as despéas dentro de um limite préviamente estabe
lécido, como que se conh~cam de antemão ~ import.ancias 
que se íor·narem necessarias em cada. e:x.erc1ClO. 

Entre essas instituições figuram a Casa de Detenção, o 
llospital Nacional e a Colonia de Alienados no Engenho ele 
Dentro, que, por abrigarem, avulrt.a.di~simo IJ.1,J.mero de in
ternados, foram for.cactos a despender importancias mais ele
vadas do. que foram calculadas· para a fixação das dotacõc.:r 
orçamcn~arias. 

A elevação dos preços de quasi todos os artigos de pri
meira necessidade e as razões constantes da presente expo
sição e dos officios juntos em cópia., ju6tifica.m -0 pedido <i:.; 
concessão dos creditas, no total de 699 :77,5$332, supplemen~ 
tares, de Mcôrdo com · a d1scr1minacão annexa, a diversas 
consignacões das verbati ns.- 17 e 20, do art. 2Q da foi nu-

, mero 3. 991, de 5 de janeiro do corrente anno. 
Rio de Janeiro, 25 de novembro de i 920. Alfredo 

Pinto Vieira de Mello. - A' Couunissão de Finanças. 
Do Ministerio da Vfacão e Ç}bras Publicas, de 26 do cor

rente, enviando as seguintes 

IN'FOR."\rAÇÕES 

. Sr, 1 p Secretarfo da Camo..1-a. dos Deputa.dos-Em resposta 
ao vosso officio n. 440, de 22 dê outubro ultimo, remettendo, 
para que este ministerio emitta parecer, o avulso do projecto 
dessa.. Casa ,do Congresso Nacional, sobre o augmento de' dous 
lagares de c~rteiros na Sub-Administração dos Correios de 
DberalJa. tenho a honra de informar-vos que, estnndo em es
tudos um projecto de 1r_eforma geral desse se1'Yi!)o publico, 
convém aguardar o resuh:.ado do referido estudo. 

Sande e fraternidade. - J. Piras do Rio. - A quem fez 
3 :tequisi..:ão. , 

C:ut~. ~ Rio de Janefro, 27 de novembro de H>20. 
Exmo. Sr. Dr. Andrade Bezerra, muito digno 1• Secre

tario da Camara dos Srs. Deputados'-- Tendo a1guns jo,.naes 
uesta Capital nolicindo que, em virtud3 de inquerito aberto 
na Secretaria da Camar:::. dos St·s. Depu [,ados. a proposito do 
engano da remosso. de um pro.iccto á. sancção quando ainda 
pendia de uma ultima d()ci:,ão do Senado - · ficnra apurado 
que o equivoco fóra meu, peço licença para fazor ns conside
rações c:ue se seguem. 

· Effectivamente :.i. responsabilidndo é minha. isto é, :fui eu 
quem r.ollocou á margem do avulso - á sancção, em vez de o 
ter feito - ao Senado, em um engano possivQl a quem, como 
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cu:, tenlia, só est0 anno, es~udado e annotado dentro das 
:funcr;õe.c; do _meu cargo, mais de trcs mm papeis, isto é, proje
ctos, rectuenmcntos de Srs. Dcpu~ados e de pessoas estranhas 
~ -Gamar:., mensa;ell$, officios, -emendas, redacções finaes, etc. 

Esse engano não é, porém, o unico Qne ~ffreu o projecto 
e não 0 o ultimo que pi·c:cisa ser :i·emediado: - do Senado 
vci.u elle com eni;anos o com enganos continúa. Votado em 
seternhro deste anno, por essa Oa!!a do .Congresso, foi o cre
<lit-0 que elle consigna dado como supplement.ar ao 'areamento 
de 191!-'l, quando esse orcamcnt.o já foi revoga.do pelo orca
mento vjgente. Descoberto esse e:rro ,in quando o projecto es
tava na Camara. houve quem lembrasse uma. simple'S emenda 
de redaccão e disso tomei nota, mas, p()steriormente, verifi
qUei que a emenda não podia ser sómente de reda~ão, porque 
os pro,iectos do Senado não soffrem :redacçiío da Gama.ra; fi
riuei, todavia, com n, primeira impressao. isto é, de que o pro
j c;cto n. M2 só soffreria uma emenda de redacção. 

Out.ro enga-no que concorreu p::i.ra o meu equivoco: os 
projecto~. flUaesC}uer que elles ~ejam, teem a sua numeração 
accrescída de uma lettra á pro\)Or~.ão que vão ilOffrendo uma 
a'It.erar:.ão qualquer: por exemplo, o projecto é 453, se recebe 
emenda:;, quando essas emendas teem parecer, passa a ser 
453 a: si essas !'lmendas fo:rem approyadas, o pro,iecto. redi
~ido para terceira discussão, pü·Ssa a ser 1,53 b e assim po.1' 
deante. A leLtrtt indica. portanto, a s ituação em que se en"' 
contra o projccto. Ora, o project.o cm questão, pyr um engano 
da secretaTia. ficou com o n. 542, isto é, sem ettra alguma 
i.ndicaJora do~ qualquer emenda ou modifioacão, tendo i~to 

-: conoorri<l-0 para o. meu erro ao encaminbar o respectiV'O avulso. 

Finalizando, é preciso salientar que a emenda, como vi
mos, n5.o alterava. cm nada o mcri!o do -pro.iecto e que i:ie torna 
precis1 ainda uma outra emenda de reda.cção, no Senado. por-. 
que ha totaes que estão classificados <le especiaes quando são 
supplmncmtarcs e yice-versa. 

Ver.ifica-sc, portanto. que todos que entrru:am em con- .-· 
facto com tal pro.jecto - · e-r.raram, inc'lusiv:e a minha humilde 
pessoa . 

Com o mais alto apreço e n mais alta estimn.. - Otto Pra
:;eres. 

Secretario da P residencfo. da Gamara dos Srs. Deputados. 
Inteirada. 

ID'cquerimento: 
'úa Comp:mhfa Norte · Paulistn de Combnst.ivcis, '30li~i-

1iand-0 o credito de SOO :000$, :parai pai;ument.o de comprom1s
::.;os assumido~ em virt1ude do decreto n. 12 .943, de 30 do 
março de 1918. - A' Com:missão de Finanças. 
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Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 115 IA:~ !920 

(~~onsidera. telegraphist4S de 5• cl~se as adjwntas d:a Repai·U
ção ,Geral dos Te'legraphos. com ·mais de 15 annos dt? efle
ctiVG' serviço, com patrecer. contrario da Com.rn.issão de 
Finança.$. 

·Há.vendo sido submettido ao estudo da Cornmissão de Fi
nanças o_....-projeeto n. 1!5. deste anno, ao Sr. Deputado João 
l\11mezes, projec.t.o que manda considerar, para. todos os ef
f~itos. como telegraphista·;; de 5" e.lasse; as a-0tuaes adJunctas 
da Repartição Geral dos Telegral!)hos que a:ontarem mais de 
15 annc.s d.e serviço effectivo; requereu o Relaitor fosse ouvida 
a respeito a opinião do Governo, antes de qualquer delibera-
cão por parte da: Commissã.o. . 

Ais informacões prestadas pela Directoria' da Repartiçüo 
Geral dos Telegra,phos, _.::. inforínaÇões que o .Relator pede 
sejam .puhlidadas no f)íario ~o Congresso. conjuntamente com 
o presente parecer, -aão contrarias á . ~pprovaoão do projecto .. 

A Commissão <le Finanças, porque acceita como bõas as 
rniõc·:: apresen4i-C1as pela Díi·ectoria da Repartição G~ral dos 
'f<'lcgr.aphos. uom a qual está. de inteiro a~õrdo neste parti
cular,· ~ não p6de recommendar f°l Cnmara: a aceitação do 
projecto. · 

Sala das Commissões, 23 de novembro de 1'920. - <Jarws 
ffo Campos, Presidente. - Sarnpaic.• Corrêa, Relator. - A. .. 
Curloa. - Cíncina.to Brdf]a. - Octavio !llangabeira. - Carl<H> 
Ma:J:i.m:iliano. - Padher:o Mendes. - Sou.:;a Castro. - A:l-.. 
bf:rto Marr.anhii.o. - Octai•ió Ror:ha. -- Josino ArauJ.'.; , 

PROJECTO N. 11:1.5, DE 1.920 

O Congresso Naci9nal decreta: 
Art. 1.º Al3 actuaes adjuntas da Repartição Ger!l.l dos 

•relt~graphos serão consideradas, para todos os effeJtos. te
J~graphistas, de 5• classe, uma vez qu,e contem mia1s de 15 
nnnos .de effectivo servíco. · 

Art.. 2.º Serã.o appli<}aveis ás mesmas telegraphi·1tas os 
mN1mos disposihivos rdgulamenta.Tes concernentes ás de ii• 
(\IB~sc. 

Art. 3.º Revogam-se as disposiçõ~ em contrario. 
Sala. das sessões, 15 de julho de 1.910.· ____, J.oão. l(eniezes.tJ 
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illo:nda entrcr;m· ao Estad1u do Marunftáo a qu;i:m:tia de réis 
8.'l/J':272$7M, ouro. m'1'ecaaoda 1)el0- A.lfandeya de S. Luiz; 
r.om substitutivo da Commis~'á<-'. de Finanças. 

Os 2 ':'o outo, cobrados em varias tAJfandegas da União 
foram creados pela lei n . 3. 31-i, de i 6 de· outubro de i ~6 e . 
cm favor das emprezas que se organizarem para mel·hora-
mentos · de portos do lmperío. . 

Essa taxa foí, em varias leis da Rooeif.a Gers.l da Repu
laica, mandada c6Jwat' em det.1::-.·mínados ]!"tado3 da Federa
ção, sendo que a cobrança na Alfandega •jo .B.s~do do Mara
nhão ooroeçou no ànno de 1909 em virtude do dOOreto n. 7.270, 
de 3! de dezembro de i908: 

De 1909 até 1916 a Yenda de 2 % ouro, arretjadada. pela 
Alfandega do Maranhão foi a do quadro infra forneejdo pela 
Directoria de CGnt!lbilídade do Ministerio da Fazenda. 
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Pelo quadro a:cima verifica-.se que a receiLa. do porto do 
?lfaranhão nos excrcicios de HIOú a 1MG, na razão de 2 .o/o, 
onro, -convertido em pape! pela média cambial foi de 
J .. 57 q :790$560. 

A despeza com o porto cifra-se aos estudos realizados 
por icomrnissúcs de lecliniws durante os •moos de 1!l12 a 
l!)lü, cm um ioLal de ·; Ot :3!J2$687, conforme o quadro abaixo; 
AD.nos Despeza-papel 
1912 . • . . i56 :549$698 
4g13 .·~ -~ 100:150$417 
1914 ~- ~- ~· 150:029$385 
r.1915 :. •I 158:521$227 
1916 ·~ 136:141$960 

7()1 :392$687 

Os preceitos cpnti.ctos nas nossas leis de rece~ta man
dam unifot'memenlc escripturar separadamente a a!'I'ecadação 
de cada :r>Orto para ser apiplicada oppol'tuuamente as obr-a.s 
respeclt.ivas quer sejam e:s:ecmtadas a custa da União ou 'Pelo 
regimên de concei;são. 

No Estado do Maranhão a União, desde 1912, que tem se 
limitado a commissão de estudos, sem já.mais haver- algo .de-
liberado sobre a construccão do ·~prt.o. . 

O Governo daquelle Esta-Oo resolveu construir o porto do 
).\íaranhão, pelo rei;itnen da concessão, nos termos do decreto 
n. 13.270. de 6 de novembr-o de 1918 e contracto lavrado no 
Ministerio ·da Viação em i 4 do mesmo me.z. 

O projecto n. 140, de 1920, manda que seja entregue ao 
Estado do Maranhão a importancia de 895 :2172$751, ouro, que 
convertida em papel, segundo a média cambial da. escriptu
ra()ão do Thesouro, correspondo a. i. 547 :790$560. 

O projeoto .não desconta as despe.zas :feitas no periodo de 
1912 a 19:16 pelas verbas especialmente consignadas nos or
çamentos da receita. 
· O direito que o Estado pleiteia só póde ser sobre a 
renda liquida. porquanto na vigencia da taxa de 2 %, ouro, 
a ·união fez despezas relMiona.das com as referidas obras qUe 
a clausula 8egunda do contracto entre a União e o Estado 
do Maranhão confessa a sua existencia : 

<tAs obras de melhoramentos que fazem objecto da 
'Presente concessãe> são as que 'constam dos planos e 
orçamentos orgaD\izadlos pela -Inspectoriai Federa.1 de 
Portos, Rios e Canaes e ,iá approvooos pelo decreto 
n. 13. 133, de 7 de agosto de 1018.> · 

Para. preparar os planos e orçamentos foi que a União 
.'.:a.pplicou parte da renda. de 2 %, Qui:o, trabalhQ este que <1e-
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veria ser desconf,aào quando reclamada a restituição como de 
direito tem o Estado, nos termos das leis em vigor. 

Pelos quadros verifica-se, em synthese o seguinte~ 

Arrecadacão total da taxa de 2 % , ouro, 
convertida a .paipel ao cambio médio de 
cada. anno . • . . . . . . . . 

bcspeza, papel . . . . . . . . . . 

Saldo a restituir . ... . .. 

1.574:190$560 
701:392$687 

873:597$873 

:Assim sendo, a Commíssão de Finanças offerece ao pro
jecto n. HO, o seguinte substitutivo: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. O Governo Federal restituirá ao EstaJdo do 'l.\fara-

nhão a quantia de 873 :597$873. papel, salc!o d::i quantia de 
S95:272$7M, ouro. correspondentes a taxa de 2 o/o, ouro, co
brados pela alfandega nos annos de 1.909 a. 1916, afim de ser 
exclusivamente a:pplicooa. na. construcçãa do :porto de São 
Luiz, contralctado nos tet:mos do decreto n. 13 • 270, de 6 de 
novembro de 1918, abrínd0 o necessario credito. 

Art .. 2. º Revogam-se as disposições em ~ontraro. 
Sala àas Commissões, 26 de novembro õe rn20. - Carlos 

de Campos. Presidente. - 0$car Soares, Relàtor. - Antonio 
Carlos. - Cincinato B1'Cr.ga. - Octavio Manqabeira. - Carlos 
Maximiliano. com restricções. -'Pacheco Mendes.· -- Souza 
Castro. - Alberto Mar'lnhãó. - Sampaio CotTéa, com restrí
ccõe;.;. - Octavio Rocha. 

PRO.TECTO N. i40, DE f 520 

O Congresso Nacional resolve; 
Art. 1.º Tendo sido com~edida ao 'Esta.do do Maranhão n 

construcção do porto de S. Luiz pelo decreto n: f3.270, de 
6 de novernbro de 10181 o Governo Federal entregara: ao do 
mesmo. Estado a. impottancia de 89S:27'2$15i, ouro, avreca
dada pela Alfandega de S. Luiz, no periodo de i909' a 19:16 
relativa a taxa de 2 % destinada ás ·obras de melhoramentos 
do mesmo anno. 

Art. 2.ª Para esse fim o Governo Federal abrirá os cre
ditos necessa-rios, ficando revogadas as disposii;;ões em con
trario. 

Justificação 

Em 1903, pelo decreto n. 4.859, de 8 de junho, foi crea~ 
da uma cai:ioa especial .para cada porto constitui<la principal
mente pela taxa de 2 % . "V'erificando-se que muito poucos 
-p_ortos poderiam custear as suas obras por essa caixa espe-
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eia!, modificou.-:;e pelo tl~t'relo n. ü.3G8, ue 1 '.1 de .fevernirü 
de 19U7 o rcg-1meu anL01·10r, crcuudo-::;u um<: {.:S ca1~a espe-
cial .para todos os pot•tos. · 

Ncsto regímen foram com;l.ruido!:õ os por~os <lo Jlio de 
.laueiro e do Hcuifo. Em l\JH nãú :figurou r>u orQamonto (!("!. 
clcspcza verba pura olJras àc portos o. ctahi começaram as des
pezas a 'Ser feitas pela t:ai:x:a c:spct:ial. Dcvído á dimim1i1:.r10 
da, receita da caixa em •cousequcncia da grande gUCLTU mu11-
<1ial, passou em 1Di 6 para a dcspcza geral o servir; o da g~
r:.mtià de juros aos em1:irestimos para as obras dos portos <lo 
ltio ·e Recife e posteriormente do Pará, Rio Grande e VicLo~ 
ria. De 1917 em diante entraram para o orc;amcnto geral as 
uespczas dos portos, desapparcccudo assim, de facto, a cub:a 
1:::;pooial. 

No Ol'lil:llncnto da. Jleécita Geral, que autori:tá a cc>bram;.a 
da taxa ele 2 % ouro, sempro so csta.bclcccu o sc;;uintc : «dl!
\"t\-lldo ;i. imporlancia. a1·rcuadada nos portos eujos vbras ntio 
t.ivc1·011i sido inicfo.d<.l·i; stJr escrivturada no 'l'he.souro ~u;pa~·a
,Lu.·men.te pa"l'~l te?' az>pl"ica'}iiO as ·rntJ;S·11w.s oúra.s, ovport'uno.
m1:ntc . Estes rlfacrcs toem $ido m:mt.iüos cm lodas ru:; lei~ 
<la Ilccci ta. mci;mo no int.crvallo de 1 ~l l.1 a 101G cm (iuc a 
c:;.d);;'a especial do porto.s cus teou as obras e cstndos do:; me:s
i.lo.s, de modo que é liquido o direito d.o l~stu<lo do ~ran1nhfio, 
1.'.onccssionario das obra-s do porto de $ . :Luiz, a L'cccl>el' a;; 
imporLancias at·rccadadas vela taxa de 2 % ouro. • 

O Conõ'Tcsso Nacíonalj á reconheceu esse dircilo ao E:s
fado do Pnranü, cessionario das obras do porto de l'arana
guá, no art. i06, da lei n. 3. 644, de 31 de dezembro tlc mm. 
a s::;im redigido: <tl"ica o Go·vcrno autorizadü a rcstüuir ao 
Estado do J)araná a ímportancia de ~ o/o ouro, cm 
deposito, no 1i.hcsouro E'cdetal, e destinada exclusivamente a 
canstruct;üo lias nb1·as do m.c~mo porto, de aecôrdo com os 
doc:ret.Qs n. G.368. de H de rcvcrciro de 1!1-07; u. 10.~u7, d<! 
-t:t de junho. de HH3; n. 12.477, de 24 de maio e n. 12.GOO, 
de :l de agosto de rnt 7~ . 

O actual Governo tamhcm jú. i-ccouhcccu os!:;i.: dirnii.1,, 
(]ttando, r·csvoncJcndo a um pedido do Prcsident.c do Mal·a..: 
i1hü.o, declarou em officío do !\HnisLcrio da Fazenda, de 211 de 
maiQ pa~sa-do, flllC s6 se .iolg-ava . autori7.:1do a rc~l.ituir as 
fJll-Uil tius an1~c:idadas crn HH7, ·!D:l~. i!H!J r:.iziio pe la (}m1l 
nüo t')stüo incluhlm; no projcut-o, pelo fac Lo d1~ anteriurmeul 1~ 
l.orcm sido recolhidas us irnportancias l)ro·vcníP.nl.cs da f,axa 
de 2 o/'o ouro á l~aix-a especial de portos. a qual, com1J admu 
Ji<IOLt dHo, deixou de nxistir. ele fa(;to, de HH i mn cHanLe. 

A' vista do exposLo .iul;;:amos inil!u<iivcl o direito flll'] 
al:;:;isl.i: ~o l•;starlo do Maranhüo c.Jc i·cccller a f; quantias arrc
Cl1duda,; l"HJln taxa de ::l % ouro no podo de 8 . .Lu i7., cu.ias 
110.Tas uó't;io cuntract.adns com a impM·LauLe fil'f!Hl. C. ll. 
\Vall•ct", de Lonclr·i)i;, con;:;lttH:f.ore~ dv podo do filo de .Ja-

Sala l1as segsóc:>, :!j de julho de :l!J20. - flr)drio11.cs Jlu
chrulf>_ - (J<'nha 1lJ1wlt11do. - A1·tlmT Colla:res ,illorc•ra. -
Litiz Domina·ucs. 

C,- Vel. Xll :IS 
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ÇorrsitiP.ra d.e: titilidade tH1,bliea a .4..ssaciuriio Co1nrM.>i'ciatl de 
Jlos:;<wrJ; com tWl'1Jeer (avm·1wd du Couimissii.o de Consti
tuiçãu e /w;ti~·(,l. â c:rneudu a})l'lf;;entmla em :J" ..discussão. 

' Ao p1·Ójeoto que consídcl'a de utilil!a<le publüia a Á.sso
, ciacão Con:.imercial de Mossoró, illustre Deputado João Man~ 
gabeira ap1·esentcu emenda para que :;ejam considerados de 
igual nalureza a~ Associaçõe1;; Commcrcia.os de Ilhéos, ILabuna 
e Belmonte, no J<::stado da Bahia. 

Sendo todas asseciacões que ;ireb.uu vs nwlt1ore,; se1·
viços ::\ evolucao commeroial d.o mesmo E!!Lado, naquella 1'10-
rescente rcgiã0 eom estatutos registrados dcvidámente, con
forme ini'orma o digno Deputado, autor da emenda, pensa a 
Cdmmissão que deve $er acceita a refcrí<la emen<la. 

Sala da.t:i sessões. de HOVembl'o de HJ:W. - Uunha ullu.-
chado, Presidente . ....:... Jpsé Bonifacio, F.elator. - Gumarcindo 
Ribas. - ArnOlfo Aza·vedo. - Melto J?1·anco.-Deodat0 Maia 
Verissimo de Mello. 

PROJECTO :N. 148, DE 1920 

Artigo unico. E' considel'ada de uWidade publioo a A:s
sociação Commc1·cial de Mossoró, no Estado do Rio Granóe do 
Norte; revoga.das as disposicões em contrario. 

Sala da~ sessões, 23 Julho de 1920. - JOstJ Augusto. 

Emenda ao p1•ojecto n. H8, de .f92.0 

-Ficam consi<lernt.las d·c utilidade publica. as ~'-\.ssooiaçõe:i 
.Com:roer~íae~ do Ilhéos, IUibuna e Belmonte, no Estado da 
Bahia. 

Sa.la das sessões, 20 de outubro oe 1920. ,.- Juão Manga
beira. 

N. Zü4 B -- W2ú 

.Hmr.mdu. do He1wcio lW lN'ujeclu u. .::UH, de 19.20, da ·Gamara, 
que u.bre o credito 1Wppllmumtar de :JJ2 :{)00$, á verba 3• 
do or{·amentv ~iigcnte: do Mi1tisterio da Viucãa e Obras PiH 
blicu.s; co·nt pal'e<~c1" 1Ja Commissau de Finanr.as f at"o1·avei 
d refl'7'ida tmumda. • 

Ao p1·ojecto de iei. apprnvad0 vela Camara, quu auLol'i
za a abcrturn G'O ct•etlilu de :>52; OOOJ!:. :mpplemcnt.ar ã ver·ba 
3" - Telegmho::i ·- do 01·1,;amentu da tlespeza do ~1ini::;Lerio 
da Viação e Obra·::; lJublieas, apre::;eulou o Denado uma emenda 
de redaccão, que e::itá nos casos de ser a-0ceita pela Camara. 
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porque melhor c:;peci1'ica a distribuiçáo da importancia total, 
a 352 :OOOB, pelas divcrsa.s sub-consignações da referida ver
ba 3•. 

A'.ssim, é a Gommissão de Finanças de parecer que a 
emenda d0 Senado. merece ser approvada pela Gamara. 

Sala· das Commissões, 23 de novembro de 1920. - Carlos 
de Ca,m.pos, Presidente . - Sam_pnio Corrêa, Relator_ - A
Cm•los - - Cincinato Braoa. - Oc:tavi0 Jian(!_abcira.. -·- Car
'l os Ma.xim,.illiano. -Pccheco Mendes . - Sou.z~ Pa.stro. -
Josino de Armt,io . - Octavi0 Rocha . - Alberto Maranhão , 

Emenda. de Senado à proposição 
da Comara dos Deputaáoo11 nu
mero 204, de '1920, que aór11 o 
credito de 852:000S, supple
mentctr â verba 3 .. do oroamento 
.do llfini3tcrio da Viação e Obras 
Publica~ 

Projecto 11.. 204, de 1920. da Ga
mara <tos Dcm.itados, que a{Jre o 
-credito •.le 352:000. d verbas• 
do or('.amenta do illinisterio da 
Viação e Obras Publicas 

Ao ar't. !. º Depois das palavras O Congresso Na.ciona.l decreta.: 
- por sub-consignação: AN. t.º Fica o Governo auto-

S11bstitua.-se a. redacção pela se- riza.do a. abrir pelo i\tinisterlo da 
guínte: Via~ii.o e Obras Publicas, e ct'a-

Districtos Telegrapbícos-:\la.te- dito supplcmenta.r de 352:000S, ã. 
rial-linhas a estai;iíes: vm·ba 3~-Teiegrapbos-do orça-
AJugaeis de casltS, meato ela despeza do mesmo mi· 

etc............ il>O:OOOSOOO nlstel'io no cor1•ente a.nno de i92o, 
:.la teria.! com for- loí ll. 3. 90 J, de 5 de janeiro de 

mulasimpressas. !50:000$000 1920, a.rt. 52, assim distribuido 
Transporte d o · por sub-consigna.Qões: 

pessoa.!: . Directoria. geral e 
!ifaterial......... 2;; :000$000 · vlce-directoria.-

Ajudas de custo Material - Aju-
e vantagens das de custo e 

. rogulamenta - vantagens regu-
res : · lamcnta.i·~ . .... 

Su bs ti tu i ç õ es e ~latorial --Linllas 
vantagens d() s e estações: 
arts. 4i3, 4'26, Alugueis de ca.sa .. 
,i,27 e ,l,28 do re- Transpot·tes . ..... . 

27:000$000 

150:000:)000 
25:000$000 

g•tlamcnto... ... 27:000SOOO Material para. ior-
ru ufas impt·es~as. -.l 50: OOOSOOO 
:\rt. 2. 0 Hovoga.m-se as dispo• 

(~ siçõos ern contt•at'io. 

Sena.do Fode.•al, 28 de 011t.ubro 
do i 9:!0. - ~tntonio Fmn cisco de 
A;ercdo, Vice·Presidonto. - Ma· 
noel etc _,uc:ncar G11imal'iic.~. i 0 So
crota.rio.-Pcdro da Cunha Pe
drosa, 2° Secreta.do. 

Sala. das Cotnmi,:sõcs, iR do 
ago.sl.o do !!120.-Dorval Porto. -
l'ratla Lopes. -Dcoda!o Main:. -
füntl ,)(Í. 
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N. 234 A-1920 

TJespende at~ H>O: 000$ com a conMrucçár:i de linhas telegra
phicas de Ferros â estação dP. Escura e de Ferros a São 
Dotninqos do Río do Peia:e; com parecer favoravei da 
Commissã.o de ·Obras Publicas e substitutivo da de Fi
nanças 

Sendo de incontesta'Vel vanfagem· o desenvolvimento da 
~nossa rêde telegrapbica e já havendo parecer favoravel do 
respectivo districto para uma p:;i.rte das linhas a que se re
ft:ire o projecto, sou de parecer cine se deve autortzar o Go
verno a realizar a const.rueção das linhas propostas, depois 
de verificar as suas vantagens. 

Sala das sessões, 30 de setembro de i920.- Alaor Prata, 
Pl'esidente. - L. Corr§a de Brite'. Relator. - Manoel Reis. 
~ Elpidfo. de Mesquita. - Antoniõ Agui:rre. - 'Veiaa Mi-
1•0.nda. · 

O Sr. Deputado Albel"tino Dmmmond apresentou á. Ca
mara o vrojecto n. 234, d.e 1920. autorizando a aber-tura de 
um credito de 150:000$, destinadC' á. construccão de linhas 
telegraphicas de Ferros á estacão da Escura, na Estrada de 
Ferro Victoria a Minas, e de Fel"ros a S. Domingos do Rio 
do PeU:e, no municipio de Conceição do Serro, no Estado de 
Minas Geraes. 

A Commissão de Obras l>ubli1;as emlttiu parecer favo
ravel á approvaoão do projeoto, m&s . a de Finanças não póde 
conoordàt' com a douta Commissíio de Obras, pelos seguintes 
fundamentos: 

O projecto de lei de despez:i. para o excrf"'cio de f.920, 
já approvado pela Camara, providencia sobre er. construcção 
de varias linhas telegraphicas, que não foram especificadas, 
concedendo ao Poder Executivo a necessaria autorização 
para abrir. um credito global de~tinado áquelle fim; nada 
ac-0nselha, de outro lsdo, a modificação da praxe ado:ptada 
na elaboração do projeot.o de lei da despe~m do Minister10 da 
Yiacão durante o e:rercicio de 1920. 

Assim, as linhas teJegraphicas de que tro.ta o '1l'Ojeote1 
n, 54.0, podem ser incluidM pelo Governo entre aquellaa cuja 
CÇ»i:nstrucção deve correr por c~nta das dotações oroamçnta
rias que venham a ser conced1d:1.s pelo Congros8o Nao10nal 
lla futurn lei do orçamento da dmipeza a 8er fcil.a l)elo Mi
nisterio da Viação e Obí'as Publicas. 

Em vista do expoi::to, pensa ~ Commitisõ.o prefcrivcl ~ub
stituir o projecto de lei de que e auto1· o S1·. Deputado Al
bertino l,)rummoud, pelo seguinte; 

«0 Cong1.·es~o Nacional resolve~ 

Art. 1. º E' o Poder Ex1::cutivo autol'iiado a inclui!' 
as linhas telegra.phioas de Ferro~ {1 estacão da Escura. 
na. Estrada de Ferro :Victoria a Minas, e de Ferros a 
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S. Domingos do Rio do :Peixe. no municiuio da Concei
ção do Serro, l~st.ado de Minas Geraes, ·entre aquellas 
q~e .devem ser construidas por conta e.las dotações que 
vierem .n ser ('~ncedidas na loi de orçamento d:'l des
peza. para 1921, para a construccão de novas linhas · 
telegraphicas. 

Art. 2." RP;vogam-se as disposições em contrario.> 

Sala rlns Commissees, 23 de novembro de 1920. - (Ja:r
lo:t de CampM, PrMidente. - Sa-mnaio Corr~a, Relator . -
A. Carlos. :- . ~incinato Br_a(la. - Octavio Mangabeira. -
Carlos Mn.ximiliano. -· Josino de Araujo. - Pacheco Men
.des. - Souza Castro. - Alberto Maranhão. - Octavio Ro
cha. 

PROJECTO N. 23/i. DE 1920 

O Congres~o Naci,,naI resolve: 
Art. 1..º E ' o Governo autor~ndo a mandar construir 

linhas telflgraphica~ oe Ferros á ~;stação de Escura. na. Es
trada de FP-rro Vicf.oria a Minas, r de Ferros. a S. Domingos 
cio Rio do Peix~. município de Conceição do Serro. 

Art. 2.º Para este fim despenderá o Governo atá 
150:000$000. ~ . 

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 

E' de inadiavel necessidade esse. set'Viço. cuja primeira 
parle, aliás, .iá tetn parecer f:lwravel do districto telegra- ~ 
phfoo respectivo. . 

Centros de grande commercio. os togares indic.ados terão 
ainda a. vantagem de se ligarem n uma via-ferrea, a unica 
que se apprnxima da região . Ficarão, além disso. se-rvidos os 
dietrictos e povoados seguintes : Via.mão, Santa Rita e Gua
rany (grande fazenda com imporúmte nucleo de colonns) , oa 
S'6gunda linha a Sete Car.hoeiras, .Joaneria, Ca:ratinga, yaraizo 
·~ Agua Limpa. na primeira. . 

Sala dag sessões, 3 de agcsto de Hl20. - Alberlino 
Drummond. 

N:'. 257 A - 1920 

Eleva á 2ª dasse a Age7lcía Postai âe Jaquaritlnqa, com parecer 
contra.rio 'da Com.missão de Finaru;as 

Os Srs. Deputados Albert.o Sarmento e Cesar Vergueil'O 
submett.ernm á Gamara. o profocw n. 257, deste a.nno1 decbi
rando elevada á 2• clnsse a Agencia Postal de Jaquaritinga, uo 
Estado doe S. J?aulo. 
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O Relator requereu informações do Ministerio da Viação 
-e Obras Publicas, havendo declara-O.o. o Si'. dir.ector JJeral dos 
<:or1·eios, que «não existe agencia posta1l em Jaqua,ritmga». no 
Estado de S. Paulo, conforme consta do projecto n. 257~ de 

· 1920, a que a de T aquareimga:i. já é de 2~ classe»- . 
a de Taquaretinga» jiá é de 2• classe». 

A' vista do ex,p-ostq, é a Cornmissão de Finanças de pa
recer que seja re.ieita<l'O o projecto. 

Sala das Commi,ssões, 23 de novembro de 1920. - Carlos 
de Campos, Presidente. - Sampaio Corr~a. Relator. - A. Car
l os. - Carlos Ma:cim.íLiarw. -- Pacheco Mendes. - Souza Cas
tro. - Alberto Maranhã0. 

PROJF.CTO N .257, DE 1920 

O Congresso Nacional resolYe: .. 
Artigo unico. Fi-ca elevada á 2• classe a Agencia Postal 

-O.e Jaquariti:nga, no Estado de S. Paulo; revo,gam-se as dis
po·siç-ões em contrario. 

Sala das sessões, 6 de a$osto de f920. Aiberto Sa-r-
1nento. - Cesar L. de Vergueiro. 

N. 283 A ·- '192() 

A.utorfan a abrir e> cretfa'.to de 200:0001$, para acqiJ.i.siçõo de 11m 
predio p111·a. os Co1•1·eio.r:: e Telegraphos na ca.'JJital de Goyw:; 
com pm·ecer favora·1.:el drr Commissão rle Fin_anr,as 

A Commfsi:;~o de Financas, ha'Vendo exa.minado o iproje
cto n. 283, de que são autores os Srs. Deputados Olegarlo 
·Pinto, Ayres da Silva. Tullo Jayme e Rsmos Caiado, autori
zando o Governo a con:'ltruir cu. a adquirir um predio para o 
servii;o de Córt'f!ios e Telegraphos na capital do Estadó de 
Goynz; nada tem a opip1'\t• á a.pprovaçã:O do a Iludido proje~to, 
ipois que se trata de uma simples nutoriz·acão de que o Go
verno ~.6 lancará. mão. ~e recouhec~er inaddiavel, no aetual mo
mento i:le uperlura,:,i fitin.nr.eira~, a execuçfio do servi~ de que 
se trata. 

Sala das CommissCles, 23 de n(}vembro de 19'20. - Carios 
'de Campos, Presidente. -"-- Sampáio Cor.rea, Relator. - C~t
nato BNJ.(Ja. - Octavio Mangabeira. - Carlos Mti.mmilfano. -
Paohe1~0 Mende.~. - Souza Castro. - 'Alberto 'Ma.,.anhlfo. O~ta
vio Rocha. - ô1car Soa.,.e1. 

PRo.TEO'J'O N. 289, DE 1920 . 

O Congtê880 Naclon&l resolve ~ 
Artigo unlc-0. Frica o Governo autorizado a abrir, o cre

dito de 200:000$, para dar exe~uçlio á lei n. 2.750, de t9tS, 
que autoriza a contruccão ou acquisição de um ,Predio · para 
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Correios e Telegraphos na capital do Estado de Goyaz· revo~ 
gadas as disposições em c.ontrario. ' 

Sala das sessões. 3 de agosto -d'e 1'920. - OlegaTio PtnJo. 
- . Ayres da Silva. - TuUo Hoatilio Ja11mtl. - A. 1tamo6 
Cauido. 

N. ·2Sfi A -- Ul~O 

'ltansf ere flO B.~taào lk Mino:.~ rieraes, medío:nte aceü~·d<> o 
materifll rlestinadf> 1í nanearu;iio do S. Franeisr.o: e~m 
11arP.r.m• (m,m·m·rl rf.r,· nnm.mi.<;.~i::O de Finnnf(n.~ 

O illustre S-r. Deput.arlo Honoraf.(> Alves offereceu á Ca·
m:i.l'a o segninf.p pro.icei.o de le i: 

O CongrMso Nar..ional à1?creta: 

ArL 1.º Fica autorizado o Governo ferleral a transferir 3/J 
E~tndo dr- Mina~. môd'iant." acc1"it'clo com o res/pectivo governo . . 
o material r.xist~nte nh r ·io B. Francisco e destinado á nave
garão dPRRfl rio. rcsalv:ulns os dir~if05: <lí.' tercP-iro. 

Ar.t.. 2.º füwo~nm-st1 as d!svo;;içõ~s P.m eonLrario. 

O ~r. Minisl.ro <la Viai::-ão. onvirlo sobri; o aõ;sumpto. ba
sr.on-.~" nos e~cJarMimontos ;:la T.nspr.ct.oria Federal de Nave
gacão, que se declarara de mo<lo ~ favorecer o pro.ie11to. Eü:~ 
as suas informar:ões: 

dnspect.oria Federal de Navegação - N. 9172 - Rio d~ 
Janeiro. !1 de outubro de '1920. 

Exmo. Sr. l\finist.ro da Viuc,:,ão e Obras Publicas - Resti~ 
t:11indo a V. F.x. os inr.ltlsos docunwn!.os L'Claf.ivos a ·) pr0Ject<:1 
oue mancla f,rmi:sforir ao F.sf.arJo de !\finas Gcrnes .i mae.riat 
rle na~tef?ae-ão 110 rio $. Fnmc:isco. fü~Ompa.n ho-os da minuta 
(Jo cont.racto a S!'r lavrado cn f. rc o Governo Fl'deral P. o da
quelle Eslado. para o srrv.ir~o d<' n~wi:.:-ni~fio <lo cit.ndo rio. or 
ganizado nns· termos d~ a't1toriznc:to lP!!iSJat.ivn c1;mst.nnt.e. do 
n. XXFTT do art .. 53 ela lei 111. ~. !l!1t. rlP 5 dr· janeiro ultimo, f.I 
rla relação <l'o .material cnf .. 1·Pt,;ne ao í'TJg1mheir0 Octavio Bar
l:osn :C.arhciro. Ol'ii:t"innu a Ol'fl':tuizn~ão dn prcscmf.ri minuta ft 
necesi=\ida.dl'l roconhccirln dP. ~m·r.m fi:ca<l:t$ rtn f.N·mos preci
i:os as ohri:::-at\ÕP.~ . r. vankig;cnl<: m11t.nas para o Governo da 
r rnião o o r.onh'ar.t.:mi:r. clm: ~cwvi1;0!': <la nnvl'.l;n~ão cm apr~o. 

Exii;:tr. ainda Pm vigor. ~mhora a t.il.ulo iwccario. em vist.a 
<lo aviSl)·n. fr! VIIª. rlr . :H '1~ ont.nhro dr. 1!l1!l. <ir. V. E:x: . . o 
cont.rnct.o nrimitiv:m11:m1l.I' :firmnrio Pn l.rr• o cnt.iío Commissaria-
110 dn AlimPnf.açfio Pnblfo:t t' o "n:;rr.nhciro Or.tavio J:Jt>r]lm:3 
Carnoiro. rnm pNynr.inas alt.Prn~õrs r('lt\f.ivns oos nnu~ da 
l"lnião FPflr.•rnl.. n rinnl rli8pen1<1ru rnm o appat·<>llrnmcmto (! 
materiac>: fornrr.ido$ a import.nnciu de i. ·0'8!3 :205$3llfJ. Con-
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:;itatada, depois de entregue sua í'iscali2acão o e:.ta ins1.r. : e::~tj;· 
n insufficícncia das disposições contrnctuaes, principalmenLe 
na parte con'cemente ao numero de viagens, mensaes. horariu~, 
('r.wrectivos nu ;penaliJades POL' infracçõeo o qur~ o~na\' fl, ll0t' 
a%im dí,;er, perfeitamente nulla qualqueL' ac •• fo ~1::>calizat:ora, 
r.ropo7 esta r.-riarticão a V. Ex. ·~m r1ft'icic, n . :>!!~. de ri d e 
maic-. ulf,imo, o a'proveítamento da aut:>:·~t:{t\:·i"io constante d e\ 
n11mer:l xxnr do art. 53, da lei da. d~A"::C'!<":, supracitada.. C<l:l
C<·rctando com (\ste alvitl"e, V. J!;x . ol"i":t";•);.l 1,1•1e l!sta in:;pcr:lo
ri~ rn·;:~n.faass:> :.i minuta do êont:·a)to ;l. ser lavrado N1Lrl' o 
G-0verno Federal e o de Minas Gcraes e que ouvisse a. opiniãv 
desse Governo, n:i. pessoa do Dr. Clodomiro de Oliveira, se
netario da Agr icultura, para. <?ntão remetLer ao I'lfinist.erio 
da Viai;:.ão a conclusão final alcancada.. n.emcJ,tida em 21 <h! 
maio ultimo, áq.ucne secretario a minuta em :\pteeo, até ho.!c 
:?ão !OgTO'u solu<,:ão. Finalisanido, devo accrescentar que nt< 
importancia de i. '085 :265$360, não está comprehendid'o o 
vnlor das e.mbarcacões vertencentes (L E strado. de Ferro Cen -

. tr:d <.l'o Brasil, que foram desencalha.das da Barra do Paracati't. 
a saber: lancha a gazolina Paulo de Frontin, dous saveiros d r: 
fc!'ro, ,o casco de umn lanbha.; material esse que póde ser 
avaliado ff'l'Osso niod!o em 40 :000$0-00. Além disso, o Gover11n 
li'rxJeral forneceu mais cinco lancl1as a. vapo•, sequesLrad·as d1J:;; 
\apores ex-allemães. cujo valor tambem não est:i incluído n't. 
importanicia despendida pelo ox-Commissariado da. Alimen l:<t
r:ão. 

Saude e fraternidade . - Ji'rederico Oesar Burlam.aqui, 
inl"pector federal» . 

4 Comtnissão de Fin:mc~s opina pela acr.citacão do pro
.;er~f.(j nos termos cm que se ach.:i. !'edigidc. 

Sala das Commis.'lões. 23 de novembro de i 920. - Carlos 
de Campos, Presidenltc . ·- BaUfu:Jzar Pereira, Relator . -
Antonio Carlos. - Cincina:to· Braaa. - Carlos Maximiliano, 
com l"estricções . - Pacheco Menttes. - Souza Castro. - Al
l..erto Maranldío. --" Josino de .-1.raujo. - .'.>ami)aio Cor~·,}a. -
Oscar Soares. 

P RO.TECTO N. 286, D\': i920 

O Congresso Nacionnl reso lv.c: 
ATt. 1. º Fíca autorizado o Governo Federal a tramfcrh· 

:io E~tnclo de Minas. mediante acce.irdo com o 'respectivo Go
\:crno, o mn.terü:J r~xist.cnt.e '11 0 l'io S. Fr'nnciRco e destinado n 
na vr~~ac:í.o diCfl~e rio, rosalvarlos os direito.e:: do terceiro. 

Ar!.. 2.u nevoi;am-sc ns disposições cm contrario . 
Sn.ln da.s sessões, 2 do a~osto de Hl2'ul. - Ho.norato Afoe.s. 
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N. 317 A - Hl20 

A t1.t01·iza a cr(~at;ão do cnrao de olmo.1:arife dos Correios d~ 
Minas; com parcr.e1· co11t1·a1'io da Comrr.issíio de Fi
nança.~ 

Pedida a audinncin do Ministr.i·io da. Viação sobre o pro
jecf.o n. 317, de 1.!l20. do illustre Sr. Albertino Drummond, 
ci·eamlo o cargo de almoxarife nn adrninistrac1io dos Correio3 
dr~ Mim1s, o f.itnlnr daquclla. pnsla r()metteu ;f Gamara, com o 
officío n. 1.177. de 15 de ontllhro findo. da Directoria Gerai 
dos Correios. com a qnal dr·clarou ::ichar-se de pleno uccôrdo. 
Transcrevemos do a Iludido offir: io o período srguinte: 

.zSobt·e o :u;snmnio. cumpre-me dizer a V. Ex. que no 
pro.ircto de reform::i. dos Correio~ .. i:í em· poder do Governo, 
além da l'liwaçfío ií cat.e~oria de administ.raçli.o das 3cf.uacs 
~b--ndministraçúcs de Diamantina. Ca.mp .. nha e Uberaba 
será crcadu uma outra. o que muilo diminuirá o serviço dú 
aba'st0cimcnt.o de mat.er ial. presentemente a curgo da admi
nistraçfío, em flrllo Horizont.c. Ne:-:s:i~ condi"ões. esta directo-. 
r·ia acha clr'snr'r.r.!'saria a r:rcação do logar de :ilmoxarife na
qudla !"<'partição.» 

A' visf.a de l.aes razõos, opinamo!'! pela rc,ieicão do pro
.iecto n. 317, de Hl20" do Sr. Albertino Drummond, digno re
presentante de Minas Gerae::;. 

Sala das 'f101111.missõM, 23 d8 novembro de 1920. - Carlos 
'de C(l.rnpos, Prcsidente. - Balthazm· PereiTai. Relator. -
A. Cm·los. - Cincinato fü·aaa. Ocfm!io Mangabeira. - Carlos 
Maximiliano. - Pacher~o Mendes. - Sonza Castro. - Jnsirw 
de A?·a·t1.jo. - Alberto :lfaranhúo. - OcttJVio R·oclla. - Oscar 
Soares. · 

PR'Dn:mo N. 317, DE 1!J20 

O Congresso Nacional resolve: 
A.rtig-o nnico _ O Governo fica autoriazdo a crear o cargo 

de almoxarife dn Adminis~ração dos COC'I"i~io5 do Minas, com 
o -venciment'o de seis contos annuaes, direitos e <leveres já. 
compt'ehondidos no regnlament.o cm vigor; r0voga·das as dis
posic1fos em cont.rario. 

Jw~t;ificaçifo 

Desde a ~dminisf.ração Franci~ro Brant, em sucre!l~ivos 
l'elnLOl'ios. f.~m sido pedida a crcação deste cargo. 

Saln. dns ~0ssões, G fle agm;to de 1020. - Arberiino Dritm
:mond. 
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ti02 ANNAES DA CAMA&\ 

N. ~28 t\. ~ 1920 

A 11 toriza o Got1p1•1w <1 tfl~111}(mdcr 200:000$ com a constr11:ceão 
diJ 11,mn estr(lda de 1•od(lm1m. no Estarlo d~ 8errri'f!e.: cnm 
.~1tbgtitmivo ri.o Comm:issao· de Finanças 

A Corn:ni!'1são de Fin:mçaf", tendo em vista o que consta 
<la justificac:iio <lo projecto n. 328, de 1920, do Sr. Deputado 
Rodrigur.8 Doria. Que autoriza o Governo ·a despender a qi.1.an~ 
! ia r:le 200 :000$, com a ~nnst.rucção oe uma estrada de roda
gP.m, no Est.::idc de Sergipe. e.nt.re as ciílades. de Itahaianinha 
e a de Campos. acceita as idéas geraes contidas no alludido 
pro,jecto, mas propõe o s<>guinte substitutivo: 

«0 Congresso Nacional resolv~: 
1\rt. 1 . ~ Fica o Governo autorizado a incluir, entre a!' 

obras d~ que trata a lei n. 3. 965, de 25 de dezembro de 1910. 
a construcç5o, nn Estado de . Sergipe, de uma estt'ada de ro
dage-m que. partindo da cidade de ltabaianinha. á margem da 
Estrada de Ferro de Tímbó u Propriá, vá ter á cidade· da 
Campos. nos !imites de Sergipe com a Bahía. 

Art. 2. ~ Revogarn-~r, as disposições em contrario.::> 
Sala das Commissões. 23 de novembro de 1920. - Carlos 

de Campos, Presidente. -_ Sampaio Corr€a, Relator. - A. 
Carlos; - Cincinato Braaa. - Carlo.q Maximiliano. - · Pacheco 
Mendes. - Souza Castro. - .Tosino Araujo. - Alberto Ma
ranhão. ôctrmio Rocha. - Octavio l!fa11gabe.ira - Oscar 
Soares . 

PRO,TEC'm N. 328, DF. 1920 

O Congrf'SRO Nar.ional decreta: 
Art. 1 . º Fica o Governo autorizado a despender a quan

tia de 200: 00-0$. com :i. consh•ucção dP nma Pst.rada. de ro
dagem. no E~fado de Snrgipe. part.indo -da cidade de Ita
bafaninh::i. ria margem da Est.rada de Ferro Timb6-Proprift. 
até a cidade de 'Campos. do mesmo Estado, e Iimitrophe do 
da Bahia. fazendo para isso a:;: neC>eesarins opérações de cri>-
d~. . . 

Art. 2. º rtevogam-sc: as dispMiçõ'1s em contrario. 
Sala das SPssões. de a~osto de rn20. - Rodria?Jf?R Doria. 

Jwnif icru:ão 

. . A C'idade de Campos. sit.u:ida no sertão de Sergipe. nos 
hm1tes desta com n da Bahia. <' uma d:u; i:.idadr.s populosas 
do Esta<Jn. com vast.n mnnicipfo. onde ~~ extensa a lavoura de 
cereaes, e const.itue born cent.ro de cri:içfio. A 'ma situação. 
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J!Orém, no sertfo do E"tado n torna ~UjP.ita ás secca:"< perio
dicas que assolnm <»;sa parb~ do Estado. A estrada contida no 
projecto virá facilitar poderosamrmte. o eswamenl.o para a 
estrada de· ferro dos producto;.; do municipio, incrementando 
por esse modo a lavoura. que j:i 1> abundante nos tempos re
gulares. cerceada pela falta de facil sahida. assim orno faci
litará tambem a remessa de i·ecursos nos tempos de calami
dade. A cidade de Campos dista 33 kilometros de Itabaiani
nhn, até cei to ponto sujeita ::ws inconvenientes das scccas, 
mas gran<lcmrnte alliviada com a passagem da est.rada de 
ferro. O terreno não· tem accidentcs nolaveis que exijam gas
tos éxces!:!ivos, nem serão precisas obras de arte despendiosas. 
Essa estracla ~erá igualmente util á parte do Estado da Bahia, 
que avü~inba a cidade de Campos. 

CrP.a o <11wd·ro de c·iru1'r1Üfos-dentistos na Mairinhn Nacional; 
com 1iarecer dns Com.missões dfl '1forinha e GueTra e de 

·Finanças sob1'e ns ·em.endos em 3• rlisenssífo e sub-emenda 
da primei1'n dP.lfos. 

Ao project.o n. !r30 A, dm;te anno, que C·rêa o quadro de! 
ci,l:'UTgiôes-dentjst.as na Marinha Na;rional, foram apte:;en-
tada~. em 3ª di~ussão. tres am~ndas. · 

A primeira, do Sr. Armando Burlamaqui. providencia 
sobre as nomr.ar:õr-s. exigindo o concurso. como faz o proJecto, 
mas deixando ao Governo a faculdade do aproveitamento dos 
dentistas contractados e gratuitos com a dispem:a dessa for-· 
malidade. 

Cabendo no Poder Executivo a prerogat.iva de prover os 
cargos civis e milita.res de caracter i'Pderal. não deve o pro
.iMto cercear-lhe esse direito com a detrrminaç;ão expressa do 
modo pelo qual ficará organizado o quad-ro. 

Os dent.isf.as, QUA servem por contrrrcto. ou gratuitamente. 
e que Já df'ram prova8 de sua cnparidodl' profissional. terifo 
os seus direitos defP.ndidos PP-lo prnprio Governo. sem ·neces
sidade de. para tanto, fl'rir o preci:>1to do § 5•- <lo art. 48 da 
Const i tu icão. 

A Commissiío acceita a f.'mtinda do Sr. Burlamaqui. sub
stitutiva dos arts. 3°, '•º e 5º do 'f)!.'OjPr.to com a seguinte sub~. 
emenda: 

Acrre~cPnte-se: § 2.º Os denW:t.as contract.ndos e gra
tuitos que forem aproveit.ados na organizaçilo do quadro oc
cuparão os postos mais elevados. ele n~Cirdo com o tempo 
de serviç:o que -contarP.m. 

A f'rnf'nda n. 2. <jo Sr . .Ton.quim Osorio ficou pre.iudicada. 
com. a nccf'itaçno cln C'ffif'nda n. 1.. As palavras. cu.j a suppres
são foi propóstn, n50 ro.n~tam mais do pro.iecfo. 
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Cabe, porém. ao Relator o dever de informar que. mes
mo não existindo na leL é opinião sua ser imp.rescindivel que 
n oonc1u·so se f'aça enke profissionaes diplamados pelos curso~ 
officiaes ou equiparados. 

A emenda n. 3, do Sr. Costa Rego não tem parecer fa
voravel. A Commissao foi informada dé que o Poder Execu
th:o prepara um ante-projecto organizando o Corpo d:e Sallile 
do Exercito, nelle .contempla..rido 0 quadro dos dentistas. E' 
na.tural que se espere o trabalho, em via àe conclusão, para 
uma organização definitiva: do serviç0 odoutologico no E::x:er
cito. 

Sala. das Corumissões, novembro de i920. - Antonio 
Noqv.efra, Relator. - Lyra Castro. ~ Armando Burlamaqui. 
,_ Osorio de Paivn. - Salle$ Ferreira_ - Jôaquim Luiz 
Osorio, com restl'icções. 

A Oommissão de Finanças, que é chamada. a emüUr pa
recer a.penas em relação â emenda n. 3, wncorda com as ra
zões apresentadas pela nobre Commissão de Marinha e Guer
ra contra a aUudida emenda. 

Rio; em 23 <le novembro de -1920. ...:.. Carlos de Cdmpos, 
Presidente. - Octavio Mangabeira, Relator. - Oscar Soares. 

Souza Castro Alberto l1faranhão. - Carlos Maximiliano. 
Sampaio Corr-êa.. - A. Carlos: - Pacheco Mendes. 

~MENDAS AO PI\O.TEC:TO ,N. 430 A, DE· 1920 

(2ª discussão) 

N. :1. 

Ao art. 5" - Suprimam-se as expressões .centre profis
sionaes diplomados pelos cursos officiaes ou eq:uiparados e 
com menos de 35 annos de idade.:> 

Sala das sessões, 6 de novembro de 1.920. Joaquim 
0$oriO. 

N •. 2 

At't. .Fica restabelecido. o quadro de cirurgíõe::!-den-
tistas do Exercito, com t\ orgain.izacão que tinha quando foi 
extincto. • 

Sala das sessões, f de novembro de 1920. - Co~ta Rego.,., 
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SESS,1:0 EM 27 DE NOVEMBRO DE :1920 

N. 3 
Jnverta-$e : 
A.rt. 3.• Todos o:; Jogares sci·ão providos mediante con

curso. 
§ 1." lloderão, cn lret.anlo. ser nomead.os, independcnt_e

mente desta condicão, o:; actuaes dentistas contractados, a8sim 
como os que estão $ervindo gratuitamente. 

Sala das sessões, 6 de novembro de 192-0. Armando 
BurlamaqU.i. 

PROJ lWTO N. •!30 A, DE 1920 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1." ]''ica creado o quadro de cirurgiões,-dentistas, na 

Marinha Na<lional, com as seguinte:; patentes! ' 
2 capitães-tenentes; 
6 :Primeil'os tenentes; 
8 segundos tenenles. 
Art. 2.º Os cirurgiões-dentbtas terão todos os direitos. 

regalias e vantagens que gosam os pna.rmaceuticos do Corpo 
de :3aude Naval. 

Art. 3.• Os acLuaes cirurgiões-dentis.tas contractados 
serão incluidos no quadro a que· se rei'el'e o al'L. 1º com os 
postos mais elevado::> e respeitadas as imas anLiguidades, pela 
data do primeü·o contra.elo 

-~rt. 't.º Serão ap1•oveitado.:; igualmente no quadr~ o:;; 
oirurgiõcs-dcntista:o gratuitos que contum mais de crnco 
annos de serviços profissiuuacs hiítilcrruptos, respeit8da a 
na.turcza de suas commissões. 

Art. 5.0 As vagas rc:;tantes serão 1u·cenchidas po'?' con
curso entre profissionaes diplomado:> pelos cursos officiae-;: 
ou equiparados e com menos de 35 annos de idade. 

Art. . 6.° Ficam revogadas as clisposi«;.ões em cont.rar io e 
abcrto.s os orcditos nccess•ios paI'a a cxccucão desta lei. 

Sala das sessões. 2-i de setembro c!e 19~0. - Don:al 
Porto . - Paulo de F;•Ontin. - füml Sá. - Dionysio Bentes. 
- P. Ripper. 

N . ·'i49 A - H>20 

Autori::a a promoçfío ao posto àc sc:uunclos-ttmentes t.lus tra.~ 
sub-a.iudantes mackinistas qtte r.wio completaro1n o tempo 
exigido pela lei n. :J .5 :J ~ . <lt1 .f 91;.;; com parecer favo ra
vcl das Com:m,iss/Jes de Marinha e Guerra e de Pilla11(.'<'S 

o decre~o n. 3 .634. de 31 de ueiembro de i9t8, decla-
rou, em seu art. 2º, que poderiam ser pl'omovidos a segun
ctos-tenentes ajudantes maohinistas vs &.Uhi-aju<i·autes que 
contassem mii\iS de iO annos de serviço. 
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AN:foiA:l!:B DA CAlliARI\ • 

Po~ faltàr e:;sa condição deixaram do ser promovidos treõ 
sub-a.iudame-s. Entretanto, esses• mesmos, exc.Iuidos ti.o fa
vor, tem mais de dez annos de serviço prestados á Armadi!., 
em outros misteres. 

A justif'icacão, que acompanha o projecto n. 44!}, áo Sr. 
Deputado ~lfredo Ruy, mostra .a . opinião favoravel do Po
d~r Executivo, que quer evitar a cóntinuacão desses sub
aJudantes no quadro da Armada, com vencimentos menorps 
q_ue os mecanicos navaes, que pertencem á categoria infe
r1or. 

E uma vez que os unicos sub-ajud~ntes existentes, em 
numero de 3, já. prestaram ·á Armada mai1'l de :1.0 annos ae 
6ervico, embora em outros serviços que não o de machina;;. 
será o ca·so tle approvar o prt>jecto. 

Sala das CommissÕes, 7 de outubro de 1920. - Simeão 
Leal, Presider:te. - Antonio Nogueira, Relator. - Osorio' de 
Paivf!-. - Mario Hermes. __,. Severiano Marques. - Joaquim 
Osorio. 

Trata-se de urna autorização ao Governo, que ctel'a 
usará ·si ou quando julgar conveniente. Isto posto, e atten
<lendo ao que rei!). o parecer da nobre Com.missão de l\(ar1-
nha e Guerra, não se o.ppõe a de Finanças a ~pprovacão do 
projecto. 

Rió, 26 de novembro de 1920 .. - Carlos de Campos, Pre
sidente. - Octavio Ma:ngabeira, Relator. - Souza Castro. -
Oscar Soares. - Josinó de Araujo. - Carlos Ma:timitiano.
Alberto Maranhão • ......., Sa1TIJ)aio Corr~a. - Pacheco JJ!endes. 

PROJEC:TO N. 449, DE 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL. i . º Fica o Presidente da llepublica. autorizado 11. 

promover ao post.o de 2" tenente ajudante macbioista os tre5 
sub-ajudantes machinisf.as que ~ão completaram aida o 
tempo <le serviço exigido. pela lei n. 3.634, de 31 de dezem
bro de 19!8. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessõe6, i de cmtubro de !920. - Alfredo R.uy. 

l.uffficagilo 

Cópia do re!atorio do Ministerio da Marinha, do e.uno 
de 19!6: · 

... ~Continuam cooperando com os engenheiros mach!
nistas no serviço dos navios e estahelecimentos navaes 12 se
gundos tenentes mach'iistas contractados, 3'2 sub-rnacbinis
tas ext.ranumerarios e. um sub-machinista regional. 
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Os primefros, apoiado!:> 110 í.l.l'L. 10'1 do regulamento de 
9 de julho de 1908, conseguiram mellioria de seus contra
ctos, com honras e véncimentos de '5egundos-teneutes, · em
quanto os ~ub-machinistat1 permanecem em uma s1tuacão 

· anomaia no meio naval, com hOnl'as de aspira.ntes. concor
rendo com os officiaes, ao t'ancho da m·aça de armas e a. hll.
bitacão nos camarotes do Estado-Maior, co1n as mesmas des
pe:as àe represcntaçã.o dos of(iciai:s, mas, cnLreLanto, com 
vencimentos inferiores o.os pt•o.p1·ios mecanicos i~avaes da 
segunda classe, primeiros sargt?nLos, e formando uma exct!
pçáo á lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, que manlla 
dividir os vencimentos em soido o· gratifioação, sendo esta 
metade daQuelle.> · · 

Cópia do relat.orio do Mioistcrio da Marinha, do anno 
de 19:18: 

• • • <A si~uação destes servidores da Armada continúa a 
mesma dos annos anteriores. Os segundos teneatee. apoia
dos no ar.t. :101 do regulamoto dos engenheiros maclünil!tas 
conseguiram melhoria de seus contracto::: com, os vencimen
tos e ·honras do seu J?Osto, emquanto os sufJ-mác!Unistas. par
munieccm em. 'U1110. situação indef inilia no meio naval, oom 
honras de aspirantes concorrendo com os officiaes ao rancho 
da prar;a de armas e á habitação dos camarotes do Estado
Maior, e, no emtanto com vencimentos inferiores aos pro
prios mecanicos navaes de sesuda classe, primeiror:;; sargen
tos, formando uma exc~ão á lei n. 2.290, de 13 de âe_.,.. 
zembro de f9,fó, que man<ia dividir os vencimentos em soldo 
e gratifioação, sendo esta a terça parte do total recebido .• -~ 

Cópia do rclatorio do. Minist'6l'io da Marinha. do anno 
de i91Q: 

•..• cConLl'actados em variai; épocas, de accõrao com o 
art. 99 do regulament.o de 1908, os stt/J-mµchin~tas co11~ alo
jamento e 1·ane/Lu na p1·aça de arm,as, mpis com. vencimentos 
·inferiores aos mccanicos navaes, tiveram sc11~pre a bordo, po1• 
1-sso m{!smp, uma situ.<u;áo de constru.1v.1i11iento, -que desappa
receu, em parle, com o acto do meu .antecessor mandando 
melhorar o c.ontracto do:; que Livc.sscm, nessa qualidadé, 10 
annos de serviço á Marinha, com boas notas, e .por fim co;n 
o decreto legislativo n. 3. 634, do 31 de dezambr•o ultimo. 
concedendo-lhes o b~nificio da refot·ma. e do montepio •.. > 

Cópia do relatprio do Ministerio -Oa Marinha, do anno 
de 1920: 

<Por decreto n. 3.912, de 10 de dezemhro foi' regUla
ment.ada a lei n. ::l.634, de 3i de dezembro de 1.918, gue con
cedeu varios favores aos ma.chinis tas extranumerar1os. 

Com a demissão, recenLe, do de uome Ismael Sergio de 
Menezes, fica esta classe reduzida a 35 segundos~tenentes 
ajudantes machinistas e tres-ajud.q.'ffotes . •. 
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O Congresso .praticaria um acLo de jusLiça a.utorizanr1o 
. a promoi;ão. dos tres restantes sub-machínistas, qué embol'a 
não contem os 10 annos de servico r.:omo mac:llini-st.as, nc
cessarios a promoção, tem, entt·etanto, mai$ de 10 annos prc~ 
sf.ados á Armada, le:va.ndo-se em conta serviços de outra na-
tureza, anteriores. · 

Esses servidores collocados hieral'chicamente entre o~ 
officiaes e os sub-officiaes, vencem · sómente 250$ me.nsac~. 
e com esses exigbos vencimentos são forr;ados a uma. repre
sentação superior á dos sUb-'offieiaes, que entretanto lhes 
estão superiores em vencimento. 

N. 472 A - 1920 

Considera de utilidade publica a Associação dos Empre(fados 
do Commercio a~ Estado da Parahyba_; cem ;parecer da 
Com,m..issãa de Constituição e Justif.a, fo:vorat•et a emenda 
apresentada em J• discussão 

Os rnusires Deputados Simeão Leal e Oscar Soares offe
receram emenda ao projectD n. q72, de 1920, propondo que 
sejam consideradas tambem de u.tilidade publica as socie
<fades linião dos Varejistas e Artistas, Mecanicos e Liberac~ 
da •.Parahyha. · 

A Commissã.o, a.cceitando as iníormavões présla<la.s pelos 
dignos autores ·da emenda. em relação ·ás mesmas ::ocieda.des, 
com estatutos registrados, entende que <t:eve ser approvada a 
emenda. 

Sala. das Commissõ!;!S, 26 de novembi.'o de 1920. - Cunha 
Macha.dó, Presi<llente .. - José Bonif(Lcio, Relator. - Go
mercindo Rwas. - Arnolpho Azevedo. - MeUo 1'':-anco. -
Deodato Maia. - Verissimo de Me'l:lD. 

EMENDA. AO PBoJECTO N. 472, DE 1920 

Onde convier: «E? as. sociedades União dos Vnt·e.iistu~ e 
.Artistas Mecanicos e Liberaes, do mesmo Estado. 

Sa1a das sessões, 20 de outubro de 1920. - Simcii.o 
Leal. Osr:ar Soares. · 

PilOJECTO N. 193, DE 1919 

Arl. i."' E' conaiderada de utilidade publica a Asso
t.iacão dos Empregail<JS do Commercio da Pai:ahybu. 

Art. 2.• Revogam-se as dispo&it;ões em contral'io. 
Sala das sessões, 19 de agosto de t9:19. - Octacilio de 

Albuquerque. 
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N. 5it .\. - 1920 

RP-voua os §§ ·f º e 2n do a.1•/.. :t" d.o decreto n. :~.~96,. de ./O 
. de julho de ./920; com sttbstitnti·vo du Cor,~missüo (J.YJ 

Diplomacia e Tratodos 

Tendo solicHado ã Camat·a. a c1mecssão úe dmi,; r.sl.a(.'ve . .; 
!'adiotelegraphicas a agencia de iufúrma.ç.6cs jol·nali:;ticns -
Americ31l1Q -:--- a Connnissão de 1'' inancas foi de parecei- que 
se :lrc.bivasse o pedido, offercceudo cm troco ufa proj l'<.' ' ·º · 
c)nda l~evoga no decreto n. 3.2%, de 10 cfe .itilho de 1917, 
•Jous paraf;"1'aphos de um seu. arLigo que, ao juizo daquclle11 
represe1ilantc::; da .:facão, dH'ficu ltavam concessões identicas 
a quantoa as rm;:teu.11dessem. 

A pet.ição da Agencia Ame1·i<:nna. é u::> sentido de se lhe 
(lonceder a. im;tallacáo, de5de logo, <le uma cstàçifo receptot'a 
cm sua ::>édc, nesta CapHal, e. mais tarde, de nutra expe
<lHora em ponto do littoL·al adcqua(fo, sujcita:ndo-sc a con
cessionaria ao cumprimento de todos os preceitos do ci.ta.do 
decreto e fiel ob:>el'vancia. da Convcncúo de Londres, <i~ Junho 
de i912, nas bases que mo devido tempo virá a a.justar com 
o Executivo. · 

Em abono <lo quo pede militam, pelo que ass0v.1ra, bastas 
razões que se podem a.ssim i·esumiI· e que parrcc foram 
grandemente sui'!ragaodas pelo Deputado Relator, o preelal'o 
Sr. Octavio Rocha: 

cO derreto n. 3.:!90, de 10 ·de ,iuliw de 1917 <lccm.ra se
rem de exclusiva competencia do Governo Federal os serviços 
de radiotcle0raphia e r·adioteleplwnia no terriLorio ·brasileiro, 
sujeitando ao ;)lini!)Lcl'iu <ia \ ' iai:ão e Oht·as Publicas o esta
balecimentl) 1 ~ a ·~XDlot·ai;ão úa::> e,;Lai;vcs, no que diz respcil.u 
4s appii·ca1,;.õe::; de caraciur civil , que ~e entenderá -com os 
Mini.\ltcrios da Guenu e da Marinha a rcspci~o ·do local l!ll1 
que podem S•!r c:,Jlubel1!cida.s c~::;a.s csL:.u;õc~. 

O art. 3" cooccde ao Governo a faculdade de sem pd
vilc~iu concade1· a terceiros, desde •lllc i:-:ejnm uacionaes, coo· 
ce,;::;õcs pa1·a inl:> ta!lat· n lrafe;;a1· (•,;lat;<ic s ul\.i'a.11oten tei;. em 
ponto$ apr·opriado.s, nos Lel'!no~ dn rcgulamw.1t.o infn,:nar-ioual • 
e dos 1·cgulamenlo$ rmcionae~. 

o § ::!" do cilado at·ligo, 1iot·1~m, »1'.1 p1wmrtt.e ao Govcrn11 
:fazer uso da co~es.são conslaulc d(• dito artigo, depois da:; 
conclusõe . .s a<loptat.la.s a re~1Jeilo 11r la .t:.:on"•encão .Pan- Amc
ricann InLeniacional, convot:.ada parn 1917, cm Washington. 

Não tendo se i'e.'.llir.ado a cilada Convenção, esl:.ú u (io
v1wnu impossibilitaco .fo fazei' eouce~são a quem quer qufl 
seja para a ins Lallai;ãv de estações t•adio- t.elegraphicas, com 
evidente e grave prejuizo para. o .Bmsi!, que por causa disto 
!Ião póde t.er es tações uit1·apont.en:t es cm comrnunicação com 
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as e.~La(;õcs de ou~ros paiz~~ adli!:!nmLe:; á, Convew,;ão ~ ao 
r egul:imento de Londt'tJS sob1·e radiotelegrni:if1ia. 

-~J,Jezax· disso, .i:í i'r.z u Governo um contracto com a Ag1m
ci:i. 1-Iavas pal'a a exploracão de P-slar;ões i·adiographica.s, con
traeto este. cujü i·egh;Lro foi recusado pelo 'l'ribunal ele Con
tas, baseado não ~6 uo ci.l.ado . § ~" Jo a1·t. 3", mas tamberu 
em o~tros, !;CI!C~ o mais importante o proprlo ar L. ::i•, que :::Ki 
perm1tte e:x:phcltamente t.aes c-0ncessúes a empl'ezas "ruiciu
.naes>. 

Agora uma empreza nacional. :i.· ~Agencia Americana~ (}Ut! 
fa:1 . servi(jo t elegraiphi:Co de inl'orma1; ões !Para a. imprenist1, 
requer ao Congresso autoriza1;ão pa.ni a inst.a.llat.;ão de esf,a
cões receptoras e expúdiJol'as, tendo a Commissão de Fi
nancas dado parecer favo1·avel a um pro,ieeto de lei, revogando 
os §§ 1" e 2º do ar•t. 3º do decreto n. 3.296, de 10 de ,iulho 
de :1!>17, fit·o.ied o de ld este que l'eccbeu o n. 5H, de 1920. 

i::eria il!ogi<:lJ ~1uc fil;asso de p~ um obü.:e pa1·a a explo
ração no Bral:'il da rariu-tolegrapbia, sómente devido a uma 
disposição de lei, rei'er·ente a uma convencã.o que não se ren
lizou e que em nenhum paiz estrangeiro foi motívo de serem 
paralysa.das as expJoraç;ües de tão ulil i.nvento. 

Approvado o projeclo. de lei n. 5·i:l, pó<le o Goveruo da(· 
as concessõe~ ás empre%m: nacionaes que ·a pedfrcm e ~e ~u
jeitarem ·ás 1eii; brasileira~ na rriaLeria, ficandó o serviço tc
legraµhico livre de corl'er exclusivamente pelos eabos de em
pre:z:as estrangeiras, o que só por ~i consWue o maior ar·gu
mento em favor ào mesmo projccLo, havendo ainda a van
tagem de que dada a eoncessão de ta-dio-telegraphia imm•~
diat:unente baixarão a$ ~wtuaes exorbitants taxas telegrapJ1i-
cas dos ca 1'os submarinos. . 

A favor dessas conces::;õcs militam aitida a:; consitiern
ções do director geral uos Telegraphos. Dr. Antonio Perii<l<"!. 
na intro<luc('ão do re1a.forio apresenla<lo ao Minisko <la \."'a
ção e r-ublicado no Jornal do Oornmerciu de 3 de oulubro d ,1 
anno c;orrentc-. vendo na lei n . 3.296. apena~ um empecilho 
á 1;ue entn, 1iú~ se estabelecam cst,ai;:ões para communioacõ,.~ 
tranS:oceanic a~. · que, pela sua. na l.ure:'.a. o dü·cctor g-end ct:n·· 
~i.-!era àever ~t·1·em entregues á iniciativa partic:...lo.t•.? 

Tanto o parecer, como as ra.zões, e o substitutivo .~u:;;;r
rem algumas observações que, data ·venia. uão me ei:imil'ei 
aqui de externar. 

Entende a Commis.:::ão d0 Firwn(:ns que o 1·P.q1rndím1' nlo 
deve ser at'Chivado v<>f:in(!o- se de pl'cforcncia um seu $Ub~l.i
tutivo mais !;'era!, comprchen.::ivo ele quuntos se encontrem 
nas condições da peticionaria e. parn isso. propõe que se re
vogue, não si'i o § ~n do art. 3º do dr.r::n1f.o c.it.a.cto, C)Ue con
sidera -tum obice insU'peravel e que perc!eu a razão de ser uma 
vez que a convenção a qu e se reporta .não se T'ealizou~ e 
della faz '()Ondição para que vigore o a1·ligo, como lambem 
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fique revogado o § 1° que <:tliz respeito a presteza na en
•trega>. 

Ora, ha ne:osà tlltlma proposição 'Um evidenh;: equívoco. 
O deereto n. 3.'.?90, de 10 de julho de 1917. dá "exclusiva com
pet~ncía:i> ao Governo Federal para o servico radiotelegra
phieó no territorlo e aguas brasileiras r, assim o deLermina 
cm varios artigos_. Quando vac, pt1rém. á pretogativa do ar
tigo 3" em que!'.'lão di?. que o r.ovcrno podet•::í. conceder, se 
cleHa usar, a permi~são a lerceiro~. para installação de €S
ta~ões ultrapotente.s: mas o fat depender de duas cwndicões 
que, bem observou o Sr. Octavio Rocha, são o eixo cl.o pre
~ente pedido da Agencia Americana: 1 •, que ficassem «ligadas 
:is do Telegrapho Nacional, por 1!u.jo intermedio se colleetará 
e distribuirá o servic;o radiolelegraphico internacional do e 
para o Brasil, de 11wa'10 que 110 Go1•cr1w r:aiba a respectiva ta:JJa 
t(wminat .:>m 1,-iqory,; 2º que deu prerog-ativa conferic!a pelo ar
ti~o só pudesse o Governo usar depois das concluseõs adopttt
rlas pela Convenção Pan-Americana de Washington. 

Não é desconhecida. a corrente considcravcl de opinião 
gera:da nos debates sobre :t e::i:dusividadc do se1'viço radio
telegraphico em mãos do Governo FedernI, por paridadé ~o 
postal e telegraphico propriamente etilo. O radiotPlegraphico 
pela sua excepcional importanoia feriu :i attcnção dos adeptos 
desse modo de vo?r e decerto foi mu ilo por lhes obedecer ás 
insinuai:ões doulrlnarias que \) dccro{o de rn 17, firmou a com
petencía unica da Uniã0 a rQspeito, ~1'1'ctmdo de todo cuidado 
a tr:msferehda a tctce.iros do seu dirrito de c>xplorar taes 
serviços. Ju1'tamente no § 1• do a.rti;.?o em que faculta con
cessões c!e semelhante natureza. nahi rs~P. pnrag-rarilio ser 
o ei:w dr- loda a e~clusivida'de dn ~l't'\'k<i pC!•~ Gove.1·no, mesmo 
ql.le sn d!\ n ronel's-'lãO nlludida. pnt''111•' (!nnlinúa enfoi:rnndo 
em ~uas miios a rnlfocln (' d!~l rihuic~iln r!n sl'rviço ra'Ctiofe!P
graphico internacional no Brnsil. 

Parece mesmo que o § 2°, quando a e.xirgencia ae só ser 
cabivcl aquella faculdade no GovN'nn. drpois de approve.das 
.1s conclusões dti convcnc!lo de 'Vasllinglon. pretendeu reta1•dar 
o rnnis po~sivel. pelo menos emquanf n uossas obrigações inter-
11acionaes e intc>rP.ssrs praprlos nl'í.11 ricavam bem definidos, 
o rcgimc-n ronfusn que surtiria df' ~í nrnllaneae,;; orientacões 
tllmadas diversnmcnfl' n1) problemn. ~l'jR 1:omo fôr entretanto, 
o que clt1.rnml'.'nle sn vó ~ que ml'smo adopl.ando o repudio 
d(J;quella espera, não ~e póde faz·cr concessão a particulares, 
nos termos do drc1.·eto n. 3. 2!J6, que deu e.-vclnsil!a compe
tencia á Uniã.u pora o ser1~iço radiutelc(Jraphir;o, arrancando
lhe nesrrn particular o meio de s0 assegurar a. exclusividade, 
que é o do § 1". E que houve aqueHe prooosito de salutar 
delong!I. se deduz ainda do al'L 27: 

Era a uma obra systematica que se propun·na o supr.a
díto decreto. verdadeira base ·p.a1·a a creacoão de um sei·v1ço 
nwo especialissimo até alli não regulado, encarande> sobre~ 
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tudo .ª pO$Sib_ilidade de uniformi7.al-o quanto pos~ivel nas re
gras mternac10-naes, por successivos convenios ,suJeítos oppot'
tu-namente ao referendo Legislativo. A revogacão pr-0pos1 a 
vem p·erturbar esse plano até certo p-0nto, determinando evi
-dentemente, que, na hypothese de uma refusão dos devet·e~ 
entre os paizes, no contínente ou fóra <leU·e, i'i,que o nosso 
~mp~redado. en~r·e concessões . vari~gadas, impossibilitado de . 
..seru mdemrnzaçoe~ ~os concessronarro, collaborar na obra com
mum de urna act1v1daide q_ue, á. semelhanca da avhu;ão, ·est.:í 
:pela sua na:turez~ sendo ObJecto de uma novação geral nas 1:€
centes con1 erenc1as e convenções universaes de post-auerro. 

Tudo aconselha, pois, que se não mulLipliquem indeter
minadamente e iliimitadamente essas concessões sobr"etudo sa
bendo-se que o Executivo -á t.eive, pagando vultuosa o>omrn~t 
que pedir no decreto de 1917 remedia á desordem de ::;uas dA
cisões a i·espeito as quaes turbavam a formação natural do 
organismo juridico que devia su11gi.r para o bom rmblfoo e 
do Estado principallnente. 
. A lei de 1917 teve em vista ta.mhem a cxl~lnsi vidadê ali 
Gover"no para gar"antil-o de concessões est.aduaes. tanto a:::
sim que revogou e~~ressamente no seu art. 22 a;:; que consta
vam de actos das a.nteriores a<lministracões. 

Art. 26. Ficam de nenhum effeito todo~ e quae!:>Qtll'l' 
actos praticados pelo Governo, na especie, antes da promul
gacão da presente lei. 

~luito deses acto:,; tendiam a µerturbar 1;1ssa eXt:rus1vidad1' 
e o incontP~taYcl direitc1 da União em mant,el-a. ;.rão foi rw
ri:'m. a mesma susteotade sinã.o no sentido que todos os arLig-o~ 
do ·decreto desde os que põem sob a ~tão dos ministerios mi
litai·es e do da Viaeão o serviCQ radiotelegraphico. tão bem 
e~cla.recem: o da dci'.esa nacional. 

Revog11idia a disposição do § 2º ficá o Governo ::;em o meio 
1'acil e curiul de fiscnliza.r esses serviços, máo grado os pode-
1·cs que lho i•esLam om outras disposiQões do dcllreto de 19li. 
que é o. do dir~tamenl;e acompanhai-os. Accresce mais uma 
circumstanciu. Que escapou no pa.rooer a que !Se repot·ta n 
J)t'~SHnLa, ó que a. t•evogil-Ção do § iº priva o Governo em b1•. 
norteio do concessionaria da peroeMãO da taxa terminal em 
\'i.g-or .pnm os i·adiogl'!lnimas ... O C.on;;r~so a quem s<- di1·i
giu. pois, n rl•quo1•1.rnh~ .. st• quizer dotar uma aE'cncio. nacior1_:1! 
de i n íorrm1•JÕCS do~ rnews capazes de obLel-as om r·t·ofu;,:;iü 
quo o i'ur;a em e1'pecie, com-0 um favor que é usto. e. não re
vogando dispot1icões organicas de leis cujo s:vstema repn·
sen La a longa muturacão de thooria n a obset•vacão não me
nos rnnduru de fiwLos que s-eria. da.mnoso esquecer ou d1~spri"·
z·ar no presente. 

At:redito que, pell) espirita d(! no>=sa Constituição, a evo
lução do dec1•eto de 19i 7 será jushamen L~, de aceórdo com a ~ 
necessídades modernas, a de concentrar us servicos de cor11-
munic~~es nas mãos da colleetividade e uão àesmembral-os 
por p · ' culares. 
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. Assim .se _algo h01wesse á Propor no decreto de 1917 . 11e
r1a a revoµ-a\:·ao 'total do art.. a ()llf) e~l.á Iim i t.ad(• pelos .:iOU~ 
1mr.agi·aphos. no t.r.rnpo t~ na f•'.í1·111a. 1~ não alar1rn.I-o ainda. 
ma1s .contz.:a a oricnt.acão v i..::tor·i(lsa nos 1:spidto:s e lla'Cjlll~ lla 
propr 1a ler, de uma exclu sividade offici:ll. Afigurou-se. tal
vez. á Comrnissão de Fin:mças que melhor !;:?ria r evogar· os 
artigos que se oppu11h,1rn :í e:xp lo~·açifo dos "c1·viços referidos 
POI' p articulaI' E':!' qllt' f"a:l.<•r fll('tl'Cl• i\ lllnl:l Cl')tl'.lpanhi3 dr, in-
forma..;.óeS jornalist1cus dn que lh 1.• riediu. . 

Entrel.anf.o. o ·congresso se r1'.~e rv::iria scmpr·e " dirt•ito 
de em publica e ampla disim~são dnr ou lH:gnr essa con.c•~i'~ão 
Am Jogar de a ent:rci;at', p;)J · a hw:\d" e de olhos fech i;dos. a. 
luti-qurmti. Demonstrada lJtil a prel.enção da A . S. não ba. · 
porque inde feril-a, em lllg-ar dr·. para at t.endPl-a. <lci t.at· 
abaixo conquisfas do le:dslador irnpes~oal. de mil' SP. ar1·0-
veitarão sem numero d,,- nufrol" J)l'P.f.l:'ndent.e!' ao · nwsmo 1:nso, 
de modo a tornar- inutil a dispo~ir;iio eonsW,u!donal do de
creto soobre .~igillo da correspcmdencia telegraphica. que 
como se ::;abe. poderá não ser gu ardado por part.icula:res !'em 
quaesquer comp1·omi:;sos publico!.'. em P..:;tnpões r eceptoras 
nitra -potentes. desde que o tele~·arho sem fios n!:o .~ como· 

· o fie fios. por :m a nal.ttr<:'r.a e fnitio ciuasi inviola.vel . 
Com a reserva de e:<.::aminar e deferir cada caso (]Uü lho 

s.ejl\ ::iffcct.o, o Congi·r:'lso sn ronslitue findor da lei que com 
:';abedoria - na hora da belligerancia - delle emanou pal'a 
i;uard ll. de nossa sobe:rania. evitundo dess'arte a facilidade 
nom sempre evitavel de concessõP.s inacceitaveis e to1·nande> 
l!m ~ada uma obTigada a ampla di~cw::sã.o. de qu~ se 1·nsen
tiriam os processos apP.nas administrativos das mnsmas. Não 
se visa. com isso. portanto, da:r com exclusões de outros a 
t~onc esilão a peticionaria on tampo1wo invf"fl til-a num privi
lei<io. o q:u.e se pretende é cercar ;;emnt'P. cnda um t:! P>!:'ses 
po.»;;i:is df': COT\Ciliaç.ão 1mtre a rr~grn g-oral tfa lei e a ewrn t.ual 
ut.ili.dade, publica elo cuidado r mP-<lid;i,; rle preservacáo in
di.spensuveis :\ CJtrn a primeira !"r> não clesf i::;urP. n n. M1:mnda 
se não desnature na amplitnde do 11roj1>ct.n ~m mira. A ro11-
ef"ssiio assim ·t eita terá pois <?m vi~-f a n conv~niencia dn se 
não alterar· o rr.g-imon .iá ~nr.~minllarlo, parn cnncr.nt.rait:fo do 
s1!rviço pelo F.stn.do. nem embarncará mnis tnix:le. cômn aos 
Jí:slndos UnidM. que na convP.nção d1' LonrlrP.s n que a11heri
mos por estarmos livrl'S de tne!l r:oncf's~ões. alli tive1·nm de 
dcl\Jarnr no protocollo finnl: 

<r:A Detegaçlio dO!l F..stndo!> Unidos declal'a que. seu 
~nvPrno se arha na cont.ingencia cit> !';a ahstor do <ftrnlquor 
âccão r.om rP.ferem•.in a t.arifas. p orqll l' a transmi~siio dni: ra
diot.elegrammas e as dos t1~leg-rammas no::: E~tndo!-1 Uni<los 1.~ 
r~xploràda. total ou pm•C'ialmente. nor com.p11r1ll:ia.~ co111.mP.r
daes ou partfouln.res.> 

E' de dese,jar que no momento infori:~cion.al ~ t:om a. 
t1mdenr.ia já claramente posta para um<l. u_m1orm1saca? mun
dial do serviço rndiotelegraphico, nf1o se mce o caminl10 do 
p1·ob)ema no .Paiz ~aquelles perniciosos estçrvos á conse-
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cucão do ideal contemporaneo que se refere a radiotelegl'a
pbia e suas leis juridicas, de Q'U:e o serviço pêlo Estado é 
um verdadeiro postulado. · 

Feita ainda nos termos em que esta Commissã.o offerece 
a concessão não só deixa ·d·e dar isempcão co'mpletai de taxas 
sobre o ~erviço da A. Americana. não a superpondo ás que 
contribuam para renda dà União, com.o evita que se estabe
leç.a nas taxas em geral um sem numero de excepções que 
no:; bar.rariam. eomo aos EstacloE:t Unidos em 1912. o caminho 
das c.onven<;ões ora. entre aberto ap:en.as pelo derreto de 
·1917, em seu art. 27. 

Não foi sinão por esse motivo de eonveniencia inter
nac.ional que se disse, no. correr déste parecer.· ser mesmo 
preferível abolir as concessões com a revogação total do 
art. 3º, e nunca lhes fazer a cultura pela revogação parcial 
prop.o·;.;ta justamente nos pa.rag:raphos que as restringem e 
põem sob a alcada immediat.a e constante do Governo con
ceasionario. 

Estando ~mbora; previsto no decreto de 1~17 o caso de 
utilização das estações radio-telegraphicas 11oncedidas, deve 
ser expresô'a a disposição pela qual, em troe.a do presente 
favor, que só póde visar a commodidade e perfeição de um 
serviço de imprensa e nunca uma regalia ou 'Privilegio pe-
rante os onus da lei e suas obriga.<;ões -de caracter universal 
rtô paiz ou fóra' delle, a disposição de que no d'aso de utili
za~ão pelo Ooverno ou requisição do - mesmo em momento de 
flagellos. cbtnrnoções ou guerr-as. a concessionaria nenhumai 
indetnnização exigirá pela:; referidas medidas offíciaes. 

Seria. finalmente, muito utíl confrontar o decreto que 
vem no impresso com o .r.itado na Commissão de Finanças 
como text·ual, d.o qual se infere que as concessões não são s6 
a naoionaes corno alle~a a A. , Americana como podem ser a 
est.rangeiros. e a confcrenc.ia a que se ·refere não e a de Was
hington. mas a. de Buenos-!...<\..ires. Peito esse confronto t.erP.
mos que a .ritação do decreto feita no parecer foi truncada. 
naturalment.ê na impressão, conferindo rom os termos da lei 
a que prevalece é a redacção offere~ida no fínal do mesmn. 
ist.o é, as concessões só serão a nacionaes e a conferenria re
ferida é a de \Vashington. 

A Commissão de Diplomacia. nestP<; t~rmos. propô?. á 
çonsid.erac.ão do. plenario o seguinte substitutivo, ao projecfo 
da Commissão de Finani;:as: 

.Art.. O Pod"r Exccutiv.o poderá c~nc1>der. $em privi-
legio algum. :1 Agencia A.merirnna. a t'nl'.mldnde de inst.a1lar t~ 
se utilisat". desde logo, dt> uma eslai;:.úo n1t.ra-pol.~n1,e reoe
ptora em sua séde., rn~:>Ül Capitnl. ~ outra exp>iditor!\. maig 
t.arde, em Ioc::ll apropriado do litoral qu1>. a juizo do Governo. 
tiver escolhido. suhmettendo-se ás condircões deste. em mo.
teria de ajustes de aontas ou taxas. tudo de aooôrdo com 
as leis e convenções que regu'lem o asswnpto naoional e in-
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ternar~ínnalmente P, rsre,,ialmP.nte. no~ t!!rm.os. dn der.,reto nu
mero :1.2%. dr. Hl rl1• ,\11lhn 1ir· rnn e da r.on.ven,,rro <16 Lon
r.lrP.s de 1!l'!2. não TJOd!-lnrlo u me,sma. <!'ffi ca::.o d1~ u!(ili;mcão 
úu l'f\qni::;.i<:ão leFsJ _iift;: ,:11as l'StU\~lies. prln !':1nvrrnn. exigir 
qualquer. mdPmnizaca.o flPlo tr.mpn ~m fft.l<' ~lla se t.ivn veri··· 
ficado. 

t\rl'. H"vogam-;::, .. ris rJí;::p11;:rr:<1<'s em Mnf.rarín. 
Sala d:u: ,:;r.::;s1"í.~;;. dP n<W('mllm clr:- i \J20 . - Aurrasto de 

L1·m.11, Pr.P.~ilfonl.r. ínl.et'lnn. -· Mm1.?"Ítfi.r> dl) !Jacerdri. ·Rr.laLor.. 
- Estar.ia Cnír111Jm .. · - Vn:: dr> :lfollo. ·_ /li8ff Ma:i'ia. - A·me-
~·ico Lopc.ç. -· S11ZZes .lu.nil;i·. · 

f:nnvenção Radiotnl0g-rapl1ica Tnl.m'll.'lüÍf)llil'l f~it~. entre a Alle-
mrrnho. e os pt·ot.oi"torarlo!' a!l1~rnil1'S, "" Est.2.dos: Unidos 
'fa ..\m1~l'ka e n;: pos;.;m: . .;iiP.>: dni' E~tnrlos Unidos. da Ame
rka, a Repnhlica ,\rg~nUna. :1 Aui:Jrra. o Hungria. a Bos
nia-Het'?.e;;owina. a p,,.Jglea. n C:ongn ftl'lga. o Bra!;íl, a 
Bul(fa:ria, o Ch ih!, a Dinnrnnrf'a, n F::::-ypto. a He.~panha e 
as colnnias hç,:o:pun!Jola:;:. a Franca 0. a Al>redn. a Africa 
Or.cidAntal rrunccza. ;] Afrir.t\ ErpÍ;rltH'iail rranceza. a In\lo
China. !vfar!a.guscar. n Timi~ia. •t t:rnn-Bret,anha e divet·
<>a.s 1.•olnnia.s P,, prnt.<'1•fn:1·adn" hritr1111li1•0>:, .n Uniiin dtt Africa 
do Sul, :1 Ff'rlPrn.çlíc' .\n;f1·al hi nn. r1 Canarlú. as Indias bri
t:i.nnicas, a ~0va í'.Alandfo, a r:1·N•ü1. :t rt.aliu 0 as colonías 
italiana~. n Japã11. ;~110~,.,n. Foi•nin:";i, Rnkhalin .Taponez e 
o t1~1·1•ik1ri<• rlü Kwnnl:o11n;.:·. Mrn·1'<wn:0. Monn<'n, a Nornegn. 
os PaizQs Bai~n". :is Tndin.~ NN1 .. il'lnn<ll'Zns •' a r:olnnin de 
Ctnai;:.:'io. a f'f'ri'ia. Tlr•rl ng-al '' ª" r·t1lnnia" porf.ngu~zas, ~ 
RuntaHia. a fü1s,.:ia r·• a:-; p0~~r·ii'"''''" r1 p i·otr>d.nrnrlos r<i,::=10:<, 
a 1kp11h!icn •10 ~iín 1\Jnrínhn. Si:\11. :1 'F11r•qnin i" o H1'117.1rn.y. 

O.~ abaixo n.-.:'>i;.:·rwdn,;;, pJl'nippli>n1·inrin.~ rl~~ Gnvernn:o:. c:Joi; 
paizn3 ar. i111a d!.:uln1<. :n•1m rdr.-< ,, .. , r.nn f'01'('llClÜl "m Londre~. 
firmarnm rir• 1"'nrnm11rn <ll'r-iWd11. r• ~nh :i 1·nnrliçãn rJr> 1•af.ificu
~"~i), a C'MIVl'llr;iin ~P!.!11inl~: 

Art. 1.~ /1.i! .~Jf.a:; .ParíHs 1.!flf\~l'a<~l.anJ.f'~ c;onlprnmr.ttf!m-se 
U appfi:~:lr' ;J,< t]!.~pn;:ir:iir•~ dn pn•-'í'llf1> f~nnvrH(;'Üíl f'\m f.m]aF :tS 
1~,.:t:i,i•fip;.; r·:.Luinl.plf•;::·r:iphkn~ \<1 o;.Jn1·/t1'.• rn~tr.i~·a.s " Psl.ao::-ões de 
horcln) q11i' ,;•\inm <':<lnlu•l1'r 1 ida~ (\J J •1-xplnrndni:: pf!~ns Par~es 
çontrar.f.:rnf!·~ 11 :1hl"l'(a>< :t•l "'~r·vii;o ifu. ,;mTr.::;ponfl<'rn!r::l pnblic:t 
<'ntl'e il ll'.'1T:i ,.. n» nnvin:• w" l));ll'. Ol~i·ii:;-nm-~ü f.am~cm a 
1mpCI' t'f;Sn:< di~posii.;õ"~ :'i..: Pmf11'1'z;1s pal'!.1<'.11lnr-r•:o: n~1l.or1zndn;~. 
lrinf,{) nn l'~labPlr•f•im·~nlo r• nn í'Xplrwaí;i'i11 fia~ f'~f.nr:uf':;; costei
i·:i.,: 1·:irfiot ... IP!'.J'aph il'<tf; :1)101'ta,.: :11• ~1':1'\'l•.'n tlti. 1:ns·1·e.spond(•nc!a 
publ ic.í\ 1•nt.rP a t <'l'l'à " o:;: nn\·in" 11" mar~ c·omn no ~s.t.abo!ec1-
nwnt\'t e na ,•xplnr;ii;fío rln.:-: ·~:.cla(:<)<•i< r:1rl1nt •'1"i::1·aph1c(I.~ ah1•r
f.as 01J nãn :i<• .~r.-:n•í1;<• da i:'n1.·t·•·~~fl"'1d1•nl'í.a pnbl 11·a a ho1•dn do~ 
i1::iviv:; qtH~ êlti,;L1•arn 1.)s t"~~P·~1,;J.ivn,,.: pnYílhõN;. . . 

Ari:. ~.·• 1 :\i:111m-~,-. r•cJstó.?W (\ r:-:lar;fío ~'3(1lote!!lgraphrna. 
situada cm l.P.rr·n. rirrr~ on :i lwrrln rh' nano ancorado com 
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demor:i na cr.sf.a e desli-nada· a troca'!' e-0rrt'!spond~ncia com os 
na l'io~ uo mal'. 

Qualquer outra estação radiotelegrapbica, estabeleeidtl 
1.~m navio que nã.D esfo.ia aneorado:fixamente, chama-e:e esta
ção de .bordo. 

Ar~ .. 3.º As estações costeiras e as estacões de borao sflô 
o!wi::;-a.d'.1!' a l.roc.ar, reciprocamente. os :radiolelegrammas sem 
disfinc~"iíc do 3ystema radio!~legraphfoo adoptae-0 por esaa;; es-
f.a~ões. · 

Toda est.açãn dP. bordo é t.amhem obrigada a tr-ooar os i-a
<Hnt.elP-:;tl'ammas com qualquer outra esf.acão de bordo sem dis
OOCl}i:fo do :::yilf.ema :radio(eJ~raphico PO't e!la adopta.do. 

Todavia. para não pôr pGas aos progressos scientifieos, a r:: 
<'li spMfr;ões do pL·~s€n1.e nrUgo não impedem que se empregue, 
<~wmtn:•lm('n~i>. um systemn 1·adiotele:;raphico incapaz <le com
munfo:u·-sr <'Om os oulrnf' syst.emas. uma VP.Z que essa inca
pacida•lf: s~.ia devida á nat.ureza especifica do sy~tema e não 
' ' ise uni·eament.r. impedir a int.er-commonica,cãe. 

Art .. 4.º ?\ão obstant.P. as dispmiic;ões do art. ~. poder{1 
uma l'!>tnção ser encarre:::-ada. de servico de correspondencfa 
puhlil'a reslrieto por motivo do ob.iecto da -eorrespondenci:i. 
oi) por ont.ras circnmi;t:m~ias indepcmdentp,s dn syst.ema em-
prP.gado. · 

Al't. 5.º Cada. uma das ParLes contract.antes s~ com:p.ro
ml"lt.e a fa7.Pr lii.rar as esta~-O·es r.oi;tr.ira ~ (t rM~ te1egrnphic:i 
por meio df' i'ios· cspeciaes ou . pelo mr.nos, a adnptar medi<las 
4'ftle µ-ar:mtam a. p-r.rmnt.a ravida da correspondPncia entre as 
•'s taçi'fos <'O!'fl'ir-as " :i. r~de tel e~raph ic.a . 

Art. 6.• As Altas Partes <iontract.1n!R.!-: da rão umas ás 
out.ras ('.Onhecimento d()s nomes das ~st.açõe,:; costefrns e dns 
"sf.at:õl's dP bordo a que st~ ref1•re o nrt. 1 ·, bem cnmo de 
fedas as indicnções rleslinadas a facilitar e a 3(.'.oelerar as per
mutas radiof.clei;ra·r>h ira !'. 'lllC' !lerão 1~ ;;pP.C'ifir.arlas no r~gnla
ml'.'nto . 

Art. 7.º Cada uma das Altas Partes contracta.n~C'S r eserva
iW a racul<ludP. dr. ipr<'s<'ri"ver ou de admif.t1r qi111~ nGs i>stai:.õe~ 
:i que allud1• o ad.. iº. indeprndent.ement.e da inst.allacão •cu.ias 
j t1rlkn1;õ~s sm·ãn publiradas por determinação do art. 6° an-
1.t•l'ior, ot1i ro~ dispositivo>. seja~ ~tabcl~cidos e e~lorados, 
t1m r_l~ em mim nl!l'tinrn t.ra.nsm1ssao rad10telegrap·h1ca. P.Spe
c:in 1. ~rm qUf' ~ejarn <ln•nl::rarlos o;: porr 1f' nores desses <lispn
Hi 1 Í'\"OS . 

Art. R.º A l'Lx1p!o1·acãn dfl!:: est.ae-Oes radi-0f,elegr-aphicas será. 
m·:;ranii:-aiki.. tanto qnnnt.o posllivel. de modo a nii-0 embar11car 
o ;:;ervic:o de oul.ra~ e!lf.acõrs rla nwsma A;;çi·e.cie. 

Art. fl.• A::: ep.1.n1.:.õ1•>. radiot~lf'gruphicus :;:ão ohris-aans :i. 
ril;LendP.r 1•om nh!'!O!llf.:1 pt·1.•fr•renc i-a os e.hama.Jo.;:; die ftor.cnrTO 
)"1?'lll!l'd•'lllf•,; do,:; unvin::1. a l'f'Sp oud.~1· nns nw,,mns co nd icões :\ 
identicns pedido·s e a lhes dar o andament.o que. fôôr conve
niente. 
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Art. 10. A taxa dP um rní\ioi.l"l 1>.~1·amma compreh1>nde, se-
~tmdo o ca:;o: 

1". a) a taxa costefra. que perten1~e a esOO.ção costeira; 
1.1) :i taxa de bordo. 1pw ·f't>.l'lenr·" a Psl.ar;.ão de bordo: 
2•, a taxa peIC\. transmis~rro na~ \in;has t.elegr-:1phicas cal ... 

r·u1ada ~rg·unrlo ns regras eomr.-.uns; 
. 3º, a~ t~xn.s d~ trn.nsitn da>< est:11:ii<•,.: eo::;t.ciras ou fie bordo 
mt.ermed1arras e a::; taxas 1'1!lativas ao~ ;c:e1·vi1:os especíaef' l)e-
<iiffos pelo e::qle.didor. . · 

• .\ imp01•!.ancÍa da la,xa 1\Ml,e.ira fiea á ap·pr~'Val,.~!!.O do 
(io\'1.!1·no H que ·P<•rtl"n.:·1· a ' -·~~nf'iín 1·osteil'a e a taxa de hot·do 
.•u.iei t :i :í aprn·nvnção do Gc•vp,1·n·~'l 011,j,, J)aYi hão <1 naY;o lwst ea • 

.\r·t. l l. A;: dbp n!'iÇi}f's; da rwe.~müP Convenção s:io com-
11ldalad:i,; p1w·um rr.g:nltlmf'n1o qur tf~m o UleBtno valol' n que· 
entt•ar«. <W'J vigor ao tl'lP.~mo l.r>mpn qu1? a Convencão. 

:\!': IH'r.: .~c1·i111:i:ír-s du l'il'L1f'ent1.• Gm1vf'n~ii.o e do resvectívo 
1·egulament0 poclm·ãn ~Ht' rnorlifieuda;; ern ctnalquer época, d'(• 
1"·01mnnm acet•rdo. pelas Alt.ns Pnl't.~!' cnnt.t'aet::mt'flS. 

· Fa1·-sc-hão p!)r·iodieamr:'nil' r:nni'f~r:encias de pieni:poteu-
e!ariOf' com 1.1 podi:r de modificar a Convenção e o Regula
nienfo. devrndo rJm cada ·eon r~rr>rn•ia. ~Ql' fixados o logar e a 
i"poc.a d;:i rl'.'nni1fo ~rg-ninte. 

At-t. 13. F,s.;;a::: conferencia:-: ;;el'fo constituidas rh:' dele
gados tios GO\'ernos dos r;i. izcs cont1·actaule:>-. 

Xas rlelihcr·:ições cadn rrn.iz rlis1~01·:í apenas de nm voto.: 
Si tJUalqu1~r Governo. adherir :i Convençiio .por suas co

lonias, !)OSsessões ou pi·otecLm'arlm:. aio< i:onferenr ias u lt er iot:"eg 
llodr.t·río decidít· qur, "e consicler•~ o con.i unto ou part.l• dessas 
eolonias, po,.so;.;sões ou proLectol'adoi>. i:'orno urn pa1z. para â 
upplica('ão da alínea pt·~~cl"denle. Toda\"ia. o numer9 dP vo
to" á di~po<iir;i\o do Governo. incluindo suas (;o!onia"-. poi>
sô~s ou pro! P.elorndos adherent.eõ. fü1n poder:'t excer:i rr <le 
seis. 

Considr.l'tun-se como f•):'lllando um s6 pai:.: para a UPP!i-
ca1;ão do· pl'P~enr.e al'tigo: 

A _.\fríca Orient,al Allemií: " 
A Africa Al.Jemli do Sudoeste; 
O Gaméronm; 
O Togo; 
Os prot.ccl.orados allemães do Pacifí~n: 
Hawi e outras possel.'>sÕei:\ :nne1·ic!tmn<> da Pnlyne~ia; 
As ilhas Philippinas; 
Porto Rico e as po!lsõe;: am<>1·íc:a11a~ na!'- Ant.llhaf'-; 
A zona <to Canal do Panamá; 
O Congo .Belga; 
A r.olonfa hespo.nho!a do Golfn d;i Guiné; 
A .\fricn Occiden!.al Frnnc:ezn: 
A Africa Equatorial Franeezn: 
..\. Indo-China; 
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Mdagaecar; 
A Tunísia; 
Alaska; 
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A Uniãô da Africa do Sul; 
A Federação AUlstra.liaoa; 
O Canadá· 
As Indias' Britannfoas; 
A Nova Zelandia; 
A Erythr·éa; 
O Somal Italiano; Cho>;en, Formosa, o Sakhaliu Ja.püne:: 

e o territo~io de Kwtoung; 
As Indias Neo-irfandezas: 
A Colo11ia de Curacáo: • 
A Africa 0Mídentat Portugueza.; 
A Africs Occidental Portugueza e as poeessões portu. 

guezas da Asia; · 
A Asia Central Russa (füt.oral do mar Caspio); Boukha-

ra; Khiva; 
A Siberia Occidental (littoral do Oceari.o Glacial) ; 
A Siheria Oriental (littoral do Oceano Pacifi.}l)i. 
Al't. i3. À' Secretaria Internacional da União Telegra .. 

phica cabe reunir, coordenar e publicar os documento; ae 
•:iua.lqrier natm·eza rP-lativos ~ radiotelegraphia, informar o~ 
pedidos de modifica1;ão na Convenção e no Regulamente, fa
zer promulgar as prescripcões adoptadas e. em geral. proce
der a todos og trabalhos administrativos que intere~sem ,\ 
radiotelegraphia internacional. 

A n·i:muteni;;ão desta Secretaria corre por i:.ontn d.:is pai-
:zes contractantes. · 

Art. i4. Cada uma das Altas Parte~ Contracttlntes re
serv~-se a faculdade de fixar as condiçõef'. em que adm1t~1! 
os radiote!egrammas p:ro~edente~. de -ou destinados a um11 
estacão, seja de bordo, seja. cogteira, que não 2steja :;ubor'
dinada ás disposicõe!õ" da presente Convencão. 

Quando um l'adiotelegramma !or acceito. ser-1he-hão 
applicadtHl as taxae ordinarias. 

Terá curso todo radiotetegramma prncedente ile estaçii.o 
de bordo e recebi~o po1· e.st.ac;ão costeira de :Pàiz r.ontriwtuntl' 
ou acceíto 1fü1 tt'an~itc por administraçãl• de paiz contrn-
dante. . , 

Igualmente terá cut~o todo radiotelegramma <lestinad0 
a um navio, ~i a administ.raçâo de um paiz contt·actanfe 11ou
ver aeceit.aclo o deposi f.o respP.Ctivo. 

Art. 15. A~ dlspo<?>ições 'dos art.s. 7• e t.i• da prc~cni•.' 
Convenção suo igualmente appl icaveis a outras imtallu-;~e; 
radiotelegraphicas, que nãei 'Oejam as de que tr:üa o art; !". 

Art.. 16. Os governo,; qul:' não tomarem paTte na ])!'e
.sente Convi:inção poderão adhP.ri1· a s:m pedido. 

Essa adhesãn den~ ser nu itíkacla, put· via d11)lnmafüa. 
ao governo contraot.ante cm cujCI· :'Jeio ;;o i·ealizou :i ultima 
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confe~encia e este, por <:;uá vez, fará a. devida noli fieacão aos 
demais governo.~ cont1·act.antes. 

· A adhesão itnpork1 nn plena acceitar.ão de todi.l/: us :·lau
sulas .da presente Convenoão e admis::JãÓ cn1 todas as vanta
gens nella estipuladas. 

A adhesão do governo de um paiz que "tem colontas pos...: 
sessões e prnte'ctorados niio implica a adhe,;ão de ,..uas' colo
nias, .possessões ou proteclorados, a menos ilUe esse 15ov~rno 
apresente declaracão nesse sentido. O e:onjunLo das colonias, 
possessões e protectorados ou cada um separadamente póde 
ser objecto de uma adhesiio distinota ou de uma. commun1-
cação distincta, conforme as co1Hli1;ões p revistas no presente 
artigo e no art. 23. 

ArL 17. As disposicões dos a1·ts. 1•, 2", 3º, 5•, 6º, 7", s·. 
11, 12 e 17, da Convencão Teleg1•aphíca Internacional de São 
Petersburgo dt: fOJ.:az de ,iulho <le 1375 sãu applicaveis á. ra
àiotelegraphia internacional. 

.Art . :!8. Em caso de d issencõe.s ent.re dous ou mais go
vernos contractantes acerca da interp retacão ou da execução, 
tanto da Convenção como do regulamento de que trata o ar
tigo 9º, os litigantes deverão, de commum accôrdo, submetter 
a questão a julgamenlo arbitral. Nesee caso, cada. um doa 

·governos litigantes escolher á. um outrõ não inter<issado na. 
questão. 

A decisão dos arbitras fundar-al'l-ha na maioria absoluLa 
ode votos. 

Em caso de empate de votos, oe arbitl'OS escolher!l.o um 
ou~ro governo cont.ractante igualmente d e~ inlet'essado no ii
tigio para -decidir a votação. 
· Na fal~a de accôrdo em relação :i escolha em debat!:l, 

cada arbitro pro.porá. um governo contractante desinteressa
do, sendo sorteado um entre o.:; propostos. 

O sorLeio será feito pelo Governo em cujo terrHorio 
funccionar a Secret.aria IntP.rnacional de que trata o art. 13. 

Art. 13 . As Altas Parle.~ contractan tes compromettem- se 
a tomar ou a propô::- ás respect.1vas legislatura;; as mediaa;; 
necessarias para assegurar E:. execu~ão da presente Con
venoão. 

Art. .20. A's Al tas Parte.o; Contrnctantee dar-se-lta co
nhecimento das leis que já estejari1 cm vigor ou que venham 
a ser postas em 'execucão nos seus paize:> e que disserem 
respeito á ·;nateria doota Convenção. 

Art. 21. As Alta.;; Part.es <.:onlractantes conservarão com
pleta liberdade 1:~1<!livament·~ i\-" ín!'lt.allacões ra<tiotelegra
phicas não pr1wis tas no art.. t º, r.. pri mripalrnentc, quanto â:;> 
installaçõe:i navnci; e militarea, b~m corno 11nanto <ts estacõc-s 
que fazem a communiC1acifo i?n l1' t~· ponto;, fi:<lHl. 

Todas essas in;;tallaçõe5:' 1~ l'!iü:wõr!': .Ffr:1rão unilJament.e 
subordinadas ás 0bri(;MÕ1~~ pr.~vi ~t.a~ no~ nrt,:. .'lº o 0• Ci n 
presente Convenção. 
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Entretanto, quando essas 'installacões o estacões fizerem 
correspodencia publica marit.ima. submet.er-sei...hão .ás pr<'l
ac1•ip1:ões do regulamento na parte t·elativa ao modo :te 
transmissão e á contabilidade. 

Si alp:umas esta<;.ões coeteiras fizerem simultaneamente 
eonei-lpondencia publica com os navios no mar e comrnuni.
cações r.ntre pontos fixos, ellas não serão regidas, para exe
cução deslE> servir.o. pelas disposições da Convencão. res:tlvaclo 
o disposto nos arts. VJII e IX. da Convenção. 

F.ntr~tanto. as E'Stacões fixas que fazem a corresponar.n
cia. rle terra a t.e['ra não -devem recusar a pP.rmuta de radiote
Iegrammas com outra estação fixa, sob pretexto do systema 
radiotelegl·aphico adoptado po1· e.sisa estação; todavia. a liber
dade rte cada paiz é absoluta no· que diz respeito á organi
zação do serviço da correspondencia entre pontos fixof:. e á 

. dei orminac~ão da correspondencia. a fazr. r--s0 pelas estarões en
carr~gada;;: desse serviço . 

• \rt. 22. A presente Convenção entrará em exe.cur:ão 3 
pari ir de i dP. julho de 1913 e vigora r;t por tempo indeter
minado e até a expiração do prazo de mn anno. a partir do dia 
em qne fôr feita uma denunda. 

A denuncia só produzirá effeito para o Governo em nome 
do qual fôr feita; para as outras parte;; 1~0nt.raet.antcs a Ccm
vencão continuará vigorando. 

Art. 23. A p1·ese.nte Convenção será ralil'icadtt 1~ us i·a
t.ifica.çÕPf.l !3erfío enviadas para Lond1·es no prazo mai~ b1·Pve 
possível. 

r.aso uma (ll1 muitas das Altas Partes contr-aclanles não 
ratUicquern a Convenção. esta não sará menm; valida para as 
Parf.l"s que a ratificarem. 

Para garantia do que os Plenipotenciarios respectivos as
signara.m a Convenc.~í\o em 11m exemplaT que ficará deposit~do 
110 ar·chh·o do gowwno brit::mnico e do qual será :remettida. 
uma cópia a cada Parte contractante. 

F<'ita P.m I,onr.lres em 5 de jt;Jho ª'" 1913. 

'PRO.TEl::ro N. !5~1, DE 1920 -~. 

o Congresso Nacional decreta: 
Ar!.igo unieo - Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 3"' 

do decreto n. 3.296. de 10 de julho de 1920. 
Sala das Commissões1 26 de outnbt'o de 1920. - Carlos 

de Campos, Presidentt-. - Octa1>io Rocha. Relator. - Cel,se> 
Bavma. ~ Souza Castro. - O.~car Soares. - Rarnfro Bnit1a.• 
- Josino de A1•attfo. - Pacheco Jfende.~. Al{>ç1•f,f! l.l(ara.
n.hão. - Carlos Maitímíliano. 
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N. 570 A~ 1920 

·A.utoriza a o.brfr o ci·edito de 2i:f·'i0$, pnrn a 1:(m.dr111:1"1o d<? 
uma Unha taler;1'aphi1:1t entre Xfrfrit'11 e Y11u1·1111111i: com. 
substitutivo da Commis.s{fo de Finanças. 

A' Comrnissüo de Finani,\us foi subme1 tido 11 wo.i•·clu nu . 
m ero 570, de -Hl20, qne trn.z a a~si.,1ml.urn d11 i-i1-. IJ1•11ut ado 
Francisco Ferreira Braga, ~ ~m q11e :>e ata l.r1ríz11 ., Uuv1•1·i11) a 
abrir o crediLo dr. 'J,7: t.W$, })ara 1·1111slr1w1;n11 d1• 1111111 linha 
telegraphica entrf~ as cidade;; de Xirit·í1~a •' d1• 'J11nrnn~11. no 
Estado de S. l>auJo. 

O projecto 1fo lei de liespeza para o 11xe1· .. idn t..11• l!l:W. j;i 
approvado pela Camar:a, }Jrovidcncía :-:11h1·1· 11 1~011;11.rucc.;il.o de 
•ârias; linhas telegraphicas, sem disi:l'iminar n~ qu11 dcvrm ser 
construidas, concedonqo ao Governo um r~n•1li lo '-l'lobal, desti
nado ao a:%ent.amenl.o daqnel!cs linha~ que n l'odi:r Executivo 
julgares prcfrrivois. 

As~im, não parece razoa.\'el abl'i1·-sr• a;.:11rn 11111a >.!Xcept;ão 
para a linha t.elegraphil~u. íle que tralu o pt·ojPdo, coacellendo 
para essa lmha um e.redilo especial. 

De outro lado, po1:ém, a Commi>:'s;111 •1ada 11•111 a 11ppur ú 
eonstrucção de lin~,a t clegraphicn ~nt1·~· Xirir~m •' Yporanga. 
sobretudo deante do que consla do~ w11.•idi·r·u11tln:-i ipw jw;t.i
ficam o pro.jecto do Sr. Deput.ad0 Ferrrira Bl'nF."a; entende 
que 0sta linha póde muito hem ser :11~c r~ila 1wl11 tio\·r•r·rw como 
~endo de eonstt'ncção maig uPgent.r.• n 111:i i,.; 111•1·r•ss111·i11 do que 
a de outr::i.s ,iá comprohenrlidas na df\l.ai:iíi'1 111·1.;1mi;•nl a ria con
stante rto proJecto de lei de despr.z:i pnm 11 "íM1·ll'in UP t9~. 
,lá approvado pela Gamara. 

Pelos funr:lamentos clxposh 1~. a 1 :11rr111tr~111i11 dfl F1uanças> 
submelte ao .hil;;amento da Carnara n ~ · · h1rr11fr• 1~11wnd:t suhsti
tuti.va: 

O Congresso Nacional resolve; 
~\rt. l." E' o Poder Exf'r:nli'-111 aut1•1·11.ad1• 11 1111·!1111· a Linha 

telegraphica (l1~s!.itrnda a li;.:"az· a:- 1·i1l:id1•• 111• :\ll·irii~a •i Ypo
ran:;a, no E8tad(l de S. Pauln. Pn!·n· aq111•,llai.; q111• devem ser 
construidas por conta das dotar"õi>s 1p11• vwriom u sei' ,c~mce-· 
õidas. na lei d1~ ori,:amen lo d~· d•.'"l'"~n p111•11 11 1.>Xr!rc1c10 àe 
"1920 para a con!'truccão ele no\·a~ linlia,.; l1•l1•1;ruphicas. 

'..\rt. ~. n Revogam-se a,$; dispo~i1:1iP~ 1•m 1•0111 rario. 

Sala (]as Gommii>sues. 23 üe nn\'Pmh!'n dt! 111:?0. - Carlos 
de Cam.J10s. Pt·~sidente. - Sam[l'.rlii f.'orrr:a, ~lr•lulor. - A. 

· Cm·lc)S. -- Son:o C(ISlTO. - Joswo !11.' ,\ r1rr1.10. -- Pru:hac1
) 

Mer1d(!8. - Ca.rlo.~ J.la:rimiliano. - 0 1•fn1•j" .1f<mr11~bcira . 
. O.scar Soa1•es. - Octavio Rocha. - Albci·to lll1iranh.ilo. 
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PROJEC'i'O ::-<. 570, DE 1920 

Considerando que pela sua importancia e desenvolvimi:mto 
as cidades de Xiririca e Yporanga tcem direito a uma linha te
legrapbica que. ligando-as, facilite as i:.uas multiplas relacões; 

Considerando que a despcza com a consll·uc~lão e conser
vacão dessa linha será largamente compen~ada pela renda 
resultante 'da correspondencia. telegraphica entre as referiuas 
cidades: 1. 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fiea o Poder Executivo autorizado a abl'i1• 

o credito ele 27 : 1 ·l0$, para a construcção de uma linha do 
Telegt·apho !':acional, destinada a ligar a cidade de Xiririca 
ti de Yporar.ga, no Estado de S .. Paulo . . 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1920. - Francis<:o 
Ferreira Bra11a. - A' Cotnmissão de l?'inancas . 

N. 575 A - i920 

Autoriza a . abtir o creditq de H : SOO$ para construcção de 
nma linlw. telegrc..pkica entre Piedade e Sorocaba; coni 
sitbstihttivo da . Commissão de Finanças 

O Sr. Deputado Ferreira Braga apresentou á. Gamara o 
projecto n~ 575, de 1920, autorizando a aberLura de um cre
dito .de 41 : 800$ para coristrucção de uma linha telegraphica 
que ligasse a cidade cte Piedade á de Sorocaba., no Estado de 
S. Paulo. 

A Commissão de Finanças, considerando que o projectn 
<ie lei de despeza para o exercício de 1920 já providencia so
bre a construccão de var ias linhas telegrapbicas, concedendo 
ao Poder Executivo a necessaria autorização para abr·it um 
credito global destinado áquelle fim, sem, no emtanto, men
cionar as linhas que devem ser construidas de prefercncia; 
considerando mais que nada aconselha modificar a praxe es
tabelecida na elaboraçao do projecto -de lei do orçamento da 
despeza do l\'linisterio da Viação e Obras Publicas para o 
EJXercicio de i920; mas considerando, de outro lado, que nada 
tem a oppõr a que seja construida a linha . lelegraphi~~ de 
que trata o projecto do Sr. Deputado Ferreira Bragl!, hnha 
que póde ser feita por conta <las dotações orçamentarias que 
-venham a ser concedidas, pelo Congresso ~açiona.l, na fç.tu~a 
lei de orcamento da dP.speza a fazer pelo Mm1ster10 da V1açao 
e Obras Publicas, submette ao julgamento da. Camara o se
guinte substitutivo : 

<i:O CongrP.Sso Nacional resolve: 
Art. i. º E' o Poder 'Executivo autorizado a in

cluir a linha telegrapbica ·destinada a ligar as cidades 
Q.e Piedade e de SorOõaba, Estado de S. Paulú, entre 
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aquellas ([Ue d,wern :;r\l' 1.:on::t1·uidas por conta i:Ja;:; 00-
f.n çóes ({UI.! vforr. m a se1· 1:•Jncedidas, na lei de 01·r,;a
n1ento da de>;pe;:a para. l.l.120, para a construcção de 
novas lin11ai:> telc:;raphicas. · 

ArL z:• Revo.gam-i>fl a;, dispusiçue:: em ~ontrario. 

Sala da;; Commissõ1~s. ~3 de novembro de t920. - Cur
tos de Ca1n1w.s. Presidente . - Sa.mpaio Corréll., Relator. -
Octatio ilJanga.befra. - Co.1·lo11 jJa:.r.imiliano. - Packeco Men
eies. - Souzl), Castro. - AJ,be)•lo Jfaranhão. ,-- Octavio Rocha. 
- losino de Araujo. 

P HO.JEC'l'O N. 575, llb 1920 

Considerando que a constrne<;iio de uma linha telegra
phica de Sorocaba :i. Piedade, no E$tado de S . Paulo, é re
damada pelas 1'elacõc:; crescente'.! entre essas cidades; 

Considerando que a r enda proveniente dessa linha coto
pi:m:arú htr:;amente a~ tiespezns com. a. sua construc;;ão e eon
~ervac;iio; 

Con:;ider:andoi qne ao~ poderes publicos cabe o dever da 
facilí lar o:; rn1~ io,; de ti·an~nnis:;ão Clu pensamento eutre cida
c!es 4u•~, pdu, ~ua impor t.am:ia 1) p~.lo seu desenvolvimento, 
aàquil'inirn d ireito a 1.al nwlhoranwnto: 

O Cong·1·e:s:::o l\'acinnal decreta: . 
Ar!.. L" .Flca ú P1'l1.;;id1.ml•) da Republica autorizado a 

~brir ao MinisLerio da ·viação e Obra,; l'ablicas o credito de 
:.1 :8008 imra a com;f,n1cr;ão de uma linha. telegraphica, a 
cargo da Reparti.;lio Geral dos Triicg1«iphos, ligando a cidade 
da .Piedadí! á de Sorocuba. no Estado de S. Paulo. 

Art. 2.º Revogam-:;e as d isposições cm contrario. 
Sala <las ~e::!,;õe~, 5 de novembro de i920. - Francisca 

Fei-,·eü·a Broya. 

N. 5í·G A - 1!!:!0 

Tra'ta da naturali;;açiio da 1niil he1· N l ranvcira casada com 
bmsileiro; t:Otn pw·ew1· da Ctm1miHu1.1 t/ie Constituição .. e 
.Just-iça sob1·e as l'mendas ap 1 ·i:.~ ·: 11l'ada:; em 3~ discussão 

Ao project.o n. 576-·1920, desta Commissão, o Sr . 'M'au~i
o!o de I .auerda f)fforeceu t.res emendas. e o Sr. J oaq.uim Oso
rro um sobstitutivo, .sendo este precedido de varios «consi
derand:n, q·uc o seu rnustr.~ autor apresento1u em linha pa
raliela. aos offet•cddos por esta Commiss:ã.o como fundamen
tos do proj12)cto. 

Esse pa~.'afielismo formal íoi PL'llêurado visivelmenle 
.como seguro meio de provar, pc1' um confronta !llateria.l e 
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immediato, a c1·assície dos erros em que se atóla a Commis-
são de Cnnstituição e Justiça na .iustificacão do projer.:to, e. 
inyersamentc, o esplendor dos apophtégmas scientifícos com 
que se fu1lminarn e arrasam os. <consideranda:i> da dita Corn
missão, para. ao mesmo passo, <léi:Xa.t á luz da evidencia a i11-
destructibilidade das ba::;es do substitutivo. 

Sem embargo de· nosso respeito pela opinHio a11heia 1~ 
<la nossa ::;int.:era admiração pelos talentos e pela operosidadi• 
do illust.re autor do substituLivo, continuamos a affirmar 
Lwlo quanto foi diLo na justi.t'icação que precedeu o projecf.o. 

O pt'imeiro dos q:consideranda» · da. Commissão affirrna 
q~ie a similitude de nacionalidade de mari<lo e mulher faci
lita consideravelmente as relações de ordem privada entre us 
conjuges: - o honrado autor do substitutivo oppõ'c a essa 
affirmaçãó o ari;umento de que ::i. maxima conveniencfa e,:i;'t 
em .;:impedir que a Patria se con,·arta de um ente real ern 
um ag-glomerado convencional de indivíduos - porventura 
leva-se a Patria na. sola dos sapatos? (Danton) ~. 

Se nos não illudem os sentidos é a intelligencia, não pa
rece que ha,la adeq~ação entre o nosso asserto e o argu:. 
rnento em parallelo, que lhe foi opposto. 

O segundo dos nossos «consideranda1> affirmou que ,; 
principio acceito q,ela generalidade das leg!slaçõesi, e voto 
do Instituto de Direito· Internacional, o de que a mulher 
.adquire pelo casamento a nacionalidade do marido. O a.utor 
do· substitutivo oppõe a essa ffirmação a de qu-e as legisla
ções «latino-ameri<:anas» não consideram o casamento comn 
meio de MQ'uisir;ão ou perda de nacionalidade para a mulher. 
salvo as legi:<lações de seis paize:::: Mexico, Hn.iti, Guar.em:il:i. 
Costa Rica, Perú e Venezuela. 
. !1-Iuito antes da affirmai,;ão agora feita pelo digno Depu-

tado referido já o Relator do presente parecer o tinha de
elarado que seu parecer sobre o Codigo Civil (Diffl'ÍO do Cori
gresso Nacional, de 14 de outubro de '19t5, pag. li. fi)\2). eni 
que t:ombateu a suppressão do paragrapho unico do art. $". 
da Introd!t.cção do projecto do mesmo Codigo, allegando qiun 
a respectiva disposicão somente regularia direltne, deveres e 
relações de ordem privada, não podendo ter alcance algum 
sobre as questões de acquisicã.o e perda da nacionalidade. 
que, por envolverem a quC's·f.iio da cictadnn~a. sfío da nsi?her:i. 
do direito publico. Mao:. somma~os os pa1zes .da Am~l'lca_ e 
os da- Europa. Jicam em maioria nquelles cu.ia::'- lm;islaçoe~ 
conso.gram. o pr'fucipio de qu~ a mulher adquire pelo casa
mento a na.eionn.lidadr do marido: -- e foi isto o que affir
mou t}Sla Commissão nr> sep:undo dos .:con~i"Ci0t·amla:o do pr.o
.ieclo, nas pn la \"I'as: .-:cnm;iderando qu~ ti prin~ipio acce1~11 
pela generalidade das legi.slacões e ~-voto do ln~ti1t•1to de Di
reito Internacional et.c. P-tC.) 

Note-se quP. quanto a Yenezu~ln. o arli120 6 da 1·espe
ctiva Constituição estabelece genericamente Qtlô os venezue
lanos nunca perdem a natura.lidad1~ de origem. aií!-da que. sri 
natm·alizem em paiz estran{'Pil"O: nã~1 ha referencia especial 
a() caso deste projecto. 
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DévCmôs accrcsccntar agora (jllC náo SP. pódo incluir c:om 
s.-aw·miça a Argcntin;L euLL'e º"' paizes latino-americanos ci.uc 
não adoptaram o pl'incipio de que a mulher adqufrl1, pelo ·~a
Ht.wcnto, a nacionaL ~::t'IC {lo marido. Com cfícito, si Alcorf~t o 
Rivarola, cornmcntando os arLs. li e !) da lei ar.i;enLina ele 1 
dr. outubro de 1869, e bn~cando-sc n~t disLincc;ão que a an
t~rior lei de .2i de setembro de ·l 85í fazia. entre a nacionali
<iade e a cidadania, declaram que os htços da nacionalidade i:;ão 
:odestructiveis e que a nalnrali7:ar::fo de um argentino mn 
oaiz estrangeiro importa para cllc o;óment.c na perda do di-· 
reito de suffragio, - a CôrL0 Suprema da Republica, 1'1m 
quatro especies difCercnte8, ,julgou quf.\ uma ar'genLina casatla 
com um e$trangeiro perde a sua nacionalidade ele origem A 
adquire a de seu marido. 

Os Estados Unidos da Amcrica do Norte adoptam o prin-· 
cipio quasi gorai do direito europeu. ~eg1Jndo o qual a mulher 
americana, que se casa com estrangeiro, adquire a na~iona
lida.de do marido. 

Finalmente. devemos lembrar qttl', no rlireit.n ·antr.rinr a 
15 de novembro de 1889, perdia :i qnali(Jafll' de bra1'1ilcira a 
mr1lher nacional que se casasse com •lslrangciro. O art. 71 da 
Coastituicão Federal supprim in esse mo elo de desnacional i
zacão. 

De tudo quanto fica dito se concluc fJUI" está certo o que 
e·sta aommi8são declarou no segundo dos considdl"tirl<i4 ào 
projecto, e que o argumento parallelo do mustre autor d.o 
substitutivo não refuta a affirmação alli feita. 

Ao terceiro dos conSidera-ndo. da Commissão oppoz o eru
dito Deputado um considerando, sob o mesmo numero, ouj<l 
c111mp1;ehensão não parece facil. 

Sinão, veja-se: «considerando qnc não ha concordancia 
Elntre as nações quanf.o ao principio de que a. mulher que se 
casa com estrangeiro adquire a nacionalidade de oriaem, 
flte.>. 

Só poder1amos comprehender a phrase. si, ao envez de -
ndqu.ire. a nacionalidade - estivesse eseripto - peràe a ·na
cionalidade. 

O resto. ão argumento não t.em a riu~ applicar-se eomo op..
posição ou impni;nação, visto que r:i projecto concede ã mu
lhm:· estrang-ch'a. que se ca!:'ar com hrn$füiiro. a opção entrQ e> 
direito ::Je manter a ma nacionalidade de origem e o direito .d•' 
"ldoptar a do marido. Nisto está clle de accôrdo com a gene
ralidade das leg-islações amcricanaf'., C[l!C assentam sobre 
princípios republicanos e democrat.icôs e que, portanto, con-
8ideram as questões de aoquisicfin r perda da nacionalidado 
como devendo· ser' resolvidas, salvo a applicacão do jus .soU, 
pela vontade livre das pessoas a quem cilas interessem. 

O art. 1º, com e:ffeit.o. dispõe 11ue a mulher estrangP.!ra. 
qll~ se casar 'com bra-iileiro, adquire a nacion!llidade dr.~f.r\ 
~nlvo 'i preferir crinset-var ~ su:;1. nnA;"'ítitlidade de origem. 

e.- Vol. XIr ,;o 

•'.•· 
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O acLo da opç.ão é baseado sobre a vontade e ésta tanto pódio 
manifestar-se pela declaração positiva, feita pela mulher, nr: 
sentido da conservação de sua naturalidade de odgem, quantn 
pela realizacão do casamento sem aq-uella declaracão, - act(• 
este qtic ella sabe ·ter como effeilo a acquisil.(ão da naciona-
lidadc brasileira, desde qne silencie quanto á dita declaracão. 

O proj.ecto i;uardou a mesma f'órma da redacoão dos nu
meros 1 e 5 do art. G9 da Constituição Federal: «Os estrar.
geiros que .... não declararem, dentro em seis mezes depoi~ 
do entrar em vigor a. Constituição, o animo de conservar n 
nacionalidade de Ori<rem:i>; <os estrangeiros que possmrem 
bons ... _ ... salvo se manifestarern a intenção de não muda·r 
de nacionalidade.> · 

Como se vê do art. 1º o projecto na(}ionaiisa tambern a 
mulher estra.ngeíra, - casada com brasileiro, - pelo facto só 
do ca~amento, como a Constituição nacionalisou numerosos 
estrangeiros só pelo facto de se acharem elles no Brasil em 
determinada época, ou pelo facto de possuirem .elles bens 
immoveis n0 Brasil e serem casados coro brasileiras ou terem 
filhos brasileiros: por outro lado, o pro.fecto e;x:cluiu da nacio
nalização a mulher estrangeira que fizer constar do termo 
de casamento a vontade de oonservar a nacionalidade de ori
gem, co mesmo modo que a Constituição excluiu da naciona
lização concedida pelos citados ns. '• e 5 do art .. 69, os . es
trangeiros que declararem o animo de conservar r' a naciona
lidade de origem, ou que manifestarem ~. intcncão ele nã0 
mudar de nacionalidade. 

O projeCJto, portanto, não fez mais do que conservar <:?. 

technica do texto constitncional. , 
No quarto dos consideranda do substitutivo, o seu · íllus

tre autor deolara que o· e.aso especial visado pelo pro.ieoto 
j?. está resolvido pelo principio geral instituido no n. 6, do 
~rt. 60, da Constituicão. que considera brasileiros às estran
geiros naturalizados por outra fórma que .não as constantes 
Elos numeros anteriores i, 2. 3, A e 5 do mesmo a.rt. 69. 

Parece qtJe o dig·no Deputado q'uer rcfe1·ir-se':i: carta de na.tn
r:<i.lização,, como sendo n «Out~·a fórma», não incluiG-a entre as 
espocia,es daquelles citados ns. 1. 2, 3, 4 e 5 do art. 69. 

Ora. o proj ecto, t(\111<lo em vista o alto fim sacia! d:~ 
unificaçf!o da familia no mesmo regimen de direito Jlrivado 
quer facilitar á mulher estrangeira, casada com brasileiro, ~ 
acquisiç50 da nacfanalid'a<le brasileira, dispensa;ndl()-!he al
;;uma<s das condições exigidas no processo cta naturalizac~o 
commum. 

Si a Constituição Federal considera brasileiros os es~rn.n.
geiros que fôrcm ca!'lados r,om brasileiras, 'nma vet. que po!l
~uam hPns immoveis no Brasil e nelle residam. porC]ue não 
1'acilit.ar na l!'i ordinaría ;\ mulhC't" rstrangeira c;isarta com bt'<J·
f.ill)it·o :i acqnisicão da nacionalirlacle deste, crcando-~e ria.ra lnt 
c.::i.~n t".oncreto uma f(trma cspN\ia l entre as que podem ser insf.i
to.idas pelo Congt'esso N'acional, -consoant~ a, Iocu~.ão gene-
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rica do n. O. do ark G!:l. da f:nndif.ui1':ú:i: ~os csf..rangeiros por 
outra fór1110 naL11ra li/.a<lo::;l.' ? · . 

O ntl,imo 1.·fJ11sir.frJ'r111dn rir) :'l1llf'fil.11f .. h·o cornc1;a rrir dizer 
q11c n<ln 6 possiv<'I p1w lri •.11·df;1;1ria r.:-:fabcli'cr>e q1.ir ::i bi·:.1,;i
l1'ira, que c<Jsa cnrn c~l 1·:1 n~"i r(1, 1rd1711.frc a eondü;i\o rlr ~~;t .1·an
P'ir:a. e ·~n11r:lrrc íHll' affitn1n1· <Jur ~c·r·ia «rrr·m::é iw:o/ic1·c11da 
fo1'ç111· 01l u( f 1J1'c1·r1· 11 1111ri11n1.11idodr. IJ·~~f.lsilefra â cs!ronadra 
(JIUJ ·se t;(l .>o. r:mn ur1Jsildrn. ~ . ' 

O rlig·110 autl'l' do '11b~ríl.11livn par'f'l'r · adn1ilti1: ([llr• a 
(\m!it.Hui1:iin J<rd r~l'al podc!'i:1 t.nl' · ··~l<ilJl'ir-eido (fl.LC' a n111lhP.r 
!J~·asilci ra. qw~ ''ª~ª 1•orn cst1«rni;1·i r11, odq rr ii·e a ro n<lkáo de 
1·~ü·an~0i1'a. \'Í!;fo que. ~ r.·~;unrJ 0 diz U~x!.1t;illllf'll{c li 1f111sl.rc 
Dc1)l1tac!1.1. 11:i0 t·' pr:'f'Sivnl razcl-n W'I' l1~i 01•d1'narirr:. Ora mais 
uma v1·r. nnui S1) a1·1:!.'nlua o cqui\·01·0 ('n1 11uc .se N1eontra. o 
lucido cspirilo cln di~·Hn ;(iJ!or.· dn :<rrh~1.il.uli\·o rw. ;ipr.•ec[açil0 
do prohlrnm. pcii:-: qur. eonl'undc a~ qll~sWf's " f'squ0cc a Lodo 
momenl.o q111) as contJiciícs ri~ ar:11111:sfi:i1.o da n::üur:ali.da.dr. são 
sem rH«' r1~i;u fH(JaS pela N:.u;fio ou E:< 1.ado r.oncedc nLr~, e que· as 
eondi(iks dr• pr.l'da ~ri podem :,er rrg11ladao; pa1•a exi:·lusiva 
a.pplka•;üo de cada Estudo soberano :ios l'espec.Uvos sub
(1ito~. 

Nrstt\~ qucsf.õcs 'i'.f~ tH~1)cssario clis[.ini;;-uit· cuidadosamente 
a perda da a11l.iga naciorrn.lidado d~ ncq1.1isi<;fo da nova. Esta 
eleve ~cr regid:i. pela lei do li;staclo conecdr.nlc. aq1.rnlln, ao con
trario, pela lei do individuo. a qua.\ pórle impôl' condições á. 
mudan~a de nar;.i(1naliclacl1), ou mesmo µt·ollibH-a, quando ce:r
tas obri::;açi.íes, notadnmcnlc us cio ~en,ir: o mililar>, não hou
verem ~iuo cumpridas.~ 

Es~P consid1Jrando do subslitul.ivo náo tem, entretanto, 
applícação ao projecto, visto qu~ o que este faz é. exactamente 
{acilitar a acquisit)fio da iracionalidadn brasileira á mulher es
!rangeir~, que se cC1sar com brasileiro, ·- mantendo essa fa
cílitar;ão :is mulheres que, tendo declti.rado no acto do ea!:a
mento o animo de conse1·varcm a narüonalidade de o.t'ig"em. 
mudat'cm mais 1.a~·do de opinião e resolverem adaptar a na
cionalidade do marido. 

Os nds. '!º e 2· do subst.üuti~o di'.'wm S€I' rej~itados, nil.o 
!:Ó pelo ciue acima ficou dito. como tambcm porque elles se as
sentam unicamente na ihcoria d(I. r1:c:i111;oci<ladc. qne, si não 
devíl ;;or consic!ct•acla como ..:in~it'fü!H'íl ffl hanida do direito, 
porqu ·~ i:'L1h~~t.if.p 0 a idóa tfo ,just.içn pol:i de conveui~·nci~, nu
tori:m iniquidade!" rn::mi fei-;l.af; r empl',~sta á::; re.l:~coo!.-1 nlt.Hr
nacionac.~ uma ()S'J,ranha J'tdçfio ri(! amrar.a e host1lidade:io. crôa, 
Pelo m·~no<;. muita::: conrusões_nn ~li.rcit.o _intornac~on.al privado. 
porqun colloca todas as so!uçom1 ;_1 rnorco ct.o ~rb1!.r10 ;,.. n~ sa
bor dll.s represidias. (Clovis Bev1laqua, Dmntv lnlcnwc·ional 
P1•il.:adrJ, pag. 29.) 
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Os arts. 3v e 4° do substitutivo déve.in ser rejeitados, pôt'
que são decorreof..es dos dous artigos anteriores, cu.ia rejcicão 
<ambem ficou aconselhada. · 

O arli. 6º deve ser rejeitado, porque tem como funda
mento o principio da .reciprocidade! e difficulta em excesso a 
naluràlizacão <los estrangeiro~. 

O arf.. 7º não deve ser acceito por ser ve:x:atorio ao~ na
turalizados e, por outro, desnecessa.rio quànto ao fim prin
cipal a que visa, visto que a naturalização, incorporando o 
estrangeiro á communhão brasileira, torna-o ipso facto su
jeito a.os deveres que as nossas leis impõem igualmente a to-
dos os cidadãos. . 

Pelo m~mo fundamento, deve ser rejeitado o art ' 8º. 
Aconselha a Commissão a approvacão, como emendas ad

õrtivas, dos a1·ts. 5º e 9º do substitutivo, excluido deste ultimo 
o par~g:rapho unico, que deve ser rejeitado, visto que a provi
<.leocia nel!le consignada não daria resultado algum e poderia 
susceptibilizar melindres da coirtezia diplomaí.\ca, além de pa-
1:ecer em contrldiccã.o com o priooipio que assegura a im
mun.idade dos arChivos das legacões e co.nsulados. 

Finalmente, suggere a Commissão que os arts 5° e 9º (e:x
cepiuado o seu paragrapho), fi:cam transferidos - si ainda 
:lôr tempo - como emendas additoivas ao outro pl'ojecto, óra 
em elaliora.cão, relativo á naturalização dos estrangeiros ern 
getàl. 

EMENDA$ DG SR. MAURlClO D:S: I.ACIRDA 

A emenda ao ar-t. i º não é necessaria e nem a respe
eti va rnatería tem relação com a. do proje~to. 

Neste ultimo, o al"sumpto é exclusivamente da esphera 
eh direito publico e constitucional, por dispôr acerca de um 
d<ts modos de aoquisit:ão da nacionalidade brasileira. Na 
emenda, o assµmpto é de direito civil e já está regulado pelo 
a-rt. 8~ ct.a lnt1·odu cção do no~so Cudigo, de cujo projec~ foi 
suppnm1do o paragrapho umco, segUndo o qual os filhos. 
durante a menoridade, e a mulher casada. emquanto durar 
a sociedade conjugal, seguiriam a lei nacional do pae ou do 
marido. 

A emenda suppt·essiva do arL. 3" do J>rOjecto deve ser 
rejeitada, porque dos registros publicas da nação devem 
const:u· todos Oli csl1·a.ngeiros que adquirem a nacHmalidado 
brasileira, do mesmo modo que doi:: registros civis constam 
or:: nascimentos occoi·ridos no Br~il. 

A 3ª emenda tlo Sr. Mauricio de Lacerda deve t.arohem 
ser re.ieiLacfa. pot-que o Congresso Nacional já autorizou o Po
der Executivo a tirar uma edição nova do Codigo Civil, com 
todos os documentos da elaboração respectiva no Senado e na 
.Cama.ra, e~Lando esse trabalho em plena execução. 
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Demais, o projecto não altera o Codigo Civil, como o de..: 
elara a. emenda. 

Sala das Commissõe$, 26 de novembro de 1920. - Cunha 
Machado, Presidente. - A(ranio de Mello Franco, Reiator .
llerissimo de lrfello. - Marçal de Escobar. - Prudente de 
Moraes. - De oda to Maia. ··- José Bonifacio. -- Amolf o Aze
"l;!edo. - Gomercindo Ribas. 

P!\OJ"ECTO N. 576, l>E :1920 
• .. 

O Congresso Naci~nal: 
Considerando que a similitude de nacionalidade de ma

rido e mulher ·facilita· consideravelmente as relações juridi
cas de ordem privada entre os c0n.iuges, eliminàndo duvidas 
e controversias, algumas· sem sol\!ção legal, como frequente
mente occorreu durante a ultima guerra a :Proposíto de pas
saportes; 

Consid,erando qu2 por isso é principio acceito pela ge
lleralidade das legisfacões e é voto do Instituto de Direito 
lnternacional que a mulher adquira. pelo casamento a nacio
Il&lidade do marido; 

Considerando que, concorda.ntemente, é fambem pela ge
neralidade das legislações acceito e principio de que a mu
lbér que se, casa com estrangeiro perde a· nacionalidade de 
origem e que assim. si o marid0 for brasileiro. a mulh~r 
estrangeira não adquirindo a nacionalidade brasileira ficará 
se1:m nacionalidade; 

Considel"ando QUfl si a Constituição Federal, enumeran
do expressamente os casos em que se perde a nacionaHdadi!
brasi.leira, não permitte que por lei ordinaria se declare que 
u mulher brasileira casando com C'St.rangeiro per.de n. nacio
nalidade brasileira e adquira a co marido, não impede, por 
outro lado, que ~e outorgue a m1cionalidade brasileira á mu
lher estrangeira que se casa. .com brasileiro, o (!fue attende, 
em pa"tte. a conveniencia indicada: 

Considerando, entretanto, que por coherencia, desde que 
n lei não póde faeultar á brasileira que casa cem estrangeiro 
u nacional!dade do m~rido, não deve impor a nacionalidade 
brn~ileira. :1 estrangeira que se c~sa com brasileiro. mas sim
nlesmente faé'i!itar-lh~ a acqnisiçfio dessa nacionalidade pelo 
facto do casamento: 

mcreta: 
Art,. i.• O casam(':nto da mull«er estrangeira com brasi

leiro. m~smo que não tenha residencia no Brasil, importará / 
!:m a naturalizadío da mulher. Qlle adquire desde logo a na
cionalidade brasileira. salvo se fizer constar do termo de ca
samento que quer con~ervar sua nacfonnlidade de origem. 

Art. 2.• A mulher:'. nas conc!ü:ões indicadas, que houver 
feito consignar essa. vontad~ no te1·mo do casamento, poderá 
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em qualquer tempo ser naturalizt1-da brasileira desde que o 
requeira ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores em pe
tição assignada por ella e pelo mal'ido, com as firmas reol!-
nhecidas. · -· 

Par-agrai:ho unico. Em caso de ausencia ou de impedi
mento do marido, · poderá a sua assignatura ser dispensada 
pelo juiz federal, mediante justificação, por Jocumentos ou 
testemunhas. · · · 

Art. 3.• Na hypothese do art. · i• o termo de casamento, 
i!evidamertte registrado no Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores, · equivale ao titulo declsratorio ; na hypothesc · do 
art. · 2~. tal titulo será expedido pelo mesmo ministerio _ 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em contra.rio . -
Cwnha Machado, Presidente . ...,.... · Mello Ff'anco, Relator. -
Prudente de Moraes. - Mo.rçai de Escobar. - Turiano Cam
pello. - Gomercindo Ribas. _. Arlindo Leone. Amolph.o 
A.ze~i!dO. - José Barreto. 

EllltNDAS AO Pl\OJECTO N. ti76, DE :l 920 
·' 

(3ª discussão) 

N. i 
Ao art. iº: diga~~: a mulber éai!ada com brasileiro ou abras· 

letra ouada com estrangeiro, oão acomparlllain a lei n:icfonal de 
\'DaTido. · 

Art . . 3. •Suppriroa·so. 
' Sala das 30'3Sllee, do mnembro de í92<>.-M&u.'"tcio de Ül· 

cerda. 
N.2 

Orxle <:-onvier: --
Art. Fica o Gover]lo autoriza.do a abrir &1 credito de 5() 

contos para reirnpressão do Codigo ·civil e leis alterativas do 
me~mo, inclusive à present~ . . · 
- Sala da:; .se$sões. i2 de novembro de 1920. - Mattricio de 

Lace>'da. · · 1 • 

'.EM'li:l'.(OA. SU~1''0TlVA 4.0 PRO:racTO N. 576, DE i920 

PtoJecto n. 576 - 19!0 
O Cougresso Nacional: 
Consldran1io que a ' slmUitudo 

do nacionalJdade do marido o 
ui.ulher raeillt3 coosideravel
meute b.S relações jurídicas do or
dem privada antro os coo,iuges, 
eliminando duvidas o c11ntrovar
sias, algumas sem solução legal, 

Considerando. que, si é de toda 
a vântaµ;em constirvar ·a unidade 
da familia om todas as rclaiw<le,; 
juridicas, t1Vitando qué seus di
reitos e obrJga~õe.B !lejam regido!! 
po1• leis dilferent~; do maxima 
c(lnveulencia é impedir que a Pa~ 
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Pt'ófeOto n. 516--19!0 

como JMquaotemente oceon-en 
durante a. ultima guerra a propo-
sito de pJ.ssaportcs_ . 

Considerando que por isso é 
·principio acceito pela generali
dade das legislações e ê voto do 
Instituto de Direito lnterna.cfonal 
que a mulher adquira. pelo casa
mento a nacionalidadeo do ma
rido; 

Considerando que. concol"dante
meote, e tambem pela generali
·dade das legisla.çõos aooeito o prin
cipio de que a mulhel" que sé casa 
com estrangeJro perde a naciona
lidade de origem e que, assim, si 
o . marido ror brasilei1·01 a. mu1her 
estrangeira. não adquirindo a nào: 
cionalidade brasileira ficará sem 
naclonaUdade; · 

tria se convert.& dé um ente real 
em um agglomerado convenciir 
nal cte incHviduos. - Porventura 
leva-se a Patria na $ola dos sa

patos? (Danton) 
Considera.ndo que, embora 90ja 

doutrina corrente na Buro:pa, fi
xada pelo lnstitut.o de Direito .In
ternacional, na. sessão de Oxforll 
em :f.880, consagrada em grando 
numero d'3 codig<Js e leis, que a 
mulher adquire pelo casamento a 
naeionalid:!l.de do marido; "'7n ~ 
ral, as legisla~ latino ameri
~nas não con..o«déta.m o cua~ 
mento modo de adqohir ón per-
1er a naclooalidade. A.penas ó 
Mexlco, Haiti, Guatemala, Costa 
Rica, Peró e Venezuela, adopta .. 
nm o systema europeu (Clovfs 
Bevilaqn&, Commentarlos ao Co
dlgo Civil, vol. 1 .. pag. U5). 

Considerando que, não ha con
cordancia. entre as Dà~ quanto 
ao principio de qne a mulber que 
se casa com ~strangeko adquil'é 
a. rtacionalidada de origom, e 
que, nas nações em que vinga o 
principio dé qoe a molberestran
geira. adquire pelo casammrto a. 
naclo~alidade de ~m ou de 
naturalizar-se brasileira, desap
parecendo o redefo da qne 6q11e 
sem naclonalid&dc; (Na Pi'an@, o 
art. t9 do Coillgo CIYil, modifi
cado Dela lei de t6 de Junho de 
t889 aetermma que a rranoosa 
qne ae casar ec.m um estra.o~ 
ziga a oon~o de 1100 marido, 
e:ECOpto se · o seu ouamento tllO 
lhe conferir namonaUdade do 
marido, caso em que e1la ~ 
neoerá rrt.neeaa. lgu&l lll'ÕYldea
cia aonsagra o ooatga tifll Por
toguea, art. S2 § t 0 -.4.pP.lie&r
se-ha 110.'bsldiariamente i lei do 
domlollio e, cm falta desta, a da 
roaidenola, quando a pesaoa não 
dvcr naotooa.lidade (ar t. !)b o. 1 
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Conslcie'raodo qae si a fblsti~ 
tnlçno Federal, euamerando ex· 
pressamente os casos cm que se 
pcrdo a aaclooalldade brasileira. 
o:Lo permitt.e qoe por lei ordioa
rla se declare que a mulher bra
sileira, casaodo eom estrangeiro, 
perde a. naolonalidade brasileira 
e adquira a do marido, não lrnp&
dô, per oatro lado. que so . outor-
guo a uaoíooalldade hraslleira á 
mulher estraQgeira quo so casa 
com braslleãro, o que attende, em 
parte, a conveoienda lDdieada ; 

ConslderantJo, entretanto, que 
porcoberencla, desde que a lei não 
p&Je laooltar ! braBileh'a qae casa 
com estrangeiro a bacloualldt:de 
do m&rido, do deye lmpõr a na
ctona!ldade brasileira à estran
geira que ae casa oom brasileiro, 
mas aimplêsmeotc faollitar-lbe a 
acqu~ dOii8ã D.i.Ctonalldade 
pelo raoto do casamento: 

Decreta : 
Art. t . 0 O casamento d& mulher 

estrangeira com braslloiro, IJle&mo 
que nào t.cnhs Jes.idencla rio Bra
.iilJ, impórtará em a 11aturalian~à0 
d• malhar, que adquire ~csde logo 
a oaclonalld:r.do l>L·a~iloira. ~l\'o 
si bar conatar do termo do caa
JDODto qoe qaor oona-Yar aua n .... 
oklulldade de orlgõm. 

SubstitutQ 

Cocügo Ovll Braallefro, lntrodu .. 
~). As relaç(!es juridicas pois 
estão reguladas.,, 

Condlderandt\ qne. em face da 
~llSCl.taiÇão r\.Jeral, art . 69, a 
mulher brasDefr& casada com es
trangeiro oomerva a aua naclona~ 
lidaãe, e, reciprocamente, a es
trangeira casada com brasileiro 
mantem a sua oondi~de estrào
geira ; . mas, que nada a impede 
dé naturalizar-se ' bras~elra, em 
vista do disposto no § 6ª do cita-
do artigo. &o brasileir()s - oa e1-
trangdro1 P'Jf" omra fdrma notu-
Nlil4dot, o que resolve o pro-
blema. · 

Consideran4b que seria grave 
inooherencia , deSde que por lei 
ordioarJa não ê ~vel · estabele
cer qoe a braSile1ra que casa com 
estrangeiro adquire a. condição de 
estraogE'in, forçar ou oll"erecer a 
nacionalidade brasiJ8irg i estrao
~ que oo casa com brasilelro, 
cabendo aponas. facilitar,_ nunca 
baratear o procesao de a~'1iàição 
da naciouattdade bl'aslleira, e, 
isto. dmde qae .-a malber n.\o to
oba manifost&do o animo de aon
serftr a ·aaatooalidade de origem, 
o anc rovclado no aem · do casa
ménto COD8f.itDe ~va de aua dea 
atretçao i patria-do marido: 

O Congresso Nacional .decreta: 
Art. I.º A cstranlielra çasada 

com brasileiro cor.ISiaera·se bra
sileira desde que rnaoi!este o ani
mo, definitho, de seguir a eoadi
ção de marido, si Cor principio da 
naçãO de origem ·que a mulher 
adquire pelo caaamento a oacio
oaJf.da"'? do mosmo. 

Paragt"apho uuioo. A pron da 
lntea~o rt'.3Ulbrà d& deQl&nçlo 
da mUlber poraoto o ~te êelo• 
solar do Bniál do~ oode tenb& 
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Art. i. 0 A mulher, nas condi
ções indicadas, que houver feito 
consignar essa. vontade no termo 
do casamento, podo!'á em qual
quer t.empo ser uaturalisada. bra
:ill.eíra. desde que o requeira ao Mi· 
nistro da Justiça e Negocios Inte
riores em petiçito assignada por 
ella e pelo marido oom as firmas 
reconbecida!:I. 

Parasrapbo unico. Em C&t!O de 
a.U9éoeia ou de lmpedtmonto do 
marido, poderá. 9U& all9ign&tura. 
eer diapensa_da pelo juiz federal, 
mediante Justllloação por rto
cumentos oo test.emunhM. 

Ai't. 3.0 Na hypotbe!l6 do :n-t. i • 
o termo de casamento, devida
mente regis~t·a<lo uo :\Unlsterio da 
Justiça o Negooiu~ Interiores, equi
vale ao titulo daclaraiorio; oa. lly
pothe~ do art. 2º, tal titulo será 
eipedido pelo me.gmo Minlstorio. 

Substituti1Jo 

~r\encla, CQJo tel'mo flrmui, 
juntamente com o r.t:!\rido e do~ 
tott.emu::ihM ldllnou. · 

Art. ~-º A astraogeira casada 
com brasileiro, euja patria .. cte ori
gem nã.o considera o casamento 
modo de acqu isição ou perda. de 
nacionalidade, si quizer natul'a.Ji
zar-se brasileira. poderâ procassar 
a sua oatnr~o perante o 
agente cousular br-11sUeiro, dis
pensa.da. do i•equisito da rosi
deneia. 

§ t. 0 Depois de eu.minados to
dos os. documentos exigidos pela 
lei de naturalização e verificada 
:1ua oonformldade, sel."á o ~ 
romettido por intermedio do Mi
nisterlo das Rela~ E1terloré$ ao 
Ministerio da Justiça e NegooiC8 
Interiores, para que o Poder Exe
cutivo possa l'e30lver sobre a. con
cessão e registro do titulo decla
ratot'io. 

§ 2. º Satisfeitas estas foriulida
des, seri o titulo enviado ao Goo
sulado afim de ser entregue á 
riatatalizada. ou ao 9eu procura~ 
do1' espeeial. 
_,. Art. 3.º A estraogeir& ~sa.da. 
oom bi·amleiro que houver fefto 
consignar no termo do casamento 
o animo do conser~ar a nacionali
dade de origem poderi na.tura.
lizar.:.Se brasileira, em qualquer 
tempo, nos termoa da lei l'egulu· 
dora. da mat.eria, assignaudo o ter
mo de renuncia. exigido pelo ar
tigo 7" da pl'e8Bnte 181. 

Art. 4.0 E' dispensali& a oxpe
diçao de titulo declaratorio de 
brasilein a mnlller q 3 o ror na 
llypotbese do .rt. t•. 
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Att. s. 0 Fica eléYado 11 claoo 
annO!i oontinuos, no mfnlmo, o ' 
t&cnJ>O de rasideocia eslgido pelo 
n. 111 do art. 5° da lei u. 90~. 
de f2 de novembro de !902, para 
·que possa ter Iogar a naturaliza
ção dos estrangeiros. 

At•t. 6. 0 A na.tur~ão * 
mente poderá ser concedida uma 
vez que a esse principio não lj(l 
opponbam ou não façam reservas 
a Constitui~ oa leis da nação do 
origem do requerente e desde 
que o estra08(llro prove quo já. 
$àtísfaz DA sua Patrfa as e•n~ 
cJas da lei reguladora do serviço 
mllital' on que esta exonerado 
desse oaus. 

Art. 7.0 O estrapg;eiro uatura
Jilado aftlrmarl pol" u.to termo 
que, pessoalmente, assignari, com 

, dll3S testemunhas idoneas, perau· 
te o MinfBterio da lostfç& e Nego~ 
cios Interior~ consulado, Gover· 
nador ou !>residente de &tado eru 
que residir,. acbal'-se prompto 
para. supportar os oous im~tos 
aos cidadãos pela. Constituição e 
e leis da Republfoa, bem assim, 
a renuuçfa a quaesquer regalias 
ou privilegias que posea ~ir, 
toda a obediencb . ao paiz oo au· 
toridade· eatral:lg0ira, devendo ser 
ttansmlttida. ao re.3pectivo Gover~ 
no a. que pertencia o naturalizado 
a communicação da ooourreocia 
por via diplomatica. 

A1"t. 8 ... Os estrangeiros- natu
ralt.zados gosara.o de todos o& di~ 
Nit.as civis e políticos e podérão 
desempenhar qoàesqoer cargos ou 
fuo~s _poblleas, excepto de 
Chefe de EstMlo. · 

Art. 9. 0 O Podar Bxecotivo fará 
uma revlaão nas natural~ 
eftectuadas depois da Lei do Im
pede> AllomãO de 2S de julho de 
i9t3, declarando sem eifelto os 
Utalos declaratodos de cld&dão 
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Art. 4. 0 Revogam-se as cll~post--. 
ções em contrario. " 

Cunha Machado, P1•esldente.
Mdlo Franco, Relato!'. -Prudente 
de JlorM•.-Mart;al de &e4bar.
~riano · Cccmpello. - Gomercindo 
.Ribas.-Arlinclo Leane.-Arnol- · 
pAo A:01111do.-Jos4 Beserra. 

Substituiivo 

expedidos aos naturalizados nos 
tet"mos da mencionada lei. 

f'aragra.pho unieo. Para esse 
ed'eito, o Pooel' Executivo solicita
rá dos agentes diplomaticos ou con~ 
sufares no Brasil da Ropublica. Alie-
ma o Cornecímento do nome dos 
e.stm.ngeiros que porventura, pe
rante elles, baj2m declarado con~ 

· se1•vaL' a oacionalldadé de origem.o 
Art. iO. Rev~am-se as disposi-

ções em éontr3.rlo. · 
Saiu das sessões, i2 de novem4 

b1'0 da :1\);!0. -Joaquim Lui: Dso-
,.;u. . 

N. 5~9 IA - H)20 

Estabelece as condições a. qt1.e se devem s111 bmette1· os estran
gei1•os residente-s rro Brasil paTa o fi1m de obte?·em tritufo 
de natm·ali.:acrío; com pareoe1• da C0ommissãó de Consti
tuição e Justiça sob1·e as eme11das de 2•· discussão 

(Do Senado) 

A' Commissao de Constituir,.ão e Justiça volt.a, ~m 2• di s
cu~são ,iá enccrrncla. a proposição n. !>'S~. de 192Q, <lo Senado, 
para dizer. sobre ns em ondas offerecidas em . plena rio. 

As emendas ns. ·1 a 12 não foram apresentadas ao pro
jer.t.o do Senado.· ma·3· ú emenda su).Jst.i ~tll.iva que esta Com
missão propõe ao rcferirto pro.iecto e qnc ainda nilo se sa.00 
se- será ou não approva.da pela Cam:.n·~. SP.gundo o resultado 
óa prefercncia que der o voto da Camara a uma ou ao o:utró, 
poderão as emendas ser dcv i•iamcnt;e consirlerada~. 

Assim estarão todas prejudicadas. si a Camara. approvar 
o pro.ier.to e <lC'spt·ezur a emenda. subsl.it,uU\·u; tnesw~ pref~
rindo esl.n em1mdn ao pro.iecto. ainrJa parceem pre.iu.d·icadar:. 
::is eme-ndas suprre~sivas n.>. 2. O, i r. S. porqu,c não será. 
log-ica a pr<>fen<'in p:arn ro>duzir. o projecl.o substitutivo ao 
art;. '1º. que o 1·esh'inl!i.riu. a uma ·re-po~ t,i~.ão sm•vil do qt1e está 
no n. ti, d() nt'l. r.~ da Consfüu.ic~o. 

Uma lei organ iea llUf! se limitasse a 1'Et,pt•odozir o texto da 
Const.itnição, 11uo é chamada a ch~~ envolvcr e completar, se
gundo def.e1•mina a propl'ia Con::itituiçuo, não seria um acto 
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aigno dó Poder J~egislativo, cuja ea·pal'.idaiie ficaria exposta 
'ás mais serevas e acerbas crit,icas. o que não poderia estar na 
mente de um dos seus mais íllu3tres membros. 

:As .a:emais emendas pedem a suppressão de palavras, Iet .... 
tras phrases, eW., dos proprios artigos · por outra·:;; mandados 
eliminar, de sorte que o intuito de todas não :póde ser outro 
sinão . a re.iei~ão da emenda substitutiva integralmente, não 
obstante a forma pareellada com-que se .procurou collocal-a em 
:i.lvc. Não são material dt> r~· ilnb.oracã-0, mas de destruicãc. iia 
obra IegiGlativa. · · , . 

Nestas condições, teria a Commissão de ·repr-0durzir, pará 
combater as emendas. tudo quanto já disse nos pareceres 
~ntêriores ( 414, de i919, e 589, de 19201, como justi:f.foacão 
d~~ disposições inclujda·s Pa emenda ·su?1stitutiva, nos quaes 
.1nlga ter deiJ>?<d~ em P..".ri<fonte relevo <l imnnrie:c;a ne~e~~idade 
de fUrtar o nosso liberalissimo paiz a.os azares de uma explo
.ração pernicliosa. ã sombra da generosidade de suas lei'l. 
:i.~osta em pratica por estrangeiros mal intencionados, que 
riara aqui não vie-ram eollaborar no seu engrandecimento e 
prosperidade, mas na t;.Wpa e na desgraça de nossa grande 
patrfa. · · · 

Desde que uma experiéncio. de quasi trinta am~os nos en
sina que '-ba estrangeiros espeeulando oom as facilida.de3 de 
uma naturalizaição ta:cit& para prejudiêar os interesses 'da: 
Na.cão, deturpando o que a lei sU:J)tema estabeleceu para. os 
bons. é nosso dever ir buscar na legislação ordina-ria o·s meios 
de impedir esses mates pelq restabelecimento integral do di-
reito violado . . · 

Nã-0 estamos a legislar pat2 os estrangeiros honestos. que 
aoui r.onstituém fnmiiia ra·aando-se com brasileira ou tendo 
filho-; aqui na·scidos e que não manifestaram a intenção de 
conservar sua nacionalidade de origem, porque, para estes. tudo 
quanto se exige nã-0 é mais do que aquill:> que, em bôa f é fl 
lealmente. Já pratir.am; legislamos· para os exploradorP.-s, para 
os deturpadores. para os que burlam a lei com.J:raude, só e 
exclusivamente para o fim de escapar ás oontingen-cias da lei 
dP expulsão. de go7.ar das vantagens de Brasileiro. de se r.ol
J.ocar. emfim. f6ra da lei que o!!' .. deve reger .e á .sombra de uma 
handPira que. legifüriamente. não os poderia abrigar. 
. . CombateT a regnlamentacão, que se propõe diminuir a.'I 
ensanchas de um tal procedimento, · de todo em todo conde-

, mnavel; não é defender os preceitos constitucionaes de uma 
,suppostn e injusta o!fensa, é condemnal-os como incapazM 
de ~egurar ô bem estar, o socego._, a tranqui1lidade dos 
habitan~s do paiz e as garanf.ias da defesa e integridade 
de suas leis e lnstituictres. · 

A Constituicão da Republica não l)óde ter sido feita. .para 
deixar tudo ã mercê dos caprichos 'faeciosos do estrangeiro 
<1ue pretenda t.ransforma1-a em protectora dos \mmigos do' 
Brasi'l e dentro della havemos de encontrar a resi;;tencia suf-
1'.iciente para repellir a iJn'vasão dos elementos ~rniciosos 
que ~e outras :paragens nos v_enham. A não ser aesim, cum~ 
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príría reformai-a, pois teria faltado integra.lrnent.e ao : prin
cipal de seu~ fins, que é resiutar o exerciciô eia. soberania. 
nacional dentro das nossas fronteiras de Nação independente. 

· ~\las assim foi e é, felizmeinte, para o Brasil. 
Dando, como deu. ao Ci>ngresso Nacional a faculdade d.e 

.i:decretar as .leis organieas para a execução completa da 
Constituição~ (art. 34, n. 34), deixou á legislatura ord_i~ 
naria o poder <J.e restabelecer a verdade e pureza do texto, 
quando entendido de modo contrario ou differente do que 
precegua ou quando obscuro e susceptivel de varias inter
pretações ou quando executado por fórma prejudicial aos in
tuitos do legislador constit.uinte. Da que o n. 5 do a.rt. 69 
se tem presta.do a clamorosas detlllt"pa~ões dão os factos elo-. 
que.inte tesmunbo. · · · 

Uma· propriedade immovel, corresponaenie a 2 i J2 he
etares de terra ssafaras, no valor de cem- ou duzentos mil 
réis, é transferida a 50 estrang-eiros, em commum, não ca
bendo ª · cada um mais de CINCO METROS QUADRADOS, IIlO ·valor 
de 2$000 -~u 4$000. Para que fim uti1 · se prest;. uma tal 
propriedade immovel tão insig.nifica.nte ? Para o i'im exclu
sivo de dar ao estrangeiro, que se tenha casarto com bra
sileir~ ou tenha um filho nascido no Brasil, o direito de 
voto nas eleições em qu'e devem votar só os bras: leiros de
vidamente naturalizados. Estarão esses devidame!lte natura
lizados, segundo os intuitos do Jeg-islador constitucional ? 

Esse meS.ólO irrisorio proprietario doe immovel casa.-se 
com uma mulher qualquer, com quem não vb."e, que co
nheceu em logares mal frequentados, que, talvez, mediante 
alguins .mil réí.S ou sem paga, emprestou sua personalidade 
de brasileira para representar o papel de espo11a no acto 
verdadeiro de um· casamento com intuit.os. fraudulentos; oa
sado1 assim, l)ara fraudaL' a lei, não sabe nem quer saber de 
tal mulher, porque a.lcancou seu fim, que é traze.:.-, no bolso, 
ao lado do titulo de utt:na p1•op:riedadé de 2$, o certificado 
de um casamento de especiosa emergencia, que, juntos, lbe 
conferem a nobre quaHda.de dê cidadão brasileiro. Estaria 
isso . . na intenção dos constituintes 'f 

Outro es trangeiro com Pl'O.priedades de utilidade e oom 
esposa ou filho brasileiro mwntém. no Consulado da sua nação 
a d~claracão de que continúa estrangeiro, mas, por um in
tel'esse qualquer, pret.ende a posse M naoionahdade brasi
leira; está b1·asileiro para todos os effeitos, porque nilllguell'l. 
Jbe e-xige a prova dessa declaração, deante daquelles <lo
cwnentos . Est.a.t'á~ tambern este, devidamente nattll'alizadt> 
nos termos da Constituição '? 

Igualmente brasileiro se intit'lllurá o estrangeiro reccm
chegado, que se apresente como possuido1· de irnmovel adqui
rido, no ôia da chegada, como pae do primeiro tecemnasoido 
que registre por seu filho, aqui nascido no dia. seg'Uinte, 
t;iue se diga residenLe no Brasil e com inten.cão de não oon-
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· se.rvàr a il~cionali<!-arle de. origem. E ainda este será um 
brasil~iro devidamente uaLUTalizado, 11'1"- termos do art. 66, 
n. 5, da Constituicão ? . 

Todas csLas !3ão !1ypothtises do fac1l realfaaçiio, som que 
o :-:imples e ;;cnerico dis,Positivo const.itucional se possa. . as
segurar cumprido e basta a possibilidade de tão fadlment.i:i 
ser burlado para que se nos imponha'º déver de impedir a 
burla. ' · . 

Nem com os supJ)ostos rigores, que nos attribuem os in1-
puginadorcs do pro.i<lcLo e da emenda substAt'lltiva podemos 
de antemão affirmar qu10 · Laes embrU.StM por Mmpleto se 
eviiem, porqul') somos ·for~ados a s-uardar a mais l'lstrieta 
fidelidade ao t.exLo i·e:;ulament.ado e este, ainda assim,. terá 
·' 'alvulas abP.rtas ao dolo e A má fé dos que lhe queiram 
explorai· os largos inLUilo:; de generosas . dcr.oàsia~. . . 

Nestas ligeiras considerações e no ma.i:; > que anter io1·
menLc oxpendcu, }ulga ter. a Cominissão de Constituição o 
Justiça deixado · os· t'undamentos de recusa das emendas da 
ns. 1 a 12. 

A emenda n. 13 é um substitutivo integral, l:lrgamente 
fulildamentado pelo seu operoso, autor. 

Com examinar esses fundamentos teremos emittido o 
nosso juizo a r espeito do substitutivo, q,uc se no~ offerece, 
para ::)lmar o vic'io de que se resentem, vicio de inconstitu

. ciona.lidade manifesta e evidente. o projecto do Senado e a 
t;menda substitutiva. -formulada pela Commissão de Consti-
ttliçáo e Ju'Stiça. . 

Depois de reproduzir · o texto do n. 5 do art 69 <.la Con
stituiliâo. tal como foi escriplo, affirma.nclo que a hyr.othoSl\ 
é de naturalizacão tacita, desdobra o pensamento do legisla
dor constituinte, em outras palavras, e diz que elle á o se
guinte' 

<A. não ser que manifestem a intenção de conservai· a 
nacionalidade de origem, são brasileiros os cstl'angeiros Q'LV.!: 

a.) póssuirem bens immoveis no Brasil; 
Ir) .e forem . .tasados com . brasileiras ou tiverem . ..filhos 

brasileiros; 
e) Lenham residcncia no Brasil. 
A unica exi:;encia po.ssivel é a prova dos ·rAq;uisitos exi

gidos no · t~xto constitucional. Essa prova. porém. de\'e ser 
feita de accôt·do com o Codigo Civil, não é possivel dif ficul
tal-a. . O Codig·o Civil define o que são· behs i.Dln'lovei;;. ~ 

.E _p.orque n~sim é: «dP.snP.cessaria se torna ~ restl'iccão 
<lo que ·Se.ia. leg-it,ima a possr. f)U prol)Tiedade dos b~'ns immo
veis e estes se prestem á hnbit.aeião ou a estabelecimento 
agrícola, commcrcial ou inuust.l'inl, porq;ue a posse fr:rndu
lenta naua :::irnvará e o:; fins da propl'iedádé só podem ser 
aquelles; mas se. entre~ant.o, a .rest.t;icção -.:isa impor linütes 
ao qu~ se entende . por" bens immoveis, é illégal, mais do quo 

/ 
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isso, incon1;f.if.ueinnaL por(]llo estl'!h(•lf>ce rlislinccões niío an
tnrizadas 1wl1.1 Cnd igo Civil nem · pefo Cn11:;tiu·Li•;.ão .-> 

Com r: .,;I ·~ · 1':\<"ioci t1io pl'flt.endc. o au l.1.11· do subsl.ílulivo lla
vci· ú esl..L·1.lido l.<1do i; os cl i~PO!:'itiYo:; .:IP projccf.o do .::iimwJu e 
da. em1mllu su1J:; t.itu1tiva desia Comcnissão rclaitivol:i ao qu'e se 
{/eva cnl.cnclnr .om· po:;so dP- ht'n . .;; immt,Veis a {f1uc ::;,) !' i•f1~rn 
aquella f. he>1~ cor.~sLitucionaJ. T'udo · ~~lá dcrini<Jo 110 Codi go 
Civil n d u a 1:cút'dn ,_,om 1.• mr.smo Codi;;o :>e deve fazer a pru
va sem maif' rliffir.mldades, esi.:lairl'eimcn l.os t)U dcfinkõcs . 

·.Poi,; vcj~mn~ o Codigo Civíl, 11ara salim· si a possn ú uma 
expt·csS'ão nitid:l, smn espccks, sem varia.nt.cs, sem(.Jre cm
P;l'e.~mda para !;i.~·nificru· uma un.ica. hléu,.. nm .phenonwno j 1:
r.11d.icO ~empt•c o mesmo ou <la. mc1ima nafü1rc;1,a. Basta, · para 
affirmar q ue o niío ô, lcc .à l'?pigraphc do capil.ulo I, do tít.. I, 
do liwn IT. daquelle monumento rk lci;islacão civ il, que se 
il~screve : - 'D:l posse e SUJl. clas::;il'icação. Ha, pol'tantQ, va
rias .classes •fo pu,ssc ou pelo mr.:nos mais de uma cJa:;-s1.!, o, 
si a:s:>ini r\ iic·rgunta-sc: a C'J.Ue r.i as."1" · de poi:!Sr perf.,,~nee a 
que · tt~m o p1)s~uidt11' cstt·angeil'o de bens imm'ovoi,-; no Bra
~il? A. todas nh indiffercn t.cmente a qualquer deltas'! A uma. 
deLerminada cla~.~c. não indieada 0111 11 ~i e escolhida pelo ar
liit.L'io? Mas. arhi/.r io du {}UHm? Vo .i\Jinis/.ro'? Do juiz'? Do in
teressado"? :Pon h::H>e uma autoridade rm frente ú classif ica
ção úa po~~r. f1•if.a pelo <;odii:o Civil 1). sr.m uma lei que Htc 
ind-iq uo 6 can1i1Jho a sr~.-ul!·, exjja- ~r.-l lte o cumprimelllLo do 
<lisposiLivo cun!'>l.ilw:ional. g~nr.ric o, \'ago, indefinido quo 
manda neccH::tL" a _posse de bens inuno\.-eis. 

EsLiio na posse: 
n ) aquell11 tjtlc l.om ele facto o r.xi:•n\icio, pleno, ou não. 

-O ~ ~ti;um dos uodct·cs inherentc:; ao dominioo, ou p1•oprie-
dado (arh ~8íl ) ; . 

ú ) :tqnl'lll' · que. pot· forca d e obt"ir;a~·ão . ou direito, em 
casos como o do l11si..irruciuat•io, do •Jrcclut' pigno'raLicio, elo to.:. 
cata.rio, ext'I 't'<! · Lt•1111.1ol'arfamcntr. ::i pos~c directa, sP-m an
nullar u llO~sc indirccla da pessoa 1Jc <1ucm houve a co~i:;a 
(al'L. ·18G)'; . 

t:) :lfll!l'Jlc lJ llt>, não sondo po~suidor, e nt~hando-se em 
rcla~:f10 de dcpandoncia pat'a com onit'o, c0oserva a posse em 
nom'o dcstê '·' ~rn Dumprimcnto de ordens ou instruc~ões suas 
(art. 48i) : . 

1.1:) (i.quell c que t.em l,lo~c ,itu .. <;la (a t•L 'lS9); · 
r: ) aquell1~ quri a lcm violcnl.a. ( idem); ou 
f) claude::,lina (idem); ou 
a ) pt·~c.ariu (idem); ou · 
//. / ,Jr. hua· ·fé. 1wla i:;nomr1cin do vicio.· ou obstaculo que 

lhe itúpr.d c u :lcq uit.;if.:ão .. da cou~a (art.. .ílJO) ; ou 
i ) de mü. 1'1\ no ca!;:o ou desde <1 mom1mtu cm que as cir

cum:::Lmu:ias J'a1:am cn·e~urilfr fJUC rnío ignora que poasue indc-
Vidamen le ( :.u·t.. .rn 1) • · · 

Ora, si, coroo tfo: o nobn~ Dqrnlado, a dofinil)5.n, c;;r.Jarc
~imento ou limitação á. idéa de IJOSse é illegal ou inconstitu-

\' 
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cional, temos de admittir que a Constituição pcrmitte a poss~. 
rle qualquer BSpecie das acima class'if,icadas, recahindo sobr" 
bens immovejs sit.uados nó Brasil1 como um dos requh;ilw 
para que o estrange.iro seja brasileiró, desde que elle fai.;u ~t 
prova da existencia de -,...- posse ! . . . · 

· Nem seremos arrasLados a menos perniciosas consequeti
cias si acceitarmos o quê propõe em relacão aos bem; immu
vers. Os immoveis estão definidos no Codigo Civil; não ha 
necessidade de mais definicões; tudo quanto lá se diz ser irn.
movel é bem immovel, nos termos do n. 5 do a.rt. 69 da Con-
stituição. ·' 

Pois vejamos o que coni:iidéra aquella Codigo como bens 
immoveis: 

-i:Art. 43. São bens immoveis: 
I, o sólo com os seus aocessorios e aél.iacencías naturaes 

eolQptehendendo a superficie, as arvores e i'ruvtos pendente~, 
o éspaco aereo e o sub-sólo; . . ; 

IT, tudo quanto o homem incorporar permanentemente au 
sólo, como· a semente lançada á terra, os edificios e constru
cc:ões, de modo que se não possa retirar sem destruição, rno
dificaÇão, fráctura, ou dàmno; 

TU, tuào quanto no immovel o proprietario· mantiver in
tencionalmente empregado em sua exploracão industrial. 
aforrnoseamento, ou com:tnodidtde. 

Art. 44. C~nsiderarn-se immôvei::I para os effeitos le':... 
gaes: · · 

I. os direitos reaes sobre immoveis, inclusive o penhor 
agricola, e· as acções que os asseguram~ 

Il, as apoiices da divida publica oneradas com a clausulil 
de inalienabilidade; 
· nr, o direito á successllo aberta . 

. · Art. 45. Os bens de q~e tràta. o art. 43, n. lÚ, podem 
ser, em qualquer tempo, mobilizados. . · 

· Art. 46. Não perdem o caracter de immoveis os m11te-
1·iaes ·· provisoriamente separndos dé um predio, para nolle 
mesmo se reempregarem.» 

De sorte que, deante desta larga onumerac;:ão dos bem~ 
immovcis, sendo desnecessa.ria qualquer restricção, como do~
necessaria llte pareceu em relaoiio á posse, ·chegamos á con
clusão de ser admissível, para satisfazer o requisito cónstitu
cional, a prova que o estrangeiro faça dé ser possuidor de bem: 
immoveis situado::; no Brasil, t'aes como: matoriaes provi
soriamente separados de um,predio; .os direitos reaes sobrr. 

. immoveis inclusive o penhor .. agricola; as sementes lancadai; 
á. terra; as apoiice~ da divida publica oneradas com n clausula 
de inalienabilidade, sendo essa posse clandestina ou .precaria, 
violQnt.a ou de má fé. Tanto estas especies de. posse se en-. . . 
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contraiu na dassificac;:ão do Godíi;o como no mcsmr) Cocligo :::o 
encontram aqucllcs dif-ferenLes e variados l>ens immoveis. P., 

~ão d_i::>lh_1guin_do ~ lc~isJ_ador_ iconstituintc nem ::;endn pcwmit
t1do a. Ic1 .ordmar1a d1stmgu11·, teremos lavrado o dect·eto· 1c 
~issohição •Jc r.tos~a nacionalídade para não parecermos here
Jes de um fet1ch1smo extremado pelas palavras escriptas na 
nossa Iei das leis. Mas, felizmente, sem conta são os que prc
fore'm a: heresia. scire Jages non· est verbo: earem tcnerc sed 
vim atque _p6testatem, muito mais logjca o razoavel. 

· ·Sem duvida. O pensamento que ditou o dispositivo fo1 
áU.rabir o bom estrangiei:ro; ·nrocurando fi.i:a.I-u no Paiz. Que 
maiores att+ractivos do que a propriedade territorial, oom a 
forttlaÇão de uma · familia Jm.1.sih:ira. ;para c.xploral-a c..lcl!a. ti
rand<1 ~. subsistencia, o-. bem esl.:il' e a fc!ici<lad-0? Que mcll101• 
premio a. c~e esi'orco ·d:edicado d'o- que a iúve~tidura l'IB::s prc .• 
rogativas ·do honroso LitUilo 'de ddaüão brasileiro? 

Co~rooende-~ei c ju~iffoa-se e..~a 1mportanti::xi1ma e 
Y:il:iot'a conces::;ão ao esti:ang:eü•o q1uo se torna legitimo simho1· 
(l possuidtw d'r. immoveis capazet> de uma applicação iJtil o 
lJI"OVCiLosa a, Si P.1 ao.-; S~US ouaos ÍlJllere..~.-;es dtl. L'-Ol!Ci.JLiVidadc 
e do· pa.iz. d~do que, .procur e lega.lmer1t-0 unir aos seus desti
nos uma brasileira. . QUB será a mão d~ seus filho:; e o . es t.cio 
de seu lar, ou tenha filhos lil'asileiro::; legalmente reconhecidos 
ou legitirnos, haja se fixado no B1·a:; iL pela com;IAiuic,;ã:o de um 
domicilio 'pessoal cst.avel, e niã.o man.ife::;iasse a. intenc5.o dL1 
l~onservar sua. nacionalídacfo t1ntcrior, ad'optiva1 ou d'c origem •. 

·E, si o d'i:>p~to oa Con$titUíQt'fo :;ó em tae~ termos póde 
ser i;ompreheudido f:I .iu~tificado, para ~U(} não resulte um:i 
1nisen.satel ou um a.b::iurdo, como taxar dO inconstitucional a 
rei organica, que e.xpressaro~te cxígir } entend-imento •! 
:ipplicac-ão desse pa·eceito nessa acccpcão ~rec-isamentc, unica 
cabivel no pensLJment() do legislador· qu~ a decretou? 

Poder-~o-li:u. odzríil.tir ou~.l'a inteJ'.pret:iciio para o te:-cto '! 
I~videntemeinte não. 

Mas póde, polo. .gcuera.lidad() do !:õllas pulavras, <:;~r s11s
. ceptivcl do um11 inLcrvret.a.,;úo crron~a ou infiel? Evidente · 
-monte, sim .• 

Ora, si au Con~rcsso cabo der.1·ct.:.u· lei!:> 01•ganrcas par!\ 
comple~u. exl'cw;ã.o da Constitui<;(ío u v n. 5 do art. 69 é dos 
(JUO n.llo ~sttlo sendc' l!Omplclamcnto 1•xecntados por falta do 
uma lei dessa i1art.urezu.: si as e:tlgcnci!ls da lei orgn.n1ca, que 
se projecta, mais niio ~ão do qU<:i os requisitos constitucio,na.~$. 
hJtN·prctadoM o esclarecidos pC',ln fármn unicn em que a.. mims 
legis · ó fielmcl!to t.raduzida; si outra qunlquor m1me1ra dr: 
entendei-a ·niio ~o tr-aduz em con\'enicncía. .para. u p::iiz, Nn 
moralidado para o acLo, em acerto para a providencia, n:a~ 
disparates o absurdos, cm bu·rla.s e malversu~iõos, em reiamas 
e trahições, que n.ifo se pó~e. siquer, imaginar pairassem, 
por um segundo, no patriotico espiriío da notavel, d~ gran-: 
dio::a, da jnexoedivel assembléa. consti_t\linte repubhcana; s i 

C.~ 'Vol~ XII . . 4i 
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~udo1 isso é incontestaveJ., e·omo de faeto é, a. collaboração :cro
veito:sa, preciosa, magnifica, na confecção d-a nova lei~ s0 

· tpóde sei· aqueHa que. Ilhe garanta a efficiencia prohidosa, a 
efficavia mo.ralisad~ra, a fidelid'ade r.i.g:o-rosa aos intuitos dvs 
~ue pretendleram honrar o concurso ·honesto e leal d-0s es
trangeiros e não l'ebai:x:a.r e enx:ovalhar o titutlo e a qualidade 
de cidadã.o hra::iileiro:. forçando a investidU!'a. nelles pOL' 
subrepticio~ ·e capciosos embustes. · 

Assim como a posse e os . immoveis se definem e se 1·es-· 
stPiugem pa.ra tr.aduzir o pensamento~ da ,supréma lei, define
$€ e restringe-se a idéa do casamento para que ú avt.o nao ~~ 
afaste do seu pro;posito li.Cito e honesto d'e ser base solida. da 
constituição da familia e do lar. Poder-se-ha. com alguma 
in·ocedeneia criticar ·O dispositivo <lb projecto e 4a emenda, 
quando se referem á convivencia honesta. embora se não com
prehenda a constituição àe uma fainilia . ou de um lat onde 
se tenha empenho em que a deshonestidade ii:npere; o que se 
Jlão pôde é considerar_ essa eondü;ão pdmo1•dia.l dos casamen
tos dignos como cl,10cante, por offensiva dos melindres da fa
milia e da mulher brasileira. 

O contrario é que o seria e muito. 
Mas quando se houvesse de modificar a circumstancia in

dica tiva do casamento bem intenciona.do, no projécto tradu
zida pela expressão - com quem conyive honestamente -
nunca deveria ser disso motivo a desnecessidade da exigencia 
ou mesmo a sua inconve:nieneia, porque é, de toào ponto, con
:~enientei e necesaario que s6 ·lfósS& ser trazido. como requisito 
para a naturalização, a celebraoão de um casamento, cujo in
tuito seja a constituição da familia e Dão um manejo, indu~ 
trialmente proaurado, como recurso facil e decisivo para el-
CiDCar aquelle favor.. . 

· Desde que. a. modit'ica~ão assegnrassse impedir tal burla 
ou emhttstP., não se nos daria de acctiital-a, 1>ois, jamais sus
tent1u·emo:.-, por caprichoso empenho, as expressões prefe-
1·idati para t1·aduzil• uma idéa, desde que outras se nas offe-
1'0Cam, com a capacidade indispensavel, para asseS'Urar sua 
J)ei·!eitn i·eali.zação. . 

Com o que se não conforma o no~so espíriLo de legisla
dor sincero e acifütelado é que para subst.ituil-as nada se nos 
Jll'oporcionc e se deixe em aberto a. laouna perigosa a.os in-
teresses da Nacão. · 

O mef:ímo poderemos dizer quanto a.o füho bras ileit·o ds 
ealI"nngeiro nas condjçõea que estamos a e!:a.mína1·. 

O filho J)óde ·ser legitimo, legitimado, natural, reconhe
dco, adoptivo, adulterino, illcestuoso. Não é crive!· que a 
Coustitui~fio acoeitaase, sem distincção ·alguma, indifferente

. mente uinu. dessas espeoies de filhos eom.o capaz rle trazer· ao 
<:strangeiro; que ~e diz pae de um . brasileiro, a qualidade de 

-cid_ad.'.ío · br·a· silt;í. r~. Escolhemos d~ qessa~ espeoies aom.<? as 
1JI1,1cas s11scev.~_1ye1s ·.de assesur!lt: ~ paternidade ·consaogu1nea 



Cfrnara aos Depl.lados- lm!J"esso em 26/0S/201 5 11:16 - Pêgina 61 de 1111 

SESSÃO EM 27 Dlt ·NOVE~!Bl\O Ot i 920 

nos termos da legialacão civil - filho legitimo ou reconhe
, c~do - unicas das enumeradas q~e não proveem de acto illí
oito, ou immm·al, ou criminoso, sem fallat na adopcão que 
julgamos exclnida do pensamento do legislador. · 

Ainda critica o SL'. Deputado Joaquim Usu1·io a e:tigen
cia do prazo para a residencia, que deve r'm;ultar da legis
lação civil e não da lei polit!.ca de naturalizacão. A- tal res
peito reportamo-nos ao que. largamente se expendeu em va-
1'.ios pal:'ecerei:; d [!sta Commi~sã.o a respeito O.o p rojecto de lei 
de . expulsão de estrangeiros, onde- os accôrdifo do Supremo 
Tribunal l!'ederal e a opinião de jui•isconsultos de nota. ser
vern de 1.iase e assento aos conceitos aoi emitt idos para. S\lS
t~ntar a competencia do Congresso para marcar prazo á rMi
dencia, como condiçii:o de seu reconhecimento, quando ~ fonte 
de direitos e 'garantias. . 

Ha uma ouira critica improcedente quanto ao est.abefoci
mento do momento em que dev-e o estrangeiro na.Lut'alizado, 
nos tel'mos do al't.. 6~; n. 5, ser considerado brasileiro. Affir'."' 
ma .o nobre Deputacto que esse momentQ é a data. da promul
gação da Constituição da Republica. Entretanto, ·no seu sub
stituti\'o, crGa outros momentos para. a posse. daquella qua
lidade, que ti ·entenda sUbsttttit.iva. de!\ta Commlssãi> fa:.t de
pender da entrada do :requerimento dü estr·a.n:ge1ro no i.\olinís
terfo da. Justiça e Negocioi; Interiores ou na Secretarii:l. do Go
verno do Estado, ~m qüe tive!· sua l'esidcncia. 

A necessidade <ie fixar-se uina data ou um instante em 
aue o estrangeiro, assÍ.lll na.turali~ado, rica sendo b1·asil:eh'o 
ó · tão ímperiosa que o proprio censor do disposto ho árt. 3" 
da nossa emenda., estabelece díverso-s casos, no seu substitu
tivo, taes como a prova i'eita no .Minislerio da Justiça., a 
inscripção em um quadro ~tat.istico, a exposição CQ tiLulo de 
eleitor, a no:µieução pa1·a. cargo publico foderal ou estadual, 
como o inioio ou a pC1sse da cidadania . 

• De facto, é indispensavel que se saiba út;sde que áia é 
o estrangefro assim naturali~a.da, um bl'asileiro, bast.nndo, 

. para justificar . a e:rigenciu. -de ,-sua inaiul!Üu no rugistr'O do~ 
brasileil'os• po1· qualquer 1'ó1·ma naturulindos, 4!on:üde1·11r qut: 
eHe poderá ser eleito Se:uador, si t:ivor mu.ii:; de i;eis nnno~ de 
cidadão brasileit·o, e Deputa.do, si conla1· maí~ do qu11ll't• 
annos. A ll!aneira. de fLxa,r.se o ruomeuto inicit1l do i>L"azo é 
registrar no mini~rio i·espactivo o Litulo deolara.torio e, lJlll'B 
expedição des~a titulo, dar ess~ P.i'f P.ito ~ enfrada do rcquc~ 
i·imento, em <1uc é :>olicitado. ou dos dotlument.os, que :1cr
vfram.. tim qu~1<1uei· juiio pura lJL'Ova dos requisito::i oon~Li-

. tucionaes. E' o que- u. uossa. emenda sulH>tituLiva. .propõe e 
o substiLutivo 1o nob1:e Deputado, yoi· ou.ira fórma, esta.bclcr.e, 
.!:!em se lembn.l' mai!; .da u.ffirmacao de que todos esses dil'eí· 
tos. nasce.1·1nu na dat~ da pron1ulgação da qons!it~icão Fe~ . 
~~ral. 
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O.:i · registros ·e qua<iro~ que o ~stitutivo Os.c>ti<> ~~ 
nito são necessa1•io~, 1.-1orque· estão --creados 110 art. 18 da. cti:
creto u. 6, 911$, tle B de maio de 1908 e já existem uo . M1-
nisterio da .Justiça. e Negocips ln.t~til:>re5, . alél.n do quadi.'O es
_Lat.istico de Lodo/3 os esLraogeiros lac:itameute nat.tiraliza.doi> 
em "·irt.ude da Con::Utuição, que o arl. 22 do mesmo decreto 
.deixou a car~o da Repàrtição de Estatislica. 

Si para tac:s di!;posii;õe.s · é iinproceden.te a crit;ica. feita, 
não menos improcedente é a que se faz ao a1·L. 5º da. emen-d.01 
.substiLutiva, que consi'liel'a ind~spei1savel a .lJl'Ova d0 i·esiden
eia no .Brasil, em todos os casos de naturalização. 8inão, ve,
jamos. 

Qq_al é a c-ondi.;ão priuei9a.I -para que tenha o estran
geiro asseS"Urada!:' as gara.nLias constituci9nae:s, no~ Lm•n-tos. do 
art. 72 da Coµstituição .da Republica ? ·Etla. o diz -de modo 
da,i:_o .e e~presso: 

~Art. • . 72. A .Con&titui!)ão- assegura a brasileiros e 
a. ES'I'RANGEil:\OS RESIDENTES NO PAIZ a inviolabilidade 
dos direitos -eoncei.·nenles á liberdade, á. segurança . in
dividuaJ e á propr!edade -nos termoi:; seguintes> : 

Para todo::; o::: direi·tos · do homem a b-a.l'autia se concoo1; 
aos que residem II() Brasii e só a llsSes; para o:s direitos dt 
_cidadã.o brasileiro deverão as concessões ii· até aos. que aqu' 
n~a 1·esiée111 ? Será. possivel que se naturalize brasileil'o um 
es~raogeira que uão l'eside uo Bt·a:::il ? E' possível, entretanto, 
pela legislac;ão "·isente. · ' 

O art. 5' do decl·eto citado, u. ti ~ \148, de 1908, assim 
dísp~e: 

<.'\.rt. 5. • O requi~ito da rel:lidencia se·rá dis11en-
sado: · 

i. -~º estra.ugeiro ca~ado co1.n brasileira. 
II. Ao que po~uir bens immoveis no Brasil. 
III. Ao QU6 tiver pal'tc em algum estabelecimento 

industrial ou for inv1mtQL' ou · inLroctuctor de' algum ge-
net·o de industi·ia. util ao ·paiz. · ·· 

IV. Au que ~e recommendllr l>Vr seus Lalenws 9 
fl'ltiras ou •por sua aptidão profis:sioual um qualquer 
1-amo . de in<:usl1ja. 

V. Ao filho de e:!tra.ugcfro nalu1•aliz.1Wo uaiiddo 
fóra do Rrnsil, àntes da n:tturatizai;íio do pile., 

l::S$e requisiLo dispemsa.do é dl~ i·etiideucia de dous ·anno!! 
exigido para obtenção da cu.rt.t' de na.turaliz~ilo. de sorte que 
esse d~reto. dando regulo.mcut.o ás lei~ n. !lO<i, de 12 de no
vembro de -1902, e u. t.so:;. di:.J~ de dezembrc de 1907. dei
xou á inargem uma ~ndi~~ào prm1oroíal exigida. pela Consti
jtiiçiio da Republica, en1 ilodos ·os easoE:, para os estrangeiros; 
• r.esidencia. · 

. , 
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O art. 5• desse regulament.<1 reproduz, lpsi.~ 111Jrbis, o diB
posto no- art. -ô• da lei .n. !)O't • . de 12 de novem.11ro de· 1902. 
'Esta Jei teve sua origem, no pro.ier.:i-0 n. 121. <le 1897, apresen
tad9 ·á · Gamara em outubro; só em setembro de 1898 teve pa
recer dei;ta Commissão, que lbe apresentOu uma emenda 
mandando eliminar a lei.t.ra e, do pa'l'agrapho unic<>. do art. 2• • . 
que tornava o esllrangeirn natnralizadll inP.legivel para os car
gos <h Presidente on Vir.e-Pri.'.~ident.fl, ou Bovernador ou Vice
Govett'nador dos Estados, sal\·o :'\i n permrttirem expressamente 
a~ sua.s respectiva,o; Constituições, e fundamentou essa emenda 
:r~ razão de t.cr a Cons'Lituicão d~ Repnblic.a. restringidr> a. ca
p9.óidàdc electiva <los n.at.uralizados tão -sómente em referencia 
aas cargos de Presidente (.' Vice-PlrAsidente dà .Re,publica, que · 
lhes foram interdictos de 11m niodo absoluto, e de Senador e 
Deputado, para M tiuaes e:ti~e· o tempo de mais de seis e mai111 
da qua'i.T.·o nnno!', rcspectivame.ntA. E!'sa emenda foi approvada. 

Em ::!• di,~r.nssão, por pare.cet· -des ta Commissão de 30 de 
junho de 18fül, fo.l'am recu sadas algumas emenda.<; do Sr. Julio 
Bantos, !iOhre disposi1.1ó!'ls sem jmport.:lnr.i:l, e a redaC4}ão !i
·nal foi f!Dviada ao Senado, em .iulhd do mesmo an.no, ficando 
na outr:. Casa do Congresflo até setembrn de 1902, de onde vol
t.ou com duas e.rrfenrlas de . rcdacçã1> proposto.s ao art. 13, IL" 
quaes .toram approvadas. A rP.dacr,íln final do autogi•apho en
vfado ;l sanccão 'foi approvada em ontnhrn df.\S.'iP. anno ~ a lei 
sànr.cionnda i?.m alwembro . 

O art .. 6•, dispensando a residenria. nos casos que me11-
riona. mío foi emendado. passando nn~ rlt1115 C:imaras, tal r.omo 
foi 11p1·esentadó ém outti'l>ro de 1897 . 

'Não houYP. dis1mssãCl, nint:nJ~m imp11gnon a medida e tud1> 
,:~ passou · P.m silencio. . 

.E;,t.a circumstanr.ia P, nntavel, PM'11UI" a prílposta envol~ 
via urna flagrant~ inconstitucinnnlidade. só explicavel pela 
f.ran!=tplant.ai:ão. para a lr>i republiMna de nat.uralizacão. de 
rliSp!Ysicõct<> rtllP. vigoravam no antigo t'egimen. sem o euidado 
dé préviamentP. f!Taminar s i havi3 ou não collisão éntre ella!' 
t' o f.~xt<l da Const.it.nição de 2 /i de fovereil'o de t89i. 

O m·L N. ~ 5º. <ta Constitui~.ii.o do fmperio consignou q\ie 
unia lt"i ·dPterminaria as qna:Jidades precisa~ para obter · carta 
de nnf.nraliz:u:iio. ~. 1>m 2:l de 011t11bro de 1832 promulgou a 
RngP.noiG P.sRn l1>i. 11ne no ~Tt. 1 •. P. paragrapho~ $tabelecia as 
(if)ndiCÕt!I' f>lU':l · nnt11raJiz3.1:iió do e~frnngt!irõ é entre E'llas o 
t.empo dP qnnt.ro anno~ para rnsirl1mcia. hnvendo, p('lo'rén'l. o de
~reto n. 2!H, de 30 de agosto de 18-4~ reduzidn esse- pra?:o a 
dous annos. Ravin. P.nt"'.'et..antô, fa~ilidade~. conform(' <li!'i})tl
nhnm 11 nrt .. ;.?·• e srn;; parag1-aph0!:. pnra M que fossem casa
dos rom brasileira, nu fo!'=sem inv1mt.oreJ: ou int.roduct.or11g de 
a.l:i:uma industria. on houvessem adoptado algum brasilei'ro. ou 
feito nl&?timu r.umtianhn oú ree>P.hido alg-1tm J'erhnent.ó em sl'!r
Yit;<> do Brai:iq : o i: homens de talento~ notnveiii admrttido1' no 
profes:t1Jrado I!' o!: declarados benemeritmi pelo Parlaml'nto. 
as.sim. como os· fiThos dos estran~ei!t'os jâ natur!lli:u1.dos. todos 
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estes para receber a carf.a não precisava1n sinão de fazer ll 
mencionada declaraQão perante .ª resp~tiva Clamara Muni-
éípal. · · . 

. Outl'os actos 1egislativos . trouxeram a: P.ssa lei algumas 
pequena!l modjficacões ou concederam naturalizações espe~ 
eíaes a colonos de determinados nucleos coloniaes e aM n 
indivi<tn(ls nortlinalmente indica.do..~ •. tudo ·subordioa"do ao pen
~ament.o de attrahir immigrantes e de agradar, aos portugueze8 
aqui domiciliados, ou de premiar si=r:viços, de guerra volunta-
riamente prestados ao nosso · paiz. · 

. Veiu fjnalment.e. ~ Jei· n. 1.950, dé i2 de jufho. de i.879 
({ue, rJ:)ante~o no att ... 7 ~ d.e ereto n. 808 A. de· 23 de .i~nbo 
rle f855. para rtat.urah:r.açao dos colonos; rêfol"mou os prin
cipios regulador~s da naturtt.fü~a.c:.to · em geral, sob bttses libe
raes ~ fa.ceis ~-

Díspoz essa lei : 
«Art . L• O Governo fie.a ·autorizado para conce

der e-arta de n:tturaliza~ão !l todo o estrangeiro maiot' 
de 2i annos que, t.el\do residido no Brasil ou fóra deUe 
em seu serviço por mil.is d~ dous annos, a requerer. 
declanrando a · intencão ·de cont.inna:r a -residir no Bra
sil cu a servil-o depois dl' naturalizado. · 

. Art.. 2. • O Governo poderá dispensar no t.empo de 
residencia = · . · . 

i •, ao . casado com mulher brasileira; 
2°, ao que 13osauir. bens de raiz no Brasil ou f,i-vAr 

part.e em algum estabe!ecfmenfo industrjal; 
· 3º. ao Qlié fôr inventor c-u lntroductor de um· ge-
nero <;ie 'industria: qualquer~ • · . 

. 4", ao que se reeomm1mdar por seu.!t talentos . e 
lettras. ou por sua apt.idão profis$ional ~m qualquer 

' ramo de jndustrfa: , 
5º. ao tflho · do ~strangeiro oat\tralizado. · nas~ido 

no Impei•io antes da nnfarrnliznoão de seu. pae.~ (Cont. 
Direito d.~ Estrangf!iro. Rodrigo Oct.avio)". 

Eis ahi a -o~i~ern ·de> art. õ• dl\ lei'" n·. 9o.t, .de. -l2 d~ no-. 
Yernbro d~ t902 .. rept('lduz.ido no :i:rt .. 5• do decreto n. 6.948. 
ÕI"! 14 cr~ maio de t90S, que dispen!'lou o r~cruistto <IS\ residen
ds no BrMil para obter CI P.!'1f.r:m~~i,ro. naqiH~llns condi~ões. 
!':T.la 4"1trt.a tJe bra!!ile iro. 

Mn~. no regímen dn · Coni;tituiçfio Rejl'l.1hlioanfl, não p6dP. 
f\~!l.f' rP.qni~ito !IP.r, 13m hypof,hesn al(ruma. dispensado, ainda 
que ni:i Mso~ d E'< di~pensl\ da lei dl:' naturali:mcão sejam consa
~arlo~ por nma lon~a trndi~ito dn nosso _direito politico ad-
minii:ifraf.i\'o. · 

O ~rt.. ô!l ~ oxpreeiso. ~1ando effirma a qualidade de d . .., 
'dadão brasil~iro. na. ('~igencia de rtnP- sejam. os quê .a adqui
rem. aqui re.9ident~~. principalmente quanto aos do n . 5, 
que,' possvindo bellS )tnmovei~ e Eeqdo casados· coítl brast- · 
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foira - ô1~·as is~m0Ões mencionada~ naquella ki - P.stão pre ... 
sos á . con.d1cão de que :residam no Brasil. Quan<.Jo esse reqni-; 
sif.o deve dispensar-'3e, eHa o declat'a exJ)licitamP.nte, como 
no ca>:o àos filhos di, brai:iileiro, ao llervico do Brasil. nas ... 
cidos em outro pai7., t:.mbora aqui não venham <lomiciliar-se. 
E o art. 72 só concede as garrrntfa.~ dos direitos do homem, 
em igualdade dP.. conrlir61"s com o~ hr.:i.silP.irós, no1' estrangei .. 
ros reside.nfes. · . 

. Não é plausível lTUe aos estrnng~il'os do . n . 6 daqnellà 
s.rt. ~9, que são .por outro modo naturalizados, isto é, quê 
se natt1ralizam segundo a.s prescripções da lei ordina:ria, sei 
dispense o requisito da residenc:h no nosBo paiz, por dispo.o 
sicão dessa lei. que deve estar der.iro dos moldes e d.:. espi...: 
rito d::1. nossa lei suprema, · e não, cnm ella. em tão absoluto 
antagonismo . -

Dr.mais. os motivos das e:tcepções, ao salutar e generico 
preceito da. residencia, não se nos afiguram de. tamanba réle_, 
vancia que possam só por si justifical-as, porquanto tar. 
parte em P.st.abelP.cimento industr~al ou ser intrClductor dê 
um · genero de indnst.ria util ao paiz a viver no estrangeiro, 
aqui não constituir domicilio. nã" são títulos de r~commen~ 
<iacG50 á nossa est.ima e ao no!\~o aprei:io. porque, ao envês 
cfo r.r~nr('m 1'iquezas mrnionaes. terão montado um esooadouro 
do lucro~ e vantagens resultantes desses ell'lprehendimentos., 
'As empr<>.zas indusl:riaeg não vaforri pr.lo capital morto que se 
estabililm estet'il, mM pela sua mutUplicação em prorluctos 
que se vendem e se transformam em nova.s possibilidades, <lUE' 
ficam no :paiz e dent1'o delle se renovam, em consumo!'; neões..,. 
sarios ou applicaeõe$ 'reprodt1ctivas, sem reme9SaB para o ex ... 
terior. onde vão ar.curolllar-se noi:; eofret< opulentos dos truB 

. e.:..-plor:im aqui. mã.<;i residem lã di11tribnndo com outros sU!lil 
res<irvas e disponibilidades 11 lucros que aqui deviam ficar .1 

'Estes colbedores d?. vanlagP.ns exclm;ivss não merecem 
o alt.o rirP.mío de ~erem hrasíieirM vivendo ·fóra do Brasil.. 

E os dt'lmais motiveis de tão iniustitir.adas excep(}ões por 
es51a. bitola ~o medem on ~ão, como os dous prhneiros. já fat'-
tamente premiado!'! com ~levadas recompensas. . . . . . 

Julgamos t.er dito o suftfoient.e para fUndamentar as dis• 
fHlsicõ~s da emenda substitutiva e. em .~on.sequenoia, para 
.iuS1tificar a recusa. que somos forcados a pt'opôr á Camara,. 
de todas as .eniendas e do ~ubstitutivo. 

:Aproveitando este ense.io e no intnito de não demorar 
mai!':' o and?-f!tento do projP.eto. cuja a'Pprovaoão ~e impl5e 
:io nosso eqp1r1t.o, nos termos do voto tantas Vf'lzes franr.itmente 
a~tllrnado. ~orno o prP.enchln'IP.nt0 de uma. da~ mais ~PnslvP.is 
la.~unns do nosea Ieg-istncão. vii.mos .r.iropôr desde já. uma sub~ 
emenda fl no!!-~a emenda substitutiva, nn s1mt.ido d·e P.sclare~• 
cer melhor o ponsamento C!Ontido n0 art.. .\º, 
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O que ne.ste artigo Sé pretende não é, com.ó póde paree;e~ 
-á primeira vista, facultar ao Pstrangeiro uma. accão e~emai 
~e .reconhecimento da qualidade de brasileiro provinda d.i 
-existencia dos requisitos do n. 5, do. art. 69. · 

Não. O c:ue, se proeura é o meio de dar conlleciq.i.ento, ao 
Governo Federal, de que existe um brasileiro a mais, no 
nossa paiz, e,. corno o reconhecimento d~ semelihante qualidade 
póde, incidentemente, ser feito . pelos .i nizes vitalir.ios da 
·União on <los Estados. em processo, fJUti perante olles rorr~. 

· n0 qual o estrangeiro haja. invocado a cidadania e de. seus re
quisitos :P:t~od.uzido .completa. prova. P-Xigo-se a -cornmunicação 
-desse facto ao l\finisterio da .Justir.:a e N'egocios Tnterióres, 
unico departamento competente pa1'a processar a naturaliza
ção rlos estrangeiros. De como e:ltá 0 art. .t• redigido. póder·-· 
se-ia. inferir que a nova lei oreara nma accão judicial de na
turalização, quando, o que ella faz, é admittiI.' a. hypotbese, 
muito plausivel, d.e estar o estrangeiro, para o~tros fins om 
juizo. 80b tJnalcruer ca-racter e tnr de allegar e provar os· ra
quisitos consthucíon.aes que lhe a.<;seguram a nsturalizaçã.o 
tacita. No caso de lhe reconhecer o juiz a. qua.lidade <lP bra
sileiro, é obrigatoria a communi.cação desse fact.o aquelle mi-· 
niste1·io, acompanhada de uma certidão. dos documentos qne 
instruíram a pretenção. e do despacho que os julgou proce

·dentes, pa.ra o fim de ser feito ó registro do novo naturali-
2'ando. Com os ~ocumentos. completos e concludentes, que; 
nos termos da lei, devam dar loga1· ao rêcçmhecimento, . para 
todoS'. os effeitos, da qualidade de brasileiro ao cstrange.iI'o. 
que por essa fóra, a provou. ser-lhe-ha concedida. inclusão 
IlíJ registro e, para a. expedicão do titulo decla.rat.orio. bas
tará um requerü:nento ao 11\11inistro, <'m qul' o :o.olfoite. 

Aos que invoca1•em a qualidad~ de brnsileiro. provando 
os requisitos da. Con~tituicão qu1:1 lhe-~ conferem P.ssa regalia. 
ninguem a poderá ne.gar: ma~. ü .iuiz crue lhes .a ret!nnhec.el" 
terá de communicar esse f:icto no poder competente para pro
cfamal-.a, pelos meios regulares. par.a. todos os effeilos dP di
reito. Assim. serão respeitados os preceitos da c_onsfit.uiç5o 
e. as conveniencia.s da administracão publica ·sem .constran
gimentci nem rest.ricções para os inte!'essado!ii, que serão. re-, 
.coílhecid.os seus direitos ondf\ rrner qu~ del!es '1xhiham a l'.le
ccssaria prov!l. 

Como, porém, não pódG hnve1' um'a a.cç.ão .iudícial des
tinada u plefü~ar o reconhecimento da. qutllidad~ dP. bra~ileiro 
por aquella f6rma tacitamente naturali?.'ndo, em vista dfl ~or 
adminü;trnt.ivo o iirocesso legal dr. nc.quisição da. cidadanin, e 
àeixand.o o art. liº duvida~ sobrt> a f(irmn como r>m .iui~.o se 
possn fazer a provn. dos requisito~ conRtit.ucionne1-1. propõe 
esta Commissão sub-emenda~ no sf'nt.ido de c1mla.recer o pen
samento. do dis·pC1sif.ivo, i;i a. sua emend:i !l.ubstituUva fôr pela 
tC'ama~a approvada de px-eforencia. ao proj ect-o. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11: 16+ Pág ina 67 de 100 

S1tb-eme11dfl.~ á ernem:ta substitutiva 

/ 

Ao art. 4º, depois das palavras - d:i União ou dos Esta.
do.::: """7" accresc&item-se as seguint~~: 

em qualquer prore~so, incidentemente, o mai~ como estll •. 

Ao mL"smo art .. ·4•. na. leHr~ a, i>tn Vf\7. de - ='!oHcitado -
d iga-s~ : invocado . · · 

. ~ala das Commissõh:<, 26 de novembro de 1920. - Cunha 
Machaào. P-qPsidente. - A?'nolfo A::e?.'edo, Relator. - Veris-. 
,çimo d~ Mello. - Marçal. de Escobar. - Prudente de ~lfo'l"aes. 
- DtodntL' Maia. - José Bmn'.facio.· - Mello Fram.co •. 
Gumercindo Ribas, com re.stricções. 

EMENOA STJBSTITVTn:,i. AO PRO.l.Ei~TtJ N. 305, OE :1.919 

(Do Senado) 

O CongrP;;~n Nacional ciPr.rllta: 
Art . 1." A pro\·~ dP nacionalicladi>- :idquirida por força 

do dl~posto no n. :, do arl. fül da. r.onsli!l.uii;ão da R('.publica. 
,......... qu~ ron.~idr.ra r.idn.dãns brasilr.irM: M csl.r:lngciros que: .pos-
1'lnirrm ht>m; immoveis no Bra.sil e 'forem casados com brasi
leiras ()U tiverem filhos brasileiros, comtant-0 que residam no 

. :Brasii, s:.üvo ~n manifesL::n•r.m a int.cnl]ão dC' não mudar de 
nacionalidade. - será feita por tifulo deelnr:itOJ'io expP.dido 
pelo ~lihL~tr>rio ela .Tnst.ir.n. C' NPgocioR Interiores. medíanite t'e
queriml'nto elo interessado ~·om n firma réconhecida, on por 
procurador ll'galmcnt.r. 1:on~t.it.nirlo. 
. Ar/ .. 2." Para filie ·i:;e.in Axpedh:!fl o 1 i l.ulo diu:laraf.orlo de-
verá n e>11tr:rn~rniro provar: 

a) qlle réRide no Brasil hn. maig d1' ci-nco anno~: 
h) qu1• não manife;,l.011 inr.r.nr,rio dí' rnnRi>rvar n su::t na

donalidade; 
<') qne- é easadn uom brasileira, com Qltrm r.onvivt'.' ho

il.c>!'it:unE'ntE!' ou d'(' qur>m, dr.pois dr!l11n oonviv~nr·ill. o~tá 1 e~ 
ralml'fet.e ~ep:irado; OU ClU(' IPm t'ilhn hr11<1if ,-iro legit.imo OU 
reconhe<itdn; . 

ri.1 qtw é lrgit.imn ;io~.~11 i<lor d1> h"'n~ immovei.<1 no Brasil 
Qnl' _~n pre1'1!.!lin pnr:l. habil.açfto 011 p~rn r.stnbel<'cimrmto ngri
coln, <'ommer!'ial on indu!=:'trial.. . 
. Art.. :3. ~ Expedido o tH.ulo der.laruforio, a mudanc:-a da 

J:tacionalidade considera-se e1'fectu.ada desde A µata. da en-
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.trada· do :réquerimento inicial, em terrnos ~egula.res, no Minis• 
terio da Justiça e Neg-0cio.s Interiores ou na Secrat.a.ria do Go ... 
iVeríto do Estado, em que tenha o requerente · sua res1den.cia., 

Art. i.0 Quando, pearnte os juizos vitalicios da União ou 
oos Estados. for considerado brasileiro naturalizad(); nos · ter
mos do n. ·5 do referido art. 69, o €strangeiro que, directa...; 
mente_. haja feit.o ahi ·a prova dos requisitos comit.itucionaes; 
.o juiz, que reconhecer essa. qualidad~. é obrigado, sob pena de 
.responsabilidade criminal, a fazer, immediatamente, commu
.nfcação de seu despacho ao Mini.9ti'o da Justica e Negocios rn ... 
teriores, juntando, por eertidão. o inteiro teôr dos seguintes 
documentos~ · . 

o.) petição'. requerimento ou qualquer escriptt}1 ein qu6 
o estrangeiro haja solieiltado o reconhecimento daquella. qua-
lidade; ;. 

·v~ · provas, que~ .. da exi.steooia da<tu.elles requisit<>s; ha.ja 
produziido em juizo. . . . 

Art. 5. º Em todos QS casos de nat.uralização i;:erá indis...; 
.pt-nsavel a -prova de residencia. no Brasil. 

Art.. 6. º Revogam-se as disposiçõ~s em -contrario . 
Sala das Commissõe.s. de novembro de f920. - Cunhá 

Machado, Presidente. - Arnolpho .{l:;evedo, Relator. - Veris-
simo de Mellt>. ·- Mello Franco. ~- J.larçtrl de Escobar.· -
Gomeréindo Riba.s. - José Bonif~cio. 

PROJECTO DO ·sENÃDO, A QUE BB Rn'ERE O P.~ECER SUPRA 
' ' . 

O Coni;-rêsso Nacional decreta:: 
~ Art. f. º Os estrangeiros resi'dentes no Brasil, que aQÜi 

possuirem bens imrnoveis e forem casados com brasileiras 
ou tiverem .filhos brasileiros; só- poderão ser considerados oi .. 
·dadãog brasileiros depois <le · terem requeri'()() e· de ser-lbEi 
.eoncedi~o o titulo declarlltorio pelo Mtnisterio · da .rustica e 
Negacips Interiores. · 

Art . · 2. º Para que se.j a êxpedido o titulo deelarat-0r10. Q 
estrangeiro :pro'larã : . . . . . .. . . . . 

.. ( que reside no Brasil ha, mais de cinco annos_.. nrto tendo 
manife$tado a .. intenção de conservar a naoionalklad9 braSi
leira: . . J 

II. que é casa.do com brasileira. · com quem c.onvive no~ 
nestatnente, ou que tem 'filhos brastleirog; · · . 
.. III. que é · 1egitimo pt'<>p?:'ietario de ·um 'ímmovel no Bra~ 
si.l, que se pré.Sta l)ara. a sua liabr.tacão QU no qual manMm 
um estab~lecimento a~ioola ou commerr.la.l ou in«ustrlnl. 

Art •. 3. º Revogam-.se ª"' dispotztorses em contrario. 
Senado Federal, S de novembro de 1920. - Manoel d6 

'.Alf!'ncCl7' Gtt.imarll.es, Presidente, interino. - Pedrf> da Cu11ha 
Pédro1a, 1- ~ooretario, interino. - Hetmenegildo L-r>pes de 
Jloraes, 2º Secretario, interino .• 
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SBSSÃO tM 27 DE :--iOVEMBR(J OE 1920 

EMENDAS AO PROJECTO N. 589, DE 192\.• 

(2ª discussão) 

N. 1 

Ao art. iª - -vepois de «Será feita>, diga-se, em togar 
do que está: <tpor qUalquer füulo de p:ropdedrtde ou de 
posse, certidão de casamento, regi.~ko ele filh~• nacional, 
!<1gitimo ou núo. 

Sala das sessões, i8 de novembro de :i 920. - JJauricia áe 
Lacerda. 

N. 2 

Ao art. 2" - Supprima-se. 
Sala da11 sessões, rn de novembro de ·1920, - :ilauricio de 

Lacerda. 
N. 3 

Ao art. 2° ·- Suppr.ima-se a leLtra a. 
Sala das sessões, 18 de novembro de 1920. - Mauricio de 

Lacerda. · 

N. 4 
Idem - Supprima-se <te <com quem convive~. etc., até 

final. · 
Sala das sessões, :18 de novembro de 1920. - 1liauricio de 

Laceráa. · 

N. 5 

!dem, lettra a - Sup.prima-ae gJegitimo, immoveiS> e 
~que 9<1 prestam> até final. ·· 

Sala dae sessõei:i,· i8 de novembro de i920. - M.auriciQ de 
Lacerda. 

N. 6 
Ao art. 34 

- Supprima-se. 
Sa!a das sessões, i8 de novembro de 1920. - Mauricio de· 

La.cet'da. 
N. 7 

Ao art.. 4" - Suppriml:\-IJe. 
Bala da8 ea~sões, 18 de novembro de f920. - :mmrtdo d~ 

i:.aoerda, 
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N. 8 
Ao art. ri• ~ Sn.ppdma-~t1. 
~ala dH Reesl5e~, ts de nnvP.mbro de !920. - Ma.u.rido ae 

Lac~rd.a. · 
N. 9 

Ao art. 3º - Em ln,;c~r de ct.et•mf.1~ l'~gulare1'•. di-ga-se-: 
~noe termos du leb·. 

8ala õas se~ões, t8 do uovenYlr.:> de 1920. ~ Jlau:rit!io d.e 
LaceTda. 

N. to 

A.o art. 4". - Suppr!mn-se <díl'ectament~. 
I<l-em - B.upprimaaSfl d~ éjuntando!- at~ final· do artigo. 
Sala das 8f.flRÕí!>R, :l S de no\•enlbro de i 920. - Maurir:io de 

Lact?rda, 
N. 1S 

A' Jettr.á a do art.. """ - S11ppl'ima~Be. 
SaJa dae eeitSõee, i8 c1z no"embro de ·I Q,21), ..;... Maui'icw ík. 

Lü.ll8l"1a. . 

.N. t:! 

Ao ar-t. 6º - Aoe1·•~~.!~llt.e-111e' depofs de ~eont.raricr,.: ~:.1 
Constituicão Federab . 

· Sala das Se!?sÕe!I, 18 <li:\ ri1w~mbro d! ~ ~20. - Mau!l'icio de 
Laceraa. 

N, l'I 

O Congresso Naoton11\ rlt1Motu: 
Art. L• Os ·estrangeiro. 1·0~1 .. 

dentes no Brasil, <]lle A<JBi po11-
suirem bens immoveis a rorero l'IL• 
sados com bra.&ileiras 01i tiw~rmt1 
filhos brasileiro!!, só poderll.o ~Ot' 
consider.:l.dog cidadãos bra.silclro:oi 
depoh ele te1•cm requerido· e elo 
:::er-lba wneedido Q titulo daol1~
ntorio. pelo i\linlster'o rln .Ju-iti?" 
e ~egocios Interiores;· 

.~1•b'"ruti1i.1 da Comr11iR11iln dd Con!I• 
'''igl.fo e Justi~:11 da G11mar<l din ª" ptd iJdl)}; 

o Congra-;s_9 Naoional ·decrot:i: 

Art. t." A pr<iva de nn.oiooali
rla.de 11dquirtd;i. pot•· ·força cio. dis
)lO~to no n. 5 do art. tH' d:i. Cons
UC11l"110 da Republica-rvie eoni;i
dm•ii <'.ld:idlfo~ · b1·asilelro:-: º" e'1-· 
t.rnngolros 'quo possuiram bom 
lmmovol!i no Brasil~ t'orem casa.
cios· nom bt11.sileil'n.s on t.lverem 
Jllho~ bt·aRllalrosl com.ttlnto que 
re!lldam no Brniii , sa.lvo se ma.ni-
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Art. 2.0 F'ara que :;eja. expedido 
o titulo declaratorio, o e:::tra.u~ 
~eirD prov al'A.: 

1, que reside uu Brasil ha. mais 
de cinco <i.noos, nll.o tendo mani
festado a intenQãO de cousarvar a. 
uacfoualldade brasileira.; 

II, que é casado com brasileirn, 
com qaem com'l\'o bonastamente, 
oµ que tom 11lllos brMlleiros; 

UI, quo é legitimo proprletario 
de uw immovol no Qrasil, que se 
presta paL'& a snii. habitaçao ou no 
qual ~i&ntélil uiti est.abeleoimeot<i 
~lcola ou commercia.1 ou indus-· 
trfaJ. 

Art. J.• ll8VOg~m-s111 ~s uisposi
ç.õea em contral'lo. 

Sr1!J.<tU11ti·vv da C!J11•.111i:i.•1iu de tJr.111.•
titui-;ii.o e .Tusr.iç<L rlit CmÍ1•1n1 ,/,, 
Deputados 

íe~tarem a inton.çãu 1fo niio iuw.l<ir 
do nactoualidade,-será. !eit:J. por 
tjtulo declarlltorio espeàido pefo 
,)ffnisterio da Justiça e Negocio.~ 
Iuteriore:i, mcdia.llte requeriment(l 
do intel·ess:i.do com a. firma reco
nhecida, ou por procura.dor leg.1,l-
mcu te coostituido. · 

:\rt. ::::,•Para quosojaoxpcdiLl•1 
o titulo dcclaratorio deverá o cs
tl'angeiro provar: 

u.) que reside no Ura~il h:i. lll•á~ 
uc cinco iumos; · 

ó) que não mauifcstou iulcuç~n 
de uonser''ªl' a. sua nacionalida.do; 

e) que é casa.do com b~asi.lcir~. 
c1,1m quem convive hones tarnrntr. (m 

de quem, depois dessa conviver1-
ci<1., está h~galroente se pa.rad o: ou 
que tem filho brasileiro legitimo 
ou reconhecido; 

li) quo é legitimo possuidor d6 
ilens ímmoveis no B.rasil que ~e 
1a·csta.m pa.ra habitação 011 par~. 
estabelecimento agricol<l, com
níércial ou industrial •. 

Art. 3·º Expedido o titt11o d~· 
Glat&torio, à. mudança da. .nacio
nalidade conside1·a-se effectuada. 
desde a data da. entrada. do rc
querilllento ioicial, em termos re
~ulares, uo Ministerio da. Justiça e 
Negocios Interiore~ ou n& secr~
t.;iria do Governo do Estado, em 
quê touha. o requerc11te sua resi
deucia • 

. >\rt. ·~.~ Quando, po1·a.úte os 
i uü:es 1•italicios na rJuiã.o ou dos 
·1~stados, fôr considerado bra~ilci ro 
uaturali2;J1.uo, no;; termos do n. ;; 
do referido art. ti9, o estrangeiro 
qr1e, diréctaniente, haja. feito ahi 
a prova do~ _requisitoli t:onsLit1;1-
do!la.0$, o Juiz, 4.llO reconhocor 
e~a qualid~de, e obrigadll, sob 
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P.,rojecto áô Senado Substitutivo da Com:missão de 
Cónstttuição e Justiça da, 
Carna1·a dos Deputàdos 

pena de responsab'ilidade criminal 
a. fazei·, im media tamcn te, co~u -
muni cação de seu despacho ao 
Mi11ist1·0 dll Justiça e Ne~ocio.s In
teriores, Juntando, por certidão, 
o inteiro teôr dos seguinte do
cumentos : 
··a} petição, requerimento ·ou 

quafquer escrlpto, etn que o es
tr.a.ogeiro haja solicitado o reco
uheeimento da.quella qualidade; . 

b). provas, que, . da (ttistencia. 
daquelles t•equisitos, haja. p~du-
zldo om juizo. · 

Art. 5.0 • Eni todos· os casos de 
na.turaliiaçã.o será. inóispensavel a 
prova de residencia"no Brasil. 
. Art. 6.º Revogam-se as disposi· 

·çoes em contraria. 
Assim como 0 projeoco do Senado é manifestamente in- . 

constitucional, ínconstit;,ucional é a: fórmula substitutiva da 
.Commissão de· Constitui.,:ão · e Justiça. · . 

A 'b:ypothese e do § 5°, art. 69 ·da Constituioão iFeQ.eral é 
de naturali;açáo taci~a. -· · 

Dispõe o pacto funda.mental da Reipublíca; 
Art. é9'., Sã.o cidadão:;; -'brasileiros: 

• 

···.·--·-~ ...... __ ........ ··~··· ·. -······ · ······· ········-·· · 5•:.. os , es~i:~n'geir:0s, que possuirem bens _ . immoveis no 
Brasil. ·e .fc1·em casados com brasileiras ou tiverem .filbQS 
brasileiros, ~ontanto ~e .resi.dam no Brasil, salivo se mani-

. fest.arem a intenr;.ão ele não mudar de nacionalidade. :a> .... . 

. . Em .outras palavras,. ~esdóbrado (, .pensamento do Je
gls1adQI' Constituinte: !A. não ser que, manjfeslem q. in:tencão 
<ie conservar a nacionalidade de origem, são brasileiros, os es-
h'angeiros que: ' 

ro) possufrem bens imm-Oveis no Brasil ; 
b) ·f'\ forem.casados com brasileiras 0 u tiverem filhos bl'a-

sileil'os; , 
e) tenham resideneia no Brasil . 
A uníoa . exigeneia. [)Ossivel i; a <ia prova dos reqms1tos 

exigidos no texto constitticional. Essa prova, porém, deve ser 
feita de a.-ccôrdo com o OodiSo Civil, uã.o é posisvel diffrcul
t11I-a .. O Çodigo Qivil de!i;ne .0 ·qµ!! sãq benª iID,º1:0Veis.. · . 
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SBSSÂO :u;M 27 DE .NOVE1'1Bíl.ô OE Ü!~O 

E' desnecessada· a restric9ã.o oue faz a lettl'a r1 dp art. 2'' 
do ~1.J.bstitutivo, que é a mesma que faz o n. III, do art. 2• 
_do projecto do Senado, isto é, que seja legitima. a propriedade 
dos biws immoveis no. Brasil, que se prestem ipara a habi
tação ou para estabelecimento· agricola ou industrial. Etn 
primeit·o Jogar; desde ciue a posse dos bens immoveis não seja 
legitima, será fraudulenta, e, portanto, nada. provará; pois, 
os fins da !Propriedade só podem :'ler para habitação ou IJtu·a 
estabelecimento· agrícola ou industrial. Entretanto, si a i·es
tricção visa impôr limites ao que ::e deva entender por bem:! 
immoveis, é illega). mais do que isso, inconstitucional~ pQr,que 
estabelece i:listinci;ões ·não autorizadas nem pelo Codigo Civil, 
nem pela Constituicão. . 

A e:x:igen()ia .do n. II, do art . .2•, ·do projeeto do. Senado. 
constante da .lettra e do art. 2º do substitutivo da. Com.missão 
de Constituição e J·usliça é chocante, :por 0ffensiva. dos me
lindres da. familia e da mulher brasileir'a: Deverá o estran
geiro pro.vai': que é casado com brasileira, com quem .eon
yive honestamente. 

A exigencia do n. I, do art. 2" do project.o do Senado, 
constante da lettra a do art. 2º do :mbstitutivo da Commissão 
de CMsfüuiçã.o e Justiça não póde ser admiLtida, porque crêa 
um criterio especfal de re.sidencia para o estrangeiro tacita
mente naturalizado, fóra do que define o Codigo e legislação 
cívil ordlnaria. Aliás o requisito da. residencia, por maior 
que seja o tempo exigido, não offerece maior seguranca para 
a nova Pati'ía. desde que não conta com a sincel'ida~e da 
adopeão do nov0 membro. · 

O art. 3º, do substitqtivo da Commissão de Constituieão 
e Justiça, eomo está redigido, vae de encontro ao art. 69, 
n. 5, dQ te:i.:t.o constitucional: · 

A Constituição considera br·asi!eiros desde a data ae sua 
· promulgacão, os estrangeiros nai; condicões especificadas, 
salvo se mtJ.nif est&em a intenção de não mudarem d.e naciona-
lidade. . 

. 'O. a1·t. 3",. do substitutivo referido declara: Expedido 0 
titulo: declarat.orio, a mudança da nnckmalidade oonsidera-se 
effectuada desde a data lia entrada do l'équel'imento inicia~ 
em termos regulares no Minfa.terio da Justiça ou· na Secreta
' ria· do Governo do · Estado, em que o requerente for residente. 

Nos termos em que está redigido não póde prevalecer o 
81'~ ~. ' . 

Iguaimente, não póde prevalecer o art. 5° do 1substltu
tivo. Ha. casos em que ·o requisito da residenoia deve ser 
dispen!.'!ado, como faz a lei de natura.lizacã.o em vigor, e como 
faria o projecto da. -Commissão de Constituição e Justiça rela
tivamente a e!!trangeira casatju com brasileiro. 

E' preeis0 . paritir. desta principio: o oaeo do § 5•, do 
4\rt. 69 ·da Constfüii.ioão F~eral é mn oaoo de naturalizaçãa 
li.apita!. .,, ·· · 
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Assim consíde1·ando o lagislador . !;J-J.>dinarib, n-0 regul:i.
meuto a que se refere o dec.i:eto n .. 6.948, de !4 <lc maiu dl: 
mos, dispondo sobre a natura.Ii_zação de astrangeil'os, e 
dando outras Pl'Ovidcnc.ia.s, procurou harmonizar a regisla.
cão comnium corri a Constituição como ee verá do estud11 
des-se regulamento. Ho,je, "Oã.o será possivel guiar-se o le
gislador sinão pelo criteriô do legislador de t907, harmoni
zando os dispositivos Iegaes com o texto do pacto fundamen-
tal de Republica. · · 

Dahi o substitutivo quo offercco. que acauLola o.; ía-
. t.eresses geraes, sem ferh' a Constituição Fes.ter.al. Não ~on
fom nenhuma medida do oaractee obrigatori:o; I.>rovidenoia 
paTa que o Brasil saiba quaes são os cidadão!$ que acceita
ram a. naturalização tacita; at~nd~ aos díreitos ad·quiriaos. 

Substitutivo ao pro,jecto n. tíS!i, de :1920, do Senado. e 
.a emenda substitutiva da Comm1ssão de llónsti~ukão ~ · Ju:,;-
tiça da Gamara: · 

O ('-0ngre~so Naeional .decreta: 
Art. i. ~ Os estrangeiros que pos1nih'em bens immovei8. 

nu Brasil e forem casados com br;isifoíras ou tiverem filhos 
brasileiros, comtanto que rosidam no Brãsit, são considera
dos cidadãos brasileiros, salvo so manifestarem a intenção 
de não mudar de nacioxia.lidade. (Consfüuição Fedet'a.l, § 5", 
ar-t. 69.). · 

Art.. 2. º Aos est.rangeiros que fizerem n. prova o~ re
quisitos exigidGS pelo a'l'tigo ,:intece.deot~. perant.e o Minis~ 
terio d:i Justiça. e Negocios Tnterióres, Presidentes ou Go
verna.dores <los Estados, sel"á ~Ji:pedido l.itulo dce-laraf.orio 
pelo. President,e da Repub1ica. 

A:rt. 3. º Será organizado no Ministerio du. Ju6ti.!la "' Ne
gooios Interiores, uin quadro ~s~tistico d"e {.odos os P..stran
.geiros naturalizados nos casos especific.adús nos §§ 4º e 5" 
do a·rt. 69 da Constituição Féderal, t!O' qual Eierão inscrip!o~ 
· ea:-officio, verificado satisfazerem os requisitos constltucio
naes. os nomes dos cidadãos brasileiros tacifamcnte natura-
1Jizados. . . . .. · · 

. Art. ·4.-• Os estrangeiros D.ai:; condições do § 5• ·ao art. 69. 
da Constituicíio Federal, serão considerados na. posse dos 
dü·eitos -de cidadão brasileiro, desde que tenba.m feito' a 
prova a que se refere o a.rt. 2", desLa lei, ou tenllãm sido 
inscripoos no quadro estatistico a que se refere o art. :~º. 
P-Xceptuados os alielados oleitôraes federaes ou nomeadoi:; 
para cnrgoe p_ublicos fedel'aes ou estaduaes que são oonsi
dera<los na posse <los mesmos direitos . 

.Art. 5.• Aos eskangeiros naturalizado~: brasileiros por 
fórca do § 5° do art. 69 da _Constituição Fedilral, 1no1uido.s 
no quadro estatistioo a que se ·refere o ar!.. 3", desta lei, s.at'<i 
expedido titulo doo1ar:1torio de cidadã.o brasile.i'l'() sempre 
que <> requ,er-ere!D. 
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Art. 5.• A prova da intenção de não mucJ.ar de naoio
nalidade, resultará. da declaração dos estrangeiros ás ro.uni
cipaliades -dos loga.res, onde residem, aos governos dos Es
tados e da Uniãq, bem . assim da re0-usa ás obrigações imP.C>S~ 

. tas ao6 brasileiros. 
Art. 6. º Revogam-se as disposic~es em contrario. 
Sala das sessões, 18 d~ ·novembro de i920. _, Joaquim 

Luü Osorio. 

; lúr1: v c1•ed-ito de 3.;!S·I :7f6$1!JO. pora pO.(JamentlJ <is l':o·m
panhias Commcrc·io o Na·veuur;ã1J e Naciona~ .de Nave_ 
(JO;ÇiJ.o,Costeira 

Durante o estado de guerra entre o Imperio Allemã.o e 
o Bra-s'i1, foi expedido Q decreto n. 3. 316, de i6 de agosto 
de 1917, ~ue .au'loriza o <Presidente da .ae·publíca a amparat' 
o fom~tar 11 prooucção nacion'.ll e dá outru providencias •. 

No n. I do art. iº do decreto n. 3.3i6, o Governo fica 
autoriza.do a apparelhar navios para o commerc:i~ entre os . 
;portos do pai;:; e ent1·e estes e os do exterior. . 

· Anim-ndD pelos intuitos :desse dlecreto, o Governo ci'.1-
gitou de oootractar todos os se1•viços de na:vegação em mãos 
de emprezas particulares, incorporando os vapore:; á frota do 
Lloy<l, naturalmente seduzido pelos resllilta.dos que a defesa. 

· e o fomento da proouçção dariam com ~ expansão cconomica 
d(! paiz. · · 

Com esse proposito, o Governo, pelo aviso n. 8, de 231 
<h:. março de 1917, requisi-tou, para occupacão lempora.ria, 

· quatro vapores da Compairthia. Nacional de Nave~ção Cos
teira denominados Jtaberá, ltatiflaa, ltapuhy e lta.mu.,:racá, nos 
termos da clausula. 24" do termo de revisão de contracto ce
lebrado em virtude .do decreto n. i:i. 774, de 3 de novembro 
de H>i5, que assim diz: · 

«O Governo poderá. occupar temporariamente tod<i$ 
ou parte dos paquetes da contractan-Le, indemnizan
cfo-a da. renda liiquida que couber a cada. tlrna das ein
baroações oooupadns, avaliada pela. média. nas viagens 
nos i2 mezes que 'Precederem a datà. da occupação. No 
caso da fretamento de qualquer de seus vapores para 
servir de tender nos navios de guerra, o preco re- ' 
spectivo será estipulauo mediante nccõrdo. ~ · 

Em virtude dessa. requisição foram entregues ao Lloyd 
Brasileiro os referidos paquetes em diversas datas, sendo quç 
o primeiro foi entregue no dfa. 9 de nbril de 191. 7. 

Em 1 i de abri'L do mesmo armo, o <;;overno arrcnd1;1-va 
á Companhia Gornmercio e Navogucão deiotto d~ <ieus in:i.v1os~ 

O.- Vol; Xll .;g 
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. conforme a eseriptura publica lavrada em: notas do setin10 
officio, cuja. primeira clausula. di~ o seguinte·: 

<A Comp~nbia Commercio e Navegac;ão arrenda. ao 
Governo; para serem incorporados ao Lloyd Brasileiro. 
dezoito vapores de sua frota, com tooelagem · e mah; 
cara.cteristicos constantes dos respectivos registros. 

Os vapores são os seguintes: CorcmJado, 3. 720 
toneladas de carga; Tibauv, 3. 000 toneladas de carga; 
Tup11, 3. 000 toneladas de carga; · Mucury, 2. 220 tone
ladas de carga; Guahyba, 2 .100 toneladaE: ·d-e ~arga; 
Taqv.aTY, 1 . 920 tôlnelo.das de carga: Jacuh11, 1.920 to
ne la.das de carga; Tijuca, 2. 260 tonelada.;, de carga: 
Aragiiary, 3. 720>. tonelada5 de carga; Jaauuri'be, .2. iOO 
toneladas de carga; J1ossoró, 1. 800 .tonelada~ de earga; 
Aracaty, 1.500 toneladas de carga; Pirangy, 1.500 to
neladas de carga; Gurupy, 1.98-0 tooeladas de c~i·ga: 
:A.ssú, 900 toneladas de carga; Piaulty, 600 toneladas <1•} 
carga; Capivcuv, 600 toneladas d~ · carga . . 'l'onelagem 
total de ca~ga : trinta e cinco mil ..setecentos e ses
senta.> 

?tlezes depois o Governo resolveu entregar os vapores, 
reQUísitados ás companhias Nacional de Navegação CosLetrn 
(l Commercio e Navegação, sendo a escriptura com esta. ui
tlina rescindida em 6 de setembro de i9i7. 

Com es&..es 'arrendaméntos ambas as compau1hiac; :ficaram 
credoras: a Nacional Costeira pela. ?'enda liquida nos termos 
ida.. clau~ula. 24• acima citada o a Commercio e Navegiu;ão, 
pela clausula terceira. da escriptura. de 11 de a.b r.il, que diz ; 

; 

cO arrendamento será. na importaincia de quatro
centos e cineoentã. contos de .réis mensaes, deduzidas: 
porém, as quotas relativas ás tcl!ru."Iagens que porven
tura. venham a sei.· perdidas por nauf.ragio. on outro 
qualquer accidente., 

. Na. clausula oif.ava ·declara «que o pagamento objecto 
d'o "Oontra.cto sei:-ii. realizado até o <iia ·15 de cada . meL subse
.quente ao mez : vencido, -por intcrmedfo ·do Banco co Brasil~ . 

A Com):JUnhin Nacional di! Nnvei;ac;:ão Costeh·n, fUndada. 
Iió disposto dn cln.usula ~4, apresentou ein 18 de outubro d 1'l' 
19i7, a conta na importancia rie 1.li02:281$27~, correspon
dente á renda liquidn. doi; navios requisitados. 

Devidamente p1·ocP.ssada e com lodn~ as opiniões füvo-
1·aveis-, cspccialmcn( ~ rlo cnn !! Ltlto t' geral da Republica (pli··· 
recer de 21 <lo janeiro da rntS}. oi'ficio da Inspectoria Fede
ral de Viacão l\lllritim:t e J!'luviul, n. 280, do 24 ele maio do 
:1918, e officio do I.J oycl Brasileiro n. H!, de 28 de fevereiro 
de 1919, em CJUG Stl W que o lotai de 1. .rn2 :28 .$274 confere 
curn a quantia cujo pa11mner1lo é pedido no ?'1?q1Ler i mento de. 
t•ompanhia e a co.11ta, pois, da. Com.panh.ia Co.steii'a, co.n.fiere. 
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Scnào <'· conta iiquída e ceda o então l\tinistro Afranio de 
Mcllo Fr.lnco, cm offioio n. 208,, de 2 de maio de t!H :J. auto
ri:r.on ao Uoyd, t!lh rc,,,nosta ao officio n. ~4i . de 28 de fcw
re trt' do mc1;.mú anno, ~t,p11gar a conta devida. 

O L1oyd· obrigou-se por csl0 pag-amcnto •.•m virf.mfo <IA!I 
ha!:les C:o '~fJnLract.o publicado 119 Dim'io Official de 15 de junho 
de Hl17. que na clau~ula XV di?:: · . 

«0 pagúmcnto a que se refnrl' a clausu!a. aulerior !'leri 
C:ffect.uado pelo Uoyd Bn1::1ílciro e como fOL' combinadc 
entre as duas parte!';, não podando· o prnzo paru. pagn-
mento exccd~·r <10 tres mezes.» · 

A Companhia ComrncL·cio e ::\avc;-ar:ão. cm 5 di) kvc
reiro de Hll8. solicitmt do Mini;;tcl'io da Fazenda o pa~n
menr.o <ln quantía de 2.119 :(V13$687. 

De i:onformida.de com a conla con·enté! cxtt·ahiJa })()ln 
Llnyd r.m Hl de julho de HlHJ, que acompanhou o offficio mi
mero L H!í, de 1 d~ ag·osto ,de mm, dn mesmo Lloy~l, o crrdifo 
liquido da referida companI:tia ü de 1. 879 :434$91(>, conforrm~ 
se vi! pelo seguinte nisumo ·4a rcfc~ricla cont<t cOrl'cnlc: ...........__ 

!:U<':TA DO .-\HHEND,\.MEN'l"O DOS );A\'lOS JJA í!OMP.-\:XI-U.\. C<J'..\[Mfüt
CW E '.'l'" • .\VEOA(/,\O, A 8ABfü\: 

Pelo a1Tendamenlo do!' va.poeei,: Assú. Capi-
1.'<!1"/J. PiaJJ.hJ! •. 4.raguary, 1'ibarm, rraafty
ha; Taqtwrif, Naroim, Mo:;soró, Jtucu.ru • 
.Ta1:1thy. Cor-cotiarlo e A1•acatu, at1: 30 dn 
Junho de ·1917, conf<mne 1:1. conta dn :w 
de julho do mcsmo·;:inno .. .. .. .. .. 5ú1:(IOO$GOU 

J>clo arrend:imento dos mesmvs vOJlor0s, mníR 
t;ur1t1J11. Titpy: J~franrry e la(Jua1•il>e. nn 
m~z de julho de 1.917, conformB <t conti\ 
de 28 rto ag-osto do mesmo anno . . . . . . 3H·i : 63fl$050 

Pf.'lo arrendamento dos me.\;mos vapores no 
mez de agosto do i.917, conforme a conta 

• de 18.do sett>mb.i:•o do mesmo armo . . . . '•21 :301:\.~i::iO 
Pele" arrendllmcnfo doi< mesmos vnport's nos 

meze!'- ele setembro e outubro de HH7, 
conformo a cont.a de 30 de novembro du 
mesmo anno . . . . . . . . . . . . . . . . 36.G :7H1$'c:;o 

Cus lo lolal do ar1·i:mdamenLo dos Yapot·es J. 7 i3 :757$830 
Pelo saldo a nosso favor de. vnrins despezas 

cónncxas ju rcconheoid,as pelo Ll<>yd 
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.Brasilcit'O, confor,me a conta corr•cníc 
levantada pelo mesmo, de 19 de julho 
de 1919, sendo: 

Despezas a nosso cr·edito .. 
Despezas a nosso debito , . 

788:551$962 
652:8H$876 '135;()77$086 

1.879:434$916 Importancia total desta conta .. -- . . .• ;; 

(Mil oitocentos setenta e nove contos quatrocentos trinta 
o .quaro mil .novecenos e dezeseis réis) . / 

Consideradas credm:-as das quantias enumeradas e sendo 
determinado o· pagamento pelo I,loyd Brasileiro, este nega-se 
ao referido pagamento pelos :motivos é::tarados no officio nu
mero :l. .H5, da 1 de agosto de 1915, cujos topicos sóbre o as
S1'lmpto transcrevo : 

~As despezas avultadas que ôccà.siont.iti - excepcio
nae's como não p::idiam rleixar de ser na constancía da 
guerra em que se envolveu o Brasil - pensa esta d.ire
c!oria uã.o podem ser imputadas ao Lloyd. 

NãG podem ser pagas pela receita o;rdinaria desta 
cmpr~za, rm>,-s1me tendo sido feitas em época em que o 
p1'oprio Goverp.o da· União julgava necessario subven
cionar, como -por le:i subvencionem o mesmo Lloyd. 

;\.Ienos as su:pportaria a receita actual na sua phase 
(le decrescimento eomo collapso de fret.es, privado como 
1~stú. o L1oyd daquella subvenção. 
· Por todas es~as considerações pede vel1<ia esta di
recioria :pa't'a solicitar de V. E:x:. as providencias n~es
i::arias para que taes d~spe.zas imputaveis aos creditos 
<:>x!rao:rdinarios que o Governo da Republica foi autori
zado a abrir para . fazer face ás exigencias excepcio~ 
naes da g:::.~!'ra não sejam carregadas ao Lloyd. 

Com ignaes fundamentos tenho a honra de restituir 
a V. Ex. as contas e documentos concernentes a 
nnalogo arrendamento ao Governo Fede1•al consentido 
pela Companhia Nacional de Navegação Costeira. 

A pesada divida passiva que o Lloyd tem ainda a 
liquidar, oriunda de compromissos prop.dos a sua p(>
culia.r ~.cti•;icl~d~ e resultante de actos da sua admhüs
f.racão, nüo à~ix·a a esta empreza. recursos com que pu
desse ~atísfa7.er ao$ compromissos do Gove.'t'nf) Federal 
constantes da.:; contas e documenlos que motivam esta 
e~posição.» 

:Assim está eonfes~ada a impossibilidade do Lloyd pagar 
as contas dns duas companhias à cujos pagamentos tinham di
reito, ex-vi da clausula quinze dn!:I bases do contracto com a 
Navegação Costeira (Dia.rio O{ficial de 15 de junho de 1917), 
e clausula oitava do conl.racto de arrendamento com a Com
mercio e Navegação.: , 

/ 
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Na ~ituação do Lioyd não f-er .recursos para pagar e na 
pr~menc1a dr. um direito incontcst.eo o Ministro da Viação. em 
avisos ns, 415, de 6 de outubro de '19'19, e n. 4, de 5 de janeiro 
de 1920, consultou o Tribunal de Contas sobre a abertura dos 
creditos de L i02 :281$27--í e 1.879 :434$916 para attendar aos 
compromissos assumidos pelo Governo para com as Compa
nhias Nacional dr. Nav·egação Costeira e Commercio e Nave
gação. 

Em officio n. 69, de 14 de fevereiro de 1920 o presidente 
<lo Tribunal respoQdeu ao citado aviso declarando que o Tri
l1unal na sessão do dia 6 do mesmo mez foi de paTecer ctque os 
creditas não podP.m -sc1· lcgalrnl'nl.c al1Prtn"' com fundamento 
nos •·decretos fogísla!Jivo.s (n. 3 .. :3GL ·de 2H de . outubro, .e 
3.3!>3. ele 1ü de novemb1·0 (l\~ HH7. porque e:;Lcs actos que re
éonhece;:am e pl·oclamm·am o c:,;tado de guena cnke o Bra
si e a. Allemanha i\ aulori:r.al'am o l'nrfor Excell Livo a abrir, 
€mquanto pm·durasse o mesmo c~tudc. . os crcditos necessa
rios ú defesa nacional, são posLeri<ll·e~ a ocí:upaç.ão dos va
pores a que se rci'ere a cOn!'lulta. e não po-Oem, igualmente, 
srr aberlos. com assento no decreto lrgislal.ivo n. 3. 316, de 
rn de agost.o d~~ 1017. porque, (!01 i·ela1~. rro a ·este. tem inteira 
ap'Pljoaoao o dispositJvo do § 1• do a•·t.. ·rn <la lei n. 2.348, 
<le 25 <lc agosto de 'i873; assim sendo as desp~zas dev em coi·
re1· por r:onln elo Llcmd Bi·o.sileir0 011. de ci·cditos c.~peciaes 
que forem solicüAflos rw Conai•csso :','ru;irmr,cl. 

Em virtude de haver o Tl'ilmnal d1~ Cernias decidido que 
as despezas devem correr 1•01· conta do J,Joyd, o l\Hnistro dai 
Viação não podc>ndo realizar· d irC'damenle o pagamento por 
essa empreza. 'Pelos motivos conheddos dirigiu ao seu GOI!ega 
da .Fazenda o seguinte aviso: 

«Minislcrio da Via.cão e OlJl'us Publicas - Directoria 
Geral de f:onlabilidadc - 'lª sr:r<:iío - :\viso n. 857, de 2 
rle março dl' Hl'.!O. Sr. l\hnisf.ro (l()S Xci;ocios da Fazenda. -
O !\~inistro-.Peesi<IN1tc> cio T1·illu nnl d•~ Cnnta::;, em oí'ficio nu
mero Gü. de :l-í do fevereiro 1woximo findo. rommnnicou a 
este minist.e1·io Qlll' n mesmo Tril111nal 1·o~nlYí!J'a. cm sessão 
de ti daqtwlle mez, füio 11nrfor .1·1•r z,._,,nl 111eute ali1~Ptn o credi.to 
de .'L28f :í-/il$/!JO, Ji•aJ'a af.tend1:i' 1wN 1.•0111.promisgns nssnmi.dos 
ptJlo f;oi·m·1w pn~«r r.om ns Cm11111111/lins ;Yar.io1wl d1: Nm;egação 
Costcfra r: Carnme1•1:io e Naveaa!Jiin. 1111 p1·1·fodo de rtue1·ra. entre 
o BM.çil e n A.llcmanhn.; julrJn o 1'l'ilnmnl de Contas que d(mem 
taes de~·~);>;:ns cm·1·(~ I' r.or conta da T.1011d Bi·asile-iro. 'N'ão dis
pondo o Lloyd Brn~ilciro dos prr-risn~ recin·sos para saldar 
n~!H~ d11bitn por ~" ti•atat· rfo uma divicb do import.nncia ele
va.dR r. do cnracler cspocial, p~Qr> q1rn vos dignei$ mandar 
cJ'fr.ci.unt•, dA accórdo corn ng in1:lllf'O:: dooumont.os, n pa.::a~ 
mento das importn.nr..ins dei ·1.!102:3S1~~71i. :'i Companhia Na
eionnl de Nnvogncão C'm;f s1dru ·~ l . S7r> .. \::J li$91 O, :í Companhi~ 
Commorc io e NnvegaçãE>, rela.tivas áquclle$ comprombsos; 

~ 
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devendo '1. despeza figur(!Jr, no enccmtro de 1/:°0n"ttü com o Llovd 
Brasileiro, como paoamento feito pelo Thesouro Nacional p07' 
r.onta rio mesmo Uoyd. Saude e fraternidade. ~ J. Pires 
rlô Rio.:. 

Em re~po~l.a o senhor 11\finistró <la Fazenda. declarou (avi
so n. 223, de 29 de maio d.e 1920), que G)ela !órma. proposta 
este rninisterio não· póde autorizar a despeza -visto· não haver 
credito oda vel'ba n que possa imputai-a, e de melhor alvitre 
parece a solfoitacão ao Congresso, por esse ministerio, de cre
dito -suffíciente para satisfacção de tal cornpromissoi>. 

Corr:mdo toe-0s esses. tramites o caso vertente rosume
!e no seguinte: 

As Companhias são credôres de contas decórren~es do 
compromisso~ assumidos durante o estado de guerra; 

O Lloyd directamcnte ou 'POr um enc.ontro G·e contas com 
o The.souro Nacional não póde paga.r; 

nos termos dos <lecretos ns. 3.361.- de 26 do outubro, 
3.393, de 16 de novembro e 3.316, de 16 c!e agosto de rn·t7, 
o p.!igamcnto não p6de ser feito segundo o resolvido pelo Tri
bun<i.l de Contas. 

Nessa sifüação a unica solucão é a decidida pelo Tri
bunal de ~ontas: as despezas devem. correr pelos cr~itos 
espeiciaes que forem solicitados ao Congresso Nadonal. 

O Sr. PNisi<lent.e rta Republica, em mensagem, submettc 
á esclarecida deliberação do Congresso Nacional a exposição 
do Sr. :.\linistro <l:l Viação, qu~ nmbàs vão juntas a este pa~ 
recet'. 

O assumpto da exposição é o explanado nas linhas deste 
pnn~cer, cu.ia conclusão. •calcada. no . direito e forvada ce pro
vas insophismàVeis, amol<la-se á douta opinião do tribunal 
que, no nosso regimen, oxercP- a fiel applicM~o <!os dinheh·os 
do erario publico. 

Assim pensalldo, a C<>mmissão d~ Financas submef.t.C' no 
estudo e deliberação da Camara dos Srs. Deputados. o s~
guinte projeot.o e.e lei: 

.o Congresso Nn~Íonal decreta: 
Art. 1 . º Fica o Governo autoriza.do a abrir, pelo Minis:

terio da Fa7.enda ... o. credito especial- de 3. 281 :716$190; para 
pa!!rt\mcnto de compromissos assumidos durante o . periodo dfl 
guerra entre o Brasil e a Allemanha com as Companhias Na
cional de Navegacão Costeira e Commercio P. Navegação. re
spPct.ivnmente. corresponrlente.s a 1. 403 :28182ilf o r6i:; 
f. 8'i!l: \3.i~9t6. 

Art.. 2. º Revogam-se as disposições em ·contrario. 
Snla rfas C:ommis~õ9s, 26 df\ novembro rle i.920.-Ca1'los dt? 

r.nmpo.~, l>l'esidcut,.,. - Oica-r Roorcs. Relator. -· SampaÜ> 
Crn•r<!a. -- ..4.ibe1·to Mat-anhão. --;-- Sou.za Castro. - Pachr!~o 
ltfenfies. - Ca-rf.o.~ i'tla.a:i1niliarw. - Cinci-nató Braga. -- An
tonio Carlos.. - Joafn.o àe Araujo. - Octai,fo· Mangabeira. 

Q • 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11: 16+ Pág ina 81 de 100 

663 

C\IE'-'18AGE~J'. .A QUE SE fü!:F.ERE O PARECER 

Srs. Membros do Congresso Nacional - Tenho a honra 
d-e subrnetter ú vossa esclarecida deliberaçâo o assumpto con
stante da inclu.sa expoc;ição de motivos que me foi dirigida 
IJ)elo Sr.· Ministro da Viação e Obras Publicas, acerca dd 
pagamento de 3. 281 :716$190, proveniente de compromissos 
a~surnidos pelo Governo Federal para com as Companhias 
-Commercio e Navegação - (hoje Pereira Carneiro Companhia 
Limitada, e. Nacional -O·e Navegcâo Costeira. rêSpectivament-8 
nas importancias de 1..S79:434$9HS e 1.402:2B1$274, durante 
o _período de guerra enLre o Brasil e a Allemanha.. 

Rio de Janeiro, 15 de junho de 1920, g.9° d'a. Inde'I)endenoia 
e 32~ da Republica. - Epitar:n'.o Pesstia. · 

S1·. Presidenl~ da Republica. - Por escriptuTa de 11 de 
nbril de 1917, o Governo Fiederal t.oruou de arrendamento da 
Companhia. Commercio o Navegação (hoje Pereira Carneiro 
Companhia Limitada) 1.7 navios a vapor, que foram reati'
tuidos, entre 15 de setembro e 31 de outubro do mesrno 
annQ, depois <le rescindido, J!)Or esc-riptura. de 6 de setemllr<>. 
o :illu-Oido anendarnento. 

Simultaneamcntb, por aviso n. S, de 23 de marQa da
quellu mesmo anno, nos termos da clausula XXVI do contracto 
que a Companhia Nacional de Naveg·acão Costeira mantém. 
com o Govcl·no, nm virtude t:lo decreto n. 11. 77 4, de a de 
novembt•n do Hd 5, i'oram requisitados para oecupação tem
-poi.•:win. qnatro vapores -dessa companhia, os quaes !i'-Oram 
restituidos a 1. H5 r. :f.G de aµ-ost.o. depois de tornada sem 
effeito em u.viso n. 29, de 7 d~ junho de 1917, a refei.'ide. 
requisicilo. 

Pela occupaçã.'o <los navios acima. referidos torna~·anH;e 
as duas citadas companhias credores do Governo ~'e<.leral, re
sp~ctivamente das importaneias d') i.879:434$9!6 e réis 
1.402:281$271}, no tôt.àl de 3.281:716$490. · 

Para promovei· a liquidação dessa divida., estfl mini~terio 
consultou cm aviso 1i. 415, de 6 de outubro de 1.919, ao 
Tribunal de Contas, si. com i'undamento na amplitude e na
f.ureza das autorizaGõ·es coutidas no urt. iº n. I, do d.e
ereto n. 3.316, de 16 de agosto: doerei.o n. 3.361, de 26 de 
outubro. P- :i-rt .. 11 da lei n. 3.39'3, de i6 novembro, todos de 
de :l0l7. poderia legalmente "ab1•fr Cl'óditos naquellas imp0r-
faMfas :para occorrer aos pagamentos de que se trata. 

Foi o 'fribuna1 de Contas de parecer que os refe1·ido11 
ri-editos não poderiam ser Jogalmcnk, abcl'tos com -assent.o 
uaquella!> lnis .. vor li>so que_•. ollai>. são pm;~eriores :í. occupai;ão 
<los navios. Lcmbt•ou ontão o ·rribuual o alvitre de serem a~ 
<lividas pagas pol.' ccinLa do J~lo;.·d Brasiieiro, a qual estive
l'n.m incorporadores os vapore:-: m1 qucst.ão, ou por conta de 
cred1Los espoeciacs que fossem ~olicitatlos 80 Congresso para. 
~sse fim. · -
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Tenlou pol' isso c;;te mi.nisterio; em fac.e do parecer do 
Tribunal. de .Contas, ef1'cctmw o pagamento iror encontro de 
contas com o 'Lloyd Brasilt>irct, o que nã·o foi entretanto pos..:. 
s1vel por fa.J!.a d~ credito ou verba a que poâesse ser impo-

' t.ada · a. d:espe.,.a. . · 
Ao l'estituir o '1.H'Ocesso, o Milüsterio da Faz.enda i'oi ta:m

hem d•e par()cer ·quH só pot• meio de um credito especial 
p<>deria ser liquidada a divida dia questão. 

Em face do exposto, .po.rece-me conveniente solicitar do 
CongI-esso Nacional um credito especial na impottaincia de 
3.281 :716$190, para occorrer aos referidos pagamenws. 

Rio de Janeiro1 :16 do julho de 1920. - l. Pires do _Rio.; 

MENSAGEM A QUE SE REFEi'.E O J.>ArutCER 

Srs. membros do Congresso Nac.iona~ . Tenho a 
honra de submetter á vossa esclarecida coniSideracão a in
clusa exposicão de motivos que me dil.'igiu o Sr. Ministro da 
Viação ·e Obras Publicas, sobre a necessídade da abetura do 
credito de 352 :000$, supplementar á verba 3", art. 52 da lei 
n. 3. !f9i, de 5 de janeiro <lo corrente aono, para attender ao 
excesso de despezas coin' os alugueis de casa, tra.n6porte de 
pessoal, .subsfüuíções e vantagens regulamentares e ma·t.eriaJ 
com formulas imorassas. visto ser insufficiente o respectivo 
cr.eclifo da vigentê lei 01·camentar~a. 

Rio de Janeiro, 31 de julho <le 1920, 99º da In.<lependen
<:ia e 32º <ia Republica. ·-:-- Epitacio Pessôa. 

Sr. Pre$ident" da Republica . Tendo o Congresso Na
cional, na elaboração da vígenLc lei nrçametitaria, verba :1•, 
art. 52 da lei n. 3. 991, de 5 de janeiro do eorreote anno. 
restrin'gido os créditos para algumas das sub-constgnacões 
<la referida verba, torna-,·e necessaria a abertlra de créditos 
supplementares para attender ao excnsso das despezas até 
o fim (;to eorrente anno, no total de 352 :000$000. O augmento 
sempre crescente dos alugueis de ca<>as destinadas ás · esta., 
ções telegi"aphicas exige um :reforço de f50 :000$, suipple-

.. mentar á sub-consignacãó «Alugueis de easas, etc.», do ti
tulo ~ Material - linhas ·e estações. As despezas decorren
tes com as remoções e designações indis.pensaveis ao serviço, 
eom o desenvl)lvimento· · <ias linhas tetegraphicas, .}ostificam 
o àugmento do credito de 25 :000$, supplementar á sub-con
signação «Material~ do titulo - TranspOX"te do pessoal. As 
SU'bstitb.ir;ões imprevistas àc funccionar'i.os que- entraram no 
gozo de licenças concedidas em virtude do art. i.9, àa. lei nu
mero 4. 061, de f6 de janeiro do r.orrente anno, demonstram 
a necessidade de um augmento <l.e 27 :000$, supplementar á 
s~b-consignação ~ubstituieões e van~,agens dos arLs. 423, 
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426, 427 e 1128 do regulamento:t>, tit,ulo «Ajudas de custo f! 
vantagens regulamentares~. A ·sensível elevaç3o do preç() do 
papel, coln a creação de novos modelos destinados á escri
pfüra.cão por partidas dobra.das e o erescente augmenLo do 
consumo dos imprl'..ssos usados pela Repartição Gera\ -doe Te
lcgraphos justificam .a necessidade do credito de 150 :000$, 
suppleme,ntar i sub-conoSignação .i:Materia.l com formulas im-

º· pressas:t- do tiLulo ~Material - Linhas e estações>. Attenden
do-so ao que fica exposto e tendo-se em consideracã.o a mi
nuciosa infcrmacão pr€8tada. pela referida repar-tit;ão, em 
officio n. i _ 782, de 15 do corrente tnez, junto por cópm., 
justifica-se plenamente o pedido do credito supple.mentar no 
total de 352 :000$, destinado ás sub-cl'nsignações acima in
dicadas, da verba. 3", art. 52, da. vigente lei orçamentaria, e. 
al!sim, parece-me que o caso ~fove aer submettido á resolução 
do Congresso Nacional. 

Rio de_Janefro, 3:t de julho de 1920, 99" da Iudependen
cia e 32º da Republica .. - J. Pires do Rio. 

N'. G:H - ·f 1!20 

.4.bre o .-~redito t?speci.al. de i ,'J :08.'J$3.'i:J, prrm par1mncnto '1 Rrm.
. rlolphv Conto 

O Sr. Presi1lente da Republica, cm mensagem de 5 de 
-·novembro, pede no Uongresso autorização para abrir o cre
. dito de 13 :083$3133, des:;tinado a -pagar os vencimentos d.e 
Raodolpbo Cout0, que servia no 2• posto fiscal do Acre, quando 
a lei n. 3. ü89, de 8 de janeiro de i 916, extinguiu a mesma 
i·epadição. A alludida importancia abrange o periodo de 1 
de janeiro àc 1916 a 3 de setembrn ele 1917. O Sr. Ministro 
rla. I•'azencla presta, s.:ibre o asusmpto, as seguintes informa·
ções: 

«Entre v~ l10S~os fiscaes do Acre, cxLinct0~ por forc;o. da 
lei Il. 3.089, rie 8 Uú janHit'O de 1916, fiznra. O 2º l)OStO, CUjO 
encarregado; Randolpho Couto, ficou assim, de n.ccôrdo com 
o disposto no ad. 136 ãa mesma lei. com o direito de ser 
considerado ~orno addido. O art. i62, n. XLV, da lei nu
mero 3. 454, de ü cfo janeiro de 1918, autorizou o Governo a 
abrir os neccssarios ct•editos para o pagamento dos respectivos 
vencimentos. Os funccionarios naque!las condições, que t•e
quereram ~ t1m1po, fora~ immediatamente attei;ididos. ~ara 
o pagamento dos que denmram caducar a allud1da autoriza
~·ão, o Governo tern solicitado ao Congresso pormissão para 
abrir orcditos especiaos. Neste caso está o funocionario '1e 

· que se tl'!lLa, cujo direito ·ao reccbimtinto dos vencimentos re
ferentes ao petiodo· de 1 de .ianeiro dti :1916 a 2 de set.embro 
do 1917, na somma de 13 :081L$33a. l':<Í agora acaba de se1· 
recbnbecülo.>. 
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Deante de taes razões, a Commissão de Fiuanca3 entrega 
ao voto da Camara este projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: , 
Art. 1. ª Fíca o Presidente da Republic-a autorizado a 

abrir, pelo !ltinisterio da Fazenda. o credito especial de réis 
13 :083$333, que se destina a pagar os vencimentQs- de Ran
do!pho Couto. de ! de janeiro de 1916 a -2 d~ setembro 1.e 
'1917, na qua'idade de encarregado do 2° Posto Fiscal do Acre, 
e::i:tincto em observancia :i lei n. 3 .089, de S de janeiro de 
i~i6. O Thesouro far:i o desconto dos impostos devidos .. 

Art_ 2. º Revogam-se as disIJOsições em contrario •. 

Sala das Commissões, 23 de novembro de 1920. - Car·lo! ae nampos, Presiàente. - Baitha:;ar Pereira, Relator. - An
. to:nfo Carlos. -- C-incinato Braga. - Or.tavio Mangabeira. --: 
Carlos Maximiliano. - Pacheco Mendes. - Souza Castro.: 
- Alberto Mamnháo. - Sampaio Con·êa. - Oscar Soares:. 

J\H;l\"SAGJ.::M A QUE SE REFERE O PAREC.ER 

?.rs. Membros do Congresso Nacional. - Etemettendo ... 
,·os a inclusa <"'Xposição do Ministerio da Fazenda, sobre R 
necessidade de um credito especial de 13 :fl83$333, para pa
gamento dos' v~ncimentos relativos ao periodo de i de janeiro 
;de 1916 à 2 de setembro de 1917 e que são devidos ·ao ex .. 
encarregado do 2~ Posto Fisaal do Acre, Randolpho Couto, te
nho a honra de vos solicitar a competente autorização par~ 
a abertut:i. do alludido credito: 

Rio de JãnP.iro'. 5 rle novembro de 1920, U9º da Indepen..,, 
dcncia. e 32ª da Republica. - Epitacio Pess6a .. 

Exposição de motivos 

Exmo. Sr. Presidente da Republica - Entre os Posto!l 
.Fiscaes do Acre, ª'~tinctos por forço. da. lei n. 3.089, de S de 
janeiro de HHõ, figura o 2º Po~to, cujo encal'l'egado, R::m
oo1pho Couto, ficou assim, df) ar.côrdo com o disposLo no ar-
1.igo 1•36 da. mesma le1, com direito d•~ ser consideradL) como 
addido. 

O urL. iô2. n. XLV, da. lei n. 3 . .:í.54. de G de janeiro -de 
1918, autorizou o Gov~rno a ab1•ir os · necm;sarios r.reditos 
para o pagamento dos respectivos vencimentos. 

Os .funcoionarfos naquellas êondições,. que req•.mr·eram 
a tempo foram immediatamente attendidos. 
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Para o pagamento dos <JUI) deixaram cudnc::.r a alludida · 
a.utoriz:u;ão, o GoV.grno tem solicit.ado a.o Congresso permissão 
rara abri1• credites (li;pcciaes. 

Neste caso está o funce.ionario <le que se t.raLa. cujo di
reito a recebimento dos vcncimenlQs referentes ao pcriodo d~ 
1. de janeiro de 1916 a 2 de setm1bro de i9i7, na somma de 
:13; 083$333, só agorn acaba de ser reconhecido. 

A exemplo do que foi f eito com os cfomais .. peco, poí!;, :i 
Y. E:'f. se digne de promovei• a a Iludida autori:rn~fio. 

Rio dt! .Janeiro, ~ d!:' novembro de 1920. - Jlmneru Ba
'ptista. 

N. v:32 -- ·J !J.Zú 

·A.brc o c1•edita c-n>ec'ial de 26:4:jti$2~:t, oiiri>, pa,•1t pa{)o.m.r.mto 
no L~oyd Rcat flÓllr,1,nci.'ez 

No_ começo da guerra. europ~a . o Gcveruo .B'edP.ral deter
minou -qu~ fossem prestados auixilios para o repatriamerrto 
<le brasileiros. O Sr. P residente da Republica, em f3 ~fo 
c·ulubm ultimo, pediu ao Congresso a abertur~ do c1·e(füo 
especial de 26: ·1511$2.23, ouro, afitn <fo serem ,pagas as pas
sagens fornecidas, <le setembro a. dezembro de 1914, pela 
companhia I~loyd Real Hollande7., ·de Amsterdoam a diversos 
portos, nos Yàpores Zc:clandia, IJ0Ua1ulia e Ti,bmitia. O Sr. 
l\fj;nistro da Fazenda, r.m stta. exposição de:. motivo,,, {Jen a~ 
~cguintes informações: 

«A' pro.porção que eram- a.pu~·ada~ as àividas, o -Thesouro 
!ndemnizava as companhias da importancia do transporte dos 
nossos compatrio1as, p elo .credito ahcrto ·par~ tal fim . 

.Acontece agora, porém, que · a Directoria. Geral <le Con
tabilidade •P'ublica. ,·erifica que ao Lloyd Real Ho}landez 
:issist.e o direito á indemnizaoão d-a quUintia de ,;: 2 . 916-2-0. 
ou sejam 26 :454$223, ouro. correspondente ao sntoo em se11 
!avor -relativo ás contas dactuella natureza. 

Como o l\linisterio .da Fazenda não esteja aut.orizado a 
. fazer esses pagame.nt.os, no prcscmt.~, torna-se prcl'i~o a aller-
-tu·ra de um credito especial. » , 

As contas do Lloyd Real HoliandP7. n os docuinentos re
lativos :is pasi:;agcns :foram cxamin~dos no Ministerio das Ri~-
iações Exteriores e no Ministcrio da Fazecnda. · 

· A Commis~ão de Ji'inança s C'nL1·P.ga no voto d:i Camarn o 
f:eguint.e proJe(Jf,tJ -de lei: 

:o Conii;r1~sso l'\o.cioual -dec:t•r..ta: 
' A1·L. 1." Fica o Presidente da. 

abrj.r, pelo J.fi1n.is_U•río da Fazendfl .. 
llepublica. :i.ulorizado . a 
o credito ~dpecial de 

" 
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26; 454$223, ouro, que se destina. .a sa(!dar a divida do The
souro com o Lloyd Real Hollan<lez. importaneia de passagens 
fomecídas, cm Amstcrdam, n brasileiros no .comar;o da. guerra. 

.üuropéa, durante o.~ m<'zcs d0. setembro, novembro e dezembro 
díl f9.i4. . 

Sala. das· Commissctes, 23 de 1D.ovemhro de 1920. - CaTlos 
lie Campos, Presidente. - Balthaza1· Pereira, Relator. -
·oscar Soares. - Souza Castro. - Antonio Carlos. - Cinci
nato Braga. - .losino de A1'aUjo. - Octavio Ma'll{labeira. 
- Aloerto Maranhão. ~Sampaio Corrêo.. - CarlCJs Maa:imi
liano. - Pacheco Merndes. 

' 
Ml!:NSAGEM A QUE ·SE REFERE ·o PARECER 

Srs. membros do Congresso Nacic>nal - Remettendo-vo~ 
:i. inclusa axposicão do Ministro da Fazenda sobre a necessi
dade de um credito especial de 26: 454$223, ouro, para :pagar 
ao Lloyd Real Hollandez, passagens .que a.deantou ,páta o Te
pr.triain(;nto de brasileiros, ao surgir a. guerra. européa, 
tenho a honra. de vos solicitar a. competente :mtorizaQâ.O 
para _a abertura do. alludido credi<{.o. . 

Rio, de Janeiro, 13 de outubro de i920, 99º da Indepen
~enoia o 32º da Republica. - Epitacio Pessoa. 

/ 

E:cposit;ão 

Exrno. Sr. Presidente da Repubilca ~ Su['gmdo a cc>n
flagraç'ío européa, o Gwerno Federal não podla ficar ex
tranho á sorte dos brasileiros que, então, se :i:.:havam nos 
territorios attingi<l~s. · 

Determinou, por isto, que lhes fossem prestr.dos os nc
cessarios auxílios para seu repatriamento. 

E, assim, as compUl!l.hias de navegação fürJm autori
zadas a adea.ntar as oompeíentes- passagens, ·por CL'nta. do Go-
verno.. . . . 

A' proporção que eram apuradas as divi.das, o Thesouro 
indemnizava as companhias da itnportamcia do trau::portc dos 
nossos compatriotas, pelo credito aberto :para tat fim. 

Aeontece, porém, que agora a Directoria Geral de, Con~ 
tabilidade .Publica verifica que àO L'loyd Real Rollandez 
assiste o direito á indemnizacão da qua;ntia. de f 2. 976'-2-0, 
ou sejam 26: 454$223, ouro, çorrespondento no saldo em Se\,t 
favo1· relat,ivo ás contas daquella natureza. 1 

Como o Minisl.erio da. Far.enda não est.eja mr~·orizado s 
:fazer esses ,pagamantos, no presente, torna-se preciso a nber- · 
tura de um credito especial. 
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. Mas, . essa provideucia depende de autol'ização legisla
tiva, motivo .po1· que peca a V .Ex, se digne de t>romover 
sua. obtenção. 

. _ Rio d-e Ja1neico, _H <le outubro de 1920. - 11.orrwro B(lr. 
ptista. 

. N. 63~ - 1920 

Abre o r:rcdilo especial de 2.000:()00$, pará pagamento de s1tb
'/Jenções d;:vida.s pela const1·uc~:ão de estrada:; de ,.,;,_ 
da(Je?n . 

Por mensagem de 28 de outubro ultimo, o Sr. Presidente 
da Republica submetféu ao estudo do Congresso ,,Nacional a 
e:xposioão de motivos que lhe foi presente pelo Sr. Ministro 
lia Agrict1ltura, Industria e Commercio, acerca da necessi
dado da abertura de um credito de 2.000:0008 destinado a 
pagar -subvenções devidas pela construaçã.o de' estradas -Oa 
i·odagem, feitas de accôrdo com o art. 97. n. vrr da lei n. 3.674, 
de'7 de janeiro de '1919, e n. V ·d-O art. 28 da lei n. 3.99'L de 
5 de janeiro de 1920. · 

Da referida exposiçã.o de motivos, consta: , 
1. º Que Sesostris Dias Maciel obteve do Governo Fede-

1·al, em vista do disposto na lei n. 3. 454, de 6 de janeiro de 
1918, e das Instruccões. expedidas a 21 de março do mesm<i> 
anno, pelo Ministerio da· Agricultur~, uma subvenção 11ara 
construir 53 kilometros de estradas do rodagem, desde a ci
dade de Patos até Catiara, na Estrada de Ferro de Goyaz, Es
tado de Minas . Ger::1es; 

,_ 2. º,Que, em 19i9, ficou conciuido o segundo ramal da 
estrada. subvencionada, em uma extensão de 2f kilometros., 
desde Sant'Anna de i>atos até Carmo de Paranahybs; 

3. º Que, havendo o Pôdet" Executivo verificado terem 
sido satisfeitas pelo constructor «todas as condições ·exigi
d~ pelo Ministerio da. Agricultura, para tornar effeotiva 3 
subvenção concedida, foi por este consultado o Tribunal~ de 

. Contas (aviso n. 455. de 13 de fevereiro de i920) si, <i:em face 
do àrl. !H, n. VII, da lei n. 3. 67~, de 7 de janeiro de i919, 
podia ser legalmente aberto o credito de 42 :000$, para oc- · 
correr ao pagamento da subvenção pela citada construecão 
dos 21 kilometros"; mas 

4." Que .o 1'ribUDal de Conta~ declarou, orn resposta .t 
consulta, só ser jtlstificada a abertura do credito com fmi
damento no art. 28, n. V, da lei n. 3.99i, de 5 de janeiro de 
1920. e não no m:·L 91 da lei n. 3 :674, rle 7 de janeiro de :191!>, 
como entendia o Ministerio da Agricultura, porquanto ci:ls
sara, a 31 de dezembro ·de mm, com o anno financeiro de 
~i.919, a vigencia. do cit.ado art,. Si da lei n. 3.- 67 4, de 7 de 
janeiro de 19i9; · 
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~-' Que de;;ta ~ntel'preta!jãó discordou o .. Ministerio da 
Agricultura: -0) pol' ser ella contraria. á doutrina uniforme
mente snguidà pelo Tribunal de Contas; b) porque ca subven-

- c.;ifo a que foz .iús Sesôst.:ris Dias Maciel, pór ter construiao 
11ma estrada de rodagem em 1919, não podia. ser. paga coru. 
rccursol' nonsígnados na lei de despeza para o exercicio <te 
:!920, mas com o credito destinado ·a esse fim na lei orçamen
taria daquclle a.uno (1919) ;·e) porque, em verdade, si o Go
ve.rno não pudesse considerai- como vigentes, uo period<> 
complementar de caaa e~ercicio, as autoriza~es p'B.ra a aber
,fura do credito~ contida. na lei orçamentaria, do anno que <ln 
o nome ao cxerc.icio, grandes estorvos se. antolbariam no des
empenho das suas :funeções administl'atívas; d) porque, es
tando o processo autorizado, ea:-ví do"''disposto no n. VII do 
~rt. 91. da lei ~~.674; <le 7 de janeiro de ~.9i9. de tum lado, a 
conceder a :;.uhvenção de 2 :000$ pot kilomet:ro dé estrada de 
rodagem construída, sendo ·a subvenção paga.vel .pQr «secç()es 
<l•2. .20 kíl.ometroS>, e, de outro, a «abrµ- por isso os creoítos 
necessarios que. no exercicio de 1. 91•9! puderam attingir ató 
ao ma.ximo i:le 1.000:000$::1> nada impedia ·a resposta affir
mat)va. á consulta dirigida ao Tribunàl de Contas, visto c.omo 
o exer-0icio, a que se refete a lei n. 3.674 como sendo -0 ·pe
ríodo denbro do qual poderiam ser abertos os creditos des
tinados ao pagamento das subver.cões alludidas, é constitui
<lo «Pelos 12.. mezes de ·um amm financeiro qualquer, mais os 
mezes do anno seguinte .que oonstituem o período comple~ 
mentar de liquidação (Instrucções <le iO de agosto de 1860)':1>; 

iG.º ·Que, aDezar de todas estas considerações, feitas 
pelo Minislc.rio da Agricultura ao Tribunal de Contas, não 
alterou este o seu modo de pen,sar sobre o assumpto, oon
forme eonsta de decisão tomada em sessão de 29 de abril :ul-
timo: · 

7." Que, ~:onsulta<Io ainda uma vez o Tribunal <te Con
ia.s sobre o modo de regula.risar a situação. foi de. novo im
:rugnada a abertura. do credil;o solicitado1 declarando- a.quelle 
rnstituto «não poder ser legalmente aberto o credito, nem {) 
eonta do cxer~-icio <le 191\l, em face do dispositivo do art. 42 
ida lei n. 3.9'79, õe 31 de dezembro de.i9i9, nem á conta do 
exercicio Je Hl.20, p.orque no disposto no art. 28 da lei nu:" 
mero 3. 9!H, de 5 do janeiro de 1920, não se acha compre
hcndi<la. a all!t.orizactio para. a abertura de creditos:1>; 

. 8." Que identka impugnação soffreu por parte do 'l'ri
bunal de Contas a nbertiura do credito de 42 :512$, neeessa.
~io para occorrer ao pagamento, á Prefc.it.ura Municipal de 
Catanduva, · da subVem;ão que lhe é devida. .pela. construcoão 

·de 2ikm,256:. do estrada de rodagem, desdíl Catanduva até 
lt.ajuby, no ·Est~do -de S. P~ulo; . ~ .. 

9.º. Que, fmalmonte, alem das duas subvencoes .Ju. al~ 
ludidas. foram rnaís il'equerida.s ao Ministerio da .A.gricult.ura 
divel'SaS outras, de que algUma.s já estão em pb.ase· de pa
gamento, acbatldo~se · o 1G10".erno 1mpossibilitado de satlsta .. 
l'er QS compromissos a.sa~m1dos. 
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A' Commissão de .Piaancas parece qU:e a decisão do Tri
b~nnl de Contas teve fUQliamento no disposto no art. /i2 da 
lei 3. 979, de 31 de aezemb'I'o de i9iP, assim rP-digido: 

d:mquanto não for mandada executar pelo Con
gresso Nacional a consolidação de todas as disposições 
permaneutes exp·res;:,as nas leis annuas de ôI'i;;ameuto. 
continuam em vigor todas as disposições das mesmas 
leis; que, tendo sido Axpressamente revogadaofl, 

«digam respeito ao inlere~se publico da. União. WAr1 
se comprehcndem entre as l'eferidas disposições : 

a! as que ·Versarem s0hre as verbas cl:i. r eceif.a e 
.'.lS dotações de de.-.peza; 

b ) as que contenham autorização para reforma <la 
Jegislar;;5o fü;cal ou de r epartições e ser-viço5> ass im 
como para augroentos de vencimentos ou quaesque1· 
remunerações ; 

e) os disposiLivos de caraclr1· individual ou que; 
diri:ct.a ou indireoLamente, ~ com ou sem condições, 
autorizou a concessão dr. quaesquer privilégios, favo-· 
res ou vanta:;ens e de quo o l?odeL· Executivo si não 
t6nha ·utilizada cm tempo opporLuno ; · 

d ) as autorizações para aberturas de crediLos. :t 

(;umpre,. iior\:\m. observai' QLH.' t!s:;a intenção evidente do 
legislador a de favorecer a con~t rucção de est.rada,s de roda
·getn e tanto assim que •Joi roproduú da n(l. lei d~ despeza para 
,1920 a me~ma clisposicão contida em leis orçamentarias àn
:teriores, ~cerca de subvenções a conceder IJU!'a n cônstrucção 
de cst.radas de rodagem. . 

A' vista do exposto, é a Commíssão tfo Fimmca..c:; elo pa
recei< que deve set• concedido o credito de 2.tlOO :000$ em 
que trata a mensagem do Sr. Presidente dll. Republica, pelo 
que offerece ao .íulgamentc> -Oa Gamara o seguinte proj ccto 
do lei: 

fr Congresso Nacional resolve: 
. ·. Art.. L " E' o· Poder Execut.ivo ;i.utorizado a abx-ir. · pelo 

·11o1inisterio da Agricultura, tndu5tria e Commercio, o credito 
espeC'.ial de 2.000 :000$ (dous mil r.ontos de réis) . destinado 
li.O pagament.o &,o subvenções devidas pela const.ruci;.ão de 
estradas dfl rodagem, feitos de acr.ôrdo .com o disposto no 
art .. 97. n. VII, da. lei n. 3 .67'-. de 7 de ",janeiro. de 19H>, 
e no art. 28. n.~v. da lei n. 3.991. de 5 de janeiro 'de 1920. 

Art. 2.,; F icam revogadas as disposicões P.l,Tl contrario. 
Sala. das . Commissée~, 23 de novembro do 1920. - Carw.~ 

de Campos, · Presidente. - Sampaio Co1·1·éa,_ Relator. - Jo
~ino de A1·aujo . :- Oscar Soar.e&. - Octavio Rocha. - Al
berto Ma'l'anhüo. - Souza Casfro .- Pacheco Mendes. - Car
los Maximiliano. - Ci·ncinato B!'aga. -· Oc.tavio li/anu.abeiro.. 
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MENSAGEM A QUE Slll REFERE O :t>AltECEH 

Srs. membros do Congresso Nac.fonal - Tenho a honra 
df'I transmittir-vos, para os fins eonvenient.es. a inclusa. ex
;posição de motivos que me dirigiu o 1\li-nistro de Estado dos 
Negor.ios da tAlgrfoultura, Industria e Commercio. sobre a ne
cessi<lade dlti concessão do"'credito de 2.000 :000$ ·ao respectivo 
MinistPrio, para pagamento -OaG su,bvenções devida pela. con
:!!lrw~ç.ão de estradas de rodagem, proprias pa.ra o sel"Vico re
gular .de transporte de passageiros e <',argas por meio de au
tomoveis e outro$ vehi:culos feitas de accôrdo coni ·o arí. 97, 
n. VII da lei n. 3. 674, de 7 <l~ janeiro de i919, e n. II d~ 
art:. 28 da lei n . 3.9~1, de 5 de janeiro de f.920. · 

Rio de Janeir.o, 28 de outu.bt"ó de 119·20, 99• da Indepen-' 
dencia o 3Sº da Republica. - Epitacio Pessoo. 

Sr. Pre3idente da Republica - Obedecendo ao disposto 
ua lei n. 3. 4l5'f, de 6 de janeiro de 1918 e as 'nstrucções 
àeste m"inist.erio de 21 de n'.larco do mesmo anno Sezostris 
Dias Mac.iel obteve a subvencão paro 53 ki!.ometros de uma 
e~tra.da ele rodagem entre a rida.de de Pat.os e Cat;i.ara. na. E&
tradu de Ferro de Goyaz, Estado de Minas Gera~s. 

Concluida <:Jm 1919 o s·egti.ndo · ramal da: alludi<ia estrada 
cnt1·e Sant'Anna de J.l~to!l e ~ cidade de Campos do Paranti.
hyb:}. Minas G(?l'ttes, em uma exte'nsão de 21 kílometros é ve
rificàdo o eumprimento de todas ·as condições exigidas por 
este míníet:erio, foi consultado o Tribu·nal de Contas, pelo 
aviso n. 45!1, de 13 .de f'.evereiro deste a.nno, si na face do art.9t, 
n. VII da lei n. 3.6n;· de 7 de janeiro de i919,. :podia .:,;er, 
lf'gulmente aberlo a este n.inisterio o credito <ie . '•2':000$ 
pal'a occorrer ao pagamento da subvencão pela c.'itada. con
st.rur.cão dos 2i kilometr-0s. · 

Respondeu o inst\tufo consultado que a abertura do cre
dito podia se::- legalmente ·feita com fundamento porém no 

. -Q.ispositívo do arL 28, n. V, da: lei n . . 3.9911 d~ 5 de janeiro 
<lc Hl20 e não no ai't. 91. da lei n . 3. 674, de 7 de janeiro dQ 
191V, cuja vigencia entendia tor cessado com o anno finan-
~eiro om 3t de dezembro <lc 1919. · . 

Tal resolução não podia. ser ac.ceita por oste mini~tério, 
·P-Ois CJUC "inha infirmar doutirina unÍformomente SégUida 
pelo mesmo tt>ibunal, confórme prova o aviso n. 926, <ie i5 
de maMri <lesto anno. em cópia annéxó. 

Em :verdade. si o Governo não pudesse, de accôrdo com a 
lei. nonsiderar como vigentes, no pe.riodo complementar de 

-ooaêa exercicio as o.uLorizacões para abertura de credítos oon
tidàs na lei orçament:.tria do anno que dá o nome ao ex:erci
cio, grandes estorvos se .antolhariam ao desernpenho das suas 
func.éõ.es administrativas. 
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A subvenção a que fez jús Sezost,rfa; Dias Maciel, por .ter 
con:;t1·uido um.a estrada de L'udagem em ·rnrn. não pó.de ser 
pagai <iom recursos consignados na lei da de~peza para o 
exercido de- 1920, mas com o e.redito destinado a esse fim na 
lei orçamentaria qaquelle anno (1919). 

A lei n. 3.674, de 7 de janeiro de' 19!19, no seu artigo 91, 
n. VII, autorizou o Governo «a cQnceder aos Estados, em
•Prezas ou particulares· qut; construirem estradas de r-0dagem. 
·proprias para o serviço regular de transporte de passageiros 
e cargas por meio de automoveü; ou outros vehiculos, uma 

, ·~ubvenção até ~ : 000$ · por kilometro, pagaveis por secções de 
20 kilometro8. «abrindo para. isso os creditas necessarios que 
no exercício de 1919, poderão attingir até o maximo de 
'l . ºº·º : 00(1$000. ' 

Ora, sendo exercicio, conforme as instrucções de 1.0 de 
a.gost.o de 18160, o período formado pelos 12 mezes de um anno 
financeiro qualquer, mais os mezcs do anno. seguinte que 
c.onsf.itue o pcriodo. complementar da liquidação, period~ essa 
que. era a principio de seis mezes e que passou a ser de_novn 
mezes e, finalment:e, si desses nove meiz·es addfoionae-s, cinco 
st"~ dest.inam ao compieménto de operações ordenadas dentro 
110 anno civil. é fóra- de duvida, e conforme declarei no ci
tado aviso, que dentro dos cinco primeiros mezes do corrente 
anno podiam ser abertos creditas com fundamento no citado 
artigo 91 até perfazerem os 1 . 000 cont.os alli consignados . 

.. Mas o Tribunal de· Contas não modificou o seu julgado. 
<lfa.nt.o dos argumentos e:tpostos, e, em sessão de 29 <le abril 
uJl.inH>, manteve a sua. ãnteríot déCisão. 

E:;~m iull'an::;ige11c.ia levou-me a. :rnbmette1· à.. apl'eciação 
tlc V. Ex.· não só as razões apresentaqas pelo Tribunal como 
n.inda os papeis conc.ernentei> ao caso de que se trata. 

Accresce que a disposição da lei de 1920 (art. 28, n. Y, 
não autoriza a abertura de -oreditos, o que era indispensavel 
para g_ue o <Governo os pudesse abrir. 

Nao p-0dia, por conseguinte, ser accoito o alvitre do Tri-
bunal de Conta·a. . ' 

Por outro lado, tendo a estrada sido construida em 19Hl 
o podendô o Governo, como sempre foi a<lmitti<lo, e resulta 
dos proprios termos do artigo 91 da citada lei. 3.674, de 19f9; 
quEl s9 t•efere ao 4:CXerc:ioio finanoeiro> e não ao «li.nno finan
ceiro~. abrir creditos no periodo addioional do exercício para 
lirruid~-ão de compromissos do anno correspondente, parece 
fóra do. duvida ryuA andou acertadamente este ministerio, 
preténdendo abrir o alludido crediLo de 42 :000$ com funda
mento na le\ de 1919. 

O 'I'ribuiial, r.onsulta.do novamenle, im:p,ugnou a abe1·
f.ura dei:>te cl"edito o respondeu que o mesmo não podia ser 
aberto legalmente uem á conta do exerç~cio de 1919, em face 
do dispositivo do art. 42, da. lei n. 3. 979'; de 311' de dezem
~ro de ·1919, nem á conta do exercicio de 1.920, porque no 
<lisposto no art. 28 da lei n. 3,g!11, de 5 de.janeiro de 1920, 

e.- Vol. XII 63 
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não se . acha Ç:omprehendida a autorizacá.o para a. abertura; de 
creditos. · . 

14-entica intpugnacão soffreu por -parte do. Tribunal a 
ab~rtura do credito de 42 :5.12$, de que trata o aviso n. 942, 
de 1.7 de março de 1920, para occorrer ao pagamento á .Pre
feitura Municipal de Catandµya, da subvenção pela ·c10nstru
cção de 21 kilometros e 256 metros da estrad~. de Tóda.gem 
entre a cidade de Calanduva e :;i. de Itaijahy, no Estado de São 
Paulo. 

E tendo sido ainda requeridos a este ministerio, .Pela So
ciedade Anonyma Companhia. Viação Camapuan-Passa-Tempo 
a subvenção de que tr~ta o n . 7 ,. do art. ~1 da lei n. 3. 67 4, 
<le. 7 de janeiro de 1919,. para um trecho de 2f kilometros já 
eonstruidos de uma. estrada de rodagem entre a estação de 
Gamapuan, na Estrada de Ferro Central do Brasil e a cidade 
de. Entl'e-Rios, rro Estadc; de Minas Gere.es; e pela. Comp_a
nhia Mineira Auto-Viação Intel'muni".ipal. com ·3éde ne. cid~
de de U berabinha, Esta.do de Minas Ger"aes. a subvencã.o par~ 
o trecho de 35 kilometros e 800 metros da estrada de roda
gem já.· c.líonstruida com a denominacã.o de Abbadia de Bom 
:5ucesso, torna-se necesªario a abertur-ª' ;le lllm credito ,para 
attên.der-s~ a todos esses pagamentos, que já estão r.esolvi
dos, como Lambem para os que possam ser resolvidos nos ter-
mos do artigo. · ' 

A' vista do exposto, peço vos digneis de -solicitar ao Con
gresso Naeiona.l a .concessão, ·a ê'Ste m.inisterio, de um credito 
até () limite do 2.0QO:OOO$ para quê se possa attender aos 
pagamentos em questão. ' -

Rio de Janeiro, 28 dt outubro de, 1920. - sim,pes Lopes. 

N. 634 - 1920 

Abre o credito tspecial. de 4 :065$400, Jl(U'a pagam;ento a Gui
lherme Pereira de Me:quita., Oscar Jorge Pereira e Miguel 
Souto Mario.th 

Em memsageq1 du 6 do corrente inez, st>licit.a o Sr . .Presi
denle do. R~publica !lo n.eec~arla autoriza.cão para a ahert:ur~i 
de um crediro .cspccJUl de '1: 065$~00, para. i:iasamento da 1m·· 
porol.ancia a que teeni direito, da differenpa de vencimentos 
e1it.1·e os· postos <lc 2~ o 1" tenente, não abona.da. em .1919, o~ 
wimciro~ t.<'nnnl-c1' 1.b ~· linlllL GuHht-rme Pereira de Mesqqi-. 
tu, Otlca.J.• Jorgo Pt~rcirn. Cabral e l\liguel Souto MariaLh, v:-i 
dow ilJrimeirui; ujudalLl.es de ordeus do. chefe elo Depa.l't.a-
1nento da. mcsm-.~ linha o o u1Limu auxiliar do referido Depal'· 
íumsnto. . 

Da exposicfio tlu St·. 1\1.ini::;tpo . da. Gucrr:i. <~ do~ .d•J -
cumentos qUC a àr;ompaUharn, 'fllrJf[CiJ.-lle l!.Ue DS nJíertdc.J;,. 
officiaes. tod·os pt•imeiros lenenteH, _ilão o:U~tainte., perci>l.lerarn. 
i10- e:irercicio dos cargos para que M1·am uom~ados, v.euc.1-
1nentos de segnn<ios tenentes. 

\, 
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A isso obrigou u. lei ut·oumentariu do 1919 (lei numer0 
3 . 674, a.t•t.. 3:5, § 8"), nv id'enLcmeinte mal elaborad~ niesLe 
parttcular, porquanto discriminou apenas os vencimentos dos 
i:iegundo!) teruentes, qun.ndo os cargos do ajudantes de urden:; 
e de au.irj!iar, st~gundO a mesma lei, dovem ser exerciuos L.a.ut•J 
por primeiros cumo se'llundos tenentes. 

Ot·a. autorizado pOI' ·lei, nomeou o Gove1•no }lrime j1•o·s, em 
.,·ez de sP.gunldos tenentes ; dever. é pois-seja corrigida u r.efe
ridl\ lei oroa.mentn.ria. do 1919, para que se não mantenha. a 
irregularidade de. ao miliW.r ser pago velllcimento inferior at) 
do posto. 

E' . o object ivo do · ct•Bdit.o especial t;oHcita.do, com o qµe 
de accõrdo está a Commiss~o de I<'irw.nca., q\l~ oft'el cce ílO 
julgamento da. Gamara o seguinte projecto. da lei: 

O Congresso Nocional deureta: 
Art. i.• Fica o Poder ÊxocuLivo autoriza.du a. ubl'il', p1~Jo 

~fiuisteri o da Oucl'rci, o cttedlto especial de .\ :065$400. para 
pugameinto da. im;porta:ncia, a que tccm dü·oitJo, de diffe1•cm; 3 
de ven~imentos entre os postos de 2• e 1 • .tenentes, não abo
nada em 1919, aos primeiros t enentes \<la 2~ linba Guil'herm~ 
;>ereira. de Mesquita, Osoar Jorge Pereira Cabral e Migu·c! 
Souto Mariath, os do\lS primeiri:>s ajudantes doe ordeas do 
chefe · do Deparle.rru;mto .cta. m.esm~ linha o - o ultimo :iuxiliat· 
do referido Departamento. 

Aii. . 2.º Ftevogam.~.se as disposições ern c~n:t.rurio . 

. ija.lª da.s iC<>mm;iss{ies·, ~3 de novembro de ' 19201. 
(~a1•los ~ 01J.mpo$, - ~re.sicJ~nte . - Sou.;a C(lstro, Rolato1·. 
A. Carlos. - Octa11io _/dqrlf}q.beira. - Albc1·to Mq.rankáu • 
.iosirw de Ar~ujo. - pPckeco Mcná~" 

S~·e. Membros .d:o . Congrcwso Nncioua.t ~ 'f1•llJ11SJnlf.t.iUtJo .. 
voe a. ·inaluse. expcsicão quo mo foi ap1•esentad.n polo M iui1>L1·0 
-ile Estado d'a Guerl'll. sobro, a noou~idado .do. abei'Lui'n. uo t"c
spectim mllflii;f.ePio do credito ei;peoial do 'l :U66$ii00, p1u·1~ 
po.~nme.nto d1L imp0t•t11noio., 11. que tú-Om · di1·eito, d'a diffr..1·cn1.,;n 
do venolrnentos, cnti.•o os po:1toM du :!" o i 0 toncinLo, rn1o ulJo · 
nndo. ~m i9i0, t1S primeiros f.eneuü·~ c'fe 21 lintiu Ouillrnrru:! 
'l'avoh•n. dü Mm;quita., 0Hoar Jot·i,w Pm·1~il'a Cab1•11l o .'1ii.ru•-'l 
:'lot\to l\làl'iath, O!I dout:1 prime i1·0:-; a.iudnntes de 01·den::; tha 
chefo do Depa1'Lamento dt~ mc1m1tt linh1~ 11 o 11Ulmo auxiliul' tio 
1·r,fo1•idu Dapiwtumr:mfo, venho pm.Jit·-vos habiU:lt~iti o Govm·11•1 
a abrir ªº dito lllilli&tcrio o 111cucionuclo crccHto. . . 

Rita de Jnoeiro, tl de no-vemhi·o tlll l !120, !11.lf' du fmfopeo~ 
denoiu. e 32° da Repubti<:~a . ~ Rpliaciu Pessúa. 
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Sr. !>residente da Republica - O:s primeiros tenentes Qa 
·H li~ha Guilherme Taveira de Mesquita, Oooar Jorge Pereira 
\~al>ra.l e Mis.uel Souto Mariath foram oomca.dos, aque.Ues 
ajudantes de ordens . do chefe do t>eartamento da mesma 
linha e· e.ste ami:i.Iiar do dito departamento. Pelo exercício 
c!e.s.sa.s !uncçõe:3 IIJes fonr.µ _abonados. em 1i9'19, vencimcn'tob 
110 posto de 2° tenente, rw. conf~»rmidade d;i. dotação orcamein
taria estabelecida pelo art. 35, § 8°, da lei lll. 3 .m4, de 7 de 
janeiro do dHo anno._Julgango-se prejumcados pedem paga· 
mento da irollo1·.tam.cia da di:ffereni;a entre os vencimt}ntos da-· 
ouelle pôsto e do de 1~ tenente, relativo ao dito exercicio._. 
domo . se vt: ·da. demonstração que acompanha os .inclusos pa
reis, é de 4 :065$400 a teifericl!'~ importancia. A' vi:;ta ·do e::::.
posto suhmetto o 11SSumpto á. vossa. consideração, Pai'.ª. <J;Ue 
vos digneis d~liberar.. sobre a oonveniencía de ser sol~mtad~ 
d'o Congresso -N~cion.al a abertura do credito da m·einciouada 
quantia. '· · 

'Rio de J&Qeiro, 6 de D.Qvembro de 192-0•. - João l'andi~ 
Calogeras. 

N. 635 - 1920 

tJ0t2cede isenção de dfreitos ás t!mprezas d.e viação que · 
im talla.,.em " se,..viço de tracção etectrica 

A Companhia .Paulista d_e Estfadas de Ferro, po1• seu 
p1·esidenle, conselheiro Antollio Prado, reqµereu a.o Congresso 
~acional isencão de i:fireitos d~ impo1•tacâo e de expediente 
para (.) material que eucommendou e deve importw· em i92i, 
para a eleotri:l'icaoâo dl! sua linha íet·rea de Jundiahy a Cam
pinas, comprehendendo iô locomotivas electricas, o appari
Hlamenlo pt•incipal e uuxilia.1· para uma sub-estação de cor-
1·ente contiuua e o mate1·iaJ pe.ra a. linha oatenal'ia e para a 
linha de Lran8ruissão de i'ot1çli. . . 

· Allega a i·equer~ute pa~·a ub_ten..,ãu do 1'avo1· que ~ulfoi~. 
as J.lespe;:as elevadas que " 0L11·1gada a fazei• com a subat1 .. 
tuição da u·accão a vapor .pela elec~iGa nas Uabas referidas, 
utilizaudo a. ene1·gia. byl11·aulicu, fu~to que muito contribuirá 
para cm1rncipar o paiz da uecos~idade de . i~portar oarvllo 
cstl•ttngeiro e pani. 1·aduzir u de\.u.slaçe.o rapida da11 nossas 
t'lorui)ta$, dettirnüuada pelo cúi'lsumo exagerado da lenha, 
cujo liPi'oveit~meuto hoje se impõe ús em1wezlL!:I de viaoíio 
fel'l't!a, 1!111 vista do alt.o prec.o, quas'i prohibitivo, do carvão 
de pedra, t:iue quudruplicou de valo1" oa1 i·elacão ás cotações 
tt.nteriore::: á guel'l'a. . 

Não ha . como - ue~-ar a::s vantagens da electrifillaciio das 
no8sas principaes vias ferl'E~as. 1;1eja para as empre;:as que as 
o:i.pioram, seja para o paiz, que, com a reduecão do carvão a 
importar do estrangeil·o, lerá seruiveh:~ente. melhorado, em 
Geu favor, a palanç~ interna<;jona.l d~ ciQlitas. ~ de tal :modQ 
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(!videntes as vanfag!m); alJudidas. que a Camara já re~olveu 
autorizar o Governo a iniciar a installação dos servicos de 
tracção electrirm na E::trada de Ferrô Central do Brasil. 

. Assim, a Commis~ão de Finan~as é de parecer que ã 
{',ompa.nhia Paulista de Est.radas 1e Ferro devem ser conce
didos os favorés ;;olici7ados. até como justa recompensa á su~ 
louvaveJ e patriotica iniciativa. Tal é, porém,. a relevancia 
da qnestão relat.iva á generalizacfio dos servicos de tra.c(;ão 
electrica P.m ns nossas estradas de. ferro, que a Commissão en
tende do seu dever propor á Camara :o.ejam e:rtensivos os fa
vorl!'ls pedic:los pela reqtrerent.e a tod:is as f!mprezas de viação 
que qtlir.~r.em subst.itufr a 1.rMção a vapor pela ~lecf.rica em 
as suas linhas ferreas. · 

Nestas condições. e.nténde a Cotnmissão praticar obra de 
'patriotismo, rr:comme'ndando á approva~ão da Camara o se-
guinf.e proje<':to de lei: ' 

O CongrP.sso Nar-ional resolve: 
Artl. 1.0 E1 o Poder Ex:ermtivn· antorisaoo ·a conceder 

Isenção dP. direitos de impm•t,ação n de eXporta.ção, :'ls em- . 
preza!l ou ~ompanhias de ·viação ferrca que quizerem instal
lar o servico lie trao1:ão eler.t.rir.n P.m .ma;, linha.s para o se
guinte m:it~rial que ha,ia. de s~r impnrt.:ido do ei;t.rangeiro ~ 

11 .. locomotivas electricas; r .. • 

" 2, e11rrQs motores electricos: 
3, apparelhamento clP.dricó. prinripal 11 auxiliar, ÍlS 

~nb~P.:>tações transformadoras: 
· lt, mat.erinl para as linha" de t.ran'-mi;;::ãn e dP di.~trihui-

1.:ão rlP. P.n11rgia eleet.rica. 
'.Art. 2.ª A~ isenção de rlireit.os de export,3L;ão e .de expe

füent.e de que trata o art. l º será concedida por <let>-rP-to. 
refer1mdado pelo:;: Minisf.ro~ da Fazenda e da Vincão e Obra:; 
•Publioas. devendo constar def:.r-;e decret.o a relação complet,a 
<.los mnterine!'- a importar com a ir>-enQãn referida, bem como a 
esper.ific:icãn das q11antidade::i de cada especie ou natureza 
dos mesmos materine"', f,udode acoôrrio oom oi:; planos e pr'1-
jer.!os · qüe terihilm sido previamente· i;nhmeft.idM ~ appro~ 
vacilo ot1 f':tntne rio Mínist.Mio rla Viaefio e Obra~ .Puhlica!l. 

Ar!. ~.~ A? Elmpreza!". ou (',ompanhias de via~ão que g[) • 
. i;arem rtos favores r.nncedidos por e.~t.a lei. i'iram obrig-ados a 
escriplnrar o~ livros esperi!ies. cujo modelo ser:i approvlldo 
;pelo Mini::it.nio da Fa?.endn. 'n 1:mt.rnrla e sahidll e npplicacã.o 
dos mal.eriaes imporl.ndo!'! com i~1rncãn de direitos e d1> exre
<liPnt.e. nn f4.'\rma. dos · n.rtigos prfitlecfflntes. 

Art .. ~.º Semefltralment.e será vf'lrifieada a applicrn.ção dos 
materi1rns importados. por nma commis!>fio C1ompost,3 de um 
engenhP-iro designado peln Minist.erio: da Viaciio ~ r:le um 
fnnreionnrio dn Minist.erio da Fazenda. 

Art. '5.• Si for verifica.do qu~ a empre1.a ou companhia à 
&JUe tiverem sido eonoedidos os favores ire que trnta. esta !ei. 
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haja. rtesviado. do fim para qt1e foram importados os mate
:ríaes beneficiados com a isenção de direitos, ficará · a . dita 
empretn. óu corrlpatlhia sujella a multa. do triplo dos direitos 
corl'Cspcmdentes âôs materiaós desviados, sendo~lhe, além 
disso, câssada . a cotlcessãq dê importar quaesquer nlateriaes 
co1n ~senoão de dü•eitó · e de extiediente. : . . · 

P.àra.gtrãpho único. :A cada. um. dos dois memb-ros da. 
bõmrnissão fiscal de que trntQ o art .. 4 ... ; caberã um terco da 
µiultll. estab~leq_ída lio presente Artigo. . . · 

1Arr,. 6.0 As emtu•ezar> -Ott tQtnf)atthias que gosa.rem dos 
f.avores desta lei. flc!'lln obrigadas M pagamento das despesas 

·de transporte ~- das dfütiàs à· <flle tiverêfu direito os membros 
ida -0ommissão fiscal constituida na fól'tl'la dô art. 4º, reco
lhendo a iitlport.anoia à {tue attin.girem -estas despe~as on · á · 
ttteso1.1rart:t do 'l'he1.oúro Nllcional <nt á ·qualquer Delegacia 
Fisca!. 

:Art. 7.º Os favores .concedidos por .esta lei serão applica
veis .ao material necessario ao primeiro · estabetecitnénto ou 
iflSt.alfac!io dô sél'Vi'.)ô on tracQão eleótrica, · nãl) r>ortendo se~ 
estnndidos no material de conservação. · 

Ai't. S.ª Revogam-se :is · disposi~s etn éóntrario. · 
Saia tl:is Sessões, 26 ide novembro de f9'21()!. _::_ Cllrl.ós 

de Campos, Presidente. - Sampaio Corraa, rtelátor. - Ó(Çcà~ 
Soares. - .Tosino de Arau.io. - A. Oi1:rto.t. - Oincf1iato Sraga. 
- Octauío l~fangabeí1·a. - Oaf'los .Vaa:imi.liti.no. : ,- ~ar:heco_ 
.llende.~. - Souza Ctt.stro. - · Albef'to Mât4n1tâo. 

N. 631> ~ 1920 

Autoriza a abrir oancai:rencia publica par" o estabolf.ctmento 
de uma linha de viação mp:riti.ma entte o Il.i.o de la.1J.eiro 
e Nit/l,eToU; co~ subBtitutivo dali Com:m.uiâe& ele Obras 
Pu.blicaa e de Fioor.w;as. . · . 

(Vide · projeoto n. G75, de t9t9) 

!A Commiseão de Obras · Publioa.s· fl:Eaminando o proJécto 
n. 515, . apresentado pelo Sr. Norival de. :s'reitas, Deputado 
pelo i\!11~<10 do 1\.io de Janeiro, tendo em vista as o'ondicões 
def'icient.issimas actu11-es 40 trtmspórtc entrê a Capital . F~
deral e 2. do Estado do Rio de Janeiro, poie não se enquadra 
l) que existe ·-com o desenvolvimento geral de atnba!!I as onl)i
taes, modifica. o respectivo projeõt.o na parte em ·· ®é Jâ · ts 
pravista em re.gulamentos Já . ~pp_rovadbs, ~ de paréôêr que 
seja aàoptado u:m projec.to ma.is amplo em subEitituic..lo ao 
apresentado, 't{lndo &tt> vista o parecer solicitado ao Mltlistro 
da .Viacão . . 

O Congresso Nacional decrete.: 
ArL t.. • Fiõa. o Pocter ExMut1'7o o.utoriz!'ido a abri~ oon

ourrenaia publica pára o eittabêlMitneri.to de oommµnictt.cõe.$ 
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rapí<las entre à cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Ni~ 
th~roy, podendo ser por via marítima com étnbarcai;õoo apro
pr1ad~s para passageiros e cargas ou por meio de tramways 
electr1cos, passando por tunneis entre as duas c1dades Ou 
ponte. 
. Art. 2. º Na lavratura do contracio o Poder Executivn -
estabele~erá as tabeHas de passagejros <lê primeira e segunda 
classe, tabella~ de precos para btl.f~agens e cargas, assim como 
determinará o tempo .de incorporação da empreza, o outras 
con.dicôes attinentcs a contractos de La.l natureza. 

Art. 3." Serão feitas as seguinf.es concessões: 
a) d ireilo de desapropriação dos terrenoe necessarros 

para estabelecimemo de estaleiros, officinas, sstações, tra
piches, étc.; 

b) uzo e gozo da concessão por sessenta annos caso .seja 
por tranwa11s electricos, pasE-ando por tunneis entr~ as duas 
cidades e por trinta annos caso seja por meio de embarcaoões 
apropriadas para tal serv~o; 

·e) no fim do eontraoto, caeo seja por tramwa·us electri
cos, a empreza passará para a União ou pal'a o Esta.do do lUo 
de Janeiro, mediante a indemnização de quatro. por cento 
sobre o capital empregado. Esta indemniza.cão durará pol' · 
cspaco <ie vinte e cinco annos·; · 

d) todo o material importado pal"a o fi~ .pl'estabeleoido 
gosará de iaemvcão de imposto::; de importacâo: 

e) nem o Governo Federal,. ileln o estadual, nem muni
ci:tial- poderão lancar impostos sobro !Jens ou pessoal da em
preza. concessionaria; 

/) a. área .privile~iada da concessão límitar~se .... ha entre 
a fortaleza de Santa Cruz - Estado 10 Rio de Janeiro, for
taleza de S. João. Capital Federal, nté Ponta <lo Ca.ili, Capi
tal Fedei:al. e ponto fronteiro do outro lado - Estado do Rio 
de Janeiro:. · 

a) o Governo Federal poderá ceder dul"ante· o prazo dn 
concessão, a ponta do Calabouco. parto do mal' em frente ao 
antigo Arsenal de Guerra, at.é tern firme, .si a · emprez~ con
cessionaria o exigir, para est.ubele~imento de. edtaoão e de
pendencias - assim come direiio. çlo avançar até duzento~ 
mAtros àlétn do pedregulho da mesma ponte e sessonta me.;. 
tros de frente, podendo a empreza. conceaaionaria a~rra:.· 
e fazer as obras neoessarias para uzo o gozo da concessão. 

Art. 4. • A eoncurrencia será aberta durante oento ~ 
vinte dias e lavrado que s~ja o contro.eto. os P.Studos e planos 
deverão ser apresentados cento oitonta dias depois e appro
v&.doq estes a empreza. deverá iniciar o tra.tego dous anno~ 
depois no ma.:dmo. 

Art. 5 . " Revogam-se as- (jis l,10sicli es etn oontrar!o. 
Saht das Commissõea, 7 de outubro da t920. -:- Alaor 

Prata, Pre!!identP .. - '1.11tonio A(Jttirre, Relator. - VeiDa Mi.
~anda. - Pires ReFJelZQ, ..,.....,. Marwel Reis, ,- E. de Mesq'M.itQ, 
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PAREOER DA GODo4ISSÃO DB PINANQAS 

· O pro.iecto n. 575, de i9i9, autoriza o Governo a pl'OVi
denclar sobre a v iai;ão mu.i.'itima entre a Capital Federal e 
Nitheroy. . · , 

O Governo resolveu formular um flUbstltuUvo que snb .. 
mette â approvacão da Cauiara. · 

A Commissão de Finanças pensa que o assumpto ' mer~ee 
a. a.ttenção da Camara, mas entende ser talvez ~elbor a.uto.
:rizar o Governo, de um modo geral, a resolver o caso, quan<la 
Julgue necessario ou oppor.tuno. 

Por isso formula o seguinte 

O Cong-.resso N~eional decreta: 
Art . 1 . º Fica o Governo auwriZado a providenciar so

bre a viação marítima entre a Capital F,ederal e Nftheroy, 
. contractando com qUem maiores vantagens offerecer o tran.3-
:porte de cargas e passageiros entre as dn11s cidades, sem . onus 
para o Thesouro Nacional. 

Art. 2. º Revogam-se as dieposiCões em contrario . 
Sala da Commissã.o de Finanças, 23 de ilóvembrp de 1920 . 

. '-- carlos de Oam.pos, Presidente. -. - ~scar Soat"es, Relator. -
Octanio Mangabeira.-Carloa Mcwim,iliano.-:Pacheco Mer4'/IJ8. 
,__ $ôilsa Castr.o. ~ Joslno de Araujo, - Albei"to M~o. 

PROJECTO N •. 575, DE i9Í9 

Considerando que a linha de lI'ansportes maritimos en~ 
.tre o iRio de Janeiro e Nftheroy tem, aMm do mais~ uma alta 
func.cão estratelrica, tendo em '\'ist.a a situa.cão em -que se 
aoham as f0Ttalez1,1s de Santa Cruz. Im.bu·hy, Pico . e tant.o8 
outros pontos de defesa., sem se !nllar nos depositos e labo
l:'_atorios de munic~es bellioas, para os quaee deve o Governo · 
Federal estabelecer os mai~ \'nni.d<i~ " sC'g.uros meiloe de 
t?'&D.Sporte de trO])as e materiaes de guerra. em qualquer 
emergencla; . . · 

Considerando que N!tberoy é hoje habitada por mais de' 
15.000 pessoas que. trabalhnnr!o no nio d" ,Janeiro, são obri
gadas a viaJar diariamente entre as dües cidades; 

ConsideTando que já por diversas vezes a população da 
dapital fluminense tem ficado privada de· meios de transpor
to, e isso porque nã'O ha um servioo perf eit.o. debaixo da~ 
Vista& e oom garantia.'! do Governo Federal. · 

Considerando que, em data recente, o Governo Federal 
so viu obrigado a requisitar as impl"estaveis e. antiquadas 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11: 16+ Pág ina 99 de 100 

SE9SÃO EM 27 DE NOVEMBRO DE 1920 ili 

barca·s, que arrtualmente trafegam entre os 1dous citados pon.
.tos, valendo-s~ para ef:\Sê fim do pessoal da Marinha, com 
P auxilio do qual pôde executar os servioos de transportes; 

· Considerando, porém, que o Governo_ Federal só · póde 
fazer tal requisição, durante o estado çle Guerra, o. que não 
;poderia fazer em um periodo normal: 
. Considerando que se assim não fosse. Nitberoy teria ficado 
durante muitos dias sem meios de transpcrrt.e. com graves 
prejuizos para a população -e para a ordem publica. pai.~. 
aqueIJa or.idade esteve durante longos dias tomada. -dl'I fóTte 
agitação e entregue á Clomplet.a de~ordem pôr or,r,asião da ul- -
.Uma greve da Companhia Cant;:m'!ira: 

ConRiderando 9ue a·a bucas a~t.ualmente usadas para o 
referido trnfeg.o, sao de systemas anl.iquissimos e não o1ter
recem as necessarias commodidades, nem a menor garantia 
para a vida dos passageiros quer pela irn,p0rf0ü;ão· <le con
.strucção -daqueUas, quer pela irrisoria defficieooia do mate
'l'ial de salvação que cada embnre:l(}fw mantém n. bordo para. 
::i.ttender ru:is acir.identes que SEi succe.diem com frequ.encia as
:mstadora; 

Considerando que a Empreza que e:itplora esse hrafego 
:fal-o em cara.e-ter particular, é, .põrtanto, sem nenhuma. obri
gação para com o publico, como t.ambem sem nenhuma re
sp.onsabilidad0 para com.a· União. a quem compete pela Con
stituição Federal a. fi!!Gãlização dos transportes inter
estarluaes; 

· Considerando qup, em tal sHu.ai;.ãn é f.ypicamente n d~ 
um Estado dent.ro de outt"O Et=1tado. o qua é inadmissivAI, -por
quanto a. União não ;pôde déi:..:ar de velar pela vida. -Oos qut'l 
incautamente· se utilisam dos· arriscados meios de conduecão; 
,que, aetualmente e devido ao llbar..dono por parte do pod,er 
:publico t;em o monopo1io de facf.o da·!': communicações entre o 
Rio de Janeiro P. Nitheroy; 
. Consid()ranqo que, além de tudo, dn exploru.c.!i.ô desse 

tmfego, não resulta para a União brneficio algum, porquanto. 
do transito de pass=!8'eiro!> cu.ia. receit:i- asoonde A. milhares de 
co11tos annuacs. n União nenlmm impo~to arrecada; 

.... ConflidMando. que, . é absolutament.e. 11er1essario dnT ú po
pnlacão de Nit.heroy um serviço de 1.ransporl.e. de nccôrdo 
com o gráo de perfeição a que attin!fiu a navegacão na. actu:i
iiàade. e mais quo é impreacindivPI dar-lhe R segu;rancn. da 
assistencia doi:; poderes oompetento!t, o que só se J>Oderá tor
nar realidade. 11uando, por forca -01' nma conMssao regular. 
:taes servico~ forem P.ntregue!' {i umn. empreza !lUP o.ci cx.r-"cute 
(je.bai:rco <las indfapensnveis prosc.ripeões. ter,hnica~ do!<! no~~º·" 
·tieparlamenlmi fiscaes de navegal;'-1in mnrif.ima; 

O CongrPSRo Nacional de~ret.a: 

f ~. fill1I. o Poder Ex:~ut.ivo nutorizndo n abrir concurren
oi::i publitja paro. o estabeleci?nento de u.ma linha de viaoão 
maritima entre o Rio de .Taneiro e Nither.oy; 
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2º, nas bases que forem expedidas para essa ~.oncurreil-
cia, o Governo e::dgirá: · 

·a) qoa as embarcações sejam dos typos mais modernos e 
qtié of!erer;.a aos passageiros tôd-o o conforto . e segUranca~ e 
que possam f~er o. perr,m·so entre :R.io e Nitheroy em aoze 
))Jinutos, no maximo; . 
. · b) qtie para. o senriço de cargas sejam empregada:a em
barca<;.ões que não conduzitm sinão as bagagens dos viajanteé; 
· r) que 'sejam estabelecida.a no set"Viço de passageiros 

dua·a classes: t• ·e 2•, respectivamente aos preços de $300 e 
$200. fa.cultando-se ao pa.ssageito viajar na classe que prefe-' 
rir e nunca como se faz aetuatmente; 

di que em. cada "mbartacão, haja um mestre, e um 
agente, o primeiro cuidando da parte. nautica e o segundo da 
fisormr.ac!lo do trafego ·e de sua reapeetiva ordem; · 

e) Qtle cridll ernbatoo!:.áO di!;\ponha de um numero de cin
tos de salvação igual ao da sua lotação de passageiros, bem 
corno do nuinsro sutficiente de barcos de salvação que com
porte o numero de passageiMs que íõr estabelecido e admitti-. 
do em -0ada . viagem; . 

/) a tripu1aoi1o <leverá ser de tantos marinheiros quantos 
·foretn (JS ba.reo-r:i de salvaeã.o • 

· fl) o Governo <".on!!l'9derá a quem fõr adjudicada a- con.., 
c&s!!ão os seguintes f'avol'es: . 

t•, direitl" d~ desapropriaoão pÓr u.t.ilidade publicll, dos 
t.errenos que forem necessar'los aos estaleirQs. ponte!; de 
atracação, depo-aito de carvão. etc. . . 

2•, i!len{;lio de direitos para tocto o material destinado a 
primeira. installaQão; . 

h) a conourrencili. aerli al:lertlí pelo prazo de seis mezes, 
devendo ser simultaneamente públicados os editaes no Brasil. 
a .em todos os pai?.és ~stt~ngeiros ond~ a. ~nstruc.Qão naval 
estiver desenvolvida ou especializad~; 

i) no .c&so de ser feitá a concessão- & um.a. empreta es
trangeira fica estabelecido crue o pessoal deverá. ser composto 
pelo hletlô!! de 75 o/e de braaileiroa, incluindo a directoria; 

j) o inteMllQ de viagem. de cinep ás vin.te hora:s não 
poderá. ser superiór a. vinte minutos, salvo para as cargas que 
poderá ser de 3]4 viagens diari11s. · · . 

. k} o fiscal do Governo deverá residir em Nit!heroy e ser 
substituido annuatmente. 

Sala das sessões, 28 de novembro dG 1919. - Norival 
Soares de Frettus. 

N. 637 - 1920 
Appi:ova o Convenili Especial de Trafe(Jo MtÚito Teleuro.phicO. 

e Radioteteuraphico, entre o Brasii e a Bolivia . 

· De ~o com o att,; 34, n. 12, da. Constituicão Federal, 
((Ué faz oompêtil' tirivaUvaI!lente ao Con~esso a resolução . 
definitiva sobre os. tratados .e convenções com as naçõéà eir 
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ll'angelras, veiu encaminhado á c:imara, por mensagem dO 
Sr. Presidente da . ttepblicâ, éin no'/l!inbro de 19f8, dia 6, o 
<Convenio Especial de 'i'rafe~o Mutuo Telegraphico e Radio
r.eiegraphico directo>, entre Gsfa. Republica e a do. :Bolivia, as
sign4do pelos plenlpotenclarios respectivamente, da ultima, o 
Sr. Dl'. José Carrasco, e ·da primeira, os então Ministros ·.do 
Extei·ior e da Viação, Srs. Nilo Pe1:anha e Tavares de Lyrn, a · 
2 de maio .. do mesmo aono. · · 

Enviados assim . ao Congresso. mensagem e · offioio, para 
que o mesmo exercesse aquella attribuloãõ oonstitucio~al, sq 
.em outubro da !920, ou sejam "dous annos depoisi, 1oi P;, I\&,. 
latot do t>resente parecer feiU1 dist!'ibuiçilo de importante 

. itssumpto a que · se tefere o c0nvenio, o . qual .de dnraçiio 
l.riêntial renovável, póde--ee dbet· vaA ~er· :Julgndo quando já 
devla estar att'! expirando. pela imiudita demora que softreu 

,... seu, · aliás; formal iatioo exame. · 
cNo proposit0», diz a introdncção do coo.vento, «de es" 

trcitar cada vez mais a sua antiga atnisade e de facilitar o 
de~envolvimento das relações d~ commercio e boa vizilih&.nca 
entre os dous ·povos, resolveram concluir e firtnar um con
venio especial de trafego mutuo telcgraphico ie radio-telegra
phico direeto, nas respootivas linhaS>: 

O re·rariào convenio, firmado a 2 de maio de 1918 nesta 
Capital, depois de approvado pelo Legislativo das duas Repu
blicas e ractificado pelos · dous Governos, trOê:tda.~~'.as ratifi-· 
ca~ões no Rio de ·Janeiro, no mais breve ~rtuo possivel en
trar~ em vigor trinta dias após de effectua.âa aquella tt"Ooa e 
deverã durar três anrros, contados Jessa data, · podendo sêr 
modificadas. durante o citado prazo de durflção, unicarrtent.e 
as disposicões que se referem a regras de trafego, desde quo 
a pr:ttica as acónsél~ e se :raoam mediante aoOOrdo de am
bas ns adrntnistraoiSes niieione.es dos sig"natat'los. Findo o 
ptaw cfo stül durttc;.!io corttinua-rá o 'Convenio. uma vez qu" 
nllo soffrn ob,iAccão de. qualquer das partes contraotantes, por 
1gunl · prnzo l' nn!l m.esm!ls condições, o qUo se poderá dar 
!iueces~ivnm~nte e nos mesmos t.Pt'mos por outro8 t:i.nt,ôs 
tT4r!nnios. · · · · 

Verificado porém, ao fhidar nm de taes prazos, o pri
meiro ou os subsequentes, que · houve qualquer proposta d" 
modificacão. provind&. de um dos contrnctantes e â qual seja 
impedida de nnn11ir. á outra parf,e, considlerar-se-he. dem.m
oiado o convento. que cessará de 'Vigorar seis tnezes depois da 
ref!posta negativa. á menciúrt11da proposta. -· 

O oonvenio, q11~ é minucioso em materia· de taxas, pres
creve que a contabilidade so regerá pelo Regulamento InterA 
na.cionlil. no que lhe fõr npplicnvel, sendo o ajuete de cM
tae féito trlmestrnltnente e a UquidMão dos dehitos em fran
co!!, ouro, no trimestre seguinte áqueUe a que se referir a 
liquidação. .Guardou um especial respeito pel:<>S convento& 

/ 
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anteriores i>ara o servico em ttansit.o · com a Argentina, o 
Chile, Paraguay e Uruguay, e foi a. det.erminar que o servíco 
com as dernai~ estações bolivianas se trocas.se pelo intermedio 
da i•ia-C/rucnu1yana, -C-OiiSiderada normal, e se reg~sse, ·no que 
soia _lhe ser applicado, pelas dispósi1,;ões contidas no con-ve
nio de i5 oe jnnho de 1899, entre a Republ.ica Argent.ina e o 
Brasil. . · · 

Entre os 'detalhes do convenio deve-;se salientar os que 
se reportam a f.axa de 50 % menos para os despae.hos da im~ 
prensa e a dispensa da taxa «costéira:1>. ao.s radios transmit.ti
dos a bordo pela est.ação de· Belém, cuja import.::in-0ia par~ 
as relações directas e de transportes do nosso paiz, com 011 

· demais e especialmente com a Bahia, dispen!:.la qualquer en~ 
carecimento. As t.axas e o servi/lo · estão, . ao demais, perfeita
mente regulados, · mesmo. no caso de trafego muf.l.19 com 
uma companhia particular t~oncessionaria como a The Ama·· 
~dn Telegraph ·Cqmpany, cujas taxas serão addieionadas ás qUB 
coubel"em a nossa administral}ão para. ô 'efféito · da cobràn~a. 
Quanto a defesa externa e segurança interna das dua~ repu-
blic:is estão perfeit.aménf.e amhns resguardadas pela. prohibi- ' 
ção. de admitt.irem no referido serviço ra.diotelegraphico; 
além ·de índ1cnção .de urgencia, o uso da linguagem conven
cionada ou cifrad~, snlvo para o serviço internacional em· 
transito. · 
. As d,~i:; administraoões nas estações limitrophei:: terão 
inst.rucl}Õe§J'parn indicar mutuamente as hora.s mais favo'ra- . 
Véis pará· a. permutá das rndio-commu"flicacões .. segnndo o~ 
phenomeno~ atmosphericmr que t.iverem s.ldo observados na 
região, bem com«;> 3 não pre.indicnrem mut.uament13 n trafego 
intério:r. 

Uma. .particularidade_. digna de ,. mençã.O é a üienção · 
ae ta..""tas que ·aá o .convrmio ao servi~o meteorologic·o, que c(Jrtl 
os dos governos da Argentina.. Chile, Paraguay, Perú e Uru
guay, serão <:>onsiderados officiaes e gratuito~. Entre e!1.tes 
ultimos vêem· igualmente, desde os Prei:;identes das Casas do 
Congresso nt.é os directores das repartições · publfoas, de
vidament.c ~utorizados, o chefe de Policia, os delegados au.,. 
:"tiliat·es e os ehPfes das administrações locaes. . . Quaes admi
nistracões ? As mil e· poucas r.amaras ou as est.aduaes. Parece, 
certo. · quP. as ultii:nas: . · \ - · · · 

A conferencia do serviço permutado, numero e categoria 
'Cios t.elegrammaS', numero de palavras e importam}ia a r.redi
tar, respectivament.e, a. cad:l. ndministração, pelo serviço con-
1'erído, Mrá <li:irh c servirá de base ao ajusle de r.ont.as .entro 
ellas. No -t:rafe.go . serão observadas as disposiQões do Regu
lamento Int.ernacional, relativamente . ao. serviço te1'~graphico, 
com ou sem fio, pri.mciprclmenite quanto á eGnt~em das pa
lavras no endereço, texto e as~igns.tura, e quanto á taxaçb 
que será em fl'ancos, 9·uiro, por pala"VTa. 

' 
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. ô convenío 135.tudàdo. cuja. .syntllese .precede a este pe· 
riodo, regerá o trafego entre as estacões boliviana:; t'ronteirM 
de Pucrto.;:$uart!Z e seus rama~:::; ~ Mutin1, San-Juan e Puer
t~-Guacballa -. e a esta cão brasileira de Cottii'l:1N.; enti·e a 
estação boliviana de Villa-Bella e a brasileira d<! Vilfa-I\lur_. 
1,i~ho, e entrti as estações radioLafographica.s de füberalta, 
~1ac'ha., e outras que forem abel'ta.s a.o ti·afego f.l as estações 
radiotelegraphicas 1brasileira.s, ,po1• intermedio 'da <ie Porto
Velho. .Para tran::.'lllissão de energia. elecLPo-magnetica em .. 
p1·ega1•ão as estações a onda de 600 :metros como normal, po
dendo combiull.r maior, superior .... 1.800 nÍetros, desde que 
c.:om a Qrimeira uão obtenham boa correspondencia. 
. Não compelindo ao Congresso, nas attribuiçõe:s pl'iva

tivas. que lbe confere a :Constituição, sinão rc.;;olver em 
globo, de modo definitivo, .-sobre a presente conven~~ão, não 
cabe aqui um estudo criLic<.> de ceJ•Los doe seus delalh.es, mas 
~i pudesse ser ventilado por qiuia.Jquer obje~tivo 11Lil, pensa a 
Commissão que certamente esta.ria dispensada. de o fa.zet". 
dada a excellencia do convenio i'írmado para as boas, 
f:rar:was e duradouras rei.ações . de amizade entre os <ious 
paizes signatados. Nestes termos, é de parecer que seja 
approvada a Convenção que lhe foi submettida, quan.to antes, 
para evitar maiores delongas, d~ resto, muito para deseJar 
~e · não repitam, mormente ern: materia de roouta e, mesm11. 
de cortezia internaciona.i como ã pteilente. · 

:Assim, a Commissão d-e Diploz~lacia propõe: 
Art. i.º O Congresso Naciona.I ap.prova. a Co.11veu1,>ão es

pec.ia.l de trafego mutuo telégraphico e Tadioteleg1•a.phico di
recto enti•e o ·BrasiJ e a Bolivia, assignada no Rio dé · Ja
neiro a. 2 de maio de 191€1, revogando-se as diSI}osições em 
contra.rio. 

Sala da:> Commissões, .26 de novembro de 1Y20. -- .itu~ 
Justo de Lima, Presidente. - lla:u1·ici<J de La.cçrda,_ R~Iator.· 
- Estacio Coimbra,. - Vaz de Mello. - José Maria .• - -. 
Americo Lopes. - Salles Ju~iior. 

·i 
· · .. · MENSAt.H~M" A QUE SE , REFEHI!:. O PARECER SUPllA 

Srs. membros do Congt•esso Nacionail - Tenho a honra 
l\Ubmetter ao vosso exame, na. fórma do a.rt. 34. n. 12 da 
Constituição Federal, na mclusa. cópia authentióa, o Gou
venio especial <le trafego mutuo telegra.phico e , ra.diotele
graphico directo, assignado nesta -cidade .aos dois de maio 
do corrente .anno, entre .a Republica do Brasit e a Repu- · 
b1ica. da Boliv1a . . 

Palacio do Cat.tete, Rio de Jaineiro, 9 de no"V~mbro <Ie 
1918, 97° da Independenoia e 30" dé' Republica . . ,_ ·Wern;:e.Tla~ 
Br,a:;; P,1 Go,me3. · 

•. 
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N. 638 ...,.... 1920 

Em~ndQ.s do Sena(}.o aQ p1-.ojectQ d,(}. O~mara, n • .6/$4, de (9UJ, 
q'lf,c 4ivid~ em. àv.q~ cQ.tf!qOTi.r,tq o pessoal de •avíaqtlo_ mili
ta:r f:l naval; t:om parecer. f q,voravtJl daij Comrnis~ue~ t;le 
Marinha e Gu.errq., ri r).e FinançQ~ 

• 
(Vide projecto n. 454, de 1919) 

A J1roposicão da Camara (los Depu4ldos, que divide e~ 
duas C.Qtegorias O ~eli'SO~l t_ie !lVi~ij.o ~ilit!lr. e naVrtlt asses~
l'ando a- .asstetenaia. ás vrnhmas de amndentes e é.8 suas fami
lias, incveõeu do ~enado emeµdas aof arts 2°, 4º e 6g, bem a.S
Eiim artigos a.dditivos, o pl'ime~ro dos qu~e~ ei?tende a.s va.n
tag'ens dq. proposição aos sub~:machínisfas e péssoal da nave-
ga~·ãu sulm1a1'ina da Armada. Nacional. · - · 

· Aa mencionadas énwndllS atteµdem iLOS int~esses dQS offi
Ciae~ e. praças; em que~tã9, salvagúavf,iandp Oij . do '.Vhesoqt'o; 
e, encerrra illtéira ju!lt1Qa aqueUa que regul6 a 'sopte do pes
eQiai empregado na navega9ãQ· eubi:n~l'ina, 9 qual, eSt:iIJ.do, 
como o da aviação, suj&ito .a e:r1_1ndes iri~cos, deve ter um tra-
tamento igual. · · . 

lato posto, a Oolllmissão d.e .Marinha e Guel'ra. é de . pareeel' 
qu,e devem ser . approvada.s; integt•anmente, as etneil.das do 
S~nado. 

Sala da·s Caonniss6es, f6 de novembro de i 920. - Anto
nio Nf!QU.~ir.a. -: l ~aguim. l-"iz 0$orii)~ Relator . ........ ·L'IJ1'a Castro~
._.. Q'j;{.lrto de .f.eiiiia. ,...... Smwi l~nior. ~ A.i-mando .Uur~t1.i • . 

. . ' -

Ao prodecto da. Ga1111u•a. que divide em duas categorias o 
uesso11l de av~ãD miHt.Jr do·'EXel'cito e·da Ã.fma.dã, d~ auto
ria cjo B_r.. MD.uriGío de Lao&'l'da, o Se:r..ado addi'to~ a.lgiim~s 
emendas. · , ~ 

O projecto foi estudado nesta Casa, sem -a.udíencia do Go
-.·e~no. 9 $~n,~qo, porém, .p~la. aqa. pommisriãP de ·~maru;as., 
qmz ouvir a op1mão do Poder Executivo. Os Srs. Mimfittos da 
Marinha e <ia Guer!r'a, .em offieíos annexos, sugeriram modifi~ 
ca.t;Q6s, que as emendas do Senad() consubstanoiam. 

8üb1·0 osias emendas já se pronuncjou a Crimmissão de 
Ma.1.'inb.a o ~u~rra1 dand'1-.füe seu pars.cer tecbníco favoravel.. 

Aê tna1s 'lmpol'te.ntoa são o.s que incluem nos .fa.vore~ da 
lei ·o pessoal teGhnico 11l3cidentalmente. embB1rce.do, po.ra. nt~ 
tender a uml6 l)Ondét>ll.1.}íio do Ministerio da Puena sobre offi
ciaes do Est.ado Maior obrigados a voar para estudp da mate
l'ÍJ;ll e emp;r~~o ·da l).vtaoiP am Jjgçi.9io ço~ !).$ oubra!;i 1J.rmas; 0 
9 p~!SWQ.Í <fos &»\lm4rinos; · vor Iembl'-'allÇa 4o M;ip.isierio da 
Marinha e dados os risco~ que corre esse pesq), 
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SESSÃO EM Z7 DE NOVf]'MSRQ DE Ül20 

O ex-Ministro <la Marinha. ST. Ra'tll f;oarefl, infqrm.;do 
eobre a utilii:lade e jm;t.iça do p1•.ojecto disse o seguinte', que 
póde bem ser o pareMr da C.ommissão de .Filll,\ncas, justificar-
dor da det;peza r1ue, porventura, acarrete esta lei, al1âs pequeno 
cmus para o Tlrnsouro Nacional: 

«O!:i favores dados em taes casoo:s são tanto mais justinca
cios quanto, sem el!es, as condições normaes · de ref<>ri:Jla dos 
inutilizados em serviço ou do monlcpio ás familias dos mor
tos em dcsasLres seriam muito preci,ii·ias, pois, :Pª-ra essas e~~ 
pecio.Jic!ades se i·equer gente moQa, a QUe equjvp.le dizer, pes
soal ela .graduar;ão modesta~~ 

Pensar!.do t.amllcm assim, a. Comrnissão tk .flinam;às deu 
seu parecer favoravel ao pro,jecto e dá Lambem agora seq. a~
scntimento ás emendas do Sena.do, suggeridas na .sua maiol· 
•parte pelo Poder Executivo. 

Sula ua. Commissiio de l!'inal11,J1J.~, l!·í i.tt.i novcmbr(J tle 19'20. · 
- Carlos de Campo:,i, Pr~esiqenLe. ~ Octm;iq Jfoc/tq,, .R.clit.lor. 
- A. G'arlvs. - Cincúialü Braqa. ~ Octq.vio Manucilt~ira .. ~ 
Carlos Jl/axirnilúmo. - Pacheco Munács. - .Souza Cal!tro. 
~ Albe1·to Ma1·anMu. - Osca1· Soares. 

P1•ojccio n. 454, de 19l9, qu1J 
divide cm duas eateoorias o 
pessoal da aviaQão milita~· 
e naval 

O Consresíôo Naeional i·e
.solve: 

A.rt .. 1."' 'l'odo o pesso~l d:J. 
~íagão ·militar e Q.aval dj .... 
viqe-se ein duas _ o~te~orili.s; 
. a)_ pessoal navegante, que 
desempenha permanentemente 
missões de vôo; chefes de es
.quadrühas e de .pista, instru
dores de pilotagem, pilotos; 
<üumnos-pilotos, observadores, 
·alumnos-ob.servadores, etc.; 

b) pessoal technico, que 
desemp euha uceidentalmenti! 
missões de vôo; rnecanioos ar
maclore§. etc.; ou {fue não 
desempenha missões de vôo; 
npere.rio~ especialistas. 

Art.. 2.v O peRl:iOU! l}jj\'e
gautc e technico, ao. i:;of!t'Br 
qualquer .accicfonte no servico 
de aviação, !1lltf~l'á ~10 i'OStJ. 

Emumiai> do Senado au pro-· 
fecto da Cama-ra n. lf.lU, de 
1 O/ O, que divide em, duas 
r!atego1•üzs o peS3.oai . da 
a:uiação milita?', o nav~' 

• 
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Projecto n. 454, de J9.f9, que 
dri•.idc .em duas categorias o 
pes8oai de aviaçdo m'itUar. 
e naval 

das seguintes vantagens pe-
. C'·Uniarias :, · 

Emehdas do Senado ao pró
Jec~o da Caniara n. 4{)~. de 

. 1919, (JUt! divida em duas 
r:ater1orias o Pessoai da 
aviação míli!an e. navai 

· · n) ·. lesão curavel; ,.percepcão · 
de . todos os venoimentos do 
posto, iuclusiye gratificações 
cspeciae-s do serviço de a/Vi
ação, cc>m direito a tratamento 
sr.atuito nos hoSititaes mili
tares; 

Ao art. 2º, alínea a: em vez 
de · «vencimentos do posto>, 
diga-se « venciment.ó.s do PQ~1o 
ou cla:sse il> ~ 

i>) lesão produziildo incapa
cidade para o serviço militar; 
oo posto com todos · os venci
;nentos da activa, com exclu
;:;ão as gratifica()Oes especiae~ 
do servico de aviação; · 

e) lesão produ:z;indo ·invali
dez .para qualquer trrubalho e 
~xigindo cuidados especiaes: 
reforma com os vencimentos 
do posto immediato, si a vi
ctima tiver uma s6 pessôa de 
familia. e mais 50$ rnensaes 
por pessôa de familia accres
cida, até o limite de seis. 

Att. 3.º Consideram-se pes- . 
sôas de :familia a muI1her. fi
lhos menores, filhas solteiras, 
mãe viiuva, irmãos menores, .. 
quando a mã'e viuva, divor~ 
ciada ou separada, os irmãos 
e i4mãs menores viverem ás 
elipensas da victima no mo
mento do desasttre. 

Art. 4..0 Si o aocidente pro
duzir a. morte. ou si a -morte 
fór consequencia posterior do 
accidente, a familia receberá 
uma. pensão~ mensal corres
pondente ao soldo do posto 
immediato da victima, até . tres 
·pes~Oas • . e mais · 50$ n:ienêaes 

Ao mesmo· artigo, aHnti~ 
· b : em vez de « reforma 110 
posto», diga-se «reforma dq 
posto ou classe ». 

Ao mesnto artigo alinea e: 
cm vez de « reforma cr;>m os. 
vencimentos do posto im
mediato. etc., até final~. diga
se <1: reformarem com os ·ven
cimentos do posto ou classe 

· i mmediatamente superior, si 
a victirna ti:ver uma só pessôa. 
de fa~ilia, e mais 50$, 30$ ou 
~0$ mensacs por !p~ssôa de :fa
milia àccrescida, até o limite 
de seis, conforme se trata. de 
ofd'icial, sub-offioial ou jnf e· 
rior, on praca ~. 

~.\:o art. 4º: Em vez de <1:. uma 
pensão mensal ~orrespôndente 
ao soldo do posto immediato 
da victima, etc. :i>, diga-se 
« uma pensão mensal corres
pondente ao soldo do posto ou 
classe immediatamente supe
ri!'>r. ao . da viotim.a. ~té ~~e~ 
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Projecto n. 4M, <.le J 9,19, ([l.le 
divide errt duas cate(lorias u 
pessoal de o:viaçi1o milíta·1: 
'~ naval · 

por :pessôa accrescida, até o 
limite de seis. 

Paragrapho unico. Pat•a . r; 
abono da 1)ensão á familia do 
aviador fallccído, seguem-se 
as regras em vigor para o 
montepio ,e meio soldo, no qur.• 
diz respeito á habilitai;.ão. 

Ai·t. 5.º Para os effeitos dos 
a~tigos anteriores e paragra
pho; ::i. mãe da victima, desde 
que tenha esposo invalido, é 
equiparada á mãe viuva, de 
.que trata o ;>rt . 3". 

Al'L. 6.º O pessoal tec'hnico. 
accidcntalrnente navegante, 
te.I1á as mesmas vantagens, 
sendo essas calculadas' pelo 
valor do ordenado ou do soldsi, 
conforme se trate de civil qu 
militar. 

Art 7.º E~:f,a lei. retroagirá 
aq pessoal ou :h; pessoas de 
sua. familia, de que tratam os 
arts. 1º, 3u e q~ e seu paragra:'.'. 
pho, ·e que estando nas eondi
cões do àrt. 2», em·servico da 
aviacão mílit.ar em qualquer 
tempo. 

Art. s.~ Revogam-se as dis
posi~ões om contrario. 

C.- Vol, XU 

J::menda~· do Senado ao p1·u
iecto da Cama1·a ·u. -i54, de 
1919, que divide em du()..!;. 
eategorias o pessoal da 
a·viaçã.o militar e naval 

ricssõas de familia, e maii; 5101$, 
308 ou 20$ mensaes, POl' pes-. 
~óa de familía accresciida, até 
o l:mite de seis, conforme se 
1 r:Ha. de Officíal, sub ... officia! 
u.1 inferíor ou praça». 

- ' 

Ao art. ôº: · .8ubstit;ua-se 
pelo seguinte: , «Para os ef
foilos dos a1·tigos .ante1·iores. 
1.i pessoal technico accidental
men te embarcado terá as 
mesmas vantagens -sendo essas 
calculadas pelo valor do or..: 
denado ou soldo, segundo se 
t.rate de civil 9u de milJ..~ar: » .: 

Acm•escente-sc n::: i>eguintos 
r.rt,i~n~ nddit.jvos: 

Arf. As disposicõe:; de::;t.u. 
lc·i "ão a~•p!icaveis. em todo!<. 
lh' 01'ft:Hor,; aos sub-marinistas 
o p1:s~oal da navegação stlb
mamia da Armada Nacional.· 

o 
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'J>t"ojecto n. 4/U, de ·1919, que 
divide em duas cq,tc{)o1ias o 
pC$SOll.l de aviação'.militar 
a n~val · 

Gamara dos Deputado&. 18 
de dezGrnbro de 1919. ~· As
tolpho Dutra Niaacio, Presi
<:lente. =-. A.. V. Andr{J.de .JJe
:zorra iº secretario.·-.:.. Octo
citio de· Albuquerque, 2° se
'cretarjo. 

Ernendai do Senado ao pro
jccto da Camara n .. w4, de 
1919, que divide em dy.w,· 
caiegcrias o pessoal . da 
a·viação militar e naval 

Art. O soldo do posto ou 
classe immediatamente supe
rior ao da victirna, de que 
t~·ata o art. 4º desta lei, é o da 
tabeUa pela qual recebia o 

] aviador ou sub .. rnathinista na 
occasião do desastre. · 

Art. Tratando-se de· qual
quer praca de graduação in-

. fel'ior .a -de cabo (soldado, as
pensada, grumete e marinhei
ros de segunda e primeira 
classes)', a. classe sup2rior, a 
que se refere a presente lei, 
é ~ d.e cabo. 

Senado Federal, 20 de outu
bro de 1920. - Ainto~iio Ftam.
r.isco de Aze1·edo, Vice-Presi
dente. _:.,... Marioei ~ Alenoa1· 
fJ.ui.rnarães, -º Sceretal.'io. 
Pcd1·0 da Cunha Pedrosa, 2" 
secretario. · 

O St. Prs~idelite - Desii,T.o para. segi.in.da-eirai', 29 de 
corr~~te, a mesma ordem do dia de hoje, isto é: 

ORDEM DO DIA 

3• discussão do subsl.itulivo da ·commisi:iã.o r.le l"i1ian .. cas 
ao projecto n. 28'i •A, de. :1.9,20, applicando 60: 000$, auuual
mente, para a desobstruccão dos rios Tocantins e Ara15Uaya; 

3ª discussão do projecto n. 321·,11e 19:20. fixando o subsi
dio e. a ajuda de custo dos Senadores, e Deput.ados para a lc
.gislatura de :l.921 a 19:23; 

3ª discussão dn p1·ojec\o n. 587 A. de 19~0, eonsi deranún 
de unidade publio!l. o «Abrigo do Ma.rinheiro », com pnl'nccr 
i'avoravel da Commissíi'o de Constituição e .Jus!.icn; 

3ª discussão do pNfocto 11. 32'3, de Hl20, crcamlo o :;c1·
vico florestal nas margens da. ·Estrada de Fel'l'o Ccml.rul dn 
Bràsil ó da. tE$trada de Ferro Oeste de Minas; com ptu'C(;" 1· 
fa.vQravel da~ C9n.iP.1J~.sões de Obras Publieas e Jc F.inançu~~ 
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3• discus~ao uo p1•ojecto li. 58.::l, de WiiJ, t.mnsidcr;muo 
de utilidade publica i'cderáil, para os dfeilos dos nrt~. fO H 
·35, § 2º, da Const i Luicão. a>; doacões, :hcran~as. etc., cu.ios 
rendimentos se destinem á dif..fusão do ensino ·rll'imilrio •· •· 
eultura da lingtm patria.;. com parecer favora•vt•l da-; Curn-
mbsões de Con~tiluiciio e JusU..:a e ú,e .Fin11n1Ja~: · 

· 2ª .discussão do projccto 11. 2í1G A. <Je i!l~O. autorizando 
a 1·cvisao do cont.racto da Amazr.m 'Tl'legTaph; com emenda U[). 
Commissão de Finanças. 

A's i:.l horas comparecem o,,; Sr:,;. Bueno l.knndào, Au
dracc .Bezerra, Octaci!io de Albnqucdque, Ephigenio •lc Sal
les, Costa !lego, Diol1YiiÜi Den.lr.s, H~nto Mirtinda, CunhJl Ma
chado, I.uiz Domingues, 'l'homaz 1101.friguns, Viuonlú Snl.io~·u, 
'l'homaz Accioly, Osorio de Vaiva, .lo::;t• Augusto, Cunha Lima, 
Eduardo ·ruvarc,;, Gerva~io· Fioravante. Austrege-silo, 1.'uriann 
GampelJu, Aristàrcho f,opc;;, Pedro Lai;u, Octnvip Mnn:;~bciru, 
Lauro Vtll~s l1oa8, l~eo11clo Ga1rfto, Pacheco McnrJo~, Alfr~~do 
nu,\-, Elpi<.lio d1~ Mc.roqujt.a, Rodrig-1ws LI nrn, li!ugtmio 'J'ouri
nl10, J_,P.iin \_'el!oso, Manoel Mor1j;1r(ii111. Anlo11io Ae.'llii'rr, Snm
Ila.1o C01·r1!a, Pcrnlo l)e f routin, 1\h~nch·~ Tavares, Yhmnte l'i
r~gibe, l"runr.isco Mnr;}ot1dés. Maria clr• l'uu la., Mam·i<~io- t!•~ 
I.,acfl['(ju,, Tr.ixr.ir11 lknndão, H crc1.11anu C:es11r, Francisco Vnl~ 
laclarl:'~. ,\mcl'ico l..opc>s. $enna Figuri1·1~1fo, Odl!on de Andrade, 
Mor•1ira l)l'and:'io. \Valdnmiro dC' l\-Jagal11ã<'s, .laynw Go1111.•1<, 
Hf>nct•o.f-0 At vos. Carlos Gat'<! ln, Cinr,inuto Braga, ,lnsé Roberto, 
Jos1í Lobo, .Todo de Fnría, i\:!'Uolplrn A:i:nvndo, .l>ot•cii'a LnHt'. 
Luiz Bal't.holomeu, João Pernett.a. Aharo }3apHstu, l\Inrcnl tle. 
Escoblli\ Oclavln Bocha, Pmnin~o::: ~(a~cnre11hns. Bnrb~sa Gun
çnlvn~ .• Toaquim Osoriu 1J Carlos i\raxirniliano (615). 

O Sr. Presidente - A listn d1i presenca 11caurm o com. 
pa.rl•c-imcnlo tfo e5 ·Sr~·. Dú[lUÜldos. 

Abrl'~.llr a ~l'~são. 

Q Sr. Ephí11enio 4.G S41Ues (swpplcntc . t.fo Scc1•ctario, sr.:1·
vilia'u dt1 i") J>l'C>er.dn á hri 1 urn du~ aet.n~ da \!l'llSÜ.O d~~ ~(} 1• do 
c.lin '.!.7 cio 1.•or1·nnt~'. ·ns qunc~ f'fü1. ~"IH ohsPl1\·a1:15Qs, succrMril
vonwnto approv11da11, 
; , o Sr. Pre1ide11ie · - Passa.se :1 leitura do expodiuntu. 
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O Sr . .Andrade Bezerra ··u• Secretario). proéede á leitura 
do seguinte 

Officios: 
I~XPEDIENTE 

Dous do Si·. i" SecreLaríu do Senado. ele 26 do coL·rentc, 
ccmmunie:.mdo que aquella· Casa. do Congresso Nacional ado
[()itou e nesta data enviou á san~ção as seguintes proposit;ões 
desta Carnàr:l : 

Abrindo o ·credito . de 60. 000 : 000$, · para a t!lectrifica~ão 
da }~strada (fe "Fc1·ro Central do Brasil ; 

:\brindo o credito de · 196 :480$43'6, .!5Upp.lementar á verba 
., ~1 \ do 01·çamcnto vigente, do l\'lin.isterio da Justiça e Nego
' cíi):-< Interiores ; 

Abrindo o credito de 2. 300: 000$, para con~rtos f! obras 
noi:: 1>.diJicios das rep:.i.1 ti~õe.s fiséaes; · 

AbI'.indu '' creditCI dt> 5. 330 :OOOS, su.pplementa1· á ver
ba 23R. do orçamento. \'igentc, dp :Minist.crio da l<"azenda, nar:i . 
. serviço da 'fisi:·alizaçã1) do.s imposto& de fonsumo e t.ràns
portes. 

·Inteirada . . 
Tre8 do .Ministerio ç:la Fa:tenda, de 27 do correnle, en

viando as. seguinles 
:MENSAGENS 

.Srs. M.cmbr·os <lo Congresso Nacional. - RemeLtenuo-voi; 
a inclusa exposição do ministro da Faze.nóa, sobre a neces
sidade de um credito especial de 1 :825$. para ~ccorrer ao 
'.Pagamento das diarias relativas ao exercicio de 1919 e que 
~ão devidas ·.ao escrivão oo exLihcto 2º •P<>st-0 Fiscal do Alto 
Acre. HermeHn4o Ferreira Lima, tenho a honra ,]ê>. vos so
licitar a competente autorização para a abe1;tura· •.lo allu<lido 
credito. .· 

Jlio de JaneÍI'o. 23 -de 111ôvemhro de 1.920. 99º ~ <la Inde
lHmdencia f! 32" da Repnhlica . - J!vitacio Pessôa. 

Ex:mo. Sr. Presidente da Republica - Hermslindo Fer..:. 
l'6i·ra. Lima~ escrivão d-O extincto :2" Post.o Fisca! do AUQ 
!Acre, foi conservadQ na qualidade de addido por ·effeilo da 
lei n. 3.0&9. de 6 de j~ro de .f9iô. , · 

Até 31 de dezembro de 191.8, rP.c·ebeu as dia.rias corre
r:ipondentes oáqiucllas funcções juntamente com os ;ven-0imentn::; 
<ie seu cargo. . . . , . 

No a.nino passado, porém, não as recepeu'. pfilo a1;to · d!i ~a
beHa explicativa do orcament<l da Fazenda hnv1>.r om1tt1do 
a respectiva consignação. . . 

O Thesouro Nacional tem entertdido sempre que é obri
gatori.o -0 abono dessas <iiarias. qu«IIJf.o mais ·quando por de-
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ti.reto <le 26 de ·mar00 do anno findo. soh n. 13.Mfi. foram 
incorporadas aos ·vencimento~ dos fut1cciona.rioF: da.quella 
classe. 

O seu direito é .. portantn. incontestavel, só não tendo 
sido satisfeito de prompto o . respectivo pagarn1.1nto justa
mente porque faltava a necessaria dotação orçamentaria; 

E, nestas cond~.ões, a providnncia a tomar no presente 
seiria a abertura. de um credito es.Decia.l. a q~iaL /p0>ré'm, · 
depende de prévia autorização lngislativa. . 

1Peco. ·assim, a. V. Ex. sn digne obter P.!<Sa autor.i
zação, para o fim de serP.i:n. ,pagas ao fnnccionario em questão 
as dia·rias relativais. ao exercir.:iri de 1919. na importanci~ 
total de 1 ;325$000: 

Rio de Janeiro, 2.3 de novembro do -192'0. 
11n.ptista. 

Homero 

Srs. l\.fombros do Congresso ~acional RemP.ttcndo-vos 
a inclusa C'.'l.'"POSit.ão do Minii;tro da Faz1md:i. ~obr·c n. ncccst=:i
<ladc de um credito .,~sp~cfal dfl .1,7 :893$4!i3, para occorrer 
ao pagamento do qu0 é d0vido a. Fnlisbr.r.tn Branl. cm virtude 
de sentenr.a .i udiriaria. r enlw a honra. dP- vos soli·C.itar a com
pr!.cnt<~ autoriza.-.:ão para a nb<'rf.ura c.lo alludi.do ~rNiitô. 

Rio de .Janeiro. ~.3 di' novrmJ.wo d(' rn.2ü. 9fl" ela Tndei:
pendenda ~ 32" da R~publiea. - Epif.acfo·Pc.~sôn. 

Ex:mo. :Sr. Pré~idf'ntP. da Ropuhlien - Poi• ca.rtn. preca
toria oo ·r.n. de outnbro findo. ,.. ,iuiz f'Met'àl da' 1 • \tara do 
Distrh~to Feideral requi"itou do )ilinislrrio da Fazenda, o pa
gamento lia ]mpottancia iJ0 .'J7 :fül:=l~ í-13, cm ravor 1fo F'elis
bert,(} Brant. 

O ·direito a C!;SC pagamento foi-lhí! rrconhecido na acção 
que propô;.:, juntamente.> r~om outros. euntra a União, pelo mo
tivo de terem sido dispensados. il!f•g-almPul.P, do posto rle 2º 
tenente picador do Exercito . 

.A refel'ida. nc.i;il.o !!Orreu M tr·nmito;; legaef:. lendo o re
presentante da FnzendQ. f;~ i>sforçndil nn senlt.ido <ir ovitnr a 

·· sua · condemnação·; 
A carta pr-ecatoria afinal P-xpedida está reve8LMa das ne

cessarias formalidades, de sort.e que se impõe o seu cumpri-
Il'l~nto. . 

E, nestns condicões, não consignando o orcamento vP.t•ba 
adequada por onde pos13a correr dP-speza de tal natureza. fnz
se mistér a ;:ibert.urn de um cr<>ditr' rspol.'inl p:i.rn nttl'ndl't' no 
pagn·tn('\ntO. · 

Trata-se, por~m. 1.te provid<'Min qu11 de.pende cio pr6,·ia. ' 
a,utori~acão logislativa e, por i·Er~o. pcr,o a V. Ex. ~I' ·lfü:nr~ rJp 
.promov<'r a rP..~)~t ivn r:oncessfír.. 

Rio do Jnnefro. 23 d1-1 novE>mbro i!P. -1920. Hom.e1'0 Ba-
pfista. 
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$i·s. Membros do Congresso ?iacional - Remettimdo-vos 
a indusa e':'tposição ào Ministro da Fazenda, Sobre a. necessi
dade de um credito especial de 47 :949$'343, para occorrer ao 
pagamento do que .. é devido a pjalma Ferreira, cm virtude 
de sentença jUdiL1iaria,· tcnht> a honra de vos solicitar a 'cüm~ 
pP.ltente auto1•izaç1fo para a. abertura do aHudido icredito. 

'Rio de .Janeiro, 23 de novembro de 192'0. 99º ela Inde
pendeneia e 32º da Republica. ~ Epit.-icio Pessüa. 

K:icmo. Sr. Prcside:;.\Le da Republica - Em favor <le 
DjaJma Ferreira) o juiz federal da 1 • Vara do District-0 Fe
cforal expediu a carta preca.t.oria. de :l6 de outubro. finc!o, 
requisita.ndo do l\Unist.eriO da Fazenda. o pagamento da im
portancia de 47 :94.9$~{43. 

O -àireito a Asse pagamento · :foi-lhe reconhecido na acção 
qnc propõz, juntamertté com outros. contra a União, p~lo 
mou .. ·o de. forem síodo illegalmente dispensados do posto lfo 
::?º tenente picador do ~ercito. , 

A ac~ão correu todos IJS tramites Jei;aes, tendo o repre
sentante da F:uenda. esgotado todos os t'ooursos de <1efe3a 
Pm direito permittidos. · · · · 

A carta precaf.riria acha-se revestida das necessarias 
formalidadef':, de sorte que se impõe o seu cumprimento. 

Mas, r.omo o Minis·Lerfo da .Fazenda não está devicamenLé 
aulorizado a--oc-corI"er a. de9pezas oriundas de sentenças ju
diciarias,· o pagamento deiprecado sómt)nLe poderá ser sat.is
f'1ito por .meio <le um credito esper,ial cuja abertura. dependo 
de acQuiescencia do Poder Legislativo. ·· . 

Peço, portanlto, a V. Ex. se digne de promover a. i::on
ce.ssão da respectiva autorf:r.ação. 

Rio de .Taneiro. 23 de novemhro <le i 920. - IImni!?'O Bo
pti.sta. - A' Commissão de Finanças. 

Do mesmC1 ministerio e . de igual data, remettendo as se
guintes 

lNFORMAÇÕES 

Exmo. Sl'. 1° Secretario da Camat'a dos Deputados. -
Respond"ndo ao of.ficiô n. 436, de 22 d~ outubro · prox1mo 
findo, no qual V. Ex., ·e~ virtude de requisi~ifo da Commis
sft.o dn Finanças <ie~sa Carnara, 8olicita o .parecer deste l\li
nil:!t.erio sobre o pr-0jecto que equipara a importllnôià de qul'
bras dos thesoureil'os e· fieis da Recebedoriu. do Districto F'.'
~fora! a que recebem os paga<iot'es e fieis das pagadorias \!o 
Thesvuro Nacional, tenh-0 a honra de remetter-lhc, 1)ela cópia 
inclusa., a i·nformação prest.ada 6obre o assumpto pel.n <tir~
ctor dnquella repartição, com a qual estou de perfeito &e~ 
CÔN!O. . 

Reitero n V. Ex. meus prote&l.os àe oleva<ia estima e con .. 
sideração. __, Hornpro Baptista. . 
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Recebedoria do Districto Federal - N. 116 - Em :13 dC 
·noVJembro <le 1920 - Exmo. Sr. director geral chefe do Gabi
net,e da.._MinisJ.erio da Fazenda - Tornandô ás mãos de V. J<..:x. 
o incluso offi~io da Secretaria <la Camara dos Deputado6 nu
mero ·436, do 22 de outubro findo. acompanhado de um 
avulri:io do projecto que equipara a, importancia de quebras 
dos füet:ow·eiros o fieis desta rcpartiçli:.o; ás que recebem o~ 
pagadores e fieis do Thésouro Nacional. cabe-me infôrmar 
que, a meu ver, se1·ia de toda a justiort a equiparação de que 
trnt~ .º pro.iccto, bastando dizer, para justifical-o. que para 
Oi!c f1e1s desLa Recebedoria ficou ostabelecida em 1899 a qu~-

~:·hm de 500$ annuaes, sendo a esse tempo a lotação da reud~ 
respectiva, apenas de·-i8.000:00I}$, por anno. Actualmente 3. 
l9ta·r.ão é d_e 40. 000 :000$, maior que duas vezes aquella quan
itl:_a. o mov1ment_o da Recebe<loría llmltiplicou-Be com a crea
çao -de. novos tributos -e -.;.ugmento da população ·e as québras 
permanecem as mesmas. Em ~elaça~ ao thesoureir<i, a ~i
tuação é id::mtíca. Suas quota~ foram fixadas, 11in 19,(}5 ;réi~ 
1 :i000$ por anno, quando a renda estava lotada em 23.000 :OOO!I/! 
annu:ies, -continuando a perceber as mesmas québras no re -
girrrnn aoiual, com a lotação elevada a 4-0. 000 :00-0$$00. 

. Rcit<lro a V. Ex. os meus prol'}ó't-0;; de considerai:ão e e.~-
tuna. -.,. Lufr; Vossio Erigido. director. . 

Confe-re. Primeira sec()ão da Dirccforia do Gabinet.c d,O 
Thr.son'ro Nac-iona·T. 72 df\ novembro de Hl20. - Freiün•ico Ro
clw, 4º escripturario. Vítso. - J. B. de MellO Cnnha. r:hrfo 
ele secção. - A' quem fez a requisi1.1ão. 

Do rr;_esmo ministerio · l'.l de igual data e~vianrio dous rltis 
respec:tiv()s autogmphos. rlev:idamen:tc sanccionados~ ·da rc
soluç.ão :do Congresso Nacional, declarando incorrer nas pc-
1"as do urt. 222 do Codigo Penal o Ministro da Fazenda que 
ordenar pagoamentos decorrentes dE; c()ntractos sem a .oooçr
vancia do disposto no art. 37, da lei n. 3.544, de q de Janeiro 
de 191'2. - Ao archivo dos autoi:;raphos. remettendo-sci o ou
tro ao . Senado. · ' 

Do Ministerio da Guerra de 24 do corrente, enviande a 
. seguinte 

Srs. membros do Congresso Nacional Tranamittindo-. 
vof; a r,:\'.posição que me foi u.pM>:enf.aífa pelo Ministro do Es
tado da Guerra. trntan<lo da necessidadn da abertura ao rcspi!
divo Ministerio, do credHo dl' .2. 566 :525$662, .~upplcnmnt.ar 
:i verba 15• - Material -- ns. 11''. 16', 17". 22', _?3• e 2-'i", do 
rw1;ame11 f.o elo diLn Ministcr i o par.·a o a<'-1 ual exercicio, VU!lllô 
poüir· qni> !Jahilit,llí~ o Governo a nhrir a nece11snrio l.'rr.d1t.o. 

Rio de .Taneiro. 24 de 11ovflrnbro de 1020. - Epitacfo 
Pes.~(Ja. - A' Commissão de Finança~. 
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696 .'\NNAES DA CAMARA 

Requerimento: 
Da Companhia Carbonífera Rio-Grartdense •. fazendo êon.

s~d~r~cões sobre .ª mensage~ em qtte o Governo pede aut~
r1zaçao para abrir- um credito de 100 :000$ para a execuçao 
<los decretos que concedem determinados favores e propondo:.. 
..se a obter um ernpres~imo de accôrdo com o que cstabelcc<'!. 
- A' Commissão <le Fínancas. · 

E' lido e fica sobre á Mesa até ulterior deliheraç.ãc> um 
projecto do Sr. Mario Hermes. 

E' lido r. vae a L<nprimfr o seg-.linte 

Pita.TECTO 

N. 360 C ~ 1920 

Rédacção vara. 3• discussão do projecto n. 360, de 19'2.V, q11.e 
regula o serviço de aviação 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1.0

. O ~erviço de aviação é considerado uma. cspe
cíal idade, sendo< todo o pessoal que nelle serve classificado. 
:para quaesquer vantagens regulamentares, como arregimen-
).ado ou cmbarcdo em nvio prompto. · . 

Art. 2." Os avia!dQres e ubservadores contarão pelo do
bro, para o efféito da reforma, o tempo do serviço de avfação. 

Art.. 3.º Aos avia.dores navaes :,;el'ão contados como dias 
de viagens em navitis de guerra com maehinas em movimento, 
os dias em'-'llJ.C voarem.· desde que o võa seja, pelo men-os de 
2-0 minutos. . . · · · 

Art. 4." O!> Dffíciaes. pilof.o::; e observadores serão obri
gados a servir pelo me.nos, quatro annos na aviaç'i-0, só po
dendo _ voluntrimente <lella ser afastados, passando para. a 
reserva, afim· de ~e dedicarem á aYiação civil ou jndust.ria>: 
correlatas. 

Art. 5.º O serviço de àviaQão constitue merecimento para 
Q aéeesso na hierarchia militar, uma vez preenc)lidas as ou~ · 
tras exigenc.ias l egaes.' · · . · 

Art. ·6.º As vantagens pecuniarías que actualme.nte per
cebem <1S que servem em avi2'~""o são· mantidas, subst,iLnida;:. 
as diarias po.r uma gratificaão mensal equivalent.e a 3.0- dias 
da actual diaria . 

. Paragrapho uníco. As. pra~as que servem em aviação ~e
rão uma fliat"fa equivalente a rlom:; terc<)S da •fll~ recl'bl"m ns 
officiaes. 

A::-t. 7." Os cabos e-.soldados serão promovidos a 3<> sar:
gento e. os. sargentM ::í. graduação immediatamente superior. 
~esdl." qn<". tivf'ram obt.ido n hrewif. militar. Os pifot.os breve-
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tados poderão ser, logo deI}oís. pr·omovidos e de !'leis er;1 seis 
mezes á graduacão superiQI', por- proposta rio i::eus chefes 
hierarchicos. 

Art. 8. O _serviço de aviação supprirá. a condição de 
tempo da flotilha do Amazonas ou Mattó Grosso e serviço 
fóra da séde, e a exigencia do um dos cursos das escolas pro
fissionaes. necessarias á promoção- na Marinha do Guerra. 

Art. · 9.º Aos aviadores militare~ 13 pcrmittido Lrabalhat 
na aviação civil o industrias correlata.~, s u,jeitos a lei que re
~la a passagem para a reserva, quanto aos officiaes de Ma:.. 
rmha, contando porém Lodo o tempo de ·serviço. Aos aviado
res do Exercito idenf.ica permissão podrmi ser concedida. f i 
cando considerados em disponibilidade e com direito ao soldo 
de sua patente e cont.a~cm de t.cmp11 dr serviço. · 

Paragrapho unic.o. O Governo será .iuiz da opportunidado 
ae pcrmi.;;são. conforme as exigr.ncia!' do serviço de aviaçãn 
militar~ 

Art .. 10. ·Rievogam-se as dbpo:<iç(i(l.;; ~m cont.rario. 

Sala das C()mmissVP.s. 26 de ·'.'fovcmbro de 192'0' . ....;... Co:t'l,o.~ 
ae Campós. Presidente. - Osca1· Soare.~. - Alberto Maranhão. 
- Souza ·castro. - Paclteco Mendes. - Carlos Mazimilia.no. 
- Octavi,o 'Roch.a. - Ci11f:'i'nnio Bra{f'fl . - Octn:vif> 'Ma'flgabP.irfl. 
- Sampaio Corrêa. · 

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

O Sr. Octacilio de Albuquerque ( •) ~ Sr. Presidente, ()!=; 
.iornaes de hôj() regisLrl'lm o fallecimcnt.o cl;<i operoso rparahy
bano, Dr. Prudencio M·ila:ncz. que vtnha exercendo com de~ 
dicacão e gran<Je zelo p{)los servico$ tmblic.oti;, o carg(} de di-
r ector geral da Sec.r-etaria <ia Guerru. - · 
· De 1909 a 1912 occupou o Dt'. ·Prudeneia .Milanez um lo-

gar desta Casa, como 'Deputado :F'tideral pela Parahyba, tendo 
então posto cm d'esto:que asigna.lado os seus prestimos, quer 
no tocante aos interesses individuaes dos conterraneos que n 
eUe recorriam

1 
quer em . se tratando dos negocios <lo Estadó 

que dignameme, representavá. . . .. . .. . . . . 
Em 'homenagem â sua· memoria, venho requerer a V. Ex. se 
c;iiig:ne consultar a Casa. sobre se consente s&ja lancado n.a ac~ 

···de nossos trabalhos um voto de pezar pelo seu desa.pparec1-
mento. (Muito bem; muito bem.) · · 

Awrovado o requerimento do Sr. Octacil-io de ~lbu-
qu~rque . · 

O Sr. Pereira Leite (1>ela ordeni) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra pela ordem para.. _a.prr.:=.entar ;i M~s.a d~ Camar?- dos 
Deputad9s um requcr1mf!lnt.o 1~m crrn' o ma,1or ·honorario :do 

-·---
( * ) Este di~cmso nãf') foi 1•nvL~to pelo orador. 
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Exercito, Gregório Henrique <lo Amarante pede um favor a 
esta Casa do Congresso. 

. Con~eço <> pet.icionario ha muil.os annos, de menino roes
mo; _ servi-u com o meuyiac no 6º ba.tal·hão de :posição- em VílJa. 
Ma.ria, de modo qu•e nao posso, absc>lut.amente, deixar de ac
ceitar o -r>edido que elle me fez, . de a.presentar á; Camara o 
rt:querimento que ora tenho a honra· d e pa·ssar ús mãos de 
V. E>:;. (Mu.ito bem.) · 

Vem a mesa, é lido e enviado ás C'om'missões de :.\Rl.rinh{\ 
e . ~üerrn e o'e Finanças o seguinte 

ºR!::QuERIMENTO 

. Do major honorario do Exercito, Gregorio Henrique de 
Amaninte, com 8eí'viços na gu~ri·a do I•araguay, pedindo rne-
!horfa de refôrma. · - · 

O Sr. Ephigenio de Sálles - ·Sr. Presidente, .o Jm·nol <:W' 
, Cnm.m~rt!io, no seu serviço tel0graphico de hoje. recebido do 

.Par1, inseriu a l!eguinte. noticfa: · ~- · · 

~Noticias que chegam de Manâos dizem que no anno 
,fo 1921 será inir.indo o fechamento geral do commer
cio. O maior e mais importante hotel dali fechará na 
n~itc de 3~ de dezembro, não abrindo mais.» 

. O Stt. FRANcrsco VAI.LADf\JH-:s -- E ' uma respo:>la á faH:\ 
do cuidado. com que a Amaionia f .. ern sido ·tra.tada por pnrt~ 
dos pod-eres publicos. 

o SR. EPHIGENJ:o DE SALLES - Sr ' Presiàente, muito bem 
nbriUumta o itHciio de minha oração, com o seu opportuno 
aparte, · o hourado e iilnstrn Deputado por IM.inas Geraes, 'meu 
muito- Querido amigo, o Sr . Francisco Valladarns, diiend() 
que o ·que se est:i passando na J\.1:n11zo.nia. é resultaute dü t:ulpa, 
c!o cJP.scaso ... 

O Sn. FnA:-ic1sco YAI,I.AD.'\Rl~S -- Do abandotw. 
O SR. EPnrc1:.;:-.rro nE SALLES. ~ • .•• do abandono comptct<> 

.. cm · cn.ie tem vivido· aquelle ped~co d::t patria. 
· · A boc-ra<."-ha, SI.". .Presidente, que, . como sabemos, -consti-
tuiu sempre o ·segundo artigo da producçã0 nacional, esttí.. dcs
valot'iiada de maneira. tal que o Mringt1ch'a, o norde.stinl:l que 
ali · na Amn.zonia.. f.'111 tn(fa ·a zona cfn 1 •:iní ao A(:1'0, quando 
nr•C·OSRado em seus T~studos •1wl:l$ sP.c-cas, ia nmorrgar ~ua acr.i
YidadP. na. PXtracc:.ão dr~ f:~fl prf'~iosn prodttcLo, j(~ no p1·r.>s<inü1 
nfío mà is se en tre:;n a ·~s~e meio 1.le 8alvncão. . 

A b•)rt·acha quP. nm out M~ tempo~ J:l nf.t'ingiu no prc~o. 
rlc 'LSli: o kHo. pelo abanc!nno e pelo de~cas<: e.h que os go
·vcrnos teP.m deixado nqn(>lfo recanto da patrfo, chegou ag-ot'fl, 
ao prci;:o <le 1 $500. ' 
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. O Sn. Fl\ANCISCo V.'\U .. A~Mn:s - Falta de appar0lho com'... 
mC'rcial de r0sistencia. 

O SR. EPHIGt~:-llO 1n: SAt,1.Ei:r - Falla dC\ apparelho com
mercfaI de resistencia e fD lta L::i mbem de oricnta~ão eco..; 
nomiea. 

O SR • .FHANC1.sco VALL.\DARES - A' Íslo pÓde V. Ex. ac·
N'er;ccntar o scgmntc: que qualquer provi·dencia do governo 
em. favor da Amazonia terá os applausos de toda a nação., 
Assim e-Orno o Gove1·no foi em auxilio do nordeste com quan
tfa bastante avultada, não p()de deixar abandonada a Ama
zonia, sendo sua acção a ravo1· dal]uclla região digna de todos 
os a.pplaus.os . 

. ü SR. Er>maEmo DE SALLJ;s - Estou certo, meu illus
.traclo eo1leg-a, de (]uê o Gow~I'no pa t.riotico do illustre Sr. Epi
facio J>e'Jsôa não deixarú crp abamlono a !:iitU:açã0 do cxtromo 
nort<>. 

O Sn. FRANcrnco VAr.T.ADAnr.:s - x~nhum aci.o como o 
soccorro á Arnazonia o porh•r;í 1.'"(·onciliar melhor oom a oni
ni~o nacional. 

O Sn. EPHmm>;io ni-: S.<\I .. r.Es - A~ cu usas \!·a baixa da boi'-' 
racha nno são aqui bom· conhecictas por n<ís. Ha cerca df' '1 ·1 
anno~ ... 

O Sn. l\L\rm.rcm DE LACERn., - .T:\. 1\ muito Yclha. (fü:rn. )' 
o Sr.. J~PHIGE)<JO nE SM,LES - ... aportou a Manáos um 

rico hialc de pl'opricdade dei commodoro Benedict Gordon._ 
de nome Vfryinia, si me não falha :l memoria, coildtlzindo c!lso 
aro-h'i-mH'líonario americano. qur.• se propunha 'e!stabel~~éd~ 
umn i;rande casa eompradora de J)Orracha naqueila zona. 
Como sempre, nós, imprevidentes ... 

O SR. FBi\NC1sco YALL;\D,\HRS - Acreditando rnnilo no 
('St.'!'nngeiro. 

O Stt. E1~mrmNI") nr: SM.T.fü'I - ... act!Pditando sem pro 
nas promessas ~sfrangeira!'i. t'acilitnmo!" todos· os re.cantos do 
rin Am:'lzotUJ.:;\. ·O: Vi'rrrinfo pP.netron pnr nndl' qu-i:i:, pro'7av~I.....: 
mr~nte lcvanlandn ma11pas,conhec<mào as regiões,sabendo ondA 
havia borracha ., quaes a!' riquezas do solo e tomando suas 
c!P!;'r.ja'das' ti H llJ'as. Benadirt. Gordon estahclleceu. de fac lo, 'Pll1 
Mnrníos, 11ma µrnnrlP. .r•asrt compr·adnra dP horrarha. 

F.m ·1 (} l/1. por1~m. declarada a µramlc gul:'rra europ1\a, rr.
f.ir:ir:im-·f"" cio mrr-cadn todos us r.otnpradores all('múrs. l'i
carnlo alli ~ümrnt(" os r.nmpradorrf; anrnriranmi. 

Esles or;:mnizaram-i:P- t>m um t1•11st paro. n ar.rin isi17i'io e. 
conse<1uenbe dcsvatori?.::ir;ão do produr.f.o ... 

o SR. FRANCISCO V.\J.L.\O.\.BE8 - Ern nnt.ural .. dea11tc rl::i. 
tncr-cia brasileira. 
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o sn. EPHIGENIO l)l<j SALr,Rs--':~ . -achando-se hoje afastados 
tod(•s os d:.>mais concu!'l'enl.ês, lnciusiYc o Banco do Brai;iL 
<1ue cônsegui, por intermedío do ex:....l\linislro dn. Fazenda- r: 
.nctualment.e nosso illusire colàega, Sr. Antonio Carlos, en
t..rssse no commercio da borracha da .Amazonia. E o Govemo 
Federal fez acquisições do producto at6 o valo r·: si não m~ 
f?ngano, de 20.000':000$, não f.endo, ao .que -mi:' const.a, f.ido 
p.l'ejuizo algum eo.m scmeJhantics op0rações. 

Agoi'à, porêm, o plano do ·americano rlnvc· ser conhccidl· 
por nós, Deputados, afim de protegermos, não mais o prü
ducto, .mas a nacionalidade. que · esl.á amea0ada de ger rom-
prada ao~ poucos, aos peda<;os. · 

O americano desvaloriza. o prodl.lcio ... 
O SR. FRANCISCO VAT.L.o\D,\H.ES ....... Para e-0mp~~r os sP.rin

gaP.~. 

· O SR. EPI-IIOE'1"l0 nE SALLEs - .. . o. serjngtlciro, <llesa:n1:... 
rondo, dêsutudido, não vendo compensado o seu trabalho 
exhaustivo, afasta-se, abandona os seringaes; ~ a americano 
então os adqui1·c por pre{;Os infimoi::, insignificantes, ficando. 

-. 11~sim. s-cmhor do nosljo 9<1lo. · · 
' I~f-clizm·ent.e. todos os tirados. todos o~ ·gritos dP. angUs-

tia, posso bem dizer. <fC\s habitant'es, e representantes do com
mercio da Amazonlu, t.eem sido r.m: vão', afllli no cent.ro: O 
'Amazonas .. . 

O SJ\.' li'RANCISCo V . .\T .. T.:'\DARF.~ ~- Está muito longe. 
· · O Sn. E;l'ÍlGBNIO DE SAr .. ui;: - ... está Iongr de mais. 
como diz V. Ex. Tein mandado para aqui, por int.errnedio ·de 
tepresen.tantes :especiae.S <'! por mi?in , rlP. SP.ll!l reprcsrmtantes 
politicv!!!. appellos solicitando o auxilio do Governo FP.derul: 
naôa se tern alcancado. O commercio lcm commissionado fü,_ 
legados !':eus e illustres Jornalistas para aqui · fazerem propa
ganda em favo!' da região, most.r:wdo, :í. lui clara dos alga
rismos .e dos factos, cm repetidas conferencias na Associacão 
Commercial .. a urgente pecesl'idade de se amparar aquelln in-
feliz re~ião. - · 

Tudo ísto tem sido em vão. Dia a dia, par~ce que dese~ 
Jamos '~r o esboroament-0, o aesappareci~ento da Amazonia. 

0 SR. FRANCISCO V,\LLADARES - V. ·Ex. póde , accrcs
~entar o r:ieguint.e: o annc pa~sado. votamos um empreslih10 
para o Pará e o Amazona~: o Pará j:í o obt.evP.; o Ama7.onai:., 
ainda não, t1pezar dos se111; ~sforc:os n<>SSf' !o;ent,fdo. 

o SR" EPHHlE~l() m~ s.'\T.T.m~ - Aliás;, r!l'YO informar a 
V. Ex. . 

o SR. F~NCIScó' VALT.ADAR.ES - A culpa não tem s ido do 
. Congresso . O GovArno é que tem .. estado fechado. 
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O Sn. EPHWI>"' 10 IJt·; S.\LLt;::> - :1fo.sí.c pont.o, o Governo 
andnu t•om acerto (~ subclloria. pot'que não deveria ler cu
trcguc a a.vull.ada qua11tiU. ele t G.000 contos ao. Governo es
tadual. 8 i de!:!t.-inas~e .-;oinma tão elevada ao' B'anco uo Brasil 
para acquisiçflu de lllcl'lJUllorias. Lla üoi·racha e outt•o:; pro
<luc:tos ela i•e1;iiio, mullo ile1u. 

O Sn . f'H .. '\NGCl:l<;o VA1->LAL>An1·:s - V. Bx. sabe 1.1uc o Qo
vemo e~tá Lambem autorizad<.1 a agir alé o limite de 1>0. 000 
vouLos · dfrectamentu. 

O t-S tt • . l'~Pruoi::~io i>li SAu.i.,:~ -- Ji:spct·o , pot• isso, que agirá 
~o menoo dent ro 1fo3sc l imite. . 

Mai;, ao pas:-io que essas ~omniissões <lu 1;ummercio, que 
os rep1•cs1mtaut<..•t; d•! T!}stado ,·;fo ::1)lidt.a.udo auxilio P, aooio 
parn salva1rnrnLo ua i ·~giao, nã o sei c1>m tJuc orientação vüo 
sendo suppl'itnido::: os derradeiros r1~cm·so::: tle r1u e dispunha
mos. Haja vfs(.u o Lloycl l3l'à'Sil1~in1. T iuharnos tr(!S viagen!:> por 
mez; forain t·Pdu;r,ida:.,; a d·um:; e liuj.: a UJfüt, c1uando o iugle~ 
cstaJrnleccu u111tt linha 1Ji1·ecla· dr: lnglal.erm para a nossa 
desventurada ;\mazouia. Ainda p ingfoz, int.nlligeatementi?, 
nstab eleceu ua l'<!giil.o U.o Rio Brafü·11 e na~ margens do 'fàcutú. 
duas missu0s: uma r.mtho!i<:a. e oulra protesta:ntc. · 

O SIL . Fl1A"':11sco Y ALLAO,\iK>l'S - As duas igrej as.· · 
u StL E11n 101::~ w •m ·:::;A1 ... 1.i;::; - . •• o o .fez não com in

tuitos religioso:;, rna:s euni in'!Uit.08 '!CtlllomicO!; e commerciacs, 
Essas missfü~s p1·i'oi:.cupam-sc eom n catechesc dos nossos ü1-
dios, dos im:iiO$ bra.sileiro::;, (!\\C faliam perf eitamenle o iu
g lez. que rt:'oonlwcl'm Jorge \' como St'll chefe. e não sahen> 
onde fica o Btasil, o qmm1 seja o Pr ~::;.idt.mLe da Republipa dos 
E:3tados Unidos d-0 Bt·as il! E ssi?s inclio::; trabalham como es-
<'i·avos ; abrem esti·nclas de Geo1·g-~(fl\\'lt parallc las, :>ervlndo a 
ambas as mis~ões . · 

.Já transfOnnaram algumas dt•ssu~ L'~trudas 1jm Iiuhas 
ftlrrea::;, algumas das quacs pt·occdtHll directamentc de Geor
getown . Estão-si\ cslab<'.l<!e.eud<t lambem est.radas de 't·oda
,g-cul. O no&sr.; ~'Udo. o gado das t'a:i.:cmdas uadon.aes. que attingc 
a cif1·a dt.>:icon!wciúa, elevada, mas muu,:a infit'eor. ao que· · se 
sab{), t\ 30.0tJW c:áhei;Us. · ti lo<lo e~pot·tudu para a Guyana In
glm:a . A madeit•a tio nfo :Sr~uwo. 1is mineracs, Lodas as t•i
ll.UCZa1; llt\l.uru<~~ i<âo explm·atlas pt>los ing-ler.cs ; o indis·ena, o 
tra.balha<lor. ,~. ht';l>5i h~í1•n. mn~ eni~nnws os braçps- e não not1 
preucL~upn.u:o~ 1·.11111 es~as {'Oll .";tlS. q111· !ii'iu d1! some~ws impor .. 
tmu:ia. 

Assim sendo. o ::; h :.tl:liLantL'~ du. A111tt1.unia, l\Onhec1mdo o 
descaso 1• o nhamlono nni qu1.! si• eneontra. a11uella f ei•Lillis
$\111'3: 1•1>.p;ião. ,t:\ fall~in. ~até de um p~ra 11ull'll, <lm .sepuracão. 

Dt•v1) diz!'t' a \ . Ex .. Sr. J>rnsHfl>nll', Qtlfl lenho conhc
cim~nt1> ~.!<! q tw ••!-.<i;t• g·c;;to do~ l~ahi lanles_ ú~ Amnzooiu ~st.á 
seudo paLt•u1:;inadn 1101· ~sf ni..ng·1~n·os, princ1pnlmcnto pelos 
::unorkanos .: . 
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O SR. FnANGisco V AI..LAIMl\Es ~ ~· natu1•al. 

. O Sn . ~,u~z DoMINGUES - Por cllcs e pela nossa iucJ:if.:. 
1Cl'ença; prmc1fJalmente por eslà ultima. . 

O 'sn. EPHIGEN z.o DE SALLEs - .. . · e. Pela nossa inuiffA
l'en{;à. principalmente, como diz, com todo o acerto. o nobre 
Deputado;.?, depois, quando o Gqveruo brasileíro quizer abrir 
os t)lh-0s, Jtt será tarde. 

. Para evitar ·semelha_nl.<:s males,. espero nos poderes p~1-
hhc<>s, conto com o :Palnot1srno .<lo Jllustre homem que neste 
momento dirige os nossos destinos, afim de que, dentro dos 
recu.r:::;os que acabamos de votar, dentro dos 50. 000 e;ontas ... 

O Sn•. FnA~C!sco VALLADARBS - . Que estão ~ut.orizados. 
O Sn. EPHIGENto D~ SA1,i.,:1~s - • . . e que estão a.utori...: 

zado:s, appliqtle, como quo uma. ittieccão resmuradora no or
gaaismo daquefle pobre infermo rnor.ibundo. (Muito bem; 
un.11.ito bem. O aretdo1· é cwmprimen.tado·. ) • 

O Sr. Vicente Piragibe { •) - Sr. Presidente, -uma das 
corpo'l'c.v·ões a que o !Jistricto Fed'}ral deve, inC.ontestavel
mcnt.e, grande8' .sel'víços, ó a Guarda Civil d~sln Capital. 

o S!\. ~;R \N.c•sco v A.LLAn,\nEs E ·oUTRos Sns. DEPUTAnos -
~\.poiauo. 

0 S~~. VIC:E'N'r~ · PIRAGIBE - Fun-tlatla no Governo do .sau
ÔOSO estadista, Dr: Rodrigues· Alves, por il.liciat:iva do ent~o 
chefe <le policia Di;. Gt'l]t'dooo de Ca~tro, a .Guarda ·Civil te,n 
::-ido. em va.'l'ios momcnt.os, a vet·daàeira garantia da ordem 
publiêa. ( ~nu'itC> bem), como ainda nesta hora. o attest..a o digno 
ex-chefe de policia. 

o SR. Fn.iNClSCO VALLADAHES - V. Ex. tem toda a ra
.zão: ó uma corpo1·açãé digna, um valioso elemento de ordem. 

' ' . 
. O Sn. VICENTE Pm . .\GIEE - Depois de, por longos annos, 

con<lemna.da o.o ·esquecimento, a Guard~ Civil :foi, êm 1919, 
amparaüa pela lei . n. 3 .,976, de 8 de ·janeiro, . resul~nte ~e 
·um ·p1•0Jecto que trve a hon1·a do aptesenta,r ~1- cons1dera~o 
da Gamar.a, e em virtude da qual· foram Jeitos. os seguinte~ · · 
augm.-...!lto:s; unicos que · ~ô·l'isegUi do poder publ'ico, ma·s que, 
como !!.e pôde .... ~!.', são diminutos ; . . . ' 

O':l físcaes paSisarani de 225$ a 275$; os ajudàntes. de 
~, 15$ a 2.50$: os guarda.s de . 1.. e lasse, ·de 200$ a 225$; oa de 
2A e.lasse, · a~ 150$ il. LSO$; e o antigo resen•va. que recebia. 
mensâimentc a ·m!se1•ia de 90$ para t.rabalhar, oito horas por 
dia e comprar o fardnmento á sua custa, t~ve o ucoresc~ 
<ie 90S para 135$000. . · 

(*) Este âiscurso não foi revisi9 p.elo ~H·ador •. · 
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, .~·Ssa lei, CillllO uiSS 1!, t;anccionada em janeü·u de il):ln, 
w lo1 regrllamentadu cm novembro do mesmo amw, islo é, 
11 rnern~ depob;; ·~ quanào dovet'ÜL produzil' bCUs cffciLos, o 
Congrc;:so Nacional votou uma nova. lei refo1•mu.ndo· o Corpo 
ide lnvestig·ac.ões 12 a In~pucto1fa de Vehiculos e diminuindo 
o ci'focUvo da Guardu. Civil. quo devuriá se.ir de 1 . :wo 
homens para il2(). 

O SH. li'HANcrsco VALI,ADAHES - EffecUvo insig'I1iricur1/e. 

O Sn. · 'VH:JEN'!'E PmAGIBJ~ -.. Tão máos resultaidos udvic-
1•am dessa nova lei, que o Govei·no ' até hoje nüo a regula
mentou, limit:muo-sc a 00mmissionrir a.Iguns guardas de 1 • e 
<lc 34 e.lasse. 

O Congro.sf>o voLou aimh o antio pas.sudo, S.i'. Pre:-;idcnli.:. 
uma. lei mandando dar g'!'at1'iioa.i;ão até 50' % ao.s diversos 
servidores do Estado. Em virtude dessa lei; t.ocaram ao;; 
guardas civi::; os misex·avcis aur;mcn.tos do rcmuncracão, ·que 
passo a <Jxpor: aos de 1~ olassc,1.2$n·on pm mez;aos do 2", 13$; 
aos de ::!", 25$; aos ajudantes, 5$9-00; aos fisc.acs e o ulmoxa
ri1"c não tiveram a .poircentagem. 

Em fa.ec dessa situação do verdadci!'a. ~mgusl.ia, sol.Ji·e
tudo quando l'ié .tem em n.ttencfo o J)1'e00 ox:u;i:;-cradis~!imu dlJs 
generos de ndmeira necessidade ... 

O SH. F1uNcrsco VALLAD,\RBS ~ E o Lt·abalho l\Xtenuaniu 
~ri eorporuçio. ~ 

O Sn. VtCEN1'1' .PmAGI}jE - ... 1: o ll·aballt11 c.xd.cnuantc~ 
Ju cut'POl'UÇün, como bem at:C·l'C8enln o nobre cvllega, u guaL'
da-dvil appcllo.tl· de novo para o Congresso FcdeNtl, su1·giu
do, então, na outra Caf:.u., o pl'ojctu 1fo inioiatíva du illusti-n 
Se1mdur Irinuu Machado, que augrncuta. o c~tipendio l\a. se
gm.inLe propo;q;iío: os fiscaes, de ~75$ paru. 300$, istu 6, ape
nas ~5$ mais; os ajudantes, de 250J'.:' para ~83$; os guarda!:> de 
1" o1assc de 225~ pa.ra 266$; os de .8", de 180'-':i' pat·a 216$; os 
<lc 3". de i30$ parà· 183$000. 

Esse projecto, inspü·ado no .iu~to desejo de suavlsa.r ~ª 
sorte daquelfos servidores do Estudo, mereceu a approvacao 
<lo Senado FL~cl(lrul, o ora se acha. na Commissão de Financ-a::; 
da Camarn, critregue á co.rnpetencht incli~eulivel do Sr. Os~ 

·cur·Sonres. · 
Sulu o primnil·u a r;c(lonhecel' qlw o diguo rurire.<;cn l.attl.({ 

da Pai:·ahybn. r.stCt t:obrccarre;;;udn •fo Lrabulho. teúdo de .(]ar 
11u1·N:cr sobre creditos e projectos novos. 

O SH. 1"HA!'>Crsao VALf,AllA•n:~ ~ E' alhís um dos mais 
op~ni:sos lia Conllni::;süo. 

O Stt. Vrc1~:-l'l"f: Pl!\AGIIIE - Paeo nsbi jneticu no lifal.inl:f o 
(l)epuLn~fo: \"P.nho. em todo cu~o, clil•igir, tl:i lrlbun:J, ·Um ap-
11cllo a S ~ Ex,, afim dr.. que fraga a plena:rio o s,eu parccPr, 
{!tw sei favor'avel tí. pro.p-0si1ção do Senado, e, • .. mnfrn.ào no es
pirito de eqUidade que o anima, estou certo de qµe dentro 
.cm breve cstar(l. o p_rojectn em discussão nestQ :recmto, seu-

,, 
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<lo, como '~ <le e:o1perar, approvado _pela Cama.ra . . (J.foito bein; 
11wíto bern.) 

O Sr. Mauricio de Lacerda ( ') -Sr. Presidente, peço 
li<~eWJ:\ ú Camara para lê!' um Lch:gramma de .Manáos; que 
acaba de me .sel' entregue e data.do de 28 <lo -cm·rente, .cuja 
gl'(l.vidacle, acrer.lilo, dispensa (]Uai quer comrncntario. · 

K o seguin!,e : 

«:Noticias vin<las Acl'e abandonam terril..orio i,rra.nM 
des rnassas destino Bolivia, a.mer•icano Fllnt procu.1•a 
obter oµ-ções compras scringáes baixo .preço, fazendo 
pequenos adeanta.mentos dinheiro. População -descren
te começa. a <.:ommetter cesatinos. - Vier.01· Sil'va. ......--' 
Julio Roque.'i> 

St·. Pi'esidenfo, o t.elegramma e consequexlCia de uma .con
spiração capitalisi.a -milítar do governo da America ·do No1·t-e, 
já àe ha muito e:xpo:sta aos olhos <lo mun'1!o e principalmente, 
doE bra~ilefros. 

Todof; sabem que-. para uma utilidade internacional im
mediata., o.;:: Esta.dor:; Unidos necessitam de se apossar directa 
e imme<:.!iatamente (posse politica) ou indirecLa e mediata
mente (wna de influ~ncia) dos seringáes l:irasileiros; por
.quanto -depende, pàra 'todos os a:i:Lefactos de borracha. ela sua 
manufact.ura, <la producç.ão das 111dias ... 

O Sn. F1v.:-.:c1sco V~\LJ~,\UAHEs - As Inúias i:;ão 1nglozas . 
. o 8lL M.füíl.lGIO rm l.Acmm.\ - •.. () no L~SO de conflieto 

exLemo com qualquer potencia das que actunlm.ente lhes dis
, putam o domínio do mar. ou a Inglakrra ou o Japão, al!iados, 

por t:r:atado~ conhecidos. esse paiz ~-.. · 
O SR. :Fl\ANc1sco VALLAD1\RES - Não tem meios de se 

supprir .. · 
O 8R. i\1AtJH1c10 DE LACERDA - ••• não tem meios suffi

cionf,es. como di;: o nobre DepuLado, de se prover d0; necessa
l'iia ma teria. pt·ima. .Tá de lia multo, desde o tempo em qu.e. (,) 
Barão do· Rio ·Branco 1.C'Ne. que entrai· na questão do Acre. 
sacriffoando avultadas quantias. quf! a solução dada :1 pen
dencia da Bolivin foi precipitada por nossa Obancollat•ia. pOL' 
um tentativa em esboco dessa natureza: Pódc dizflr-se quo 
.foi uma tat.ica preventiva da de quaesquer outras nações, 
talvez milit.at', para se apossarem daquefü.• tcrrilorio. 

Pob ·hi>m: act:ualmenlc os Estados Unido~ fn.vorec.ldos 
pela silua\~ãu der.ür1·ent.c da guet·ra, apenas cessai:la nos tra
tado~, mas ele fado existente nos i.rnont~r.imcntos, ameaçando 

(') E:'lle discur:o:o não foi reví'tit.o ·pelo ora'dor. 
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mes1nn f':3Sp c,,;tado ~e loJ'llaJ' r:h1:onir;o na ,,conomi:i dus povo~. 
os 'Es~ados Unido!,', vai t>ll<.lO-Sü dns;;a !';ituação º'~ irnpedo ab:w- . 
lulo da ;;ua moeda. p1·ornov,.n1111 a lmixa da no~~a bonacha. 

Ora, cnm p1"1~çns YÍ!<. a IH'Odur·r;.ão dns serini;itrc,; " mtl .. ut•a!
montc todni:' Ds s1~rinrzu11.•íros c:~íiy,~1·aro ern el'isc. 

O segum1n acLo da gr·ant.k po[1.•11ciu militai: c1 n1.pil.alistícn. 
Joi desl.:tl'HI_' hmncu,; d•• dinh1}irn da ~ua nacinnalícladr.-, rrnra 
•} Amaxonu~. al'im âl'! 1:01l1er, 1.•m Si.';;unda m1fo. o rr.suna.du as-
sim idc>ado 1m1 Novn York. · 

O amcric:rno FlinL nu qu<'m q1w1· qul! .~t·.ia. allí esL:i ob
tendo opcõr!~ rlP compra Ut\ s<c'riu~·úr•s 11or ba i-xo pl'P00. fazr:nr!o 
pr:qur.nos adr:a11lam011Los. n CJU1' qUPr db:m· que ;.::1·a~·- n;; ~i j1H'l'

cia, ao fukit·i~n1ü r~piL:wist.a cm m111y1•ia c!e <'t.:unnmia e> pl'odu
cção n:ltinna L Hfío soc~m'rido <':':'-'U lH't>llUcto. su ie if o .o;; St!t'ín
;;ueiro.i> ;i,;; medidas dP:;ei:;per·uua,.: da:; erise;;, quu!'i ;;Prnpr1i 
a!lucinal.orin~ r~rn ma Lf'ria dP pr·odm'.1:iío p, l'iqu Pza. a SI' r~n
t.regal' iis nl'l'f'!'lil,.: ·dl) dinhnirn malit\io:;-uin{!lll1~ l'r\ila:,; r1elo;; ca
pif.alisln.o nrn·t1\-alllrl'ir'aIJ(J~- nuninharnns par<.i n >:c:;uinl.r': Q,;; 
arfonnl.amPnf.ns dii'Petamcnk folt.t'.l!< prlo~ capif.alisla;; (la Nort.e
Amcrk.a sfin uma compra anU~cipndn, dos no~sos scrinr;rics. ~ 
r!S!,;('S atl1•antam"nt.os "·sf.ão i;cnc!I) arrl'ílM. fl-Ol'(JU1' o nosso Go
n~rnn 1wrrrntnei> d<' hr'Uf~os cruzados dr.ante da p1'1)ducr;i10 da. 
bo1·raclrn, sPm q u r) a socor·ra ... 

Qui•1· diz"'" portanto, quo SPjan.1 qual'$ fot'f'm ª"" ·e:;c.olas 
l1cnnornir'as :;t•c;uida,::_ r·nrno foi;scm qu:ws i.ív1)SS(m1 Hido as ~s
r;1)J:ú politiea~ 1\ diplomal.il'ns ao tnrnpo do S1:. Barão do Rio 
B1'aD1~11. n novcrno hrasileirn nrer-i~n tonar uma uLtitude que 
mantf.•nlm . i11lt•gro nosso ic'I·rit..o:rio '" rnais do que isto, qUB 
rnnntr•nlw. 1• su~I rn!<' a Bossa producção autonomamcnLe. mas 
~ohrrf udl• b1·asilrfru. livrnndo-n dos a~amburcador0s imp'c
i·ialisla.~ e reis dn dolfo 1·. 

Poi"- lwm, Sr. .f>r1~sidenlr~. qnn1.•sq11111• dn;:; nobt'PS D<'pu~ 
!..alio". (Ju1• tnrlrJs .~fin V('rs:i.rlm: <"nl lilforaf.nr•ti dr.~sr.s a5:mmrl.o>' . 
.:;abr~rn qw~ a~ rublit'àl_'Õe-; rr.onomii·a~. f'inaueeirns. 1'ommnr
dae~. ínrlu,..1.i·ía1'~ r: polil.ka!> dos Estudos Unidos todas ellas 
llãu e1•sstm1 ti•• Pxalfnr a. impol'!.aneia !'Xlram·din~rin q11P p:i.L·a 
ess~ paiz advil'iarn do in·rdon1init> {!1• qualtlUf'I' nalm·1•za i-;obrf'! 
o - üwrit.nrio arnawnr.n>;r~, Robrn a g-r~111rlt! !Jarra st\Ting-uni1·a fio 
Am.aiwnas. 

Ora. rw,,:,;a,,: 1.·onriir·ões. dado n llhlllll'llfrl acln:il P duda a 
-~i!.uacão da bol'l'ar.:ha, ·não a tcnclo u C:o\'1n·no ::;n1~Dm·rldn (i 
preciso 1't' inda;::;tw quo providencia,; poú1•ría. 1lar· <'SI.e tio
vei·no eonlra r'.~sas invasões paciriea~ do dinhPi1•0. qu1\ q1HVl 
semp1'c 6ÜO a s••nwnlcfra da;, g-uerra.~ r ctM cnJtffütm; milita
res ... 

O S8. :'.\'1C,\i\Oll NASCrl'vfli:'l'f) - O í\fox it~n. pot· r!XC'ttl[)lO. 

O Sn. l\1Aumc10 nE LACllRIH - O Gov(~rno,. f'ílV•!7. elo cvi
far estas invasõns, Pm Jogar de .pl'cvr ~nil-as. 1! ,., a.indanlr.' .rio 
ordens do capitalismo :.unerit:.ano n•> Brasil ! 

e.- Vol. XII 45 
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Tot.lo.s ;;abem que o;; E::;Laclw Unidos ·tcem nítida a com
prel.Jensão verdadeira do que no <lesenvolvime.nto ;para o 
Atlantico, do;; grand~s p:i.izes americanos, <?Hes Nm.stam e con
~.at•áo fatalmente c.om um concurrentc e este será o Bras]J, quo:: 
possue a tilatcria prima qirn e'lle j:í náo tem em tão gramk 
.(~scala ; nem tão nouco Pm escala rela.tiva. t em a materai pât'a 
poder, mai8 f . .ardc. ser. o seu mais t emer oso concurrente 11::1 
Amer!cn. Pnra ist.Q os 11~stados Unidos estão obtendo nossas 
mattas, estão obtendo nossos campos, e.11t.ão obtendo no~as 
minas ,, ag9ra nossos sering.ács. · 
~::. como não lh<*i bastasse e!;SC apropl'h'i.ção direct.a 

das nossas riquezas .. natur:áes, e ·terriooriaes locáes. elles fa- · 
~pm a politica da coquíta, da expressão. Collocam-se como 
:rutwos ~rotcetores do nosso credito, e o nosso Governo, que
brando a tradição da. nossa politica financeira . . foge da libra 
e.sterlina e se atira aos bracos do do'llar, para que os Estados 
.Unidos possam exerce!' uma verdadc~t'a dictadura. economica 
no E.rasi 1,, di.lf crminando . a baixa quando 1~nLende e a alta 
11uimlk> ont.edr. e a alta quando ~tsi lhes .favorece. 

Nqo satisfeito ainda com isto, tendo . csbôça.do uma tran'.l
fcrenci~ dos ~.i tulos .cja, 9ivida . externa brasileira nas .praças 
t1propé.a~ e !..las mãos d<>s poosuidorea eu1•opeus pal'a · os am.?
il'icanos, e ten<io esta :fracassado pela recusa. nor-tc-arnericana 
.i4 n~ ocaasião sobrecarresada de muliO·s títulos de empresti
mos europeu.s, e, não, tendo fracassu.do, porq\!c o n osso Go
ve.roo 1·ef1.i_ctira. a. l'espciLo, o Governo do St· . . Epitacio Pes
S01J, e pl~ilo-élmericano ou o filante dos americanos, instituiu 
o princyipio dos ctnprcstimos externos americanos, e tenta , 
!Uãb so attr;i.Mr Q;; Estados Unidos pa!'a emr1r.estal' ao .Brasil, 
çQmo tent~ a a'ltral1ir Q Esta<lo d~ s. Pail'lo, JJela ·sua. muni
'eipalidade a oontrahit· um emprcstimn, como too.ta. attrahil.' 
<>utros E~tad-0s e a Prefeitura da Ca.pHal Federal t.ambem a 
contrahirem um cmprestirno nes ·Estados Unidos. 

· Qual o resultado ? Senhot'es e 'Clominado1·cs do ou1·0, -do
:nos d-Os m~rcados, ditªdores da. nossa producção e com os tí
tulos <fas n ossas dividas cm mãos, melhor, ao em·ez de ele
~ermo~ o Sn1 Ep!tacio Pessoa, é far.el-o nomear pela casn 
Branca, de W~shmgton, eomo qunlquel' pró-eonsul C:a nova 
.Roma argcntar1a ou .delegado da dominacão de um osbode.., 
gado E~~to. 

· Nãçi ha, Sr. I>t·csidcnfo. DO meu díscut·su. nenhu'ma in
<:qher~piiia entre o meµ ponto de vista. intcrnací<>na•!ista o es
~as ~m}las p~lavr&;>. 

Acredita. Sr. P1•esidenl.1!, ·qt11), reflccf.indo mclJior, a Ca
mraa vcrtí qn e j u::itnmcnl1! por participát· dessa idéa inter-
11acionalista. (! Qtu: vr.tilto apontar uu Governo o gravo mal do 
1'.'8lar ont.rcgando o J~rasil n. semOlha.nt.m; operacõci; . 

. Todo!'> sabt•nt qu~ .º i!1tcrnncionalismo so baseia, se>br~
Luao na. guerl'\l ao n11ht.ar1smo o no combate ao capitalismo, 
allreditavdo que seja ,o capitalismo, pela sua cupidez, pae do 
solda.do, e ~J ~oldo.do pae do capitalismo., E' uma reciproca 
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.<JUB s~ p(ldr- fl~tahelecer, mní.>ora 1:omo ab8urdo, para mosLrnr 
lJUC \UH d.iP.endé do outru, muilo vinculadamenle. 

Uc::ila Mrma, não tomo absolutamente os povo8 não cul
tivo p;>ra. com o povo americano nenhum preconceito e ne
nh\una odiosidatl\', ma~ com o governo americ:;mo, oriundo de 
uma cJemm~raoia. plutocrata, de uma <lomocracia gananciosa 
por pJutoci·at.n, ~ei·vida por instinctos .miltarislat:J, demonst.ra
tlos em tm·rit1wios contiguos e auncxados como os do Moxfoo, 
ni:\o poclQmos ler. aquollcs que amum a pa~ e autonomia uos 
povoi:; sinão o gl'ito de prote:oito e prevt)nção para com esf!a 
polit.foa de aventuras ·~ ceg·ueira. incuravel do nosso G<ivcr·no 
.ttaeionalista, i,ara com u t.t·abalho e americanista pal'a com 
o dinheit•o. 

0 QUC ê~~ t•sLú in1plaulando !\ a ,;tlat'a de f'uluros conflido:.-1 
externo::\ eonfra os quues niil> ag·e o nacionalismo de figut·a
i.;li.o ora no poui•r, mas póàe reagi!·, com outro e superio1· 
uHS()Ot'tino, u internacional ismo cio~ homens de boa vontade. 

Justamenle contra a~ aventuras do capitalismo, contra o 
t•api1.alismo r.suoltado pelo militarismo americano é que Ye
nho a l!'ibuna prot.es!.iH'. em nome dos intert~sse~ brasileiro::; e 
uu paz aniet·icauu, i.;1•entc Ul~ que o internacionalismo, por 
omquanto e! e nem púde <lei::i:ar de sei• a cultura ·.desses prin
cipios - da abolição da foi·ça e da violencia do dintieiro. 
dentro da::- ~1ontingencias nacionae:;, dentl'o do meio da ra~a e 
do meiG da nacionalidadf.', como coudir:ão physicn da exislen
uia do cad~ . grupo. 

Nesioas t.:·ondicõus. bi·aslloil'o seiupre, mas internaciona
lista, acrcdit.o qun. para assegurar a pai e a ordem do nosso 
desenvotvínrnnto futuro, stlh1 ameaça de aggressão realmente 
N1boi;mda, devemos - é não ha niuguem que isto m'o oon-

·- 1,t)sll• - desde .i{L evitar que o capitalismo norte-amoricano, 
a mais ,ag'gressiva dns fórrna atll agora observaàas, se im
planl.4~ n1.1 Brasil, cm sentido~. uão só .d!J . lraiwi· pa1·a aqui os 
aPirnlilcs e armas para. couqmstas uohi1cas, como tambem de 
à11ui vil' 1lc:ienvolver os appetites d•! sua classe ue miliona
rio::s l'lll di>triml'nlo do desenvotviml•nto e da forrnaoão natu-
ral elo nosso ~\'l'llpo h i~to1'iDO. . 

Li o tclei:rnmn.10, mas não l<~nho rluvida nenhuma que o 
~1·. Presídt'nt.~ da Rl'.publir.a I! dema!>iauo vaidoso para sPt' 
~usceptivcl d~ 1.ionse~hos, d1) advertencias e de opi~iões qu~ 
nüu as sua:5 iH·up1·ias, qua11do as lr.m, o que nao lhe u 
commum. 

E' sabido qur nm torno df~ 8. Ex. o Sr. PresidcnLI.' d.:i. 
llf~publica. -nãn c:dslc sinão o vasio da lisonja, o qual é lm
permeavúi a ciuulq1H'l' sjnctJridade G não póde s~r traspa11sad1) 
pot• qunlqu~t· mun\.fel.'!.ai;ão. da ~nlelligencia au~onom~ . ou .u(1 

<•piniiio nacional. ;:; . Ex. t! ?-Ss1p1 um verdnde1l'o vr1~1~11cu-o 
da i,:amil;o(a dP ÍOl'()ll palaciana, debatendo-se na YlSaO 00 
poder que lh4~ puzeram nas mãos sl'm rumo cer~o; n~o _tem 
<l!-1 mov1mentos livres, porque sua extremada va1d_aoo no.o .-0 
<.leii:a receber conselhos e sua soberba, em mat.er1u. de op1-
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rnao '-' inlolerani:.ia 01;crca clO$ homem;, tornam todos (JUe :>o 
appl'C1xiniarn rJ,~]JP como mcdt•osos : ou indifferentes á sua 
:-;or'LP. r1·1 rali idos <~ al'a:,;ladus. Eu. qm' me não aproximo de 
S. iF:x.. ynu ,wmp r<· P•~los cauacs competentes, emquent,n 

!.'Ss!':> cana("' não forem iHutilizauos pela absorpção do puder 
oresidencinl. qnc:' CJ$ anwuGu obstruir com seus vétos, pon
<'ando qu•,, · diam!Í a ahtcnr:ão de S. Ex. para um gravíssimo 
prnblcma. 

Rrpilo a. h~i!ura do 
l'clcnhu crn seu e:;pirito 

O Sn. Et•Hii.:E:-;w t.m 
eu dis.-;e anLCi>. 

Ld1'g'l'amu1<\. afim de que a Camara 
os termos desse despacho. 
S.u,r,i::::; - Que vem confirmar !-udo 

que 
O Sn. M.rnt1r<.:10 n~: LM~1m1n - Aliás sem que cu souhcsse 
V. Ex. vü·ia :"t l t'ihuna Ll.'af.at' do a:;sumpto. 
O 8rl. Lur1. Dc:1.tE\'UUBs - Devo ace~ntuar que os desati

nos a qw~ :;:e rel'1·1·p o LPlegrnmma :;ão aCto:; de benemerencia 
ú vi:>ta do qtw i:>f~ pu,:;sa. (.4.poiados.) · 

O Sn. l\J.wnrcto 01;; L.\CEIW.\ - Mais uma vez, leio o. te
kg-!'annnu . 

.i:Xnt.ü:ias vir1d:.i;; At'l'<'. rihnn•.lonn l.l~l'l'itorio gcandes .mas
:::ns l11'.->!íno n,1ti\·in .• -\rne1·:irnno Flint procura obter op11ões 
1<omp1·a :se1·ínga1•:; haixo prr~to, 'fmwndo pequeno udr.:wtam~nto 
diHl1cit·o. Populnt.:ârJ dt\:->cron!H ellmP\)a commct:ter desatino~.» 

Ahi esf.ü. Sr. Pt'l~siden tP, o -g1·u.vr. incidente qne trago ao 
eonltedrnBnlo do Govi:rno da Hepublica. (Muito bem; muito 
bi.:m.) 

O Sr . Oscar Soares - Sr. Presidente, o nobre Deputado 
pt•lo Disl ddu J"(•d1·1·al. ~r. \' i1,,•11I t! i' ll'tn{ hi:. 1'1•:r.-·JJW um 
NPIWllo :,:11hn~ :1 pt•njr•cll1 IJUI~ all!.!!il!'l:fa '.l~ ve:11:inwnl<J<' da 
\";uarda Cívil. {;n qU•~ ~uu fklulu1· na -<:01rnni:;,;:'í1~ d·~ Finurn;u~ 
llrsta Camuz·a. 

T<'l1dll 1•111 lllN~ ['t11l1•t· •'"IP 1wo.i••r:lo. dPl11•. p1•oliu yi:,;Ja n 
~1·, D1~pulad1J lh-la\'io ltol'll<~. ~ .. nrJo .. n1<! d1".'\1lvidn 11:.i 11if inta 
"'P:-t,,.,ílo. tl PXi1-\·tii:íad•~ dt• l••11111n r;:1n m;~ p1•rn11t ti•I n;::1.1idar n 
fü".~lt1np!c1 1•oi1\'1•ni1,11t."t11<'1tf P. :i l'irn d" dtil)nrtll' p:ll't'<'.f.'!' d•) 
:-.t:eOedn ('IJlll o:; illl1'l'f•:.;,;p,.; :11•ll<• "'11\'<d• i<l11-;. {JpjHH'l'111lHl1tP!llt'. 
o p1•nji>do yi 1·ú a d1•lrn 1 t'. 1 i·~'<W· ln. n~~? '!\ pt»1rnmP1ll 1• .~aU,.;J Pi to,; 
(l~~ 1']..:-;r•Jo;. do illt1st.1·. llt•pul:td» pélu ni"lt•ict1 1 1 .. ·1'.d .. t'al. (J/11ito 
bem.) 

O Sr. Presidente - ~ão ha mais oradnres insc.riptos. ' 
Si n1ais ·11P.1fh1m1 dn,.; f::1·.s. n1•pnladn:; qu1·1· u~ai· dtt pul:i· 

Yt'n 1m 1ln1·a d"~' w:::td:~ ao r'Xi'ed tPnk. \''1•.•-·;t•. pa;::saL' /t or1fon1 
(ÍO '<lia. (PrlllSll.) 
, Compar1•e1'm mai>: ns Sr·s. l:'1>l1za Oast.r(J. l'rado Lop4•s. 
Ht~t"L'Ula.no Pa1·~u. A~g·1•ipino .:\zevf'clU, Hodri~tH':-t illai"fiado., 
Pfre~ llcbcllll, Jouo Cabeal, Arnrnndu Bul'l:Ú11aqui. Hermíuu 
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Ilarroso, 1."1·eú<'l'Í<:o Bot'A'~. 0,,1:.a r· :-;nnl '<'S. Cr>1·1út dP 131'iLn, 
A]Pxa.ndri·no da no1-•ha. i'Pl'l' ira (j.1~ ÍSl'H . .Juliu flp :\li•li n. ]11'( l-
1Jato !\faia... i\la1·i.·· T·fornw:,:. Ubaldino ri• •. ,\~si . ..: .. Jof'w .\la 11~·alwi:·a. 
~()abra Vil·h0, ArlinJn Lf'nrll' .. T11!<1~ ~la1·ia, Bani i\lw~. H1•i lor 
de Souza. Nicr.1w1· Na,scinw11 I n ~la1•,.do ~O:ll'f'f', :\ln 1\.1 )1' 1 l{r•i.~. 
Hamtnl Ht':l!ga. Jo:::ü d<' ;\lrll'a1·~. V1·1·i~,::i nin 111' .\Jt•l 111. J\la l.l:i 
l\fachado, .João P1~ni<Jo. \'m: d" ~lell11 . kall1~;.; .Ji1ni111'. F1>:'1'r'i1·a 
lfra::ra. _'\lbr•rt.o ~r11·nwu ln. n:11•1.,1:-; l11•11l1·:1.d1i. l'alnwil·a llipfHH', 

' .loão t:ímplicio. Ca 1·J o~ .l'f'na fi1•I. 1• ~,· 1·;,:i \) ·:k UI in~ i r·a 1 í. 1; . 
Jkixarn 1fo 1·nmpnr1:i:r•r º" ~rs . Fclix PaC'IH•c:o, .Juvc1rn.l 

J...amar•l.Ím'. 1\rmih:il '.l\1lNlo. 1)01·,·nt Pl\rfO. Monteit·o d n Sou-
7.a, Antonio :\n;;n,.ir-:1. ,\l)•d C:l1<'1·111n11t. t:h~'l'mnnl d•• !\ol iC'anda • 
• To:;;1~ Han•,.fn. Mat'inlio d<' A11clra<l1 -. :\J1)!'P ir'a da rtorha. 'l'homaz; 
Cavalra11l i. l ld1• fn11;:11 :\lha no. ,\l lwl'lc> ~lara11hfir-.. Al'fon,;o Ba
ra la, .siirn' i'in L•·a l. .Toiio J;1y,, ii1. Hn l l lrazi1 r P Pt'<'il':'l. l.omag·~ 
}\faranh:i11, ,\nlon in Vi••1•11t ... ,\ 1·11:1ld11 Hn,; f n,.:, E,.;l~H·io C:aimhra, 
.P1•dro Cnrrl•a. :\:t lalic in Camh.,im .. \ll'r•' "º d1• !\ia\'a. L11i;r, Ril
v.-ira. i\·Jíg-11 .. 1 l':tln1rir:1. J\fl'11dn n\:n Mal'li n . ..: . .Tofü; \TC'ner.1•s. Ro-· 
drig11f'S Do1·i n. ~ ·fan•)Pf Xnlll'1'. 1::1...:J1·r1 lh•bnlln. ,\t•líndo F t·a
gn;.;o. TtWqWtln l\lu l'Pi!.':l . . , ihnl r/ 11 llatn:1l l11•l í', (h'lavio •la notdia 
Mir·~irtd:i. Az11t·<:1ii F11L'l.;1tl11, ~nl l1 • >' .F ill10 .• \1•i."I id•'" Cai1·1" !\'o
rival dt' F1.·<' il.n,:, .los1í '.1'11!1•111 in11. :\z1 ~y 1 • t.ln ~11dr·1 :. Jnãn G.u in1a
!'fi.1•s. T l1•'!11Í.-:(01·l1•,.: d t> ,\(m0ida. 1'111:11·1p11• dP :\azar1• ll1. nau! 
J-'c1·t1andc·"· .ro:-•: ,\[yc:-: .. ln:.:1·· l:nn•.:a h , .. ,, .\11;.:·11,.:lo d<' Lin1n. Al
hf'rl.in11 lli'l1n1mon<I. Hilwil'o .r1111 ··111 ,.. i1·a. ~ih•'Írn Jk11rn. A n 
ümío C:11'111~. Ji:rnilin .fo:·d ir.n .. Jn,•c" l~11nit';wi11. (;••lil!'-" Lima. 
J,a udu lpl 10 d1' i\J;1µ·rdf1:1r .. ~. /'.lll'1\;J,;l 1·p .\ h ·a l'('llg":\, ;\ J) l 111•0 no
~ p]l1n. l·'1·a1wi,.:1•11 B1·r•,.: ,;;11Ji'. l.am,,1111ii•1· r.11d11rr1·dn .• Jn,;ino dn 
Arn.u.l•'· l•';l\1<;(11 F1•1·1·az. !::1 111 ~;i. l·'1w11·i,.:1•t1 P:tnli1'lir1, ,\Jno ;· 
Pt·al;i. t:aniiHt' f'1•n!1•,., , :\f;in1>r1 ! F1tl;.:"llf'i11. J<:dg-ardo dn Cnnha. 
l\lc'Hn F1·a111'l1, íl:iul C:H·tln:-;11, 1:1 1 ~:11 · \',.1·~·w·1i·11 . '.\la!'•'llfi1111 B:H
reln. Prml1•i1fl' rl1• '.\h>1·a"" ;.· t11rn. El11y 1:iiav1·"· \ "p1;;:t '1 i1·a11d:t. 
Rnd1•iµ-1w ,.; .\f\·p,; Filhn. P1•1h·o 1 :11~ta. :\l:wnl'I Yitlahoi111. C::tt'lo~ 
df' r.arnpo,;. · lla mo,.: 1'.aiarin. ,\yr•'.' d:1 ;-;ih•a. Olt•::r:i1· in P inLo. 
T 11 !lo .Jnymf' . $1•\'l'l'iano .\l:irq111•.,, t:n,.:I :· :'lla1·q t11•s, q1.111ni Ma
<'iP!, Lu ii Xn\·i Pt', ;\ hilon Ha pi i,.:f a. 1-'1.,.,.11·a d <· O ll \'c•11·a. Ellg"•' 
n in Miilh· ... t:Pl~n Bayma. t':onwri·i11dP Bihu.-:, l':\':tri,.:lo :\mn1·aJ. 
Auim,.:fo l'i'sfan:i. :\l1·id• •,.: ,\lnya, :'\:1htH'1 > ti" (;n11\·.~a " FlOJ'"~ 
da Cunlia (!l~). 

ORD'BM no J)I .\ 

O Sr. Presidente - ,\ li:;l;i <l•• p1•1'i'-"n<:n ni'r.11!,ln o Pom
pnrrorinwnfo r[p 'lílli sr~. f)ppn!ado,:. 

:\'iin lrn n1111wr<1 par·.'I ~·· pr•nc•N lt•r ;i \'n fnr::io d:i~ ma 1 crin~ 
c1111• ~·' nel1am ~nht·•• :t ntf'su. 

Pa~>m-,.:1~ :í ;; mnl 1'1·ia:-: ''1\1 ri i,;<~ti <.;,.:fil'-
:J' di,.:c:11<.;::;iín rln suh~l il u!.ivo dn (:,1mrni,,;,;iin df' F in::inc-af; 

nn prn,ki·lo 11. ·!Si ,\, ih.• l!l20. applirandc.1 O~ : 1100~. anm1:1l 
rn1•nf ('. pura a. d1•i:obi:;l.ruc1.:ão 1fo~ 1·1ns 1.\wanl.tnf; <' A r·nguaya. 

Encel't'adn " ndinda .i volnciío. 
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3ª discussão <lo projacto n. 320, ,de 1920, fixando o t!!Ubl:ii
dio e a. ajuda de cnsl.o dos Senadores e Deputados para a le
gislatura de '19~1. a Hl23. 

O Sr. Presidente - Acham-se sobre a mesa dua!S emen ... 
das que vão ser Jidas. 

São successivamentes lídás, apoiadas .é enviadas :i Com ... 
missiio de :Financa~ as seguintes 

EMl';~OAS AO PROJF.CTO N. 320, DE 192(} 

Onde convier : · 

(3• discussão) 

N. 1 

O suhsidi(} e ajuda de custo dos Deputados e Senadores 
p::.i.ra a legislutura. de 1921 a 1923 são fixados em trinta e seis 
1!9ntos de r1~is durante cada sessão annual, pagos em folhas 
mP.nsacs de l.res contos de- 1•éis a cada um. · 

SªJa das sc-ssões, 29 de novembro de 1920. - 1Ephigenio· 
de Safks. · 

N. 2 

Em vez de: ce de 1 :000$ a ajuda de custo:>, diga-se: ce 
de 2 : 000~ a ajuda de custo>. 

J ustificaçfJ.o 

Tendo sido em 2• discussão rejeitada a emenda. e~ que 
pro.puz elevar a 3 :000$ n e.judo. de custo, em vista das diffi
culda'des ela situação financeira. do paiz; mas sendo indis
cuttvel a insufficiencia da actual . ajuda de custo, a emenda 
procura harmonizar aquel!as condições antagonieas. 

Rio, ~9 de novembro de 1020. - Paulo de Frontin . . 
Encerrada a 3º discussão do projeclo n. 320, de ·l 920, i:i 

adiada a vota~ão até que a rQfe-rida Commissã.o d<! parecer 
sobre ns emendas offerecid:is . 

:$• discussão rio 1>rojec lu n. 587 A, <l~ U)20. consic.lerando 
fie u l ilida.de publica o «Abrigo c!n Ma1·inhoiro>; com parecer 
favoruvel da Comínissiio de Constituição e Ju~U~ti.. 

Encen·ac.la e adiada a votacão. 
3• ciiscussã~l do projcelo n . . 323 A. d~ i920, ót'êando o 

servico florestal nas ma.rgA;1s da Estrada de ·1''er1·0 Cenl1·nl <lu 
Jknsil e da Est.rada de i-' erro Oest.1! do Minns; com pal'ccer 
fo.yo1·0,;el das Cumnli~sõcs d" Obras PublicH Q de l;-iuança.s. 

Encerrada e adiada n. votaçiio. 
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3• <liscu~srí.o ifo projec( o n. 383, de 1020, r.01L<;idcram:lo 
de uWi1fa.dc pn.blít:a, federal, para os ~ffeitos dos arts. iO e 
35, § ;2.", da C:1in~Liíui1;ãn. a,; dcrnçõf!~, her.aur,ia~. etc., cujos 
reudirmml.o~ S•· c0~! intm1 :i di!Tu!$ilO do r.nsino primariC> e á 
ctrltura. da li n;;ua patl'ia; 'com parecer favora.vel daf\ Com
mi~~Õf'S ili' Co11,;:f.i t.u i1::ão ;o .ru si i 1}n. 1~ dr! F inanr;as. 

O Sr. Presidente - Acham-r:;e sob!'e a mesa duas emen
das que vã o set· lidas. 

São sucrc~~ivamenfe lida~. apíliadns e enviadas ~'í Com
:missão do Pin:in\.'as, :i.s ~egnint,•s 

(3• discussão) 

N. i 

Art. 1", in l'ine, depois <la palavra. diffusão, supprimam
se !l.!; pal:wra~ <tdo ensino pl'imario e Li óultur(t 'Cia lin.gua. 
p:l.lri::i~. QU!' serã-o substituidas pelat; seguintes: ·das letras, 
artes, scicncias e obras de "beneficenci:i social. '· 

Art. 2" --- Substitua.m-se as palavrag 4'.do progt>a.mma de 
diffusão do ensinn " cultura. dn. lini:-.·un,,, pelas geguíntes: da 
v.ontade Lln doudot· ou test.a.dot·. 
. Sala das sessões, ~G de novembro de 1920. - Alvaro Ba-
pti.stCl. 

N. 2 

Ao :nt.. 1. D - Supprimam-se as expressões -tpara os ef
i'eilos do:; urts. 10 e 35, § 2~ da Constituic:ão da Rêpublica'l- .. 
Subs!iluam-~(' pelas !l(~gÍ.linf11s: «r:11·:1 o ...,ffeit.<1 cte ficarntn 
Jspntns rle imu0st.(1s fNlentns». 

J·us titi catfr a 

R' .do. C'ompl'f.en~in. <~xolu~ivn. dn.;: F.st.ailo~ f"rcar impostM 
sob1•e t.1•an~111isXJ.7n dr• pmp1·ú·dru!,~ (a1·l. !l". da (~nst.itui•:ij.o 
l;>erJ,~ral) . 

Debaixo d0'-ln dt'flOrninar:ãn c:nm1wnl11~ndmn-.~'' os irnpns
l.os rhamado$ d•' t•n:11.~ rfo lu:row·as ~ lr.r1fl(f11,ç. 

A Con:-:1. itu il~fio dll ílio G rnnil1' dn :-:.:u 1. po1· PXf'IHpl11, dis
püi:: 811 a :\!"~l!Tnblt'.•a t'llfn}Wi1• l:tlli~:ll' im.po~(.os; TlT, f\Obl'f' 
tr:msmiSRÜI) dl' r1L'ul1l"if"<llldf\; lY, :'illlll'r h1~ra.n1~n~ 1• [Clgmlos 
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(art. 47). E~sa é a competencia ele todas as legislaturas dos 
Estados. 

Fundado em que texf.o constitucional pcíde o Congresso 
Nacional isentar dos referidos impostos, os legados destina-
dos a tal ou qual f~ln, por mais eievado que seja ? · 

Em face: do art. iO ·da Constituição Federal. apenas é 
prohibido aos Estados tributar bens e rendas fcderaús ou ~cr
viços a carr;o do. Unfri.o, e. 1·ecip1·ocamente, o que quer dizer, 
q:ue a União niio púde f.ributar bens e rendas estaduaes ou 
serviços a. cargo <los Estados, o mesmo se devendo dizer 
quanto aos rnunicipios, em vista do arL. GS da Constit.uiçã.o 
}'ederal que os eom>tiluiu partes autonomas <.los E sLados _ 

A União sóm~ntc pôde isentar de frnpo:stos federaes, 
nunca de impostM estroulua~s. da privativa corhpet.cncia dos 
Estados. 

A disposi~fio do ar(. 1 º do projecto. qun ,.~st.a cm·enda man
êa >-tlpprimir, fe'rc a Constituição Federal, a auf.onomia dos 
Estados. SrJ (!Sfr!.ç .• por ::ictos ele suas legislaturas, podem au
torizar a isenção' do impo ;;fo;.: sobro doações, hf\ran ~as e le
gado~. :\ formula. adoptnda da consideração d e utilidade pu
blica federal, l.aes doa(;úes . hl'ranças e lega-Oos, (~ um sub
tcrfugio que niio í'ncohrl~ n manifesta inconstitucionalidade 
da providencia. que, nr.nhum ~ffeilo pra~ico surtir ia, pois, 
as lel?islaturas loea0s não sii.q obrigadas n se submetter a 
leis v ioladoras dP. suas pr0rogalivas. 

Sala das scs~ões. 27 de novP.mbro de Hl20. - Joaqidm. 
'Luiz õs.01•io · · ' 

Eneérrada. a :;" rfü:cu;;siin do projrdo n. 583, de 1920, 
e adiUJda a \'O ta«:; ão aló . quf\ a l'f'feyida Commissão dê parecer 
sobre as emendas nfferccidas . · · 

Encerrada a 2· diseusf:ão dos art.s. ·Iº E1 2", do. projecto 
n. 276 A. de . 1920. autorizando n· revisão dr. contracto da 
'.Arnazon Telegra1J1h; com emenda d'.1 Commi&Sãô de Finanças, 
ficando adiada n votação. 

Comparecem aincla o!-: Srs. Artlrn1' Collarcs Moreira, Lyra 
Castro. Pires de Carvalho, Raul Barroso. Lengrubcr Filho e 
Sampaí9 Vidal (ô.) . 

O Sr. Presidente - A. lista de .presenoa accusa o -0om
pareciment.o de H2 Srs. Depulados. 

Vae-se pro1:í!-dr.l' Ú.f; vota<;õr ~ cas rnatr.rias quo se ac:bam 
sobr~ a me&a 0 da~ consfnnl.P~ da ordem do dia. 

Peco ªº" nohrr.~ DC'plltados qur. oeco.pem suas r.acfoiras. 
(Paus.a.) · 

Vn1' !'PI' consirlr.r::idn ob.i4'0to cio dnlihcraçáo um pro
ject.o. 
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E'. lido. conr:;:idcrado ob,ir.cto de dclibcraçiio ·~ <>nviado ás 
Commissões de Marinha u Guerra o d~ Finan0a$, o se:;uínt~ 

Pno.n:r.To __ 

N. 530 -·- 1920 

Jt.ln•e o c~·erlito zinm tr.rniinar,o<io ({0 Stand Nadonnl de firo e 
7101·r1 premio.~ <ir? conr.m-.rn.~ 'd1) tfro 

Considerando !icr uma nct:C's i::dnc!e 1~::1 i1m1la.r-!ie o Despor
to Nacíonal: 

Considérando s~r para a na1:ão o Dl!:'iPÜl'l.o <lo Tiro ao Al\'O 
um <los ma.is net-cssarios, s i.não n incl isv•~nsavcl. po1· ser ellc o 
'\'ehicolo mais tliroc~lo para a cJ'fi1·i1\ncia da Dr.fcsa Naconal; 

Consid1!rando L1\1 ' a. nn~!in. Enihai~acla. Desportíva no!> Jo
gos Olyrnpícos dn Anluerpin, n o <H1t•rcml.1·\ o.uno, conseguido nus 
provas de tiro ao alvo. onclc c111w1H'l'l'l'am Yinte. ~ uma nações, 

· mantla.!1do ,,.,~da uma pal'U o .i;t'anrle 1.:0rl.ainm1 o ()Uc de me-· 
lhor possuia, c lr.Yut· 111.Hn u.Uo (J llfHJ11~ <lo no~:::o Pãiz; 

Com;íd<'t·anco ler o Bl'asi l ol>r id1.1 nns referiei as Q(ympia
des, um 1'', um 2" nrn :1" ~ nrn 11° Jng:are~. nas importantes 

-:p rovas de t.iro ao alvo r0nli1.udai-; no.,;; Campos de Beverloo, 
na Belg:ic:i.; . 

•Considerando finalmentP Si'l' n0cnss::n·io n ;iusLo auxiliar
se não s,·1 aq11nllf)g 'Jllü h:rn lo r~sfo1•cn JYlC1l'n l r• material dispon
àemrn para <!levar bC'm alt.o o nome dn .Hrasi! no cslraugciro, 
em uma. prova cm que loi.!as a~ 1tw_i11~s <.li>:putavam a.<> me\ho-
1·es colloca\:Õ,~s. cotn0 tamLem O!i q11" 110 Carnpenuato du Bra
sil, instit.uidn annunimente pela J.>i1·N·tl>t' ia <:era.! do 'L'fro do 
Guerra. a 1·omPi,:ar -On :!8 cl11 c·ntTl't1f P_ 1'111«.'tn c lassificados vl"'u
~eclore~. is lu · 1\ c::tmpeãoes de fm:il i' rf!vol\"Cr ou pistola; 

Q Co.ngress0 Nacional rc~ol\' n: 

Art. i.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crê
ôito de 227 :001>$ distribuido do ~cgui·ntc modo: 

a } 200 :0008 para a terminação ctns obras do Stand do 
Tir.0 !\"aciona.!, s~gundo a planta. e~Hsente; 

b \ 5 :OOOS, ao 1? tenent.e do Ex1m·ito. Gnllhcrmc Paraensl'.'. 
campeão mund'íal e.~ revolver. na5 O!ympiadas de 1920, a ti
htlo de auxilio para a compra <l'c municãn pa.ra exercicios e 
de 3 :000.'~ a <'ada um dos demafa. m cmnrn$ quo compuzeram 
a equip1~ d'e t.iro ao ah·o tias referida::: Olympiadas: 1•• te
nentes Dl"t·mcval 'Peixoto e Mario l\1aehncto ::\l'auriLy e senho
ro!;: D:- . .1\r1·anio .<\. <la Costa. Scha~t.ii\n Wolf. Dario Barbosa 
e Dr . . F('rn-andn So!edade. 

Art. ~." P•gar, comQ auxilio. :;oh o fltndamcnt.o do n;rli
go ant.criot·, a <1uantia de 2 :ooo.~ a cacln urn dos <.Jou~ ven
cedoros de fuzil r de rcvolv~r ou pist.ola. do Cnmpeonat.o 
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cBrasib, annualmente inr1;t.ituido pela Directoria. Geral do Tiro 
dé Guerra1 a começar do corrente anno e independente dos 
~ç;:emios que a ·mesma dircctol'ia julgar dever offcre.cer po~ 
sua proprip, verba. aos class.ifioo.dos '.campeões. 

Art. 3 .~ Outrosim. fica. o Poder Executivo autorízado a 
pagar sob o mesmo fitulo de auxilio a importancia annual 
rtn 2 :000$ ao tenente Guilherme Paraense, camtpeão mundial 
(!-e revolver, emquanto o mesmo o.titador mantiver esse ti-

. tu lo . !'ffi : 
Paragrapbo unico. :A. Directoria Geral do Tiro de Guerra, 

na confer.cão d.o prog·r·amma do Campeonato Bt'àsil, instituir:.\. 
uma ·prova - Hors concurs -· pa.ra 0 tenente Guilherme Pa- · 
raense, emquanto este atirador ma'ílt.iver o f.itulo de cam~ão 
mundial. 

Art. 4.º Revogam-se as disposil;ões em contrario. 
Sala das sessões, · d'e novembro de 1920. _:_ 'Mario Her....; 

rnes. - Raul.-4.lves. - Lauro Villas Bôas. - Castro lkbelto .1 
- Eugenia Tourinho. ·- leoncio Galrão. - Nicanor Nasci
mento. · - Octai•io Man.aabaira. . .._, 'F .. Valladares .. ,,........, Ubal-1 
cf.irw de Assis.. . .' . . 

O Sr. Presidente - :Acha-se sobre a mesa <> seguinte 

REQUERtMSNTO DE URGENCIA 

N. i 

Requeiro urgencia para. imrnediata discussão n votação 
das emenda!" da Senado ao projecto que divide em duas cate
gorias o pcssoaJ de aviação militar (n. · 639, de i 920) . 

Saia das sessões, 29 de novembro de :1920. ,_, Oc~a'J.•{ó 
Rocha. 

1Approvado., 

O Sr. Presidente Em consequencia do voto âa ca.-
mara, cou submetter :i discussão unica ·e votai)ão o projecto 
n. 638, de i920. _ 

Discussão unica das Pmcndas dn Senado a.o projecto àa. 
Camara n. 454, de 1919, dividindo em duas categorias o pes
soal àe aviacão militar e naval; com parecer favoravcl das 
Commíssr.es de Marinha e Guerra e de Finan!:.as (vide proje-. 
cto n. 038, de 1920). 

· · · E..ncerrada e ·:u:iriu'nciada a votação. 
Approvadas successivamenle, em discuss&o nnir.n ns se

guintes 
E.ME:NlJ:\S DO SENADO 

N. 1 

Ao art. 2º, alinea a) em vez de «.vencimentos do posto>, 
diga-so .<Vencimentos do posto ou c!a!;lse> ._ 
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Ao mc~mo arligo, alinca 7, : t>m n~r, de <reform a nó 
posto>, diga-se ~r~formn do po~tn 011 rlu~Bl'> . 

~-

Ao rocf;mo nrtigo, alínea ':: "m vrr. dr. i'P.forma com os 
vencimentos do posto immodiulo, nll'., nlé final>, diga-se <re
!orma com os vencimentos rio po~ln 1111 clo.s!!lo immediatam~nf.~ 
~uperior, si a victima llvor unm '41'1 n<'sMOu do familia. e mais 
50$, 30$ ou 20S mensat'S 1mr 111>1ouiu •fo fumilia accrescida," al 1í 
o limite de seis, conformC' ~f~ lrnfn 111' offleinl, sub-official ou 
inferior, bu 11rMa:>. 

N. ~ 

Ao art.. ~. • Em V<.>7. lir <nmn P"ll~ão mensal correspon
denf.o ao !JO!do do posto itnnwri 111111 t..lfl victima. etc.>. di:;ta-s" 
<uma pensão mensal <!01'l'l.':'.lp11111l1•11t.. no :;oldo do posto on 
classe immediatamf!ntc superior 11n da v.ictima, até tre:i pcs
-'«)as d~ familia, n mais 50$, :.lO$ 1111 in$ m1;>nsae.s , por r>cssôa de 
:familia accre:scida, al4': o Jimilo 11.: :olt•i, eonfonne $!) tralr! do 
offidal, sub-ofrir.ial ou inferior ou pr111;a~. 

N. ií 

Ao art.. 6" : Substitna-M pc•lo !11'~11 i11tc : >Para os e ffet
tos rios artigos ante1·ior('S, o }l<'!(l'IOnl Ll•chnlco accidentalment~ 
emba•cado, lerá as mesmns v1mlnu1•n:-1. ~cnt.lo essas calculadas 
pelo valor do ord1•1rndo ou flnldo. >1Nr11n<lo ~~ trate de civil ou 
de militar>. 

N. f\ 

Accrescenle-se os Sl'?S't.1lnt1•~ nl'lli.cn::; ndditivos: 
Art. As disposiçõc" da11tn 1''\ ~nn applicaveis, em to-

.do~ os effeitos aos s11b-rnnrln!11t1111 •' P"!'lsoal da naveg:acão 
submarina da Armada ~11r lnnn 1 , 

Art. O soldo do po11ft1 nu 4.'lu~~" immfldiatamente su-
P<'rfor ao da Yi<'f.irnn, dP t'llH' l1·nl11 n nrt .... ft dci:;t.a lei. r o eia 
tahC:llU pela Q\11\) r('Cf'hJll O ll''liiifot• llll ~llh-rnnrinis\a, na 0('('a
f.ifi0 no d~sa~trP.. 

Art.. · Trn.t.ando-im <I•• q1111lq111'r praça de graduacão 
inferior li d~ 1~aho (soldado. 1tll!ollll'f.:llda, ~i·utnetc e marinhF!iros 
cie segunda e pdmeira dns~n~. 11 1•lt1~!-I'' !'llpf'f'ior. a qtrn S<' r<'

. fere a prescnt.~ l~i. (, n dl" ruhn. 

O Sr. Presidonte - O proJl'clll v111~ á Commissão <le Re
dacção. 
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Acha-se sobre á mesa o seguinte 

REQUERIMENTO DE URGENCJA 

N. 2 

Requeiro urgencia para immediata discussão e votação 
óos projectos ns. 5H A n 637, de 1920. 

Sala das seSEiões. 2!1 de novembro de 1920. - .Uauricio de 
Lacerda. 

Approvado. 

O Sr. Presid~nte Em consequencia do voto da Camara 
vou submetl:cr a discussão ~ votar.ão os projRcto.~ nr-:. 541 A e 
637' de 1920 -

Encerrada a 2" discussão do arLigr-. uníco do pro,iecto 
n. 541 A, de 1290, revogando os §.§ -1 ~ ·e 2ª do Ut'l. . 3º do d<>.
cret.o n. 3. 296, de fO d{l .iulho de rn120; com substHuUvo 
<ia Commissão de DinJomacia o Trata.do.:; P. annunciada a •'º
ta~·ão. 

O Sr. Presidente - A est.e pro,jecto a Commissão dr- Di
plomacia e Tratados oJforecPu o segui,nte 

RUBR'l"lTUTlVO 

. '.Art. O Poder Executivo, podertí conceder, sem priv1-
1egio algum; á Agencia Am"rJr.ana. a f:icul da ele ele instau:n 
E' se ut.Hizar. desde logo. d~ uma c;;;fa:_:ão nHra-potC'nte rnce
pt.ora em sua séde, nest.a Capit.al, !' outra rxpedi tora, m:ii~ 
tarde, êtn. 1-0cal apropríado do littoral que. a .iuiw <io G:i
verno, tiver escolhido~ subrnot.téndo-se. ás condições desto, 
em matierfa de ajusLes de contas ou taxas, tudo dê accôrdo com 
as le.is e convenções que regu'lem o assump'to nacional e in
ternacionalmente e, cspecialmcnle. nos termos do ·decreto nu
m~ro 3.296. de 10 de julho de 1917 e <la convenção de Lon
dres de 1912, não podendo a mesma, P.m oa-so de utilizaçd.o 
ou requisição legal das suas nst.a~õos .velo Governo, exig·ir 
qualquer indemnização pelo .tempo etn que clla se tiver vít·i~ 
ffcado. · ·· ·· · ·· 

Art. Revogam-se as disposições om contrario. 
Vou submetter. a ·1.:oto,;; o substitutivo da Qommissão de 

Diplomacia e Trafados. 

· O Sr. Octavío Rocha (pela ordfJm) - Sr. Presidenw, o 
assumpfo a que se i·efere esf.e proj-ectn 6 aWncnte. á riidio
telegrapt.ia. o parecer da Commissão de Finança;s, pelo Riela
tor que ora s~ dirige á Camara, opin:ou pelo <lesappa.recimento 
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da. lni i;eral, dns ~§ l" r. ~". datH.IQ assim uma ~olrn:ão ndical. 
:MttHo propnsiladárrwnle, pi.·ocUI'<!Í uuvfr a Gummissão de Di. .. 
plomacia e Trataclos. porqur. rluvida$ me a&>:.üiavam o es
pil'ilo. _no loc:anj:!~ ú é!n1~ral iza(:ãn {ia~ concPssõi>s para a ex:
plol'ac:an úa 1·adw-Lr~JegL'aphia. 

EntmHl<'~lllu a Commis:>.ãn d1.~ Diplomacia ~ Tratados qu~ 
essa gcner.alizac:ão E~ perig-osrr, pr1~frri ndo oulra l'rov~den!}ia 
com respmto ao i_:u.:;o r.s-peeinl. <lr~elal'u-me de ncc1h•do com a 
opinião expr~ndida. (Muito bein.: m.1tito bem.) 

..:\pprnYaiJ1.1s S\1L~t:<~ssivam1~n1r 0m Z" dis~ussãl• os arts. Jv e 
2" do p•for·ido subslitulivo da Comrni~sáo de Diplomacia e 
'l'rat.a<lu~. fieando (Jl'Pj11dicad1.1 o nro.i<!do <.la Commissão de 
I<inan1;as. 

O Sr. Presidente - O ~ubstituli.vo passa á 3• discussão. 

O Sr. Mauricio de Lacerda ( p11la O'rlie~n) requc1· e obtem 
dispensa d1• inri>t•stieio para n ]JJ'11,j('c(.O n. 511 A, dn Hl20, fi-
gun1r na m·dcm rio dia da >iC3síi.o s1~g·uinl+~- · 

F.nee1·1·a1.la ~t dis1.'.u:-:são uniea do arlig·o nnico do nrn.iecto 
li, 637. dP ·t\l.:W. approvundo l1 Conveuic1 El'lpecjal de rrra
j ego ~fofo<• 'l'clrg1•u.phico l'l R.adiot~·lC'g-rnphico entre o Brasil 
e a Dulivia <.' Lurnuneü1da a votacão. ', . 

.Apporvado L'lll disuussfü1 unica o seg'uillle Lll'ligo du 

N. 637 - Hl-~O. 

ArL l . '' O Cong!'esso Nacional appi·ova a Convcncão es
peeial de f.1•afog-n mutuo telegrapld1~11 1: r:H.liotelcgraphico di~ 
i•eclo cnlr1' o Brasil ·n a Bolivia. Utisignada no Rio de Janeiro 
~~ 2 de maio tlc HH8, i•evogancb-se U:J dh;posiçõcs em con
trario. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á Commissão de Re
dacção. 

Acha-sl' i;ohre a me/ia o ::;cg·u in lo. 

REQUJml)lENT~} DE VHGHNCL\ 

~- 3 

RN1u1'\l'1) tll'P.;PtW ia Plll':t ~ i mmNl lala di~cussão e votaç:to 
do projcctn n. ü:tO, dn 1 D~O. 

Sala do:o 1<l'i'SCíe~, 29 de novt'mhro dt' ·l 920. - Snmpaío 
Cor1·eio. '· 

Approvado. 
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. o Sr. Pre~ident$ - Em consequeneia do voto da Camar•, 
" :vo11 submot.tor ú 2ª diS!!USsão n vot.a1;ão o. projoclll n. 620, do 

1!120 • . 
Encel'rada a 2• discnss~o dos arf.s. 1 ~ e 2º do pt•ojcclo nu

mern 620, do 1920, abrindo o credito dl:! 230 :000$, supplc
menf.ar á. verba 2• do orçamento vigente do Minislerio da 

· :V füoão e Ohras Pnblio~s e annunoiada a volacão. . 
Approvados successivarnente cm. 2ª discussã o 0 11 se&"uin

tes artigo.s do 
PROnmro 

N. 620 - 1920 

O Con$'resso Nacional resolve: 
A.rt . :1. •· E' o Poder Executivo autorizado a abl'ir, pelo 

Minister io da. Viação ~ Obras Publions, um · credito à~ . r éis 
230 :000$, supplementar i v.erba 2• do arl. 52 da lei n. 3.991, 
de G de janeiro de 1920, assim diskibuido:; : 
'.J>ara a sub-coni?ignacão «Gonduccão de malas, 

· c.'lC.> . • • . . . .. ... ... .. . .. - ... - , . 20 :000$000 
Pal'a . a snb--consigna1;.ão «Mater ial· (artigos de 

expediente), etc . ~ - - . . . . . . ,, . . . . . . . 50: 000$000 
l'ara a suh-consignação <(Aluguel e conservacão 

de casat' para as reparticões postaes, etc. » . -150: 000$000 
JJa.ra a sub-consignação «Eventuaes:.. . . . : . . 10: 000$000 

Art. 2 . • Revogam-se. as disposicões em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discussão . 

. : · (} Sl". · P~meir~. lü:pper (pela. ordem) requ,er e ob~em 
(hspensa de mterstic10 para o proJec.to n. 620, de 1920, fi-
gurar na urdem do dia da sessão seguinte.. · 

. j/ • 

o Sr. Presidente - Passa-se ás votações const.anf.es da 
orrlem do dia . · 

Vota~ão do substiLutivo da Commissã.O do Finanças ao 
])r njecto n. 28i A, de t920, · a:pplicando 60 :0008,: annual
monte, para a desobstrue.cão dos rios Tocantins e l\'raguaya; 
,{3' .di:::cussão). 

Approvado em 3ª dis<'ussão e enviado ú.' ~n\missão ·de 
Redacção o seguinte 

PRQ.JBCTO 

N . 28i ·A ___. 1920 

O Cons·rcsso Naci-0rial resolve: 

.. , 

Art. i.u Fica ; .Podct' ExccuLivo aul.o l'izarJo a m~u.dar 
~ntregar, annualmenLe, a partir do anno de 1.921, .at6' fmal 
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connlusão dos 1 ntlmtl1M. ~Ui; gOV('t'OOS uo:; BsLatlu:; i]q Pa:n.í. !,} 

de Goyaz. a irn1ior1allcia d1) cenlu e vint.é contot;, sendo Hf':'i
~;m1t0; contos para cada E~Lu.t.lo, i.losLí nada il LlcsobsLnwçãn dui:; 
rios Toc'-antins e Arnr;ua).·a.. 

:Art. 2." llevogam-!:'c as 1.lisput.0ic;óe:; Ptll cuutt•ariu~. 

' Vola!)fiu du pt'OjlWLu u. :J8i A, d': •H>:W. cotu;idHando jfo 
ul'ilid~d.c liuhl'ica o «Abl'i-gú do !11alrinhC'ir"<i:»; ~om J>al't)l'.1~1· 
favor::i:vci d<.t. Gonunis::ifüJ d!~ Com;tiluição e Ju);t1ça (3" ch,.;
c11ssão); 

Approvauo em 3~ discus:oão e enviado ú Commissão <lo 
Itedacção o .seguinte 

Pnon;cTo 

N. 587 A - t\J2ü 

O Cong1·csso Nacional resolve: 
~\.it'f,igo unico. E' l"0n::i1d1.n·uda insliL~üçiiu uu u Li lidach~ JJl'J

hlica ·a sud oda.de ~o .\brigo do Marinhei t·o~, com sêdc nu füu 
cic Janeiro; rcvog·adas as disprn:;içüe.;; 1!JU uonr.rario. , 

Vot:lr;ão do iwojce.lo n. 3~3 A. de 19.20, r.reaw..ln u sel'
viço floreslal 1ias margens da Estradn. dP. Ferro Genlral do 
Brasil e ela Estrada de Ferro Oe.~tr: de Minas; com parec;f:1· 
favoravcl daf; Commissões de Obras Publicas e ele Financ1as 
{3~ discussão). 

Approvado tlm :3~ disr;u~.:;ão e enviado ú Commissiiu ue
[\cdacç5o o sogµinlc 

P!lOJECTU 

N. 323 A - 10~0 

o Congresso Nacional deol'cta: 
. .. 

At·L. L" :Fii.:a crcado na Esl.rad11 t!1~ Ferro CenLra1 Jo 
Brasil e na Estrada de Ferro Oeste de Minas, o servilio flo
re:;lul para o fornec.iniento de dormentes, madeiras de .con
::;Lruccão e lenha das referidas estradas. 

ArL. 2.6 Para a exeouciío dos se.i·villOS de que Mgita o 
al'I.. 1" fica o Presiqente da Repuhlit',a a.utorizado a. adquidr. 
llas margéns da T~strada de F'Gn'o Central do Brasil, até cino1' 
mil hedares ·do tcrrenoi;; apropriados ti sylvicultura para 
nell('..S promov1~r o plantio de Pucalyplu:; e llc outra·::; madeiras 
uderiuadus. . . . 

-Art. 3.~ Fiea 11,;ualmcnlc ::rn Lonzado o Prc::;iden LP- da. fü~
publica a adquirir nas margens da Eslrada de Ferro Oésto 
de Minas, . no ponto que juJga1· mais conveniente, ató dous 
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mil e quinhentos hectares de lorrcnps apropriados ao mesmo 
fim que os do art. 2.º • , 
. ~rt. ií." Fic_a aberto, ao Ministerio . da Viação e Obra·s 

.Pubhc;as, o credito ~e 600 :000$ (sejscentos contos de réis). 
se~do 400 : 000$, destmados á execuçao desta lei na parte re.,. 
Iat1va ã Eska<la de Ferro Central do Brasil e 200 :000$ á 
Oést.e <lf-> Minas. 

Art. 5.º Revogam-se as dispo3ições em contrario. 
/ 

Votação do projecto n. 2716 A, de 1920, autorizando a 
i•cvisão <lo contracto da Amazon Telegraph; com emenda da 
Gommh;são de Finanças (2~ discu.ssão). · 

O Sr. Presidente - A este projecto a Commissão de Fi.., 
nan~as affereceu a 3eguinte 

. EMENDA 

«Si ao Governo não for possivcl fazer a i·ervisão do con
traeto sem onus para o Thesouro Nacional, ella só se tornará 
effectiva dep'ois que o Congresso tenha votado .o credito ne
.ces3ario, o mesmo devendo ser observado' quanto á encam-
pação:$. . 

Vou submc~ter a votos o projccto salvo· a emenda.. 
Approvado:; successivamente em 2ª diwussã.o, salvo a 

emenda, os seguintes artig-os do 

PROJ.ECTO 

N. 276 A - 1920 

O Congresso Nacional resolve: 

Art.. Lº 1Para conseguir a reducção das respectivas ta
rifas estabelecendo clu'U1sula.s especiacs para serviços officiacs, 
de despezas preteridas e de fim de anno, fica o Governo au
torizado a rovêr o c0intracto da Amazon Telegt·aph. podendo 
enciuil.par essa emprcza si julgar opportuno upit'i~ar a linha 
nacional telegraphica. 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrariô. 
· Approvada a referida emenda da Commissão de Finain.ças. 

O Sr. Fresidente - O projecto passa ;;i 3" disc1issão, indo 
antes á respectiva· Commissão afim de ser redigido. 
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: .i.'\ada mais fia.vcnuo a ln1t,ul', '·ou levantar a :::1:ssãti, de
sq;nando . =para ~mauhã a !'!eguínte 

1)1'10.(:;l\l 1)0 J)I ,\ 

Volar;ão •Jo proji.>cl.o i1 . . :3n:J A. ele 1920, relevando ;t prc
soripe,ão •ml qu1.1 tt-nbarn incol'rido os juros d~ :1,polh:c.:; f3 

· ~utras· responsal>Hidadcs monntaria,: da União; r.C1m parecer 
contrario da Comm.i:;sãu Ül' Com;l.iluii~ão e Justiça; 

3" discu:;são <lu sub::;Liblliti \'u •.la Commissão -de Diplo
macia •! '!"ralado::; ao p1·0.iecto n. ;;.11. l~. (,]e 1920; revogando 
os §§ :1 º e 2º do arL a:'. du tlecreLu n. 3. 2Sü, de !O .cfe · julho 
de 1920 (em v ·frtucle tia uruencia.) : . · . 
. ~J" dl:>cussão do ,p1·ojecto ;n. ü~O. de t920, abl'índl1 o c}l'e
dilo ele 230 :OOU$. ~upplen1~t\tal' :i verba· 24 d,o on;amenw 
,\"i.;;1mf e elo ~lini~~l.'io dti Via<.:.ãó '~ · Obrâs .Publicas (e·m ·vfr~ 
tu.de dü tt1•!}euc,ia)";"·· 

:J• tli~cu;,.:;üo tio. project.o u. ri!Jl\, tlc 1920, aln·;ndo o cr.e
diLo especial <Ir, l :000$, parn. '{>agamcnt.o u. Hermclirndo Pe .. 
reira üos Santos; 1 

Di~cussão unic:t tio r>a.ri::ccr 11. :j$, úu 1920, indeferindo 
o requerimento em que o -marechal Cal'los Fredel'ico de Mes
quita .pede provi<lcucias pal'a. sr::rern melhoradas a;, comdi<;ões 
àcs officiaes r cfoq:nados; 

Discussão unica do par1~Cl'l" n . H . "le -t 9:W, h1defei·indo 
o r equerimento de iPacific.o Autoni11 Xavi et> dP- Ba.nos, ·1. 0 te
nchtc· do E:xerdto. •pcdiµdo · (;tn1ú.l;:o11i "" :mtiguida(;e: 

1 ~ di:;cussão. eh pl'ojeclo JJ. 1.fo A, de 19~0, maudaudo 
c·u t't:e;;a.1· ao Est.ud11 1fo i\larantião a quantia: de 895 :.272$751', 
Ouro, arrceaúa<la · pela Alfandega. ck f::. Luíz ; com . .substitu
tivo da Commissãu do :r:·1utt111ças ~ 

. Lc\'allla-sc '-l i:;essão \.is ·14 bun.1" •! 30 minuto,. . 

1.?l" $E~·:H.O. E!'.l :30 DE .NOYE~I.Bn~. ·']))!: 10~0 

·· L,m::~mi·:;-;ci,\ nú i:m.. ullb:!'lo : ú11.\)l i>,;~11 ; ·r1m1->1Õi::.s·re 

. ~\'ii ·J:J hul'U" co111tn11•c•1: 01n ns Srs. Bueno B1·0. ndãv. Amlr·au•: 
BL•Mm·a. (klaciliu d1.· · .\llrnq1w1·L1m•. Ephi,q·ouio . dr~ Sulles. Atl· 
tonio ::\ogu1~í1·a, Diuuyio.io B<.'nlc~, T.yra Caslr·n, Cunhn. l\laehnclu, 
::\1.;·ri1>JJi110 At:e\'l'do .• Ar111a•1rlo ;audamaq~Ji. .'l'h~>h1uv. .H 1 ul.1-a~ 
gu.r•s. ' 1 fr1.•nlri Snhoya, . Tliou1m: Oa~·a h:anf l: . Osorrn ~lei • ~''"'.'n, 
Fl'edcrico Bo1·i;·c:-;. :r.osc Aul,\uslo. t;unhu. L1mu. .loat• l!.ly:-;111, 
~dunedo 'l'ava1·e~. t;orrcia de Bl'iltO; 'l'ttrhmo Oan11>ellu .. Julio 

cr-- .vo1, srr ·iG 

·-
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· '.de Mello, .Lui.i SiJveira, Lauro Villas Boas, Pires. de Carvalho; 
:r..eoncio . Galrão, Raul Alves, Tórquató Moreira, Elpidio de 
!Mesquita., Rodrigues Lima~ Eugenio Tourinho, Manoel Mon
~ardini, Sampaio Corrêa, Paufo .·de Frontin, Mario de Paula, 

· !Mauricio. de Laeerdà, . _'l'eix~n·a. Brandão, .· Francisco ~alN1<ia.
- r.e'S. Amarico . Lopes, ~enna Figueiredo, Odilon· de Andrade, 
~tero Botelho, Moreira" Brandão, .Tayme Gomes, Carlos Gar-

. eia, Ferreira Braga, Cincinato Braga, · José Roberto; Alberto. 
Sarmento, Barros Penteado, Marcolino :Barreto, José Lobo, 
Per.eira Leite, Luiz Bartholomeu, .João U?ernetta, Alvaro Ba
ptista,. Sergio de Oliveira, Matçal de Escobar; Octavio Rocha e 

·Joaquim Osorio (5'9). · · · . :. 

-~ · o Sr.. Presidente · - :A: lista de presen~ aceusa o com-. 
pariecimento de ·59 Srs~ ·Deputados. · · ~-
. Ãbre-se a sessão. · - · 

' · 
\. 0 Sr. Octacili~ ue Ai),~q-rierqne l~º $ecr~tario~ seM$iiuJii. 
'de 2º) procede á l~tura da · acta. da. sessão antecedente, a qual 
~ • .sem observ,cões, approvada. · · 

• • "' • ' I 

-O Sr.:. Presidente . - Passa-se . á leitura" ao expediente. 
. . 1 . . . ~. . 

:..1 o ~~te· An~ade Bel!:.erra ( i-0 Secretarf,o) ; procede a .. leitura 
uO l!legutn . . .. / · · ·- . . , . :_ 

; ; . EkPEDIE~TE . 
Off icios : / · .- . 

. Do Sr. i" Secretario éiP- Se11ado, de 2ir do corrente, com~ 
-:tnunicando que ·a<iuella Casa· -do . Congresso Nacional, etn ses
são de 25 do corrente; não poµde dar- assentimento á propo
sição desta oCamara, autorizan!fo a separação ;los serviços dos 
.suburbios · do de transporte e ,mercadorias da Estrada de 

·Ferro central do Brasil, e . rem~tten-00·· o respectivo aufogra._ 
pho:-~ . Inteirada •.. Ao archivo. · 

Do Ministerio da Justiça o Negocios Inter~ores, de 26 do 
êor,rente, remettendo ·a~ seguintes -. .. 

~ . ...... 

) ·. INFORMAÇÕES 

. .Sr.. i 0 Sectelario da oamara dos Deputados - Em o(ficio 
n; 442, de 25 de outubro ultimo, a Commissiio dé Instrticciic> 
iPublica . solicitou o parecer' deste mioisterio sobre o intluso 

·' jprojecto n. 128, de :1920, que· v isa revigorar, para"o , an.no 
;vindouro, a concessão feita pelo art ~ 8º, l~ttra /, da lei úu
mero 3 .154, de 6 de j an.ciro de 1910 .. ' 

Em re.sposta, :venho ·1eclarar que coDsidero improcedentes _ 
~ ~l\Z§~.s ~~ s~~~!A d~ ~).~n~a~entQ ao allµ4ido ~roj~~o!1 . . ~-. 
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' SESS~O 1fii. ·so m: NÕwMB!\O !}li !92(): ~~ '.'JU 

ô prazo fixado, en1 1918, para· que os alútn!lo~ das es .. 
tolás, livres transferissem GUas matrículas para as offieiae.s ÓU 
cquipa1·adas, i'oi accresc1ào de tres mezes para os estudantes 
que residiam nos Estados do riorte. da Repgblica, áfim de per
mittir que todos se aproveitassem do favor concedido pelo ci-
:tado dispositivo. 

Releva notae que, oc i918, até á pi•esente data, ·já. de
.correram tl'es annos lecLivos, sendo de presti.mir que, nesse 
p.criodo, tenham I'.egularizado seus cursos por qualquer meio, 
aquclles que, então, permaneceram .matriculados em institu.:... 
:tos pàrticulares. " · 

Presentemente, não, se verificam as circumstan-cias ex
.1 cepcionaes qtie,· no dito anno, n'.lotiYaram a adopção daqueila· 

medida de cm:a.cter f..ransitorio: 
· Nas condições acJ,uaes, o projccto ti:lrfa. como consequen~ 

eia isentar os alumnos de taes institutos dos exames vestibu .. 
Jare~, que, nas faculdade$ offic;iaes, e::dgem mai5 apurado. pre-
iJ:laro nos estudos de humanidade:>. · . -. · , 

. A' vista do exposto, 4, mínlla. opinião que !l- providencia 
alv1traó no incluso projecto será. nociva e prejudicial a.o en
sino. 

Reitero a Y. Ex. os nieus protestos de alta estima a 
consideração . .:_ Alfredo Pinto _V·iefra de Mello. ,_... A quem 
.fez a requisiQão. · 
· Do l\íinistcrio da. Màrinha, de ~g dq corrente, enviando a6 

,wguintes. _ -_ 

lN F'ORMhÇ Õtl: S 

Sr. i~ Secro!.a.rio ,<la Cnmara dos Deputados - Em re
~posta. a vosso officio n. 361, de 29 de _setembro ultimo, so
lícitaudo, em virtude de tequisicão da Commissão, <!e Finan-
1,;e.s dessa Camara, parecer. deste ministerio, acerca do pro- . 
jecto n. SOti, de HH9, con_cedendo aos filhos do cirurgião da 
Armad:l Dr. Francisco Be1Io de Andrade, a reversão <le quo
tas <!e montepio o meio soldo, instituidos pelo decretçi .nu
mero 2. 7-i6, de 8 do janeiro de 1D13, tenho a honra de infor~ 
1nar-vos Q:ue, trala.ndo~se do uma. pensão especial, e não es
tando o dii'eito de reversão estabelecido no supraciW,do de
crct.o, só ao Congresso c;ibc rnsolvcr como julgar melhor. 

Junto encontrareis as cópias do timno de contracto o dos 
asstlnCatncntos do referido profissional. 

· Aprov~Ho o <'nsc,io para rciter-ªr-vos os protestos da. mi-· 
;nha alta estima o mais distincta .consideração. - Joaq~tm. 
ew~i~.a. Qkay_e~_.1. ., .... _____ _.j 
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/ ANN'AE/;i. DA ÍJAl\ÚM 
... 

'J .~?rrno Je coni1·acto r.cleüratlu clltrc o Governo e o c.inu·"" 
~P<to dcnlhla l ~' r•Uli.lisl'-O Bello de AndtO.àe t\egunclo t:onsta 
da,.; pasina~ elmto .u áuco du primeiro livL'O de ~uult·atiJ::; 
r.!a J n.~JH.'dol'iu ·du 8auide Naval. · · 

Au;,: \'Ú1J.1• ·~ .,:~~i~ dia:; i:10 uw~ 1fo outu!Jro tli! mil oHot:clllu.:> 
IJ novi-,nh.i e . Ln~s COHl/lt<ll'CCCll na segunda seci,;ão do Quarl el 
'l.õcnCL'al d1~ i\lal'inha ·o. ciruq;-iãu dentisLa. :F1·a11cisco Bello tle 
Andrade deeJ;:i.ran•.lo qt,w ~e ourigava a lH'll!';l;lt' o~ scrvi~:os ~fo 
~ua -.rn·ufi:-~üo iw Hospil n:t de ~fa1.·inha c1ÚQuanio ;ivro:uver 
ao (oO\'("l'!HI. curn u;,: venc1111en lo:5 mat't:auo! tial'a º"" l1hat·ma
ccutku~ de· Ci.·n~ei~·a ·cla~sc; eonl'ornmndo-~c com o ·(1u,:: dii:i
võem o~ l'l!guh.imNtlO!-; 

0

ülll vigor a rcsveitu·· t.los fuucdunaríos 
tnili1 are~: .1•omo ~ictl'!t·nüti orn o~ a vbos n1úue1·0s aril quiuhl·11-
t•J·:! 1~ novc~nl.a e eint:L• e de:1.c~ele mil ::>Ci!:;ccntos e h·iula. 1) um 
eh~ vinte t~ trPs do c~orrento mcz. Em fé do que 1av1•ou--sc u 
JJre:;euk eoul.r'ucl.n. t-~11.1 que assignarn os senhln'es viU"e-aJmi-
ranlly i.:lrnfe do l~:;lado Ala.i-1.11· Oefü~J:al da. At·mada··e o 1·urc1·idu 
tlcJ11.isla. 8:>.:;umJa S~vilú. 1fo Q'uarú:Jl ÜOlltH'<ll •fo A!a1•iulrn· IJJH 

viut.e e S(:i.:< d•: oulult1·0 de.'. mil oit.oCl'Hto:s e nov.enla 1: lrl':s.
Fi·um:iM:1,,' .h1s<f ()odlw .\'(:lf.u. O ci t·m·gião dentisla Dl'. Fran
cisco .BL'llo ih- :\nrl1·.ade. l~>Luva a cstaIH~)Üha e.orn o :Sdlu ue 
wil !'<'is, inulilizatlo. · ., 

lu~peeloria d1.~ ~audn Naval,. 1.•m uoH~ Ul' uôv1~rnlit·o Lln 
miI nn;:·"ccnlos 1! vinte.- Coufore. .----: Ju&io Purto Cauwru',
caviW.o l.1~111.·11l(·) met.lil'o .. as::;istcnte. - Scryi4• tla Süv1: C01n- . 
11os, mat·iul1c-in>'· uar:i.amt! .de l 4 das:;e. · · 

· 1'e n 1·,Jpo 1 tli.• ~ r. nrnt'm almil'un te im;pedu1· 1k ~uu1.fo 
:\:.i.val, 1•xl t·alu.~-s·~ de fol11a~ nonml.[~ l' sele 1~ vinl1~ •) l.t'r.'>i" 
v1~r·~t' do liYrr> 'dos medkü::i c:ivi::: <!ln con11nis~ão na :!\Ja1·inln1, 
:í. l~ôpi.a d.!,' as:-<1•1il~uiwntr.•-s !H~1.•tenccnf.e ao dc·11ti::;(.;L n1nf.1•a
i:tn.<lü l>r. l'.'1·atwi:-11•11 UPllo do .·\11dn1Je que '!onsla elo Lco1· ~i:
guinte: nt•. !-"!·un<"i~eo lklfo t.l1~ ti.nunvh~ 1·ir11ri;iã.o •.lenfi::-la . 
. Por avi150 UP J \ d1)-.d1:t;c1t1))!'(} dc."HHH. ;ti;•~.dtui,1-~w a orl'erla 
ele prc~l.a I' os Sl~ll~ .. wrYiCO.$ g'l'U l.uil o::; ltO JIO~IJi tal dl' l\lari nha 
~Ja Capital. l'Pi 1·t11.1Ll"a1.'l<ttiO ·~rn \'iul.P •·' :-;ei~ de uutubn• 1.k 

.. ruil oilor:•~IJti.-.s i- 1Jpv~uta "·trf'ti. oom o::I \·eucimcnl.0:-1 1le ~1har
Hm~eulfro d1• l1n·t·eil·â-:' dai'\:-<f': · (N. liVl:O dt~ ·~onl.radu~) . l'l•l' 
:n:i::;n •k ei1wo d1~ l11ve1•t-1it'o .,Jl' uiif' 0Hoc1~ul o~ e novenLa •' ~1ua
t t'tJ foi 1wrn•Jad\, ao· •Jun1·li:-l (•1~ueral L'P~~imlü· i::e;f.e '~1H1h'acl.o. 
I-'oi rcl'.'riwlido a oito do· ditn ml'.'z. Foi cont.raetmlo •i m c~11 m-
11ririH111!1y do nxi:;o 11. !05, de J.~ ele janeiro de 1~n7 riassa a 
lll'P.Sta1~ Ol':! ~em: s~_,1•vic;of:i uo ho:;pital de . l\fariillia 1.·oui as van-
h1gens. de 11hm·mac0utfoos clr~ ·'l~ ela:::~!' [,?tmrda 1 1rnriuh~t !'rt~ 

· rfoz:cse1s •.fo nH~l:ln?•.1 nu~r.. Por av.isr.1 u. ~OS. de ~.!I 1fo 1'('icr11lo 
nwz foi upf•t·ovad-11 o contracto as!':ignauo uci:it.e Quurf.el.:.. Put· 
aviso d1• qu[n;ioe dr fp\·el'éin1 de '18ll9 .foi .dedanttfo qu,e P~I<~ 
.:!'uncdonal'io devi~ 1)(~i·el'IJer o solilo !'! etapa iuherr-11tc.i au 
1uosto de ~uardn mnrinha, con:t'ornrn o seu eontracto. e a gra
tificação d~~ cirurg·iiio dn quarf.a classe, de accõrdo com o 
avi~o de H ue .iu1\Í10 do unno findo. Por uvlso de ~:! de julho 
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<1o 1901'. foi-llrn permit.l.iclo n.'!ar dn uniforme de 2n lnn<'nl.P. 
71lrnr.mn.1mutic:i1. (Ao director do Hospital de Marínha.) Com-
11'11.mir·anrlo q11r• [Jnr avif:o n. ~5i, de '18 d~ fovereíro dú 1901. 
rn:1.ruJm1 nhnn:ir a <li'.l.r> cirurg-Ui.n. em sC'rviço no hospit.al (li:;· 

\:f'1H:iltlf'11tn:i; d1~ l'ir'urgiãn dr• li" cln.s,;1>.. Por orrl1!m do Q1.tar!.d 
G11nl'T'al rlo .?!! clr· set.Ni1hro rle iS!lS ao director do hospilal 

" f11i mnndn.dn que c:;!n cirut>giiío d"nl.ista 'e.ompnre1;a duus 
\'11 1.f.I;; por l-lt·'m~na no rm·po r.lc marinheiros nadnnacs nn Ji'or
bl~.za dr. Vill«r;agnnn .. A ·1r;. do d'-':mmbro de 1910. foi :por.• 
c:wc!Pm do :=:r. confra nlmíranfc ínsp('dor dr> Baud(.~ Na\·u1. 
~!!.anelado ~N•l~ear, rlo Hospilnl C('nt.rnl de Mar.inh~ pn.ra o 
('.m·r0 rfo MnrtnlHJJ!.'O!\ Nacior.aes. Por <ommumr,nça.o f.clegr~
phir.a do Jllmo. Sr. capitão ·dr> mar e g-uerr::i. mcd ieo Dr. di-
10dm· r.lo S:lTinf.nrio '.'iaval dt~ Nrwa Frilmrgo. fallec.cu n:i
t111Pl!I' Sanatorio no dia. 27 dr> .ianeirn tlc .. ·Hl12 o senhor ci
rnr;:drio rlcuf.isltt eonLra0tacln D1·. Frannis~o Bl~llo d~. An<lrad~. 
r~ r1.1HfíJrmfl (.•un:>fa do holP.fim m1mr>rn clrumov<> d" :11 di>. .i.:J.-
1wi1''' (1c mi! úov0cf.mto::; !' <lo$.i1 do Almirrrnta.do Bra~i1Piro, 
HC'r.-lara-se em t!'mpo. qu(' de nr.c1kdo com n offieio !l. .2 (lP. 
r~lH.1fl> da 2• ~crcun do Dr. rlirrr.t.01· rio Hosnitnl Cent.ral fot 
u~·:=:tar.ado p3l'~1 Õ Sanal.orio Naval Pm Novu Friburgo em he·
rc-ficio dn iinnr!fl ali:í.s dn sua B:iude rpor r.~paço dí! frinta <lia,:. 
Tn<:pre!.o.rin dn S:rnrl•' NaYnl. Pnl nnYn rl1• noyr>mbro rln mil 
11ov.:rrmlo~ (' vintr.. · 

Coliff.'t.'r:'. -- .Tulin Pc:i•fo Oa1m1;•0, rn.pit.ão-1.c.nPnt.c mNlico. 
~:;: . .-.i~t.f'nt r. -- <:;r.rrrio dn 1:m1:n Cnrnpns. marinheiro nacional º" 
·l• rl;"l!':Sí'. :__ :\' f1111'TI1 ·~r7. a .rrr111i:-:ir:in. 

_.·'rirrfr .... :::r.nf ntiín: 

no Cnnlrn df' ix_:tvegàelto '1'1'nnsnt.Jnn[.icn, ~'lzcmt~o eçmsiA 
d/\rnr.õrs sohrri o prcucr.t.o ''oncrrnr.nte n nlt.erar:ao do rrg-1men 
cio C~í.rs 'do PM1o rln fiio rlí' .T:mf'irn. - /\' r.ommissfio rte Fi.i 
nnn{:.ns . 

. nequrl'imrnlos: 

0<' ;\lariamw .facmt.ho Marci11<'~. ma<''hiS:li!'>ta · rC'fürm:i.do 
ria Armada, pndindo 1·c,·r.rsfío no ;a~rvii.;o nrtivo. - A' r.om~ 
mis:são de }larin·hn. n GnPrrn.. 

De .Toão ,Jos<; Alve8. eÔH .. :et.ni· 1111 ·r:stu.rin rlc ~Pr~ip11, pri
fündo a r·~st.ituiQãô de percontagcns qúr rt'Jrolhr.n ft d(ll('gnciri 
fi!'õral. - A' Commissão de I<'lnu111:as. 

Do,; nu:-;:ili:w0~ lPchnh:o~ da :1nt i:zn. In~pr.élOrin. clP °F.R
:xof n~ dn. Cnpilnl Federal. pMindo pngamonto a qn(' so .iul
gnm com rlireif 0. - A' Commii;"i~n de Finani:ul;. 

· Do~ PngrnhrirM-a,iudantPi\ fiti l'Xt.in·rf.n. Rcpnrlii;:ão Fe-
. dera! junto a Compnnhin Cit.y .fmproveml'.nf.~. pedindo pug"a- · 
mento a. QU<:' ~t' julgnm com direito. - A' Commis$ãQ d~ 
!~nancas. / 
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· . · :E• tfüô ·e- vae ã 'imprimir õ çeguf~te proJeõro i!~ reêo• 
Jução; _ .. 

~DiCAi;;iÃo··~· 'S .\. ~. :-:- l9'20 

· (~rojeoto de resolução ,_da ~axpara !l. ti) dê i920): 

\..Proviqencia sob'l'e a i~'mpçao de O'l'àda'!eS_ M 'hora ~.e'zjje..; 
. · 'diente; aom substttutivo dtl. Commtssc.o de Policia. · 

· o Deputado Maliri~io de Laeerd'a · aPTesentou á rconsi...: 
oera.ção da ··eamar~ ·a: seguinte indicação: . · · · ~ · · . . 

«Indico q\!e séja incluida. a segui'nte dispcisiçã:o no Regi"""' 
· men'to da. Cámara, revogadas .:is disposiçõe~ em contrario :'. 

- íA: inscripcão ~e oradores na 1hora do expediente ·poderá: 
serJ eita. no dia. ou na véspera, durante a sessão, e ohedecel'á. 
:rigorosamente a ordem de apresentação 3. Mesa. do respectivo 
:pedido oral ou escripto. · -
· Sala das sessões, fS de novembro da 1920. - Maurü!io' 

'de Laci!'rda.'1>. , · 

. !Oespaehada' esta· indicação i 1Commissão de Poliefa, 
apresenta ·ena o seu~ parecer, dentro . <Jo prazo que lhê é as-
si gnado pelo· art. 267 do Regimento lilterno. ·. 

·Obfoctivando a indicacão· do · Deputado fluminense mo ... 
<iificaoões no 'texto do Regimento Irlterno . da Cama.ra dos · 
Deputádos, <o -Regimento . Interno só poderá ser modificado 
mediante· projecto de · resolução. da. Oamar~, segundo (j seu 
:i.rt. 248. · - . · . · · -· . · · 
: :A: Commissão de · Policia, attendendó ·-á ·suggestã:o contida 

.. na indicáÇãõ a tl\10 6e reporta. e dand~lhe a fórm;:i. :régimental 
· ~presenta-lhe como substitu:Uvo o seguinte projeeto· de re-
solução -da Camara dos Deputados: · . · . · · 

A · Cama~a dós De:Puiados resolve as seguintes modiÍi-
oaçõe~ no ~eu R~~e,nto Interno :- . ·. · . .. . · . 

~t. 3& ~ ·Transforme-se em § 2°· o seu pa~agràpho 
·. unico; procedendo-o . dQ· seguinte: e§ i.0 

. Serão reunidos em 
volum.e : impresso .. todos os ·.Regimentos· iniernos · da. Camara. · 
aJittota~as · as modificacões crue 1'bes foram propostas. -accei- · 

' ta·s; ou não, com 'os respectivos debatés, e' todàB' as réso1Ucões 
r.Ja <::amara, ou da Mesa, ·sobre as questões ·de sua economia. 
·interna, desde a sua legislatura inicial. :i. ~ - •· ~ · - . 
. Art. 128, § 9" ~6s a '>palavra. •Secretaria:>, accrei:;t:en-

te-se: «fazer observar o· seu ·regulamento,, interpret.al-o e 
preencher as suas lacunas, e fiscalizar as suas despezas.:. 

Art. t66 ~Intercale-se entre 3.S . Ie'bas e 'e d: <propôr á' 
Camara · a oreação dos lbPres necessarios ao serviçil da Se-

. ~retaria.> · · · 

. 1 
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.: íi~91iXó ·EM .30 rn: NÕVEllBRO t>m 'l§õ l '.'$, 

,-- . Mt. l9S, § fº - Substitua-se á ~ressiIO t.por maiií 
10dia8'> pela. seguinté ~or tempo prei'ixãdo ao e::x:cedm:i.t.6 
de 30 dias.» 

Att. ?23 ~ Accrescente: >«§ 9.P Registra.r-se-bã:o eDJ: li-' 
vro especial todas as ,questões de ordem resolvidas pela Mesa, 
organizando-se o respootivo .indice.> 

Art. 254, § i~ ~ Onde está . '1:8.rtigo _anterior> subsijtua
se por .q:art. 252.:) 

ii\rt. 254, § 7° in fine,. substitua-se a._ expressão «elim.i'
na.ndo-a1> pela seguinte «desla.cando-a paTa constituir pro
jeeto separado.~ . 

Art. 257, in fine - Subl?titua-se ~ expre~s~ ~-~ ;resur~ 
tn.do entre as duas pnrc.elH,is,, pela segumte ~ Q_1i':ter~n.ça en~ 
trc as duas pnrce~las.:i. 

Art. 2·69, § 5º - Accrescente-se ~. ca'l)' <!estaque da 
~menda approvada, <lU de parte de proposi~o, para r.on~'ti
tuir projecto separado.~ 

Art. 276· - Substitua-se o seu pai'agrap:hó unice pelo~ 
soguintes: 
. . «§ 1 º - '!\. insoripcão de oradores para a. hora de ex

pediente poderá ser feita durar.te a sessão da vesuera, ou no 
dia em que o Deputado pretender occupar. a tribuna. .-

§ 2º ,___· 'A inscripcão obedecerà á ordAm "hronologica da 
sua solicitação á ·Mesa, pelo Deputado, pessoalmente. 
· § 3° - Inscrevendo-se , mais de um Deputado para a 

hora -do expediente terão preferencia para. occupar a. tribun~ 
os membros da Mesa, para attFinder a questões de oedero, ou 
de ooonomia intorns. da Gamara, e os Deputados que ~ n~o 
·occuparam á sessão anterior, sendo dada a palavra aos de
mais pela ·ordem de ihscripção. 

§ 4.º Pttblicar-sf'l-ha, diariamente, no Diario do Co~
g'Msso, em addendo á :lida impress~. a relacão do~ or.adorP.s 
inscriptos de vespera, oU: {). declaracão, de que -:-- ::láo .. ha ora
dores inscriptos para a hora do e:<cpodiente.->. . -· . 
' :Art. 28! - Redija-se assim o § 3", da lettr.a i em diante, 
ir.clue-se: · · 

i) adiando,' ou prorog:mdo, as sessões do Congresso Na.,...· 
Cional; .... 

j) sobre a economia interna. da Gamara; 
k) as emendas do Senado.» .. 
'.Art. 281,. § 4.º ~ Redija.m-se assim ois r~iva3 

letLras; 
a)" a. pn.rle de proposição, ou emenda ap-prova.da, ilesta• 

cada. para constituir projecto separado; 
b) as indicacões; · 
e) os pareceres q:ue a devam soffr.er; 
à); o~ requerimento3 ; ella sujeito&:o-. . . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11:22+ Pág ina 8 de 35 

,., 1, ~NN4ES DA' GAMARA .. 
· rAJ.t. · 286 ~- Trinsforme-se o § 3• em nrt,igo 2Si, trani;;

form:i.nõo-se o nrt. 287 e ..respf'ot.ivo paragmp·ho em § . .1 ~ 
~ ')o : ' ( • 

~,. '"'ÀrL 215. § 4º - Entre as palavras «votadas só{laràda-
.men'te:11 intevaale-se «p1·efe1·endal .e.~ . 

"'A'rt .. 3-16, § 2º.....-JSubst.itua-se a. e:x:pr.essão<t ·por emenda's des
.tacadas~ pela seguinte 4:p01' parte de proposição, ou emenda 
approvada, destacada.» · ·, ·. · · 

Art. 317, § 2·~c- &~crescente-se· in (.iiu: «$O:ffrendo dis- · 
·cussão especial, que poderá. ser dispensada pela. Camara, 
.qua1lqu~r parte deUa destae~d.a para eonstituír projeclo em 
sep-arado.-i> . . . . . 
' ArL 337 - Redija-se assim: Urgen(}ia. é· a dispensa de 

11xigencias regimentaes, salvo a de numel,'o para deliberacã.o. 
para ser determinatla pi'oposil;ão immediatamente conside
'rad3. até ,decisão 'final dn. i·especthra <iiscussão.»: 
. · § f." O pi·ojcct() appi'ovado em virtude cj.e urgeitcia, po
derá ser inciuido em ordem do dia independentemente de 
rl istiensa de intersticio. , . 

â 2.º A. urgencia, em materia de reconhecimcnt.o de :pn-. 
deres está subordinada ás restríoç.ões do capitulo :rtf do ti-
lu1€1.~ · • 

~t.. iM - ,4ccrescent.e-se o segi.1·inte: «Pa1~agrapho uni
~º, Nel,lhuma .. proposição modificando oi; serviços d.3. ·Secrc
.t.aria da Gamara dos.Deputados, ou as. condioões de seu nes
soal, ainda mesmo que seja apresent.ada a pro.iectó de lef-or
çamentaria, poderá sei· submet.tido :í delibor:ição 9em parecer 
da Commissão de Poliçia.». , ·· . 
_ · Sala das Coromi.ssões, 29 de novembro de 1020. - Bwmn · 
FJr<mâão, Presidente. - A-ndrade Bezen·a., 1 º Secretllrio. -
Octaéilfo de Allntq~terq1te. · 

\ 

/ INlllCA:çii.o '..\ QUE SE R~FBR'E o PARECER .suPR..\, 
·~ 

Indico ·que seja incluida. n . seguinte disposwão no Regl
mento da Camara, revogadas as dise-;isic~es em cont.rariô ~ 

A .füscrípção de oradorc!'l na:_ hora. <lo expêd~tmte poderá se~· 
feit* no dia ou na vespera, durante . a .sessao, e ··obed~c~ra. 

· · i'ii;Q.fOSamenté a ordem. de apresentação á 1\lesa. co respectivo 
pediido oral ou escrip:to. ·:' 

· Sala das. sessões, t8 cjé :Q,ovettthro àf.: 1920. - Mw1 .. 1-icio de 
Lnr.CT"da.·· 

· a: Sr. Presidente - Está finda a leitura· do expediente. 
·communi.co nos Srs. Deputsdoi:. pnra os ·<hwíc:los cffeitos, 

que vou, rlentro d" alguns dina. .::olloca1· na •Jrdem do L!ia, o 
projP.cto de lei de Co~tabilidadG .P~blioa. 

--
,· 

-
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_o Sr. PaulD de Frontin ( ·) - Sl'. Presidente, pei::!i ri pa-
1 nvra ní\ e1:pcdit>nf.~ r.la scS!:'iío Jp ho.ic. par<'.l. 11·nt.a1· de um as
sumpfo que ainda não tl've sol nção definitiva po1· parte do 
Govr.rnn. As considcrai;.úcs qtw vou sub;nctter :í . a preciaçãn 
ca Cnmara dos Srs. Deputado!'. addicionaclns áqucllns j;í. h1·i
lhai1tcmente expendidus uos jot·nac~ ·desta Go.pitnl, pei:mill.i-
1·ão, f.3:1V'~. •'>le!at•cc·rl.' o af>&umpl.o, r.vitando ·futuras duvidas e 
ennscqucnciai:; r1uc• põdf!m ;;e J()rnar nociv:-i;; ·ao Thesnttro l\u-
cinnuL , 

T1·ata-se da.s num~ações plll'a 1:i;; enrgns iechnir.ns do De
parlamcI,1!.o da f<!.anclr Publica. 

. Como V .. l::x. ;;ahc. o Congt'f'!','.), na i•cilniãn tio anno pas
.:>ado, votou as rUe.posi.;ões que, ;;anccionadal':', const.it.ucm o 
dC\t't'c>lo 11. :1.~)87, dL' ~ Ct~ janf!ím do cnrermt.r. annc. 

:-lc:skts disro,:;ir,õ(';;, o :trl. 10 d:wa an (iov1~1·no aulotizaç:ãt> 
11ara expedir 1)f; necet>sn1:ins r11g-11lamcml.m:.. 110;;; C]Uae:õ podc1:in. 
impôr mn !ta>: u té rincn contos: 1·erw~unizar o::: (]uadros cio~ 
f11nceionario;; drt :wlual Dir·r~ctoria •IP ~at1dn P\lhlicn. podcn<lo 

' :unplial-oR nll c·edu:T.il-os, con1'or·me as nr.c'!ssidudes do scr
''i1:0; Iíx:ie ~~ resp<!ctivos veneinw1ilos (' pI't11mehri· ns vagas 
q11~ ocro1·1·cr1~m. l'"SJH'ilftrlo::.: º" dil'0il.o,.: arlqui1•i<fo::.: p11lo» 
actunC'R runc:cionndos. e adopl .. anrl11 11 (•()nr.ur<.:n p:u·ii o rn·ro.~n
t:h inwnto do:.:; ca1·go::.: Lr.whnir:o~. 

· :Foram ·e<.:tns as di~pnsici1rs volnrl:i.s (lf'lO Cm1~1·c::.::::o e snn
ci~ionarla~ pm· P.. F.x. o Sr. P1.'P8i·d1~111 r. ela llrpublicn. 

, O mesmo :1h. J o. 1w ~ :~n, •'~lnhcle1~.e11 que os medico~ 
l'l rL~siJ'il•:1rlos no 1tl 1 imo t'Onl'urRo . . ro:irn in~prop,lorn::. ~an i tarios. 
tPrir1m pr.•r>f<H.'fl1wü1. .[IO pt·ovimflnf.n -1'ff\'rti\·o rlo~ •~argos côrrn-

, .~rionrlcnl c~s que 1:es11ll.0.m da p1·c:::.enlP 1·r~J'•wm:i. seu do ad'difado 
nn ~ :i··. qnn q:"nriarn taml.wrn :iprovr•í iac~u~ o;;: nwdit'os int.e
r·inos r o,: rrn ·eommi~são. com rel1'vnnL(1s ;-:.ri·vi(:os prí'::.:l.UdM:i., 
r · no § .~·': otO Governo aprnvP-it'll'ú ainda nu" l)r;im(>Ü':ts no
mNtcücs os anxili.;.wos do Pnst.o C:Pn trai dn. Assist.rncia .Pu-

. hl ir.:t. que. mccliant.c con~urso, all i srrvir:un no atlilo .:lcsw lei' 

\ 
.. e . que ao tempo dP. sua promubrnçãn. compl1>lar0m n cur:::.o º"· 

medicina». - ·· 
S:ío ~;si".as as rlispnsicõc.-: rest.rid iva.~, 0oncfll'nf'nte::.: n·o pr<>

c'r>Ho do artigo. 
Est1is pnrn.gra.phos t,iv~rnm cnmn objrrf ivo. cm lo~::nr do 

fnze-r o <Jllr habitualmente sr faz, i'11t) •\ _dar• an Gov1>rno plrna. 
lihr.rdad1~ nas 1wimr.ii•as nompac.cõr.-s. rPsl riog-ir r~s~a li lrnTdmle. 
o;;tahrlN~cm!o lrn,; !1ypnthc.si:;;: · :i. do ~ :!", rnantemln n 11t•cfo
l'l'nf~ia rm1·ri ns mPdi~o>. C]lll' j;í (.l'nlrnm fali.o conr.nrso º" in
,.:.rwrtope;; 1'1rtni!.ariol':' e qtw . [.cnham ;;idn • (•la~sit'ic:i.dos; a dn 
~ ::;". manflundn :i,.proveil.:n· os quf' Pxei·cc~rnm 1~ommisRõP::: e os 
in!.erino,: qur t.ivrs.>irm prc~l.nc.1'10:: 1•t>lflv:rnt.rs ;:e1·vi(:o'>; :L 111~ 
~ '•' mnnci:rndo nprov1~iffü· os auxili:ll'P.>i do Po!;t.o clú As.~iBl .cn-
i;i n Puhlirn. norn1~arlo~ por eo11r111•;;:,'l, quro all i 1 h'rs,:rm ;;1!t·vido .. ,-

( • .1 .R~t ~· d isr\1rsn nfío [n i f'•'\'i ~I o pelo 01·ador. 
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.rio. arin:i). <Iâ lei .é. ®e, : ao -..mesmo tempo; tivessem .~m?.>let.àfü~ 
o• eurso _<!e mefüema. na époc_a ·da ·--promuigacão da mesma lei ·'. 
. Para torn~r bem claro, iss9. t& l'i:idaeção d::l lei votada aqui;, 
usou su<:cess1vament-e das segtJ.iD.tes expres!!ões: . No § .. 3~., 
«serão t~mbem · aprov~itados~. Ora, · não se . usaria <taínbem 
aproveitadoS:i>, sf a ,,·significação do l)atagtapho anterior não 
tivesse igualmente o intuito de aproveitamento. Ainda · mais :1 
no § '~º declara-se: q:o Governo aproveitará aindb. de modo 

· (Júe é _ uma succe~são. O ·§ 2º àetermina pre:rerencia: ~terão 
preferencia . .. >; mas o § 3ª torna ela-to que esta palavra cpre-
fér.~ncia'.$ foi applica.da no sentido de · aproveitamento, por-· 
quanto o § 3º .diz: ~sérão tarobem aproveitados> e o ~· repete 

,. que cto Governo ~preveitará . aind~. · confiri;nando. assim, 
- · aqti.illo gue está estabelecido no -§ 3"~ · 

.. ' O SR.· MAtm.ICI\>, i>E · LACERDA .- Foi, aliãs, o que estabe..1 
, lcceu n. díscussão. · · · - · -.. . ' ,., 

o Sn. PAULO DE ·FRONTIN - Per!eitamente. 
l - . • 

Tive oc.casião de ler em um dos jornaes desta C~pital as 
opiniões ·externadas; em exitreviSta, a um dos · redaetores 
qaquelle jornal, de illustres membros· da._ Coµuniss!io db Saude 
Publica, e; especiaJmeJ,lte, a do seu eminente Rélator o Depu--
tarlo pelo ~stado do Rio, cujo nome péço venia para declinar,; 
Sr. ·Teixeira Brandão . . ' 

Pareçe, por~anto, que · não p6de h:ivir , duvida a ·este 
·respeito. · . . . . 

-~amos ver, porém. agora, o ·que fez o Governo ~ O regu...; 
. lamento que o Governo esta.-va ;tutorizado· a exJ}'edir teve uma 

pl'imei'ra publicação, sob numéro 14 .189, de 26 de maio de 
1.920, e ·uma. segunda, sob o numerô U.854, de :15 de setem...
bro do mesmo anno. 

.. . Quer ·. ei:n um,· quer em 01,1tro regulamento, os di8positt• 
vos do art. 1 ()~:da . lei são integral e textualmente repetidos .~ 

· Não ,houve modificação quanto ao que dispunha o primeiro· 
regulaniento . -Roüve, porem, algumas · · altera~ões, não na · 
substancia. mas na redacção, modificações· ·que tinham o. ca
racte:r .explicativo e que constam fio art. :t .'250 d.o ·decreto 
H . i.89 .. ,-~de 26 ué ::naio .de 1920.. . 

:_Assim," ·o §. 2• do art. 10 passa a ser § iº ao· al't. f.25~.
e, em logar de se limitar á redacc;ão que ha poueq li, . e que 
não .-repito, apenas aocresc.enta. depois das· palavras mJtimo 
concut'SO-i> fr ~ealizado ,em àgosto de · i9"!8 n-a Dfrêt-.tõria de 
Saude Publica~. Quer diz;er. siµe !-<J~ou perfeitamen~e preciso 
qual o concurso; e ~a. qu~ d1@o~1çao legal se referJa. , 
· Evidentemente, o; ultu:oo conMrso era esse: mas, em .todo 

o caso, para Qtie não bouvesse qualquer duvida na interpre-· 
· tá~o, - o regulamento .accentuou que era· co TealiZado e~ 
agosl-0 de' 1918, na Directoria de Saude Publica.>. Ficou, "P,Or
tanto. bem estabelecido: o § a• que passou ·a § 2•, em vez 

· âe dizer . <i:com relevantes serviços pt'estadoS>, !oi assim sub .. 
stituido !. ccom· relevantes serviços; a cr~t,erio ôo govern0>. · 

' '. 
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.. .. . l_?é !:ic~o. era crit~rio ao go~erno, parque oesd~ .. ijiie ~ 
lei r;ao hn.yia estabel~c1do um meio de julgar estes relevantes 
serv1c~s. tinha autorizado o Poder Executivo a. aproveitar os 
que , tivessem relevantes serviços. Nilo ha, pois, ahi abso .. 
luta.mante nada que não esteja de aecôrdo ~om a lei: 

No § 4" houve modificação um pouco mais radical, poi.8 
diz o seguinte: .:i:o governo approveitará ainda nas primeiras 
nomeações com designação para o serviço de saneamento e 
prophylaxia rural-.., accrescentando o seguinte, que niio está: 
.na lei: 

,,. « ... os auxiliares do· Posto Central de '.Assistencia Pu ... 
blica. que mediante concurso, alli· serviram no anno 
r:le 1920. e que completarem o curso de medicina ao 
tempo da promulgação do decreto n. 3.897, de 2 do 

_ janeiro do mesmo an"ijO.~ 

Quer. âizer que f.ambem nbi nlío houve altera.e~. houve 
'explicação d~ que Sie tratava do anno de 192(). da promulgacão 
ôo decreto de 2 de .janeiro do corrente anno; a.penas houve 
um nccrescimo. Assim é que a expre::;são « • •• com relevantes 
serviços a criterio do governo~ foi snbstituida por esta:: 
<t. • •• com desjgnação par.a o servi00 cte saneamento e pro-
philaxia rural. .. '.li-. · 

Portanto, determinou-se qual n rep::irti<;ão, digo ma1, a 
secção da reparticãó · geral onde deviam ser aproveitados os 
:medico!l constantes do § 4". · 

. Em virtude das criticas que tinham sido feitas ao refe_.. 
rido regulamento de maio. foi pl:lblicndo o decreto n. 14.354. 
de i5 de ~etémbro de 192<'- E', portanto, muito recénte esse 
decreto. Pois esse decreto reprodm:. no art. 1.188, o de nu .... 
mero 1.250 da regulamento anterior, mas não faz, ;ibsolut:i
mente. n menor alteração em relacão a essas disposições. As 
disposições são 1.extuafiiientc renovadas no novo decreto; 
C'onstam do art. 1.250 do decreto de maio. · 

Vejamos agora o que se passá.ra. 
Em relação ao-§ 3°, c'reio não p6de haver, s.bsolutamente', 

tluvida de. que se trata de clausulàs que, nas primeiras no
'meações, '1lfio mandam seguir o processo definitivo estabele
cido pelo artigo para o preenchimento das vagas dos teohni
cos da repartição âc Saude Publica. 

De_ facto, basta ver o que . diz o ~ 3°. 
Vou agora servir-me não. mais da lei que votamos, mas 

do regulamento que o Governo promulgou. Portanto. trata-se 
da opinião' do Governo, Presidente da Republica, Ministro d::i. 
Justica, que referendou o mesmo l'egulamento. 

O ~ 2º diz: ~serão tambem aproveitados os medicos in
terinos.~ e os de commissão, com relevantes serviços. a cri-
terio do governo:i>. · · 

Evidentemente não ha concursp nesta. hypothese. O·§ 2• 
não póde, ·.allAolutamenfo, como se quiz, justificar a medld& 

'•" 

\ 
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• ·.· i\NNAES OA C/\.MATL'\ ... -,. 

cfoclnrando qu~ todos os ·varngraphos estav:i.m .subordinados á 
,~lí::i-posfoão.· cto n:rt.i~t'. . . . . · 

O artigo declnrn, de facto, que .t:ocfos os cargos '-Lechnioo~ 
sf!rão. providos rnediant-~ concurso. observadas, porém, as '-1:"
riosi(;ões 'ilos paragrnpho::; . quanto ás p:riineiras n,omeações. E 
fü:i nomeações cnn:i:t~nt.es do § 2º não. tem, al>solut.amente, con-
cursn. · 

O wr.smo f:i d{; com o § -1°, :ietualit1ent.e ~º. 
·41' 

«0 --c;overno :iproveital'á ainda nas prüneiras no
meações, t•om de.signucão para o seL'vie-0 de saneamenw 
c prpphyla:-.:fa 11.·ural. os au..."l::iliaPes do Posto Central :la 
1\ssil-Jlenciü PubHc3 fl.UC,: mediante concurso, ath .ser
virnm no anno de 1~19 e que compl~tarnm o e.urso oe 
medicüm ao iempt1 ~a 'promnlgaçãn do d~crcto n. :t!J87, 
de 2 cfo j:indrn O•) mesmo nnno » ' · .. 

Pori.ant,o, não obrigri. igualmente s. novo concurso. 
Do~oTte qnc. nom a dispo~ição dn· ~ ·3º, nem n disposii'.:ãn 

do art. ! .iS8 <lo. regnlamento exigem ct:incurso. 
C::m.sequcrit.cmentc $e vô c1t:lc são dispo:oições t.rarisi!.órias 

n.pplicn.ve'.is ás primei.rn.8 nomeacões, .e, como <lisi;c hn. pouco, 
í~m 'logar de St'l qeixar inteiramente aó arbitrio do Gove'rno 
nstas primeiras nomeações, esUlbelecen-se dadas preferencias 
ou éondiQões para preenchimentó ·dois ear~os V%"oS, na occa-
~mo nm que se ClI'easse .a repartição. ·· 

Si> pôde havm~ duvida com respeito á red:u~ção do § 1 º, 
eb1 virtude· da interpretação: qtiiF.Jhe foí do.da por um ·a.vi~o 
do Sr .. Mjnistro do Interior, pubU?!ado nos jormres de 29 e 30 
<lc outubro ultimo. · · · .. ;, · . 

A razão ·pela' qual. éiuanto a esses nlédicos, não se tomou . 
a mesma _disposição daquella (Ili~ estâ nos §§ 2º e 3g, provém 
de qu'e a1li o para.grapho dfa :, «l'erão preferencia no. provi
mento· effeet.ivo. '- . ~ em logar dP. · dizer; ~~rão aproveita--.. 
rios .•. ~. \ 

Mas. já tive ha poucó occasiã.o de most.rar crue o s 2° diz·:· 
-«serão aproveitados tambem'>. Isto . indica que devem i{Íual-
mientc ser apr.·oveitados. . ·, 

Consultada a respeito a maio!" autoridade j.uridiea do 
nossú ~a.iz: o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa, $. '.Ex. ·cmittin 
um br1Ihant.e pairecer e~g~tnndo o assumpto e tornando cJnrô 
que esses medicos tcem todo o direito a ser nomeados, indc- . 
pertdénte de novo concurso. . 

Além da opinião. de_tão ana nutoridade, l.emos o parecer 
t.ambem notaV'el do iltugtr~ juriscons\.1Ho, Sr. Clovis Bevi-
Ja([ua. . · .. · · 

· ~aturalmentc os mous· hónrados/collegas jt'L tiverram occa
·iião de ler esse,!õ:. pareceres, mas cu' os farei iusetir nas con
sidN'açõt"5; que agora faço. 

' . 
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· O Dr. Clovi::; Bcvi lact1ua le1·1Hina o seu l)acrecct· uot:> scL 
.:;ltintes Lermos, Que são pl'ec~i!-:iUH :' «A8sim, pois~ é mct•c((lana-· 
ment.c •~taro: o~ rnudieus clas~il'ic~nlo~ no ':oncurso du HH8, 
IJUt!a inspe1~tm·es sunita1·jos, tenm dil•eito liquide> UO p!'OYi
niento cffccllvo dos cawgos ~ori·espomlcnles que 1'csu1tar· da 
i·e 1' Ol'IÍl<L • 

IgualmeuLti os iutcrinos e um c;urumissi:i.n, tJUl~ tiven.:rn 
i•rustadc• 1'eleva\1Le:,í scr.vir;.os. 

·. Un::. e out.rn::; 1.\:i.:m .Jil'Cilu á nurneaçãu t•f.fccLí-..·a, Cill-VÍ lc-
!IÍ~, iudepcw:lenkmcnte \le concurso.» 

Esta 6 u oonc!usilo u que chugu o· parecer do uula.vcl. .iu-
:rfacurnmltu C..:!ovis Bevilaoqua. ,. 

Esta 6 a uonoiusão a que chcg;,l 1> pa.1·l!ccr do uotavd ju-
.risccnsu !Lo Clovís .Bevilacqua. · 
· · O :Sn. l'vfou111i..;ío JJE LM.:~tt~A -- g l'td a l)l'ütni:bt;a 1~~tabefo
dda, uo debate rC'ln.tivo á crncuda. q1w áclal'ecc pet'fcita
mentc a MeHi; loyis no assumpt.o. 

O ~H. P,\ULo og Fno,'ITIN - E u upiuião <lc lluy Bat·l_lO~a 
é igual a que acabo de ler, quct· llizer, detfmmina p.Tectsa
mente qual o ~eu ponto ele vistu. e rno.sLt•a cm conclusão o se
guinte: .::Kão ~er:t licito ao Gowrno exigfr novo con1m1·so aos 
candidatos approvuàos uo · de HHS. E::;k$ pelo::; decreto~ nu~·· 
n~eros 3. DSI e: l L 35.1 1 hcs a::iscgu1t'<t a cJles direito ao m·o
v1mento do prel'ercncia, a tJU:lcsqnc1· oul.ros prctendcnlo::;. uos 
logat'8:; que, Segundo a reforma. saidtariu dcsLc anuo, cor
respondem aos dn inspocto:rcs !:'anilados pum c1ue so habili
taram naqnellc concm·so. 

E' um direito .iá. adquirido contra o qual uàda pódc o ar ... 
llitl'io administrativo.~ · · · 

~. })Orlanlo, uma eúrrnlusão füf.'HIUl. IJO$iLiva, doste8 })r•i-· 
llmnte:s l)tLirec~r,es ~obre o direito ouc leem estH!S medicos. 

Eit-õ, IHl inleg·1·a, u J>àl'Cccr do 81'. i:unselhciro lltty Ilal'-
}J!J::ia: .. . 

«A r·eo1·:,;·ut1h:ai;J.w dos SCl'\' ü;o,; da Sande l'uulic;r, cLIHl a 
~ua. muni pi ica(.:ão d1· cargos, exccnla<.la 1~omu eslá ·sendo pelo 
Goveruu, !cru J\•riJo o dfreito, qll(' u lll'Opria. lei caulclosa
menlc i·csLtlv(u·n, tlu:s mcdicus cla:;:;iJ'icados ·em conout•:;o d!~ 
HH8 pa1·a ·os· logare~ de in:spcclorc~ sauitnrios, e não apro
vcitacius 110 DPpartamrmto de Saude Publica, por foroa. da 
medida. Loumda _pelo 1wopl'iu Guvc1·1w. LJUC manda abrir cuu
eurso vm'<i. u~ em·g·o:; lechnicos. 

Ol:i rdm·ídus u 1cdicu::;, pQrGm. i'ud.ak1ii\lo::; pelo dfrciLu llll e 
llH.:t> u~Hislc~, ;.lppelut·nm parn o Poder J·u(liciul'iu cncan1ir;~nutl~• 
HHl::i t'•!iv in<licu1.;õc~ eori.1 pat•ccel'e:; dos doutos. A opmtao ~~o 
l)r. Clovh: .Ueviiaqna .iã lhes foi favot·avel; agora cousec;-,ui
rnm aqudlcs 11wdkus o muis autorilmdo pm·ece1· que pod~L·w.~n 
d0$l',i:h·; 4) tlt! nu~· Bm·bosa. 1~· 1m1·a (.'Sta pe1;a exh'ao1·dl!lll.l'~ª. 
oo . clat•oza e sabei· ~.ruriuico. e onde surpredcndo a' hat•monia 
1·u1·u do cs(.ylo e da idéa, c1ue abriuH.1$ espaço cm nossas co-

.. ... 
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't.mm~; ~ertós í::Ie assim--pMstarnios um servi4j-ci ao ãireitõ ·e 
'.Outro a literatura. · . · . . 

Falla assim o grande mestr,e: 
PARECER ...... No deQteto ri. {3. 987, aa·· 2 'de janeiro desta 

ánno, a:rt. 10, o Poder .Legislativo, depois de outorgar ao 
c:.Yoverno as autorizações precisas, para. reorganizar ·os servi
ços da Saude Publica, exriedindo regul_amentos, impondo mul
tas, reconstituindo· quadros,. fix;mdo vencimentos, e ~provendo 
as vagas occorrentes, ·respeitados os direitos adquiridos pelos 
·funccio:carios actuaes. e adoptado o concurso como systema da 
selecção para os cargos technicos,. assiro dispõe nas cla.usulas 
.subsequentes:_ · . ' · 

«§ 1.º Poderá o Governo riomeru.- ·em comIDissão, de ac--; 
cô.rdo com o oriterio da competencia profissional,· funcciona-1 
rios technicos para -serviços que teliham de ser temporaria-i 
men te executados. · .. ·· , . 

§ 2. ~ Os · medicas classificados no ultimo concurso pa.ra 
in~pectores sanitarfus · teTéiO 'P'fef erenc:ip, no .pTl>Vimento eff e~· 
ctivo ci!Js cargos correspondentes que 'l'esu.Ztem (ia. pre.sent~ 
reforma. - - _ · · , . , . · 

§ ·a." Serão,_ tambem, aproveita.d')s os medicos interinos. 
'{;j os em commissão, com releyaµtes servir;cs. prestados. , 

§ 4." O Governo. aproveitar~ ainda, nas· primeiras uo .... 
meações os auxiliares do Posto Central de Assistencia .Publi
ca. ·que mediante concurso. · alli . serviram no 3.lÚlo desta lei e 
@ed. ª!> tempo de sua promulgação completaram o curso dei 
;me lC~ . .. 

. Nestas quatro ·disposições, como se está :vendo, a lei or~ 
jse enuncia permissiva. ora imperativamente.· 

,Permissivamente, .quando, no '§ iº, estabelece qUê o Go..; 
;verno «P<Jdet'~ nomear · em_. com.missão fünccionarios techili~ 
~s para serv1cos temporar1os. 

· .A expressão do verbo poderá indica meramente uma fa .... 
culdade, cujo ar bitrio não ·tem limite ai.não no proprio cri
:terio do GOv~o, . quer qu~nto ã õocasião do exercici() desse 
poder. qtler··· no· tocante -á. eompetencia . que eu~ suppõe n~s 

· !uucoio~ios; ·sobre quem recaireni essas nomeaQões tran ... , 
.isitorias. .. · . -

Nos CASOS a que prove o § .. 3º já é ãeteffliinativa. ~ nãô 
facultativa, a expressão d.o ~; pois, o legislador estatu~ 
~e 4:serão apr~itado~. os me~icos interino~ e çs ~~ eom.
m1asão~ .. Mas, ·ainda ah1, se deix& certa accao d1scr101onar1~ 
ao Governo, ârbitro exclusivo da existencia dos creleva.ntes 
serviços prest~do~, ·a que . e~tão. s~ox-dinado~ ta.és nomeacões,. 
-~ dos quaes- nao ha outro· JUIZ sm~o o propr10 .nomeante-•. 

· Mas nas oütras duas categorias de espeo1es. as contem~ 
piadas no· § 2"' e no_§ 4º. ~ª ligu~gem ·do wto é de um~ ordé"" 
,:tacão .. de um preea1to. Nao se investe. o _Gove!DO de -~ma fa. ... 
t-uldade, •!Jlão se lbe 'confere. um ~bi.kfo_:; diota-~E:Hh~ ~mq 
~!6t/.~· ~P.Õ~!!!Q-lh~ ~nt.-~~ -: ..... ~.. . --~------
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.. 
Sl!sst.:o EM 30 D!l NOVBMBl\O DE 1920 :. 73~ 

. . O § 4" pr:~screve que 40 Governo aprõveitata, nas pri"'I 
men:as no~eacões, os auxiliares do Posto Central de Assis~ 
tenc1a.. ~ubhca, que, mediante cvncurso, alli .serviram no anuo 
desta lei, e que ao tempo de sua promulgar.ão complet:iram o: 
cui.·so de medicina». . • . ' · 
. Nas hypoLheses aqui 'prf!vislas nimhuma. dÍscricão, ne.
nhuma csco~ha cabe :lO Gov~rno. Não lhe assiste opção entre 
fazer ou dcn:ar do fazer: em hnvondo auxiliares desses que 
tenham servido á Assistencia Publica. mediante concm·so, no 
.anno dn promulgação da lei n ~ 3. 087; e que, ao tempo do tal 
promulgação, já tentiam c·oncluidc o curso de medicina, não 
os póde o Governo deixar de lado. A lei diz -que elle os 
~aproveitará -nll.S · primêiras ~omeaçõeSl>. · 

Autos, vorém, do § 3º, já. Q. § z.· instituiu que 

«OS ·mediCOS classificados UO ultimo concurso para 
inspeclores ~auilarios terão vrcferencia llé> provimen
to enectívo dos cargos correspondentes, que resultem 
da PL'esentc l'eforma.;i> 

•remos, dest'arte, 3.\lUi, fias palavras -tterãO preíerencia>.
a férmul~ impenitiva, articulada cm termos absolutos. Não 
se ,diz, como no § i º, que o Governo os .r.poderti nomea~. Diz~ 
se que elles -t.terão prefcrencia> nas nomeações, de ~e trata 
p § 2º. ' . . . . ' 

1 • Quaes veem a ser essas noweac;õe~ .'l 
FaUa o .§ . 3" de art. i «nos medicos classificados no ui.:.. 

:timo concurso para inspectores sanitarioS>, e precreve1 que 
esses «terão prefer~ncia no provimeuto c1'fecti:Vo d.os ca.ruot. 
correspondentes, que resultem da p1·escntc reforma>, a sabet'i1 
da reforma consignada. nQ dect'eto n, 3.987. · 

Os ~ca.rgo~ c.on·cspondentes» são, por~to, os de <inspe-' 
ctores srmitarwssy, para. que «foram classificados, no uUlme> 
concurso~ os medicos indicados nesáê texto, ou quaesquer. 
_que, na dita reforma, corresponderem. aos inspeotores sani
tarios, é.m funcções, hierarchia, systcma de preenchimento o 
remuneração. . 

Esses concorrentes, classificados em ta.1 concurso, cterão 
prcferenoia> agora, nas nomeações effectivas· para taes 
ca'!'~s. ' . 

Quo quer isto diz-er ? A contextura imperativa. ampla. e 
lerminante · do ~ 2º não dli Iogar a controversia. Quer dizer 
_quo, ém havendo cargos desses por prover, e ooncorren~es 
desses por norooar, taes . concorrentes «terO.o a :prefe1'eneia>. 
def.erminnd:i ilô art.· 10, § 2", para as ncimeacões de que eU~ 
cogita: · . 
· . Mas sobre quem tem elles essa preferencía '! Evidente~ 
mente (desdo qué & Ioi não a limita sobre todos quantos 
disputarem aos medicos olassifioados no ultimQ c9noºr~!>. • 
~om~~ã9 P.IA!:ª {li{! f~o.eõ~ªª ~ ~~ 4'~º~~ -· ···-~---·--· 

·,. 
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ANNAES DA CJAMARA 

Si ri prefercncia; que o texto do ar~. iO, § 2º lhes asse
~ra, se eircumscrever .ao privilegio de excluir certos com .. 
petidores; e admittir 6tit1·01S, Qsse texto o teria declarado. 
~ão o <leclârando, é que o· titulo resultante do ultimo cou
curso antprior ú refprma attribuc aos concorrentes- por elle 
habilitados dfroii.o a, no provimenlo effectivo dos cargos re
::oultante~ dessa reforma, preferir a qualquer outro titulo, que 
~e queira a esse contrápói'. .. . . · 

. Em uns e outros casos, puis, o cri~etio da e·scoloha. esLii' 
no con.cur~o, mps conctwso regido por · u.m~ disposição 1Je1·al 

. nos ,casos do p1'incipio do a.N . .JO e por i1.1na. disposiçãó eice-: 
pcional 1i.t{)S do $ .2ã. . , 

EsLa, por !50U.isee,'UüiLe, uão collide com aquella.; visto qu~ 
('ll1 ambas é ex.i;ido o concurso, embora o da seaimda não seja. 
~ •. da pr,impi?'a. - · · 

Por denwleiÍ·o, argumenta o a{;to minis~e1'inl, fülGeandu 
.... .,, uocão de prefàencia é a :sua applieacão á espeoi-c vertente. 
«Prefer.en~iar')j., diz elle, .;.só se concede e7!'1i igualdade de r.:uu
diçues.». «Toda preferencia», accrescenta, t «envolve · comparJ.
i;.~ões». (':,..'\. pre:forencia», logo, «SÓ se póde estal1elece1· enl·rr: 
candidatos, que estejan~ em 'situação análo(Ja.» Poctanto, «nüu 
e possivel e:jtabelecei-a entre car:.dW.atos de concunos <liffe
i·eute:s, como o de 1918 -e o. .de. i92ü.:i>.: 

Mas rtodo -este app-ara:to ju1·idfoo o logiw não passa de 
méra casquinha e ouro f:i:lso. 

Onde se·· viu jámais, ·que só se adm,itta 1n·ef ererrcia em 
·igualdade. de condiçõe:;? Si 'ditiscrmos, po1· -exemplo, que vre.
tednios o bem ao mal, o ceo ao inferno, .p frio ao calor, a ri
(1uesà á misc.ria, a intelligeneia á estupidez, a civilização ;'1 
j:Jarbaria, não hu duvida n~nhu.ma. ._,ue, em cada uma de:;tns 
esco:lhas;'' usal'emos de 'Ltm'n. p~·efer~rwia a todo8 os respcH-0.:; 
cot·rect.a. Quem diria, entr~.anl<I. que este.iam 4.CU/. co1uf..u;ú.c8 
ia1~aes-,, ;:i; b<~rb;.iria e a civili.:r.a11ão, a. es~upidez o n iul.cllige!i
ciµ., a misei·ia. i: a i·iqueza, o calor e o frio, o inferno e o c6o, 
-0 mare o bem? 

Bem ao contrario, entro Ofl dous teremoc; de "ªºª uma 
'destas prefe1·e'f!.-cia., não ~·ú néio lta ioualdadc cm eondições, .~i
não /que ex~f.e. até, opposição f onnp.l, .substancial antagonb.
illlO, ou, incompatil;Pfülade trreduct.iYel. . 

1 . 

· Tei;ia, porvenluru, ·errado Voltail'e, t,1uuudo foliou cm 
«prnfer1r 'ª cruz ao tbrono~ ? Pascal, quando falolu na . «1m~
f e1·encia do dever â iucHnai.~5.o? » Rousseau, quando fnllou em 
;«p1·eferir a verdade á gloriu> '? Cbateaubriand, quundo -esoro
VéU qu(! «OS 1·eis''prefm•eni. a vaidnde lisonjeira á devocão un~-

. wra~ ? Beylc, quando affirmou llUO <i:as mulheres pi•êfe1'em 
os .sen.timento:s á razão ? Mont'Alverne, quando pregou:· t-Oh 
Roma, tu visle com· orgulho teus bravos prefe1'frem. a mortt! 
ao perjurio:z> Moi·acs. quando exemplificou, no ~eu <:liccio
nãl'io, essa pafavr·a nesta pbrase: «Dareis sempre a p1·cferen
cia á pr:Qgidade, ·quando. poµ.cori:et s.6.m.e~te cçim os. !Lalcntos:v .'! ..._ 
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l'üngu~m O:> ar~uiria tle inco1Tect;ão, ])01• haverem dado 
n. _,csso .v~cabulo tae~ applic'ltçõN;. Mas onde estão «a:s. condi-. 

,110<':::1 . de .Jguatdauc». (IU «a iguàldade cm C-Ondir;-Oe~». ·ent1'c o:: 
talenLus e a. prohitlad!!-. ~nLt·c~ o pet'jndo e a morte, cnk(} a l'a
zão e ,.·08 ~rmtiú1<~Bill>:-;; cal.t'•i ~t :,;evcru tlev-O~\Ü(i' e a vaidad~ 
adu•fadora, entI:c a .s·Jol'ia e a vc1·dadc, entre a inclina.4,;áo '1 o 
<lev1w ? Com Lu(1o, L'lltt·e os dou:,; 'lf)l'ffiO:> de cada ·Uma <l~::m:; 
(;Olltlmr<i.tllJl'S ahi vem1)~ esfabelecida uma. p1•eferc1~üi. E por 
.que '! Aca:m por alg·urna r·nJação lle p:;widade, ou a:ffín~tl;iH•~. 
e;!.1. condições. q~e delermin('. o_ eot4!·j.o 1.~· in.s_pire. a esc,1~!ha. ·1 
:N.uo. Ao <:on!.raew. pelas r·clar,µc~ •°hl oppos10ao, q11'0 ch~rau
ctam · .umat> ·das outras essas idéa~. sem.imcntos. rm cousas, e 
o:; põem. muf.uamenLe, em r.ont.r:idi1~i;ã11, 

. Ncnlluma. -definição get•al rlc pi'Cf&1·eneiri me lembt;u uc 
.ter ·.dst.v, até hoje, onde s~ d~ po1· aondic;ão da exístoncia de 
fo.l ado cm fih~to a igualdade ou unalo;,;-i:i -de .condições erttwc 
o.:; 9Ql1S teniio~. um do:s quacs se antepõe .ao ouiro. 

. !\J ui la:; Yt'!l:P.~. ,·, ·~r!l'Lo. i:ort·c· " 11rr:/ere1u.:i1( Cn!.r•• . dua::< 
<'OU::>as :;i1nilare~ 1111 üh•11ti<:.a.,..; uma :í otrl.ra. E' o que '::itif;Cf'..de. 
quando, r~11t1· .. d1n•~ uiJra~ íg~1acs 1~111 q~Hi!idade valor e 0usí.o 
<lu\1 pre.l'c1·+mda, r~tirno eorn1.irndo1· ... 1°1 do "amigd, ou · ü :elo mai~ 
llr:•c•!s~Ha(l(i: A :tJl'l,fermicúz, ::i.hi, ~r. dctcl.'mína tH>r uma. üonsi

. dei·ução c:>kanha ú~ e.ousa~ co1n,i:i:.ir•nla.~. Entro dous ob~octo~ 
rn:1uivn.lenlP:< em nw1·cc.:iincuto e JJl'ei;u, que ~u inc offcreccm 
ú venlla. 'J)N!fii•o Ul~quirit· o d(i ,·eml(~do1· tlUl• lenho em nmfa 
(•,,niniu., {lll q11P. •por· meno:'I uJorii.i1wun, con~idct'C1 mais <ligno 
d(! 1nX>te1:(;ãn. . , . . .. 
· Caso~ ha, eou1 l!l'l1cilo. em tllU:c u,; lm·mo:; úé uumpa~acüb, 

•:nf.L"\' os quaes si~ úeelnra a iwefcre1wiu, !}St:ão, UJ~1 'par•a com 
'O nult'<.~ r~m cond i<:Õ'Ct; d'o igualdad1!. 

Purént, L'::iSl'~ são os· muü; t•arof'. . 

De vrdinariu i; ent1·(J cousa$ tleõÜI 1r.1w~ º'' . 'Ji>J>Olitall! uin 
'JH1tm·c;;;tt 011. t/UTldi!:(ics fJLW ~;e w.mrfft;sta 11. 1Ji'l!f e1•etzcio.,. e· se 
ll11rnifcsl.a jU>!I ~unc11 l«• pc~la sua do;;i,;ualuad1• Ol~ anlagonismL), 

Quan(lt1 1n·ci'ctimos tli '::i:tude ao <i iuhdt'o. n. liom'~ :í opu,
frnda. a hot1dade fü'l' potlnt'. a tr·anquillid1úfo it grandeza, t~ 
'-;nke . cousus rlit~ersm> 11~ 1~ssem:iu ,, na::: condi<Jõ~~~ que· esLa
bdncemos n 1u·e(1?re,11'.'ia.' Quando :rntopomo::; a tu~ á:i' t.1·cvas. 
a vil•tud1~ ao ';ido. a rnligfüo á impiodadt." (, entr1' · cornsa's 
tli,,m:clralmanti• oJ>i)Ostas que vreforhno.1·: . 

. Lt>;,w. el'ra palmru·meu[p (1 avl~o. quando ai'fil'!l~a·: 
.:Não ,.; possh1•I eM.nhEilf'l(~nr c·oru1,a.1·aet10 'enl.1·(1 catuúiuu.

f.n1' de <;ouctll'~O:c-l t.liffcrenfos. o de l!H 8 e n ·de Hl~O, A JJl'efe
~·1mcia .~1>. se 1ir;fi,, r:stabr:IR.tim• cntiY1 r:nndülatns, qw: esf.dom 
c111. ,\·ilua(!Üo 11w1lo11icrr.: " isto i:!Ú t;r• pc\dr~ ,Jizo1· 'de ennd1d1ttoq 

0

(jl\Í' ll'nhu.m o lrlN\IHll COllCut'80, . ' 
· E~ln ~ll;.:.uhu· invl'nçfio. a.l[•m d1• •itk11ta1· ,,.111lra o :;enso 
wmm11m P. Íl PVi<ll'!Wia quoLidi:rn:i d.is fados. como ar.:abo d(! 
mosltt'at·, .nu~ _ l<•val'ia, nu. especü~ ao mo.is extrnvagunte l'esu\-
·~ado... '.. ..... -

e.- vai. xrr 

• 
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Vejamoâ •. -· 
/ 

' Qae a ·lei .. ore ou u~ pref erencür. em beneficio dos l:Jlé..:: 
dicos ·habij.itados .no concuu.o de 1918' para 1.nsPéctores Sani
_ta'l'ios, ninguem o poderá Côntestar; visto como essa. prefe-: 

. iN!llcia U;u~s ,está solernnemente assegurada no decrefi9 nu-· 
mero '3. 987, art. iflr; § 2", onde se diz. que lacs medicós cte
'1'6.o . J)f'efneinc'i.a no pro'Vimento effectiv~ desses carg0s. · 

' Mlaá, se, como ... inculca a- herm.eneutica o:ffioial. esse~ 
candidetos, paira ser :providos nesses legares, neceasitario dé 
se · eubme.tter como quaesquer outros; ao concurso vindóuro 
-. em qiue situação . veem ellesà ficar'? . , . · ,, . · 

fia sitruação · <le serem obr!ga4oa a,. dous conciwsos, para 
~rovimento ~ taes cargos, qUando os outros c!l-ndidat,c,s, os 
do concurso vindouro, os mo fO:Oorecidt:Js na lei com pref {]
,.encia al:giima ~ e5ises, , cf>f!t ~tm 36 concu.Tao, estarão pril-
.:vtdos. - , . . · 

.. Nisto viris a du- â preferenc~a, eerebrinatnente p00ta , ás 
aVt!ISSas: ·os que não a teem, noinead-0s medio:nte um l't?n
curao~ e, 8A,lS .Que a teem, impos'tos dot1s concursos. para a.1-
Cànoarem a uomea~o. .. . 

. Esta exceutrrici<lade nos evidencia que a inter.1>retaçã11 
GO aviso não ·se Umitnu a contrariar o J>eni!!a.roento da lei :· 
in~erteu~o. · , . '· 

Nio se.rã. licit;o ao governo exigir novo concurso ·ao~ 
oandídatos approvados no de 1918. "Este, p.elos decretos nu
mero 3.987 e ...n. U.354, Ibes assegura a elle.s direito ao pro
vim~to, de pi:ef erencia a guae·s<tUeI." O!J.tr~s pretendentes, 
nosjlo~es qu~, segu!ldo .a ·l'eform~ s~mfar1a . deste nnn~ .. 
oormPondani aos de-1nspectores smtarios para que se hab1-
1itaram nat}uella ooneiil'so. E' um diR-eito já ad'®iã:'idq, eon~ 
tre o qual uada póda o arbitrio edminisl.~~ivo.~ 
'· . Do notavel. jurisconsulto, Dt.·. Clovis. Bevj\a.cqua ê este · 
o pareoer: , ·· . .. . . · .r . ! 

. ·<Os medicos cla~sificados no concurso realizado em. i9iS 
parà i~torés sanitarios da, S&.ude Publica, que aguardavam 
·a sua nomeação nas vaaas decorrentes de reforma, e QU~ 
ade&ute da U'eCliSão . do Governo mnnfü:mdo põr a coneúl'áo . o. 
l)l'e!Dchimento . dos cargos technicos, não · serão mais apro-

. :veitados, soileitaram e obtiveram do Dr. . Clovis Bevilacqua 
.o seu: parecer Q respeito, o QUal lhes é inteiramente tavoravel. . ' ' 

o Dr. Cloyis redigiu ass~m o seu · par·eoe.r: 
. c6.. lei n.~""3.987, de 2 de- Janeiro de :1920, 1·eo~ganiza1oib 
os ~iço8 da Saude Publica, .diz no art. 10: <oFioa o ao .... 
VQUO .aUtOriuOO a ·pt'ee.ncber as yagas que 'oooorrerem; res .. 
peitados os ijljraitos ~quiridos pelos n;ctuaes . funooionario5' .. 
e &doptaudo o concurso.· para preenchim~to dos cal'fJOS ,te .. 
chmcos.. . . . • 

§ t.o Podel'lt o Governo nomear1 em· eo~issíio, de ae .. 
~OI:~ ~.om g. g,tlttrig ~ ;Ç~Ret~nciª ~fQ.fj_s~l~nall ru~~IQ-a 
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nar.ios teclÍ~cos para serviços que tem·ham de ser tempo-i 
ranamenLe executados. · 
. - ~ 2.º Os m:eâir;o1J da.~si{ico.dos no u!Úmo conclll'so, :tiara 
m~pectores samta1"10~, terão prefcl'encia no provimento effe
ctivo dos éar;;·os conc:;pond(Jn!,e;;, que resultem da prcsenJo 
l'eforma. 

§ 3.~ Será.o tarnJ~.em aproveilados os mc!dfool:l ínLeúnos,
i::· os cm commfosão, com i•clevuntt;~ servir;os prestador;;. 

§ 4.º O Gove1·no aproveitará. ainda, nas primeiras nomeai
i:ões. o::; uuxiliares do Posto Cenlral da AssisLenoia Publica, 
que, mediante concu·rso, aU s,,;-,..1:iram nc.- -armo de:;ta; lei, e 
que _,a;o tempo da ~ua promulgai,:~o, complet,a.1•em o curso \{O 
med.wma.:; 

0 regulamenLo a.pprovado pelo d~crnto 1~. -IL354, de W 
de -:;etembro de 19:20, arL. :!. • 1SS, manda- observai' o imposto 
no art.ígo. acima transcripto da lei n.i 3.~87, accentuallldo, 
quanto ao § 2~, que col'respon·de ao 1 º do regulamento, a 
uircnmstanciai da data do concur:w: «ultimo concurso reali
:tado em agoslo de 1918, na Direcloria da Sa.ude Publica»., 

Da leitura- destes dis1positivo~. muilo claramente, resulta=: 

L Que o concurso é o molJo geral do provimento de i:iar-. 
gos technicos. · 

fl. Que a1 essa regra u lei <:'Stabeleceu excepcões para 
os _primeiros provimentos: ' 

a) quanto aos serviços que. knhatn de ser temporaria
mente executados, para os quaes ~·~tão nomeados funwio .. 
narios em commissão, - de accôrclo com o <lireito da com .. 
1ietencia. 

b) quanto ao$ medicos classificados 1ta ultimo concw:so 
pata i'fl.S'{)ectares san-itamios, os quaes :;;erão providos effc--. 
c.tivameinte nos cargos correspondente~, que resultarem da re ... 
forma; 

e) quanto aos iutcriuo:; e éni ~\)mrnissão, quti ta·mbem 
serão providos effectívamentc; 

d) quanto aos auxiliar~s dv l1 n.,;l1) C~nLral .ti'a Assisten~ 
eia Publica nni.<:. co11diçóe1:1 do s ((", asL. H} da lei, que !rnrâo 
i&'"Ualmen ti~ arn·ovei tndos. 

A lei declara quo os medico,.,; da:::sificadoo>, no concur.;o 
lJUe :;e reali~ou, em HHS. IJa .J?irei:;to1·!a Geral da .Saude Pu ... 
tilicu., 'f)ara in!.'pcctnres so.nilar1os, - t(Jl'(J.0 v1·ef e1·enC'lfl np 'f??'.0-
·dmento e{lectivu dos cargos c:ori·c:;pondentes. Nao e hcito 
~uppf)l'. que estC',inm sujeitqs. _a. novo concurso,_ p_arn. terem. pr~ 
l01·enc1a _nú. ei:;r.:qlbv.. cm l~\~alda.de de c_ond1coes. ~ lei nao 
fula em 1guald:ido do oond1çocs. Determina que terao prefe
,·cncia no 1)rm;ime1llo t!ffecU-uo; isto é, decreta. a nomeação 
delles, do preforcncia a quaesquer ou.tro~ mediõôs, indepcn
dontemenle de concurso, disP~it~ando-o-;;; de uma, prova, que. 
'Já tiveram occasião de dar .• _ _ __ _, 
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- ·I:: lanto ó pen'.~anHm~o da -lei é db1ien:.;ar ti•' cuncurso os 
t{UC j{t pàssai:am p~1· c~s_c t~rivo. qul:l ll.O ·§ .t~ do ci~ado ~rL. 10, ,, 
u1and:.L nomeai·. o::; au.:qllare~ .do Po::;to C(:Jntral, quu ali :;eL'Ü-. 
nun; mcdümt'l1 ~·u-w.:.i1rso, uo armo de Hl.::!O. · 

E tanto é o 11en~amen!.-O d·a lei dispensar os .m~dicod, Ll1~ 
que trata o art: 10 § ~ ... de novo concurso, qu.e· no § 3''. rcs
guartlando os direitos dos interinos e Cn1 comruissão. usa da.s 
expressões: - set·ão também. apro·veitadus. ' ' 

. Sci-ãó aproveitados como? Si f }zeram cormurso e fo1•cm 
classifíc~ados'! Evidentemente n~o. .Sel'ia. absu:rdo que a foi. 
cstahe!C'cendo o· con<.:urso como regra ger-<ll para o provimt:u!o 

·.dos curg-os, destacal::i:'ie uma classe ·dos fuucciona.rios ar:.tual•S 
. para dizer que elles seriam aprovcilados mediante eoncursu. 

Nada- lhes teria dado; ao <:onlrario, algu,ma. .cousa. lhes leria. 
toma.do. l\Jediante coo.curso, LIUaesciucr ô1.Hto15_ serão a.1H'P -
vcitados. Si a lei destacou os int.erinos, declarando Que scrium 

· aprQVCitados - i·ticontestavelmenfo -llies a~SC'f/UrOtr. a 11.o·m1.:11-
!:(io, indepcndentenumte do. úrova eom:mu·m. . 

l\las se os inlorinoo e os em commissão eom rolevanln.: 
serviÇos tnmb<:·m seião fl.prócéitados; é porque ha outros, que 
antes dellos .. mereceram esse· favor da lei. E -esses outro~ sfk1 
o~ que· fiicram: ()Oncur.:<.o. em ·1911&, e, por lerem !:) iuo da~!:li·
fit:acto;;. · fortun conforriplados no §. 2.'' 

~\ ki lJOrlanto,· _não póde 3er cn_tendida de ()utl·o mo1fo. 
E, ~j lluuvesse. necessi:d;:i.dc de mais J uz para o que e~ liiu 

lucido, uol .. a daria o bist~rfoo· da lei. · 
· o~ medico~ de que trata o art. 10 ~-2" da lei -11. :l8!l7. 

ilaviani feHn eoucur~o no rr.ginwn dr> uma lí-•i que ilw:o; a~~e
gurava O dir<?·i lo ao PUL'g"O. clU raL'l.t<~ .. Ui"n def,P.l'Inina<lo pl'U:t.O !l lH~ 
par<1 o m1so ;-;._~ prolongaria até ago:::w Je uno. A lei .n. :J.~~í. 
sendo protnuJgada a ? _úc .ja.ncfro d.e HJ20. ainda ennonll'OU .u 
cun~urso em pkt~ 1\ff1eaeu,. Por t::iso. n~l'!P.gnrou. a0~ nwLir
':oi:; cla:;sirkudo:- o dlrnit<J di~ :'.'•.~rcm nrovidos l'ffimt.ivtmwlll<\ 
cict'iaraudo que, nc-si'l<1 provim('!ulo rn·!'f1~1·írão a quttesuLw1· ou
tro:;. 8! a· foi nãc.1 li vn~l'le f Pito ns8a df'clat'a(:ão. w~m nor i:-::-:11 
te-riaí'n perdido o <iirnilo adqui1·id't1 ü. nomeai;fio; mas o leg-i~ 
lador c1uiz u-rn~tat· quac.:i(Ju1~1· du\·idas. pot'llW'. apH7.at' d~ :->t'
gu1:am:us eh~ lr_•i anterior. essos medicos .iá havi;ycn $id11, 'P!'n
t.l~ridos f' foi n Gov1,rn-o ~chml l"Jlle lhes !'cconhr!<:t-'ll o rl1rPil o. 
apl'0\'1.•ilando-0~ cm inl.l'\rinirlnlln~. ~ , 

Pm· 01.1!.t·n lado '.'a~e~ clus8ifieudo~ 11l.• IH!.~. Lllll' 1•slat'1'111 
BOt'VÍl.Hl!) i11lo1·i11Ulll<'HL1•. g'O~tllU l.nmbt•IJl. das vantng-PllS do ~ :·I". 
•1tw nrnnLJu npt'o''"if u r o!ll i 11 t1•1·inos~ 'flw l Pnlrn m Pl'<1sLaflo rP-
luva11l<1~ Slll'VJCO!:l. . .. . 

Al!sim, pois, é m~ritlitm:tmC'nln dnro: - 0l'.' mPdien~ dnl<I~ 
• l<ilri11nu1~1<1 .110 r:o111;u1·.:0n tlP H!Ht •f'nra. iusjmclm·í's .-;anil<.tt'i<~"· 
;l.c•11 m 1Ju0C\1 l.1' llqu alo ao p1·ovun1m .o ~1ft.•ct1vo dos ca1•gon8 co1·-
1'1•~pntu.lr•ntt·~ qnc1 t•1•s11l Lnm da rf'formn. · , 

ÍJ.nl!\Jrnrn Í.I' n1" inl.111'ltlll~ 1\ 11m r.onnnis:-;fio. SI' f i\•pf'l'lll 
·p1·1~~hid1l rl'(Pvunl"~ !!<'rvico.~. · . 

lJni; ,. ont.1·os L1H!ill dh•otto á nomeacil.o effert·ivn. ~JJ-'d . 
k(lis, indC',pcndcntP.mcnlc de concurso. :ii 
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Ri hol1 VP,.;;-1~ :l1;!1mi:t d11 vida rprnnl 1J ao vn lrw <lo eoncu r so, 
::tinrJa ,.,~ pll(if'ria di~. t' J' qtl<! n l:ir,,·e1·no não quiz !\Pl'OVPHar os 
c:anrlidalo;.; ('ia.~.•il"i1·nrln;: · ~ m .um 1~01wu1·:;1> qur, Unha !'-irln f l'·il.o 
,:1~m ü l°l<'vidn r·iµ:iw· 1~ ap1•na;; . p:wa favot't!.e.cr 1:c>m f:U;l liahiH1a
f;'fio a f1il11rn,: vaµn~ da Dir1!1'tnria ria ~:mdi' Pnbli<'a. 

".\la>: . fal 11ií11 :wn11_ll't'1' . Pnl':i q111' a <:nmant ,.".ia n 
. vnln1·. t.l1•s:;c.• 1•n1w111·;:n lln;.;l:ar:t rpw "li l1•i:t :i , <.!P1·i;;fln tom:vla 
pelo illui:;ll'•) rc•111·<•;:1•nlnnl.<' dii E~lndo "do Hio e ;rano" <ln Sul. 
·cu.; o non11· J>'''-'º \ "•'Ilia r•:wn <.foi'! i llUl', ll Si· .. Cn rios ~faximi-
1.inno, qu~ndo PXN't'•'U · c:i•tn lw il1!11. 11 eril'~O d" ?11inisf1·0 da 
.Tn~i ie.n , •• \'r\_!nl.'in.~ Tnlt"rio1•1>i:; . 

4: 1"11~ aC'1·1ird(i t'f•m n:: i11,:\Pu1·1:õ"s r.!1) mini~IPri11. a 
t:ommis.<iiío e~aminudora proc<:deu com o maim· r íg-ot· P
Clxr•mpl:) r· inl11M·i<lad1' . .Fka fc•i lo 1) $1~u •'lngío cnm o 
i·r.corcfar <!Ili' o;: c·nnc!ida l.o,.: t .. m idM; w•lo:< 1·onc.11i:re11{11s 
poi· s1w1·1u pnr1·nl.1.·.~ llc alto.~ f11111:t'i nn:u·in::; f«•dr,rac!> nr,m 
~i"rtur:•.i: fi:;ur:\m nn li ~l:t ria 1·l:1 ;.:.qfir:a,eiio. no p:l~~n ()Ul"l 
:lli:i:1m1;1 joYcn:; (f,~~con hr-c-i rlc1 ::; " pnhi·•'.'i o)lt.iveram roxcd
lent.!?;: !og-nrr.;.;. i'\C'~o pl'O\'. ín11'11 ln n 1 mlo.:- o.~ i·er!ut·sos c 
rnnnll'nho prtrn os nJ'fri 1 o;: 1·1•ir11 l:inwnr,.. ~ n .inlµ-nm"n lo 
final.:. 

. Nâ1) p6dP hn\·f\1· dN:.pnrho ·-llll' m.~thnr• id(ln. dt· do valor 
de·~sl' r.onr.ur.::o, 

O ~rt. Prt.-\nn T.or>ER - .'\!loOíado. 

O S1:. P.wu) ór-: Fnos1·1x ·- - 8i, p1"tl'lnnt.n. não (: 11ossivel 
:woimal-o de t cii· f'i<lo foi lo p:\i'n fn vorrcl'r n o~LI! ou :l<JUPltr. 
eandidato • . tanto maif: «ruant.o dos t>S in:>rt·ipl.os .1s foram dcs
r·ta:;,sifir~ndo" ,, npl'nn.;,: 20 n:::· rln;;f.'Jfit~arlo;:. f·nzií.o rk1~ rr.'t>Ul'~O!'l 
~ontrn o .iulµamP.nt.o. c·u,in dN~isão nlt ima :foi <Inda (\fll -lG dn 
.sclombro pl'lo ilfinistro do JnJ.t?rior. pal'flr(I . que não ha mo
.Uvo ls:tum r•:1r.n i'JllP <!l'ÍX"m dn 1•nlrnc n. ('~,::"~ enndictnlo~ n~ 
nonwac:ik!-' a fill«' l1'Pl.n •lit'C'ilo pP.lo d1!rrt•lo l<'~i;;Jaf. ivn <Jllí! 
·~rfl<1ll n D1•rrnrJ.r1nwntn t!n !=:amlr• Ptthlicn. 

F.x:unin<'rno~ nJ?nl'n um pnnf.<1 cf•' •h1,·i1l:i q11" !<e lmu sn ;::~- . 
r!itodn: r1 1•ollf'('t'nN1.i0 no 11:::n t'ln P:-;p1•,•;:;:::io· ·«rfi' ·11rPrf'rf'nr.ia::>. 
qur• -i:ic i111h1 · lnl "'l'l'l'I n 1· c:omn >'•!ndo -; pr0t·1~r<'ncin t'lll ii:mnl • 
daJe do r.:onrlicúr•s:i>, o q111• nfio <•i'l;'1 fü• d•'rl'C~f() ll'~i;:lrtli\'o . nem 
no rr~11nn1•'ntn. ,rlPr~rrto ex('rutivo. 

Vf'jnmos 1•nJ"llr' Cl\W .st-r ('Ml!2illr:radn t•,::;:i e\:f1r1i;::~iin. 

Q11n11I n :í pnlnwn «prnfl'!'r•n1:i:r1>. ·r11 i c·on>:ult n1· o d ir!cio
nn.rio mais commum " :t que, r.le nrfii t11Jrio. i·r.Ml'l'rmo~. f>1~ ixn 
o r>~miucar deS!'l'$ a~i::umptos JJ:tra a;:1 :n1l.<'ridndí';; fio lingun. 
porlugueza; ('U, que não o sou, P.-irvo-mP. dos clemontos h;ibi-

-·. 
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tuaes, e no füõcioriâ:rio de Moraes, incontestavelmente o Inn.isi . 
manuseado, encontrei· o seguinte; ' 

«Preferencia: actc de p1'eferir a primazia -sobro 
outra cousa - pre.ferir entre .credor-es ser- pago pri
meiro que os que a lei não manda· preferir.)) ~ . 

. ··~ 

Appliquemos ao caso: «P.referencfa sobre os out.ros c.an...: 
<Hdatos, preferir entre os candidatos: ser nomear!o primeiro 
do que os que a lei. não manda preferir». . 

·. Está. P.or com:eqUencia, traduzi<lo, exacta.mente. de n00ôr• 
do ·com o exemplo do diccionarfo de Moràes. · como dev~ ·Sel" 
-entendida a palavra «prefereneia;i.. · · 

' · --·- Não fiquen:ios ahi. A primeira definição de ~pr!?ferencia» · 
~ a c!e ~primaz-ia sobre outra cous~»-. 

Investiguemos e que é «primazia.». «Primazia» eslá de
finido éomo «)'.>rimeiro logar, pfecedencia, prior-idade"~· 

. Pois ·bem, foi essa 9recisamente a ~preferencia» que o· 
·Poder Legislativo qlii~ar: o «primeiro 1ogar» para as novas 
:nomeações, a ~~prioridãcle», o. «preferencíá» 8obre os outros 
candidatos. · · 

Dest'arte, . analysando· os termos exactos do artigo e nã.o 
Jlmitando o chso á razã·:> que ha pâuco disse, de que . «serão 
tambem apwveifados,,, e. pois, aproveitados deviam ser esses 
medicas,· temos, _pelas propria!:' palavras tex~uaes do decreto 
legislativo, reproduzido fr(:llo decreto executivo, evidenciacl!) I} . 

direfüi desses canc!itlatos á nomeaçãó.. · 
Agora v,ou tratar ainda da explicação da palavra i,:prefe-i 

rcncia:i.. para mostrar que não ha. uma prefereucia em-com~ 
naracão no rnéemo concurso· e que se limita a, em igualdada 
•ie . conuições, dar a prioridade. · .. 

·O propric decreto legiilativo, no seu art. 9", usa~da pa• 
lavra preferenéia :rigo.t'osament.e com a mesma .significacão 

·:.que acabo de enconil'ar no art!. 10, § 2º De facto, diz o se~: 
guinte :.. · . · . 

<!!:Art. 9.º Nenhuma obra de prophyluia rural sexá 
executada. nos Estados sem prévio accôrdo com os 
respectivos Governos. -

. § :1.ª Serão ·cte preiferencia iniciadas e q'ealizadas . as 
obras. de saneamento para c:mjo custeio concorrerem 
com a metade das despezns os rllSPéctivos Est.ados ou; 
rnunicipiq~.'>-- ,.-· 

Não ha a.bi, po:rtanto, ~preferenciá em igua)dade de con .... 
'dicõeS.i>, não ha concurso para comparacão: a «prefere111cia»o 
e exaotamente a ~riori~ade:r-, a <i:procedencitt:i> dessas obras 
em que os Estados contribuem com s. metade dos gastos, em 
relaç~o ás outras pa.'i"a as quaos não haja contribuição i<ien-
Uoa'1 ·- -·-. - . -· 
. ·~· 
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". -: . Võü ~a~s Iõnge~:· não me restrin]õ a patenteãr i itteiit1~· 
·-·í:lade da .interpretação <lo termo cpreferenoia>, em~repda nu 
~ 2~ do art ·1 O e no § 1 º do airt. 9º. Quero me Sel'Vlr da par.a-. 
:vra usada p6,to decreto executivo referido. Ahi se me da-. 
para o art. 990, regulamentando o art · 9° do decrero iegisle,-.: 
-r.ivo, e dizendo no seu § 1 º: · .. J 

...t ~A União na organização do serviço de propb1lâ...; r .· · ~ia rural no ii;iter.io_r do pa~ levará .e~ conta pflnci-· 
.. paimente o cr1tcr10 das indtoacões reg1onaes, emabe..: 

1 · lecendo os servieos saniÚIR."ios de preferencia e com 
· maior amplitude nas zonas mais at.tinsida& pelas eu-! 

dem~as. de população mais densa e maior riquezà eeo
nom1ea.-, 

~ Assim, o proprío <roverno, no ·$eu regulamento, s~rve-s& 
.ia palavra ~pre!erenoia>. justamente no sentido de ~iort .. 
dade•. de «primeiro logar>, de -cpreoedenoib, de cpritná&la>.1 
Não se lhe póde, portanto, oo.nce?er que :adopte UJI1& sjBnifi-· 

... cação a seu uso, contra o .obJecbvo do Congresso e contra a 
. Sl;Ja . me~ma accepçíio no . decl"eto cxecutivp, s~ porque · perante 

01ff1culdades · que surgiram, bn convemenc1a em que se_ <lê 
essa outra interpretação. . 
. V. Ex., Sr. Pteaidente, e ii Camara dos Deputados colll-' 
prehe'll~m bem quaes seriio as oonsequeneias d.este a~.. O 
Governo d<:elarou, em um aviso, que se deveria immtdiata
mente proceder á abertura de concurso para p,,-eenohfmento 
dos cargos. Aguardei qúe viesse o edital publfoado, roes lá 
hont.em se coµipletaram 30 dias selb que o mesmo tivesse 
~parecid<i, peto que julgu~i conveniente levanUJ,r-a queetlo 
'desde já. · . · · ·· · 

. Quem sabe s i' o Ex~utivo, melhor informado, · t.endo 
mais ·madUl'ament.e cousidetado os diversos wgumenlA>s • 95 
brilhàntes e notaveis pat'eceres apresentados ..• 

o SR. .l1bURJC(O DE LACERDA - Si um ~ do Sr. RuY Bat· 
bQ~a jli se sabe que 4' Gilnrno não aceeitar.§. 

f) SR. PAULO DE: FRoNTIN - • • • não reconsiderará • aua 
reS<1luQlio, t.iraduzida .Jlos termos do aviso de 2~ da outul>ro, 
publicado nus jornaes1 daquella data e de 3Q? Si 1s!!O 89 ~. scj 
teremos . motivo~ para louvar o novo aoto do Gov~rno, 
porque, <le facto, si eRe oilo o ~r~oar, a~ ~Jl~encias se~ 

··· rifo as st>ii;uintes : ti. que.:iUlo JudieJal ostã Jmeiada. . . 
O S11. A1.w.ao BAPTIST/\ - VÍ1l'rio· depois os ereditoA ex

tmordinnrios parn os pagamentos. 
O SR. PAULO DE FRoN'S'm - Perfeitameíite. 
Y<.'lnc~ndo a qucsfAo, pois perece que é wn caso .em ciu·e 

as maiores notabilidades jurídicas, wdas se pronunciaram a 
favor daquelleg q·ae . se julgam feridos ~ seus du-e!tos, re
co~ecJdo5 pelo COElll'eno, ~os mais w.Pt a~OQ coa• 
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1.l'a o Cov·erno r Oi Unifl.f.l mandando nomr.rll ~ós para . o~. :r.nr
go.s e niandanr:io •pagar desrle a ·data em. que a cxccwião -do 
regt.1!amenlo determinava n. nomeacão destes Junccionarios. 
O ·re~ttH.ado será. pML~n'lo, uma· Sort'lmá e1e·varla que· dcl<'>'
niinarú depoi~ uma meflSagem pedindo para ser ahf'rlo • o 
r.r('liit.o 1·C's.ultn.nl,e de. uma sentença judici~ria. " 

61 Ora, a situaç:ão financeira não ,~ tal qn~ sr. p'odendo rrvi·
lar · (lS: inconv<:'nie>ntes deste acfo, não ef! procure, ao meno:::, 
fazer com riue ríãc: se torne ('ffoct.ivo·. - · · 

. Haveria uma soluç'ão: sn.pponhamos que o Governo t,ei-
ffi<! n::i. . sua interpr~tação. - por que- nno nomeia interinos 
csi:;es medícos? A nomeação interina dos medico.s faria qne 
se o PQ.d<'t' Judiciario lhes ,,)ésse razão, o exerc.iciú interinn 
l1ão viria onerar· o Thesouro, càso veneessem a questão. 

De .. rr.odO que era. uma fórmo. Qllf' rcsolvei•ia a questão. 
n,ão ,de modo cffectivo. · lransmittindll ao J?odeT' .Judfoíario á 
fot.r.rpr,,etação do caso concreto. o. que não· me parr,M jush~ 
( o qnr se··est.à .fazendo. · . . · 

. AlguHs modico~ .. estavam fll'::et•cfmdo os cargÓs cm interi
nidade.:. poi~ ,bem. o Governo mandou cbaiilar os mrdico$ er-· 
.~e.ptivos ... qup, . ÃSiavam fütel.'inamcnte , sendo prcfetido~ pm~ 
dtar~n1. e>m ouLrul:" funcções ou oomm.iiú;õcs, para võ1'turefr1 
aos ca!'gos •~ :des~o. modo dispensar os· interinos. Parc"c, pnr
Janto, .. que a solu~ão é lima solucão g1'lrvosa nara· os cofre!; 

.. JJUb,liq.os, se. n scntonca. 'com.o ludo nas' leva n crer.~· für fn
' vorayr!1 . <i. fof.orpret:içãll do Podet x.·~gíslativo. :oorqn~ a n. 

Justr~'c:üt · Commissão d~ .Saude PubUea já se pronunciou, <'ll 
.i{~ .th·~ occasfüo d!'! ouvir a opiniãó de- n1uilos dos meus hon-' 
rados coU.egas. :a. qual 6 nú sr.ntido de qun todos votaram' 
dando m:;fa futerprctarão:· Seria, ·porlanto. de 'ioda a cónve
niertcia, na sihrnção P.Ín que o caso .f'stá. ·que nu o GovP-rno,' 
melhor i.nformndo rle · t.udo, ,não mari.f.iv<>s~e a sua intc>r.prí'
ta;ção, dando· a pt~fet~ncia. em no\"o concul'so, t> fize~s~ :.t no
meac"ã<> effectiva dOS roodiCOS ·a Ql1P SP refere (l § 2n r)O ar
f.ig~) .1 O ·do tier.rP.in le~is1ativo. 011 então. dC'ixantlo ao Poder 
Judicia.rio a. soll!Qào ·da questão. nomeas~" -intf'l'inos nü~ que 
c:i Poder .• Ttidiciurio resolvesse. · 
• Si este ·não d(>s~n intcrprelac}il.o favora.vet, n:Pssa occn
~iãe>' dis1>enRasse os intct'inos " nom~ns94 quem quizessA. 
Era uma.· fórma regnJar de chegar :í. imh11.ão dt• nmu qnf'st!in 
f,l'-m · pre.iuizo di" quem . s0mpre ,, o eu1pado 11Pstns quN~tiíPs 
~c-m ter · 1•.ulpn · nl}rthuma: o Thcsonro Nn~ionnl. 

Ern o que · tinha a -dizer. (Mnitn lmm: m.11Uo 1Jf!11t. O 
(;rndm· é muitt> ctt»ip1'i'!_nenfflrio) . 

O Sr. Presidente ..:.._ Não ha mojs oraoõrcs inseripf,os. 
Si mais nenhum 'dos ~rs. DP.putados quer usa?" dn .pala

vra na ·hora df'sfinada ao 1'XP<'dil'11fr. \'U<'-S<' l)ns~ar· k nrdPin 
elo dia. - (Pm1sá,! - · 

,Comparm~em mnif'l Of! ·S1•;;, 'Arlhu1• Cnllnrns Morf'\irn, Costa 
Rc~o.- Bnnto. i.le '.\-riranda. P~'ado .r..opr's. ílodt'igueR '.\Jacllado, 
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sr.ss,\o ·EM 30 "l)E NOVE:i.\fEIJtO DE 1!)20 . . 
P,ir.cs · Rebellii. .João Cabrnl, 1-l<>l'm inn .Ha1·roso, Thomaz ;/\r
<aoly, Alberto ~laranhão, Pêt'eim d<i J.yra, :l'.!sta1.:in Coiml.lra • 
• \usf.1•n:;llsilo. 1PNlrn üwr/ia. A1·islnrc:l10 Lo~r.~:'I . • roãn \fcnc?.e~. 
Cast1·0 R<'bello, Mario Hcrm~:~s. Ubalclino dr• Asf'i ,;. Pat: ltr!co 

. !\lencle!i, 1Joüo .)l:\n~a ·bçira. Alfrc~clo llu.r. Al'lindo L<'OOl', Leão 
Yelloso. Antonio Aguírrr.. lfoilor dt• Sou.;i,a. · Xieanm.· NaRci- · 
iry.ento, Viceúf<~ Pira.gib~·. ltami1·n Bi·aga., José de Mornes:. Frri.n· 
1~1s.co Mar<:orn:if~~. Herc'.ulnno t:e:snr, Mal.La Machado, ílib0i1•0 
.funqueira/ JoSI:. . Bonifado. \Valdomiro cfo -·!\.fngalhiies, Alaor 
Pr~ta, !\!ello .Franco. Salles .Tunior. Albcrlo . Sanncnt.o, J>a.t
mP.n·a . R1pper. Pedro Costa, At·nol11ho Azcvcúo, .loã.o · Simpli
uio, Carlos Pcnafi r.L Domingo!-: \la!'<'atL'nhas " Barbosa. Gon-
,1:alvcs .(-íí) . . ~ 

Deixam d~ comp::i.rt•c:f!r m: ~1·~. .Fclix Pachei!:>, i .Juven'::ll 
J,amart.ine, Annibal 'J'oledo, Dornil J>orl.o, MonLeiro do Sotiz:l, 
·::1ouza Castro. Abel Chérrnonl. f:l1t~rm<inf. <lo !\firandn. Her-
1~ul::t.no · Pa.rgu. L11iz Dom-ingnes .. lo~6 Barr~ l.o. 7\farinho dn 
.1\niclrade, llforeirn ·du. Rocha. Jlcfol'on~o AI bnno. :\J'fonsn Ba
rata, Oscar Soaref;, Simeão L<"al. Balf;l1azat· Pct.'<"tra, Gonzaga 
-M'aeanhão. An f.on :<1 Vi-cc~n t P., fi<"l'vuJ; i o F iora va 11 l.1\ Arn::tldh 
Hasws, ~at,a.J ido Camboim.' .AHr1•dn de Mn~·a. )Liguei Pal
moit'a, Menr1on1:-a l'l'l:ll'l.ins. RodrigDH.f: DOl'ia. .Mnm1~I Nobre, 
.Pedro Lago. Odavio Mangaqe ien. /\rl~ndo .Frag·orn. Seabra 
J7ilho, .Jos,; !.\fal'ia',' Obal-do llaruu.ll1l'l1.'. Oe1.avi<1 da llochn Mi-
1·nnda, Azmém Fu ri.a.do. Soa lles Fi 1 ho. Aris.I idi?.s C~íl'o. ·)f ~ndes 
'Tav~1·os, Norivnl ·de .F1·C1ilas. Jo;;1~ 'L'olent.ino. Azevedo Soar ('. 
:!\(acedo SOfü'()!>.. Manoct n cis,. .Toão 4.l11 imarãc ::1. Thl"miRtoc.Jcs 
dt~ Almeida. Hun1·q110 do Nuznrel.f1. \° l"l'i$si mo dr~ Mr~Jlo. Rn.ul 
Fcrnaucl1•s, .los1~ .Alx.ns, .To.<:<~ r:onçal\·1~ .~. Augui>lo do Limn. Al
hei:Lino Drummcnd; Síln~ it•a Bt· tim. Antonio C:u•!oi;, F.miUo · 
.Jardim • .roão Jl<'nidO. (~omr.s Lim.·r. T..:i:nclulpho de · :'.-Jag·:ilhãn::., 
Znroastro Alvarcmga, l"t•ntrniiico Bt·cssan<' . . Lanroun i l':'. Go
dofredo .J'osino de At•::i.ojo • .l?ausl.n FN·t·az. llau l Sú, Ft•:i.ncisco 
Paoliello. Honorato Alvc•s. Camil!n Pratr8. i\la-tlor.:~ Fulgen.cio, 

.. J<jtlga1·do da Cunha. Raul tardo.so.: C<>sa1· VMgur. im. Prud~nLo 
· rfo Morars Filho, Eloy Clrn.vos, Vr.i)!'n l\lit'anda, Sampaio Vtdal, 

Rodrigum; Alws . Eilho. Manoel \lillaboim. Carlos d1! Campos, 
Hamos· Caia(IO i\vl'ei:> ôn :?.ilrn, Ol1·gnrio Pinlo, 'f:)llo JaylilC!, 
$('VC"t'in:no ~lâ~·qu(~s. Cosi a .Mat·q11N•. 01.1 oni Mnci<'i. Ln íx Xa
Y int', :\bdoi1 Bapt.istn. P1!reiro. rl1• Oliveii·a. Eug-•'líio Mülll'1·, 
G<'lso Bayma. Gonw1·<· inrlo Ribas. Evaristo :\mni•:d. Aug;qsf(1 

· Pf.',.:;tnnn. · ·i\lt'·illN - Mnyn. · ·~ úht1N> tio• G1H1\'1"a ,. r:'lorr>~ ela 
Cunha (!li). 

O Sr. Presidente - A lisl:t d•• pr<'S<'llf:n 111 '-l'n ~·n o c:.om
J1fll'<'Cill1P:11tn d1• 1m; ~1·>:.. Of.'\p11tndo;:. . 

Nfto · ha nume~·o para · s1.' rrol'1•d Pr :'t ,·,:il ni;ã n .ln m:1 ! <:'l 'Íl\ 

.·rínst.an ti' <fa n1·clem rio clia . 
. Passa- se ú~ 111nl.nt·inR cm (1 i::cusi;i'(o, 
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:~ 

.3r· ôisolissã.O do Sub~t~tJuitivo da Commiseãc:f ~ Dipla•. · 
.macia e Tratados .ao proJecto n-.. ·541 A • . de i920, revogando 
cs § § .1 º e 2º d~ art. 3" -do decr~to· n. a. 296, .de iO de julhO: 
de 1920 (em virtude de u:rgencia) • · ~ 

Encerrada e adiada a -votação. 
3ª discussão do projecto- tni. 620, de 1920, a.brindo o ere

dito de 230 :000$, supplementar á v erba. 2• do orçamento 
:vigente do Ministerfo da Viação e Obras Publica.,, (em vir ... 
tude de urgencia) . · · 

Enc~r1·~da e adiada. a votação. l 
a· discussão do projecto n . 596, d~ 1920, · ·~bl'ind() o êre"'.". 

dilo especial de 1 :_000$, para pagamento a Herritelindo Pe:.: 
. . reira d()s Santos. · - · . 1 

· O Sr. P,residente - Acham-se sobre a mesa {l1J.as emen_. 
-das, que vão ser lidas. · . . . 

São successivam~ie li<las, apoiadas e enviadas á Com .... 
m.isE:ão de Finanças as .seguintes ·. · ·, 

·. 
EMENDAS _ AO P~QJECTO N . 59ü, ··DE: iQ.20 

(3* discussão) 
. . 

N. 1 
Acc:rescente-se : 
Art . . Fica o Presidente da Republica. iguil.lmente au

tor izado a abtir o credito de 3 : 000$, para pag?lmen·to de· 
3,iuâas de custo que. competem .aos Deputado$ G~miniam.o de 

· Lyra Castro, João Nogueira. Penido e Sergio Ulrieh de Oli-
veira. · • 

Sala. <ias sessões, 30 de novembro de 1920. - Vctaciliq 
de Albuqttet:que. 

N. 2 
Ao nrt . i º: 
;Pa1·agr"'apho ·l\nico . Ficn. iguailmenlc ·nut.oriz1ldo. o Poder. 

E.ncutivo a abrir. pelo Ministerio da . Viação, o cr.edito ·es
pecial' de 400 :Oü0$, pnra. pagamento do preço · arbitrado . do 
predio da Assoêincão Commerci.al o-a Bahia, expropriado em: 
vir~üdê das obras realizadas no porto de BeMm, de aceOrdo 
oom a minuta de escriptura ajustada e approvu<ls. pelo re-
l'IJ'lectivo •Mi:nlstt'O em t 913. .. 

Sal3.· das sessões, 30 de novembro d~ i 920. -· Pires de 
ca,'Valho. - Leil_o felioiô. --.. Oçtavio Nari.qaõeiT" '. ·- ~q~a 

M®gabrira. 
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. J\.r;sociação Comm()rcin.l rlu Bal1ia - Em '11 dP riufahr.:i 
;.-fo 1 !l20. 

Exmo. Sr. Dr. Homero HapLista, DD. l\fünlis.(.r·o da l•'a·• 
}:c.>nda. ._ O d~t-!elo u. 8 . 750, cfo 29 de mai(} de i9'11. apprn~ 
von a pia.ola dn:~ mod i rícn~·Õ•:"- rn~c,essat·íus e <l~slinadM a 1'a-' 
:-.ili tarem o sN·vi<:o do c:íes do :por·t,o <la B(l t'ija. e, Jw111 assi ni. 
declarou que ficam considen:idog dl~ uf.il idade. publica n.,; 1:n,.-
1~enos l'l !JemfP.ilpr·ías. 11ia. mesma r• lant:i. cnmprt>hendido:: P 'l'l)'! 
~e tornaram · ind ispcmsnYe i:: a(l pi·ojectudo meltioramenlo. 

O edifício e.lesta Associ:lção ficou comprehendídl') nl'ssa 
m edida. de uesapropriaçfío gC'ra ! po1· ulili(}..h.l'f', p nbli,•ü. 

O· decreto 11. ~1'.2'Ql3. do :l. d e ~ .iancini •!e J!H 2. rnodific:mrl1i 
:u~ clausulas 1·P . .f01•en (,e$ :í.s constrw·r,õe~ ri'~ r1bras ~io mc!·horn
mento do porto da c(l;pil.al da Bnh i:i. pre:!<:rPYeu qnc os m<> lho
ramentos seriam índ1m111ízados · por ·conll.a do fundo de 2 - !~ 
(1uro. deisLinado :.í.s Qbrn.i> elo mctlwl'amenLo do porto· <]3. Ballia., 

D epois, o <le0rctn J1 . ::i. 560, d r:- 2-3 rlP .ianil'iro dP. moa,. 
innova·ndo () c1m:,racto d P, ~{ d '<~ jonf\ÍL'(\ d" ·1 P.9J. est.abelr.t'i:)1.1 :1 . 
1:lausula 15". que ainclu yjg·ora. c:on~:rclrndo ti Çompahia Ces.:. 
~ionraria b dil'eiio ue cxpt'Opriar, na :Mrm:i. ;lo dccrol,o n. 1.61H . . 
fie 27 de ou>tnbrr. •te ·f 8!'i5. n.~ 1)ropr i<.1darJ11;; 0 hemfeitorias pe1·~ 
1 enccn!.es :i pa.J·t.icnlares. tJU•)' SA . :-1.1~ lrn rem em 1 ~rrrmo;::. lli"!cessa-
t ios !'1 construc·çiío das obras. E' al.lsol ut.nmc .. nl.e fundada cm 
í.aes leis a desru1.wopri:u::lfo do ~d'l fi r. io d:r ,,;,;~~ocincfío. 
. Para n pnqnme\nl•) das desap1·r;pri:içõc;; foi üO n.::i g-t1arla 
Yerba desde O· prim~iro ort:1mento ci:.i ::: oJ5bi;. appr.wado pelo. 
decreto n. 7 .H9, do :17 r.l·· setemhl'o dr.> 1908. 

Desft~ geito foi q11c :i :\s~ocia1_!~0 Commer;~ i n l :iccorilot.l 
com o Governo FP-d'cral a· dc~;:i.'prom·ia•.;ií n d·.1 Sí!\ 1. ecli fic'io. in
d uido na planta dos rnt:'lhorn tnl'n.( I\" :irrn·o,·'.l1la "n1 ·19'1"1, lflC'i<> 
prero de 1100: 000$000. · 

F.m HJ de nbl'il ue i 9W. foi r·u11frrida . li m int:la da escr i
plut·a. de desapropriação d1) prf!dio. na (fua! f ig-uc::im a di1·e
•!IOI'.ia. ela :.lssocicçãn ·~ o D L' . OsL·fil· V inuna, pela Fn.r.enda :Fe
deral. t.t·an;;ferindo á ad'CJt1i1·~nt e a pll'ni l Ud\.! do rlominio. TJO!':SP.~ 
.ili" t> accões info:~·ente~ uo dito µ 1··~ ·.fo· ,. f,1!'rcn(I. 

Demorando no !\linistcl' io da ,. ia<; 5o a :.1,pprúv~h;:fo 1fo mi
nuta. ::i. associação pro.moveu a ink1:v1:T1\~ão do Dr. A~gu :sl• .1 
!'hunos. presidente d<.1. Fedeea1,;:io'1 rln :; :\ ssuC" i:~ •:õ"s Comtni.J1·c ia•! ..: 
do Brasil. o quiil. p o1· t.clegn1mnt:1 dl'.' !lt dC' . . luu~lO d~ '!(113, nos 
.,·.ommtmiw ti· qu» o M·.inisl r n j:í. ha vi;i ri'cel>ldo '<"i ·minuta dá 
i)úpect1win, \)(>,; Port os 1) ll pE>clid n .. d1• \'L'l'lln' ]JHI"<~ rag-nmen.l. •.1. 
tião havend<1 ni~:;;o n1:mhum::i difJi1:u!darlt• . 

Pat' tt 1.ornnr eN'eclivo o µuµ-um~nlo dn Jll'l'~u J.a 1fosap1·11 • 
priaçU.0, u nssocia(JãO dit' iig:iu-se ao i11 $peclo1· dos portu!'i; por 
lelegramma. em 1. e :l J d1~ mnio~ d1• lfll 8". ~'~m 1·e~posta . .i:i e,; -
~ ando approvad~ amiuuf,a . _ 

Em conferencia. com os l\fin1is l 1·er~ da Yio.ç;:io e FttzP.nda, o 
~1'. Dr . Miguel Calmon , du Pin o Almuidá yilrific.ou. colll~ 
uosso d.ignp delegado, que n minuta da escr1ptUTa J4 estan 
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nJ)tH'ovadu;· e ros transmitti'Lli esta noticia por telegirnmíiia d•i 
.::.8 de maio, arc·r_escent::mdo QlL~ vinh~~VCT'ha pnrn. __ o resp~ctiyo 
:i:•ngame.nto. ._ . . . · · . · · · 

·:Wsgot.ada: a .,:crba r.om;ig1fada' 110 ot·cam<Jnifo ·das ohrrt!". i1at•:i 
dps:ipt'Opl'iàé;ão ( i008), o Mi nist:rn da Viação, àbri u erediio d4 · 
pnrl.c da. imporl::wc ia, o q uni foi ü.j)provado .1ric10 Tdhrni.al dr:; 
<:outus, em .'!:-! .dc· setemllro ;dc HJ-13, e. a 25, foi :foiL:i. n. cliSit:ri.: 

. buiçü.o pata a. Defoga.cin. <1-n. fü1il1fa. 11\lt' r ~1çgr~tnma. rta qu~nc. 
tia ele ~81 :000$, a. qual, . com o M-ldo r,xis.tcnte lla verba 1lc 
desapl'Opriação, perfa7.ià n . J?'tN.;O df' '.00; 000$000. 

Vindo OT'deµi 1para o pag{l.menlo, o ~'lelcgado fis<'-nl <J:. -
Bahia coilsidero~1 que. n ,jmpo1·t.m1cia do saldo . exiBte~1lr d~ 
:!.:19 :1\1100:.~, havia cühido cm -f\xerd{~ios fíu'.d:os. n quo, pot• jsso. 
não estava. habilita.do n pag·nr o 1wn.co íhtAgr-almcnl 1•. e pediu 
;-:oYn crcdi\.o d~ 1 rni:OOO!!li ao ~finii::~ro· .<l:L FaiC'lld:l. 

Em de.7.P.mbro ôo t!H 3, l'l'C réscnu a. . eri'5e finan~eira., •1llr! 
;i:'i 1:1.vrava no pair., rcsult:mcin dn..hi fa-IJ.a d<' uumP.f'.nriõ. ·na. 

. ~!C'le~u~iu para S<' . t'<:>;llizar çi pngnmenl.o. . · . . 
A' faef) d~ s~meJ(rn.nr,<; ron.;m1ct.nrn. d.iri~imo~, n. rn rio 

,inlho dest.e a-nno. um ol'ficio ao 1f'l~·lr;;ado fisc:a.! nc.!:Lc EsL:ido, 
i'lt•êfindo-Ihe o ospecia.I OU!õ;f'((Uiú di) tioi:: int1n'mar ~i o crc.dii.o 
rio 281 :OOIY$: llpJ}'rovado -PP.lo• Tl'ihuní:l! d(' Con.ta;;, aindn esf.axn. 
'~m ,·ig~r. P- si o saldo cfo ·1.1n:OOO$, . resta1í.t~ da verba do orc:a
monLo . das obr:1!; do pot't.o. para desaproprfac11es, a.inda podín 
~-m· applicndo a(t pre\'O do predio, ondo ;funcciona. os.~::i nr::-
,;;ot~i:lç!í.o. . . · . ·· . 

. · B.espondeu-no~ a fl de .sct~mbro o .delflga.clo 1'i:!:cal. di
?.~mdo-nos €l(U0 a s imalol'tanuias ~ · 28·1 :OOQ~ ~ 11f,,:,1íl0$, no 
iol.al de 400:000$: t.ra)R·.a1:1'os como ·sn ar1Jam os ~xf'rcit~ im: p01· · 

_011d1i devem <'nrr ·er"- ~" <lt"sp1•~as NU e.a.usa, ea·hiram 1'~1. exee
i·icíos findos, nüo podP-ndo, pol'l.an(o, a doie•giacia ·autorizai· t• 
pagamento das dH.n~• impo1' l:thcias-, d1;ipchd'l'niclo. parn <.) fim 
<·rr1 aprN;o. de coiwcs~ão <l<' novc.i cr~dito~. · · · · ··· 

· Trat~..:.se. port:w lo, Exmo .- Sr - , couformn 'V. I•:x.. \'<'ri
licn,...desto historico leal 1-~ vcrns, de.' umn. siLlH.1tão d1~ todo ü 
-TIOUtO liquida,· C clcst.c gcild, {> (jUC nos animamos a . V ir até á 
prese:nça de V. Ex .. 3fi.nt 1tf' soJicibü.- <la aH.a nutorid'.l{!c de 

· V. Ex., o paj:mr.1ent11 dn indemnização u. que Lemo;; clirf~iln. 
~oi icit.a:ndo V. Ex.. T1:tra issú no Cong1:'csso o devid-0 credito, 
que contamos uão .fü.llimí. pnrn a =-~1.iSif:ü~fü) de nm · c.ompt'í•-
rüisso tão solemr.e.ment~ contl'àhiilo_ . ·. . . 

..:\.provcitamo~ a op;port.l}niJade, parn apr.isent.ar a V. Ex. o,; 
HOSSOS ·proles tos tlo muís allé\ n.pt·eço C da mais Sl.lllidr. 1~sCl.ma. 
~- Rnrf,~lplw r/,, Soúzn. ilfql'lfns, Presideml.e. - Raul da Costa 
l.ú"IO,. seer('l ado. 

Confo!'f' .. Emr .:m !10 onl.11hrn ri<' Hl20 . :tdhemm· M. 
JJrtt(/f•' .• l'>scriph1rorio-

. · Encêrrada.· a 3° di:Scussão do -p-rojcct.o n. 59ü, ~:l-c 1920, e 
:ictiadn a votnção até que a t'cfct'i<la Commissúo dê pnrccer. 
sobr.e · us emenda.s offE)rccidQs. _, 
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Discu;;sfut 'lHlica do put·r~llet• n. as. du L\).:?0. i•1!.lefcrü1do 
ri r•equ.er·imento rm1· qtJr_• o· rn:t1·0d1u1 Car;lo!> 1<'1·ud•.~1.'iGo de i\Te~-
11uHa pridc pruvid·erwüt:; Jli:tt·a :>(.'L'msi niclhoracla:; a.; ermdit;ões 
tiu;:; offioiaes reformados. . 

Encenada e :1d.iaua a vot-;.u.:i'tn. 
Discussão uniea tio ImrecrT u. .u. uo 1 !l20. indefct·índo 

e i·equcl'imcnLu tlc .. Pacifir;o Anln11io Xivier du Jk.LTO~, t" fo
nente do Exr..t·uitu. peditu.lo conlai;<'m de autíg'uidadc. ' 

Enee1·1·ada e adiada a volaoão. 
1" uiscussão elo JH'Ojcclo n. 1 ·IU /\. de 1!).:.!0, tnandm1do 

t~TtL1·cga!' ao E~Lado <ln l\larn.ul1lio a quaul.ia dn .-;:J5:~'i~$7GL 
oul'o, ar1·eeau:1da pela Alfarnfo;;it de S. Luiz; 1,;o;ii sulistítt1-
Livo da. Gommis~ão de I<'ina1t11,;a.s. 

I~ueen•ada. e adiada a vuta!,'ÜP. 
Con1pm·e~cn\ ainda o:::; Srs .. \lr·xandrinu d:i J:r1dia. Dcn

~fo.Lo ·Maia. lluul' B·UtTO~o. Lcm;,;·1·u1f)e1· Filho. Vu.1. d•.' Me l!o, 
~Jolio de Fa1·ü1. e Ctti·Lo:.;· Maximilit\nn (7; . 

Ô Sr. Pres.idE;:nte - A list<t d1! rin•,;t~ll\:a aer:r 1 ~a o c<.nn
rrnrccimcnLo de ·1 L:J Srs. DepuLadu~. 

Vae-se IH'OCN!cl' {;,;; '\·01.açikt' du~ 111al.cr:ia . .; ct1nstu.11ll1s r.la 
01·!.lem du dia . 

. PC\:'º au!l uobn~:; Dcptaum: ([lh' o•.·eu'JWtH ::trn,.. r;mleil'as. 
(Po.usu.) , · 

Volar;ào do tH'rljccltl n. :J(j;J .\. dP l\J:W. t'r!levando a pt·1.~
sr.:l'ipção em que tenham in1;orrido 1>,; .i u Í'L)~ de apoli~es o 

F-úULra:::i re8pon.,abHida·lie:";· n'lorrnta1·ia:-: d<t União; :;om parecet· 
contrario da Cou1m issão de Cousli luic:i'io t' .Just.!1.ia (~l" Ui$i
cu:5são). 

Rcjt:Hallu cm :J" tl.i:;cu\O,,ãu o ~cgu in l.c 

l'tto.r J::C'l'r 1 

~ . oo:J A -· 1 !J:W 

O Gun!:P'l!~~n ::\-.1ciunal l'(~:;oln:: 
Art. .!'." Ficam relevado:; Ju 11rr"~criJJ1;ão em que l.crn liam 

illC(Jl'l'ido 0$ jUJ'O$ UC apo]ief~l'i 4~ i:Jutru::; l'CSpo11:;abilidad1~~ 
monclarius <la. Uflião; cujos en~do1·1~s não írmliam podido w;ar 
opporLunammitc do~ seus dii•citos, NU mn~equencia. de gueri·a 
a que. poz termo o Tratat!u úo · V(~t::;aillc::;, de ~8 Lic .)unlw 
do mm . 

. Pu.rug11apJtn un[co. Scni {k uni am10. a r:nnfar da vi
gencia dcrstn. ki, (l fH'UZO llal'a a Hquid;,ir;ão dc&se..; tliroir.08. 

Ar!,. !!.'' H.nvog·am-::;c us di:-;po:>it;õcs cm eon.~L·ario. 
Vdf.;:wão tio ' f;ubsLH.ntivo da t~ommisi;ão dn Diplomacia 

ü '.l'l'al:adÓs no vro,!ebto n ;.1 5 .. u A. d(! 1920. rc,;ogancif'. o:-; ~~ ·1 • 
e 2" do ârl.. 3" do decreto. n. 3.290, dr~ 10 de julbo de 1V2() 
'..( eti~ ?Jfrtudo do 11r!Jcncia): . (3" discussãu) . 
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~-

:.çpprovado em 3• dÍscussão ·"·ao"' enviado .;,í. Q9.ml!}iSSãO O.e, 
Redaoçao o seguin~~ 

P1>,.0JEC1l'O 1 i 

N. 541 A ---'- 1920 :j.· 

' O Congresso Nacional decreta: 
Arl. ' O Poder Executivo poderá conceder, sem privi_. 

legio algum; ;,í. Agencia. Americana, a. i'aculdade de installar e 
se u.Lilizar, desde logo, . de . um.a estaçfü' ultra-potente rece
;pLora em sua séde, nesta Capital, e outra· e:\.-pet.J.itora; mais 
tai•de, em local .'aproriad.o do littoral que, a Juizo do Go-"·eroo, 
'1.iver esc.olhfüo; ':submetkmdo-se ás conà.jçõês deste·, em -ma--1 
teria de ~.ju~tes -de ·contas ou ta:irns, tudo dr:l ac:iórdo com 
as leis e convenções qu~ regulem .to assumpto .!lacrnnal e in.-. 
iernacíonalmente e; especiahn.ente, lllOS tcrmôs -do. ·decreto 
n. 3.29ô. de 10 de julho ile 1917. e da. convencão de Lon~ 
dres de 1912, não 11ode:ndo a "mesina, em oaso de utiliza.cão 
ou requisição legal das suas estacões pelo Governo, exigir: 
qualquer indemnização pelo tempo e)D. que e.lia se ti-yei:. ve ..... 
rif icado. - . · 

Art. . Revogam-se as disposições em contrario. 
1.;.,,:. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela 01•deni) 'l'equer e obLem 
dispensa 'da. impressão da _redaeção final do projecto nu
meret 541 B, ~e 1.920, afim_ de s_ei' immediatamen.te votada. · 

E' lii:la e, sem obseL'vações, approvada a seguinte 

t\V:l>/\.GÇÃÓ 

N. 54·1 B - 1920 

l'tc:dacçdo finàl do prdjecto n. SH, de 1920,·,que revoga o~ pa4 
ragraphos -1~ e 2• do· o:rt. 3'' do decreto n. 3.296, de .ffJ. 
d~ julho de J!J20 . _; 

O Congresso _Nacional décrela: · 
. Art. 1." O Poder Executivo poderá conceder, sem príví..; 
legio algum, á Agencia Americana, a faculdade de im;tallar e 
se utmzar, desde logo, de uma estação ultra-potente rece
ptora · em sua séde, nesta Capital, e outra· é-xpedidora, mais 
tarde, em .Jocal a.próp:riadc do litoral que~ a .iuizo do Governa, 
tiver ·escolhido, submettendo-se ás icond11;ões deste, em ma
teria · de ajustes de contas ou taxas, tudo de accôrdo com 
as leis e con:venç.õr.~ que regulam o assumpto nacional e in
ternacionalmente, e,., especialmente, nos termos do decretcli 
n.! 3.2!i6, de 1.0 d~ julho de 1.9~J. ~ <l~ ÇQ.~Y~~çã() -d~ Lo~~, 

,. 1'1 
1 . 

/ 
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dres ae. 1912. não podepdo a mesma, em caso de uLilizacão 
ou requisJ.cão lei;al _das suas est.aêões pelo Governo, exigir. 
qualquer mdtimDilzaçao pelo tempo em que ella sn tiver vcri-

1 ficado. 
Art. 2.° Revogam-se as disposições cm conLrano. 

·J. Sá.la das Commissões, 30 ck novembro de 1920. - Pt:tirn 
Con'éa. - Prado Lope$. - Co·rlos Garrio. 

O Sr. Presidente - O proJecto vae ao Senado. 
. Votação do projecto n. 620; de 1920, abr.~ndo o 'm~

d1lo de 230 :000$, supplementar á verba 2• do ori;amcnto 
v}gentP. ~o Ministerio da Viai;ão n Ob!'as Pnhlic:as (em vir
tude de urgencfa) (3• discussão). 

Approvado em 3" discussão e enviado á Commlssão de 
Jlcda(lf.ão o segl.iinte , 

PftOJ'ECTO 

N. 620 - 192G ' 

O Congres:>o Nacional resolve: 
Art. f.e E' n .Póder Éxecutivo ~utorizaoo a abrir, JJeki 

Ministe1•io da Viação e Obras Publicas. um ·crAdifo de réi8 
230 :000$. supplemental" á verba 2' do a1·t,. 52 da lei· numero 
3.991. de 5 de janeiro de Hl20, assim distribuído:-: 

Para a sub-consignação -«Conduc~ti.o de malas, 
etc.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -· . . ~o :OOO$OOQ 

Para a sub-consignação «Material (adit,ros de 
e.xnediante}. ~t.o.~ . . .. . ... . . . . . . . . . . 56 :000$00'1 

Para si sub.consignaQáo «Aluguel e <:01l.Ser•a-
•4ão de casas para as i•eparLições pnstaes, 
etc.» . . . . . . • . . . . . ... . .... : . . ... . . .. . 150: IJOOSOOO 

J>ara a ~ub-cqnsignação «Eventuam;)... . . . • . 10 :000$000 
Art. 2. • Revogam-se as dispo:::i1jões em coutl"a~·io. 

O Sr. Palmei1'a RÍJ>per (pela 01·dem)! requer e obtem 
... dispensa de impressão da redac{ião :final do projed.o n.u

·• mero 620 A, de 1920, ·afim de. ser immediatamente vota.da•: 
E' Jidll. e, sem observaçõe.s, approvada 'l' si~guinte 

REDAOf'..$0 

N : 620 A - 1920 

A.eáticr:IJ.o final do p~ajecto n. 620, ili.: 1921, q~~~ 'a.bre o cl'e~ 
dito de 230 ;000$, aupplementar a -céi'úa. 2• do orçame-nt~ 
viue'11.te do Jfenisterio da Viação e Obras -Publíca.s 

O Congresso Nacional resolve: 
Att. i." E' o Poder, E:xeoutivo autoi:iz.ado a abrir, pelo 

~linii;terio -:Ia :Viação e O)!ras PuQlicas, um çfed.1.t9. d~ !'.~fü( 
~ 
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230: 000$; supplemrntêlr á verba 2~ do art. · 52 da lei n. 3.Dur. 
de 5 (Je janei_n1 de 1!:!20, ássim· dít:LL'ibilidós: 

·. Para a sub-couoig·nac-iío «Cun<ltlc(;ão de malas, 

Para'-\~ ~_;Ú,b~~~~l8fgt1;t(;ft~ · ~N~·[.~1:iaÍ · (~rtÍg1)~ · «ú1 ;!();000$000 

50 ;1)00$001~ ' r~xpm!!ente), 1>k.:t • : •..•..•....... 
!>ara :.i :-;nh-corü;ignaeão. «Aluguel e cunsc1-va

i,5.o de easa~ tJm•a as ·rr.par~i!Jões postae.s, 
- etc.» - ........ ·: .............. : . .. . . H.i0:000$000 

Para . ~1 suh'!:eom;igna1,;áu «EvênLuàe:sl'· •. : •.. , .10 :OOO*OOU 

. . '. A rt. ~." llevogum-sc as dispoSíçõcR ·em 1>0t~lnn;io • 

. :· S1Íla uu:-i eommissões, 30 de· novembro do -luzo.- (.'a;Íro 
l:eú'Jllo. - Carlos Gc~rcia .. - P1·ado Lopes. 

O Sr. Presidente - O projec'[.o vae ao Senado. 
Yolai:ão do PUl'Cl'{'l' u. :-.is, dP 1!J20, ind~J'r.riudo o rr~-

quel'iment.o orn que o nmrcebal Carlos Fredú1r:o, de !\Ic~-.;
quHa pedr~ i11·0'-,·ideneias para :;ei-c:lll mell')orndas a.ô condiçõc.;; 
~lo~ officiae~ reformado!i {discussão unica;; , 

.\p1•ovado. , 

Vola!;ão do parecer .n. 1.\. dr• l!JzO. ind1~Jerin.do o .1·1~q11r,
.1·; mcnto de l'acifico Antoilio Xavicl' do Bu1To~. :l" · Lr•nenlP tlr.1 

Exercito, pedindú eonfagem de antiguidad1• (disl!uosão 
1..llliua). · · 

· ·Aprovado . 

. Vota(}ão du projceLo n. HO A; tle rút1l.· m:wdàndo ~n-
. f 1·cgar ao Estado <lo . Maranhão a qnantia.. de . fül5 :202Íii751, , 

om·o, rtl'rc(~aiiada peta Alfandega do ~. Luiz: , com . ~Ub;o;ti
tutivo da -Cominissão de Ffoaneas ('1 • discussão) . 

'Aprovado cm 1u discus;;:ão o seguinte 

PitOJ.BCTO 

N. f40. A - ÚJ2(l 

-"'' O Cqngre.~so .Nacfonal · i'csolve: 
.Art. ·1.0 Teudo ~ido >concedida ao Eslaao llf1 Maranhfü1 a 

·:;onstrucç~o do' porto de . .S. Luiz, pelo decreto. u. l3 .. 270'. de 
(i de novcmbrQ ·de HH&. o Gov1~rno Fedepa1 eoiLregat·a ao do 
mesmei 'E~tado n importancia de 89!) :272$15 L om·o. an·1!ea
.oada pela Alfandeg;! de S. Luiz, ho pcri .)dú de· l90H a. 1915 
rciâtiva á taxa de .'?. % clesl.inada ás obras de melhoramento~ 
{lo mesmo anno. 

Art.. 2. • Para r~sse fit11 n Gove1•no .F'l,del'al abrirú os e re
ditos necessarios. ficando revogadas as disposic'Ões cm· c.on-
iro.rio. · 

' ' 
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SESSÃO 1':M · 30 DE NOVEMBRO DE 1920 7~3 

O Sr. Presidente - O project-0 passa á 2• àiscussã<:r:· 

. O Sr. Ro_drigue~ .Machado (pela orà.em) requer e Oblem 
~.1spensa de mlerstic10 para o pro,íecto n. H}(l1 A, de 1920, 
hgurar na ordem do dia da. sessão seguinte. . 

. O Sr. Rodrigues Machado (pela ordem) requer e obtem 
dispensa da impressâo da. reda,cção final do projecLü n. i7i B 1 
de 1920, ai'im de ser immedialamcnte volada. 

E' lida e, sem observações, approvada a. seguinte 

REOACÇÃ.O 

N. i71 l3 - i920 

Redacção fina( do p"rojecto n. ·171, de .f920, que autoriza a 
desperv:ler at6 1.000:000$ pm·a. e:r:ecução das obra.s de de
fesa das cu.lturas 1narginae~· do rio Jequitinhonha 

O Congresso ~acional decreta: 
Art. 1.º Flica o Governo autorizado a despender até a. 

quantia_ de 1.000:000$, para execução das obras Que forem 
,julgadas· nccessarias á defesa das culturas marginaes do rio 
Jequitinhonha, no Estado da Bahia, com a, regularizacão das 
suas margens, obras {ie defesa e desobstruccão dos seus af
fluentes, abrindo para esse fim os necessarios credites. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 30 de novembro de 1920. - Pe

dro CorrBa. - Pra.dó Lopes. - Carlos Garcia. 

O Sr. Presidente - o. projecto vae ao Senado. 
Nada mais havendo a trat~r, vpu levantar a sessã~ 

designando para amanhã a seguin~e 

QRDE~ :00 D'rA 

Votação do proj,ect~ n. 472 A, de 1.920, ·considerando de 
utilidade publica a Associação dos Empregados do Commer
cio do Estado da Parahyba; com parecer· da Coll'lmissão ·oe 

· · Constituicão e Justiça, ' favoravel á. emenda a.presentada (3 ... 
discussão) ; 

Votação do projecto n. 148 B, de 1920, consideraudo de 
utilidude IJUb!ic::i a Associai.;ão Commorcial ·de Mossoró; com 
parec.er favoravel da Commissão do· Constituição e Justiç.a á 
emenda apresentada (3" dis~ussão); 

-Votacão do projecto n. 576 A,· de Hl20, que trata da na..,. 
luralização ·da mulher. estrangeira casada com brasileiro; com 

e.- voa. xn 48 ~ 
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parecer óa Commissão de CpnstituicãO' e Jufltica. · sobre a~ 
emendas a~reseiltàdas (3• ~iscussão) ; · 

.Vota<;ão ~o p-ç(ljecfo n. 5B9 A, de· ·i920, do Senado, estâ.
·JJelecendo . ai>· condiçõe3 a que se devem submetter os estran
, geit-os residentes po .Brasil para o fim de obterem titulo de 
náturalizaÇão; com parcer da Commi~são de Co.istituicão e 
;lustí1;a· sobre as ·emendas (2ª di.scussão.}; 

·2· di8cussão do pI'ojecl.o n. 575 A;- d.e 1920, autorizando 
a ·abrir o credito de 41 :800$, para coustruccão"·üe urim linha 
f.elegi·aphica entre·· Piedade e· Sorocaba; com substitutivo da 
Com.missão de Finanças; . . 

• '; 2" discussão do projecto n .. 631, de' i920
1 

abrindo :o credito 
~special de 13 :083$333, para pagamento a R:andolp_ho Couto; 

2· discusaão do projeilto n. 632. de 1920, àorú1do ·o cre
dito' espeuial de -213 :45i$223., ouro, "})ara ·pagamento ao .Lioyd 

. R.eal Hollande:i:; ' · 

· 2ª discussão do projecto n: 633, de 1920, abrindo o ere
~ito especi~l de 2.000:000$, para _pagamento. de subvencões 
devidas pela construccão· de estradas de rodagem; 

. 2ª discussão do projecto n. 634, de 1920, abrindo o cre
·1iito especial de · 4 :065$400, para pagamento a Guilherme Pe
:réil•a de Me$quita, Oscar Jorge Pereir~ e . Mi~el Souto 
:Mariath; · · . , 

2~ discussão do projecto n. 635, de 1920 concedendo 
isencão de dire'itos ás emprezas de· viacão que installarem o 
-'.\'et'Viço de traccãb electctca; · , . ~ 

·ia discussã,o do projecto n. 234 A.; de i 92·0-, despendenào 
até i50 :000~ com a construccão .de .linhas telegraphicas da 
.Ferros. á. estação de .Eswra -~ de,'-Ferros a S; Domingos de.. 
Ri() do Peixe; com parecer favornel da Commissão ~e Obras 
'Publicas e substitutivo da de Fi~anc.as; . · 

1~ discussão do projecto n. U6 A, de 192-0t transferindo 
ao Estade> de Minaa Geraes~ lnediante accôrdo, o material des
tinado á. navegação· do S. F~ancisco; com pareeei' favora.vel 
d& Comniissão .de Finanças; 

.. i• dfacussão c!o projecto n. 317 A, de- i9.20, autorizacã.o a 
creacão do cargo: de almoxarife do!} Correios de'Minas; com 
1}àreeer contrario ·da Commissão de Financás;-

i • discussão do projeot.o n. 3i 7 A;. de t920, autorizando a 
abrir o credito de 27 : uoe. pars a :coxistruccãci de· uma linha 
telegraphica entre Xirirfoa e Yporanga; · com· substitutivo da 
~mmissão ·dê Finanças; . · 
, t• -discussão do projecto n. Hã A, c!e 1920, considerando' 

\elegrapihistas de 5• c.la!ise as adjuntas. da Repartição· Geral 
' 1 
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SESSÃO E:M 30 JJB NOVEMBRO DE · 1920 .7!Sf. 

dos Telegraphos, com mais de 15 annos de effectivó serviço, 
oom paC'ecer contrario da Commissão de Financas; 

fª discussão do projecto n. 257 A, d~ 1920, elevando ~ 
2ª classe a Agencia Postal de Jaquaritinga; com parecer con
t.rario da Commissão de Finanças; 

. Discussão unica c!a emenda do Senado no pro.iect.o nu
mero 204, de 1920: da Camara, abrindo o credilo suri11l1~menl ar 
-Oe 352 :000$ á verba 3ª do orçamento v i3e0 Le do !\\ inislcrio 
da. Viação e Obras Publicas: com p<ir rccr da Commis!"i\o d& 
;Finanças favoravel · á re~el-ida emenda (vide projeclo nu
mero 204 B, de 1920) ; 

2ª discussão do ·pro,jecto n. 140 A. de 1.9?0, mand~nd• 
itntregar ao Estado do Maranhão a qu antia ele 895 :272~75f. · 
.ouro, arrecada pela Alfandega de S. Luiz ; com suhst.i!.\itivo 
da Gommissão de Financ?-s. 

Levanta-se a sessão ás 14 hora~ e tO minutos . 

Pfll DO DECJMO SEGUNDO YOl.Ud 
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